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บทบรรณาธิการ 
 

 วารสารวิชาการ “ลานปญญา” ฉบับน้ี เปนฉบับท่ี 1 ของปท่ี 10 ประจําเดือนมกราคม-
มิถุนายน 2553 ซึ่งโครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ไดจัดทําอยางตอเน่ืองมา
ตั้งแตปพุทธศักราช 2543 เพ่ือเปนเวทีวิชาการ ลานปญญา เพ่ิมคุณคาและพัฒนาองคความรูของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย ผูทรงคุณวุฒิ และนักวิชาการท่ัวไป ตามปรัชญาของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีท่ีคือ “กาวหนาโลกบนพ้ืนฐานภูมิปญญาไทย” 
 วารสาร “ลานปญญา” ฉบับน้ี มีสาระสําคัญของเลมสวนใหญเปนบทความวิจัยเพื่อเผยแพร
องคความรูใหมท่ีคนพบและพัฒนา เพ่ือใหเกิดประโยชนตอวงการศึกษาและการพัฒนาทองถ่ิน สังคม 
และประเทศชาติ 
 โครงการบัณฑิตศึกษา ขอขอบคุณนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย ผูทรงคุณวุฒิ 
และนักวิชาการทุกทาน ท่ีไดมอบบทความท่ีดีมีคุณคาแกการศึกษาคนควาและกอใหเกิดการเรียนรูแบบ

ย่ังยืน ซึ่งคณะบรรณาธิการหวังวา วารสาร “ลานปญญา” ฉบับน้ี จะสามารถอํานวยประโยชนในการ
เรียนรู ตลอดจนไดรับใชทองถ่ินและสังคมในเชิงวิชาการตอไป 
 
 

กองบรรณาธิการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เน้ือหาสาระ แนวคิด บทวิจารณใดๆ ท่ีปรากฏในวารสารฉบับน้ี 
เปนความคิดเห็นและขอมูลในความรับผิดชอบของผูเขียนแตละทาน 



สารบัญ 
 

 หนา 
  
บทบรรณาธิการ (3) 
สารบัญ (5) 
  
แนวทางสูความสําเร็จในการจัดการธุรกิจการทองเท่ียวภายในประเทศของผูประกอบ 
 ธุรกิจนําเท่ียวในเขตวัฒนา คลองเตย วังทองหลาง บางรัก และราชเทวี กรุงเทพมหานคร 
  กิรกร  จันทรุกขา 

 
1 

วัฒนธรรมองคการและความผูกพันกับองคการของพนักงานบริษัท เอฟแอนดเอ็น 
 แดรี่ส (ประเทศไทย) จํากัด 
  กุลบัณฑิต  บัวเทศ 

 
15 

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสํานักงานบริการรับทําบัญชี ของ 
 สํานักงานสหพัฒนการบัญชี ในเขตอําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
  ธงชัย  จิรศิริโรจน 

 
26 

สวนประสมทางการตลาดท่ีผูประกอบการใชตัดสินใจเลือกซื้อลิฟตโดยสารของอาคาร 
 ประเภทคอนโดมิเนียม ในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 
  ธัชกร  พันป 

 
43 

คุณภาพบริการในทัศนะของลูกคาท่ีมีตอศูนยบริการ บริษัท โตโยตา บอดี้ เซอรวิส 
 จํากัด สาขาสุขุมวิท เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 
  ประชา  จิตวิทยากร 

 
54 

ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจลาออกจากงานกอนเกษียณอายุของพนักงานธนาคาร 
 กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
  พิมพาภรณ  ประสารพงษ 

 
66 

ประสิทธิภาพการบริหารจากการปรับเปลี่ยนโครงสรางการบริหาร  
 บริษัท เอส.ซี.อารทิสทรีจํากัด 
  ภศวัชร  พงษวัชระ 

 
80 

ความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนตอการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียน 
 สตรีวุฑฒิศึกษา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 
  มยุรี  อะหะหมัดจุฬา 

 
91 



สารบัญ (ตอ) 
 

 หนา 
ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสํานักงานบัญชีของผูประกอบการใน 
 จังหวัดนครปฐม 
  ด.ต.หญิง มาลี  สุขสําราญ 

 
100 

ผลการจัดการเรียนรูและความพึงพอใจทางการเรียน เรื่องการเมืองการปกครอง กลุม 
 สาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยใชบทเรียนการตูน 
 สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนบานคลองหลวง จังหวัด 
 สมุทรปราการ 
  รัตนา  ลาวงศ 

 
 
 

114 

คุณลักษณะพนักงานขายเครื่องตรวจวิเคราะหสารเคมีในเลือดอัตโนมัติท่ีพึงประสงค 
 ของโรงพยาบาลสังกัดเขตภาคตะวันออก 
  สมบัติ  วงศวันดี 

 
125 

การพัฒนาบทเรียนผานเว็บเพ่ือสงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณ เรื่อง เทคโนโลยี 
 คอมพิวเตอรสําหรับนักเรียนชวงช้ันท่ี 4 
  อรรคพร  ทับทิมทอง 

 
134 

พฤติกรรมและการตัดสินใจเลือกใชบริการซัก อบ รีด ของผูบริโภค เขตหลักสี่ 
 กรุงเทพมหานคร 
  อัญชลี  ปุณณกะศิริกุล 

 
145 

ประเพณีกินดองของชาวภูไท ตําบลโพนทอง ตําบลเรณู ตําบลเรณูใต อําเภอเรณูนคร 
 จังหวัดนครพนม 
  อัมพร  นันนวล 

 
155 

การมีสวนรวมของนักเรียน ครู และผูปกครองในการสงเสริมระเบียบวินัยดานความ 
 สะอาดของนักเรียนโรงเรียนทรงวิทยา 
  ณิชาภา  จั่นวงศแกว 

 
166 

ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท สยามไฮเทคพรีซีช่ันโปรดักสจํากัด 
  โชติกา  กันทะกัน 

173 

ความคิดเห็นของหัวหนางานท่ีมีตอคุณภาพการปฏิบัติงานของพนักงานรับจางเหมาบริการ 
 บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ 
  ณัฏฐการณ  พรประพันธุ 

 
183 



สารบัญ (ตอ) 
 

 หนา 
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือเครื่องดนตรีสากล 
 ในเวิ้งนครเขษมของผูบริโภค จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
  ดรุณี  ปุกมณี 

 
191 

บทบาทการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลเอกชน 
 เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 
  นิภาภัทร  มวงแกว 

 
200 

ปจจัยจูงใจท่ีมีผลตอการทํางานของพนักงานรับโทรศัพท ศูนยลูกคาสัมพันธ บริษัท 
 ทีโอที จํากัด (มหาชน) 
  ภูรดา  สุนทรโกปาล 

 
209 

พฤติกรรมในการซ้ือสินคาของผูบริโภคในตลาดนํ้าไทรนอย จังหวัดนนทบุรี 
  สุภัทรา  เพ้ียนดิษฐ 

219 

การประเมินโครงการสวัสดิการเบ้ียยังชีพผูสูงอายุขององคการบริหารสวนตําบลบางบอ 
 อําเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ 
  สุวรรณี  ประมาณ 

 
230 

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการสินเช่ือกรุงไทยธนวัฏ บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
 สาขาสมุทรสาคร ของขาราชการและลูกจางประจํา อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 
  อภิวัลย  ศรีรุงเรืองชัย 

 
241 

ปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการบริหารของ หางหุนสวนจํากัด ป.แสงทวีการทอ 
  ธนวัฒน  ยังเจริญยืนยง 

259 

การสรางเสริมแรงจูงใจท่ีมีผลตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทํางานของพนักงาน 
 โรงไฟฟาบางปู อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 
  พิเชฏฐ  วิงวอน 

 
269 

ปจจัยในการตัดสินใจเลือกใชบริการ รานหนังสือเชา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 
  รัฐพล  เทพหัสดิน ณ อยุธยา 

279 

ปจจัยสวนผสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกซื้อเฟอรนิเจอรไมสน 
  สมพงษ  ศรีรุงเรืองชัย 

292 

 
 



สารบัญ (ตอ) 
 

 หนา 
ปจจัยท่ีสงผลตอความพึงพอใจในบริการขององคการบริหารสวนตําบล ตําบลบางเพรียง 
 จังหวัดสมุทรปราการ 
  พันจาอากาศเอก มนตรี  นาคลดา 

 
306 

ผลการใชชุดกิจกรรมการอานจับใจความ จากนิทานคุณธรรมท่ีมีตอผลสัมฤทธิ์ทาง 
 การเรียนและความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 
  สุชานันท  ทองดี 

 
317 
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 1

แนวทางสู่ความสําเร็จในการจัดการธุรกิจการท่องเท่ียวภายในประเทศของผู้ประกอบ
ธุรกิจนําเท่ียวในเขตวฒันา คลองเตย วงัทองหลาง บางรัก และราชเทว ี

กรุงเทพมหานคร* 
Ways to Success in Domestic Tour ism Business Management of Enterpr iser , 

in Khet Vadhana, khlong Toei, Wang Thonglang, Bangrak, Ratchathewi, 
Bangkok 

 
          นายกิรกร   จนัทรุกขา** 

Mr. Kirakorn  Chanthasooka 
 
บทคดัย่อ 
 งานวิจัยเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางสู่ความสําเร็จในการจัดการธุรกิจการท่องเท่ียว
ภายในประเทศของผู ้ประกอบธุรกิจนําเท่ียวในเขตวัฒนา คลองเตย วังทองหลาง  บางรัก  และราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร และเพื่อเปรียบเทียบแนวทางสู่ความสาํเร็จในการจดัการธุรกิจการท่องเท่ียวภายในประเทศของ
ผูป้ระกอบธุรกิจนาํเท่ียว จาํแนกตามลกัษณะส่วนบุคคล กลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 103 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั
เป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้วามถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และ
การวิเคราะหค์วามแปรปรวน 
 ผลการวิจยัพบว่า แนวทางสู่ความสาํเร็จในการจดัการธุรกิจการท่องเท่ียวภายในประเทศ ในภาพรวม 
อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ผูป้ระกอบธุรกิจนาํเท่ียวมีความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก 
ทุกดา้น เรียงลาํดบัจากมากท่ีสุด คือ ดา้นปัจจยัดึงดูด ผลิตภณัฑ/์บริการ การจดัรายการท่องเท่ียว ปัจจยัผลกัดนั 
การส่งเสริมการตลาด กระบวนการให้บริการ ราคา มคัคุเทศก ์และช่องทางการจดัจาํหน่าย ผลการเปรียบเทียบ
ค่าเฉล่ียคะแนนความคิดเห็นเก่ียวกบัแนวทางสู่ความสําเร็จในการจัดการธุรกิจการท่องเท่ียวภายในประเทศ 
จาํแนกตามลกัษณะส่วนบุคคล พบว่า ผูป้ระกอบธุรกิจนาํเท่ียวท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็น ใน
ภาพรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ผูป้ระกอบธุรกิจนาํ
เท่ียวท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม ดา้นการส่งเสริมการตลาด ผลิตภณัฑ/์บริการ มคัคุเทศก ์
การจดัรายการท่องเท่ียว และปัจจยัผลกัดนั แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 ตามลาํดบั 
ผูป้ระกอบธุรกิจนาํเท่ียวท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม ดา้นมคัคุเทศก์ กระบวนการ
ให้บริการ ผลิตภัณฑ์/บริการ ช่องการจัดจาํหน่าย การส่งเสริมการตลาด การจัดรายการท่องเท่ียว และปัจจัย
ผลกัดนั แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 ตามลาํดบั 
 

                                                        
  * บทความการคน้ควา้อิสระ 
**  บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจดัการทัว่ไป) มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
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Abstract 
 The purposes of this research were to study ways to success in domestic tourism business 
management of enterpriser, in Khet Vadhana, khlong Toei, Wang Thonglang, Bang rak, Ratchathewi, Bangkok 
and to compare ways to success, mentioned earlier based on personal characteristics. Sample group included 
103 enterprisers. Questionnaires were used as a research tool. Analysis of data was made by use of frequency, 
percentage, mean, standard deviation, t-test, and analysis of variance.  
 The result showed that ways to success in domestic tourism business management of enterpriser 
were determined at high level. Considering into aspects, enterprisers had overall opinions at high level in every 
aspect, arranged in descending order as following : attractive factors, product/ service, itinerary motivative 
factors  market promotion, service procedure, price, guide, and distribution channel. Compared in average score 
of opinions toward ways to success based on personal characteristics, the results showed that enterprisers in 
different monthly income had difference in overall opinions at 0.05 significant level. Considering into aspects, 
different marital status, enterprisers had difference in opinions toward market promotion, product/service, 
guide, itinerary, and motivative factors at 0.01 and 0.05 respectively. Different monthly income, enterproisers 
had difference in overall opinions toward guide, service procedure, product/service, distribution channel, 
market promotion, itinerary, and motivative factor at 0.01 and 0.05 respectively. 
 
ความนํา 
 เน่ืองจากการท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีบทบาทสําคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ 
นอกจากนั้นอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวยงัก่อใหเ้กิดธุรกิจต่อเน่ืองอีกหลายประเภท ก่อใหเ้กิดการลงทุนทางธุรกิจ 
การจา้งงาน และเป็นการกระจายรายไดไ้ปสู่ภูมิภาคต่าง ๆ ทั้งทางตรง และทางออ้มท่ีมีประสิทธิภาพ ดงันั้นการ
ท่องเท่ียวจึงเป็นอุตสาหกรรมสําคญัอย่างหน่ึงท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงระบบเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม และ
ส่ิงแวดลอ้มของประเทศ แต่อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวก็มีปัจจยับางประการท่ีส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโต
และการขยายตัว ได้แก่ การเกิดวิกฤติเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาแล้วขยายออกไปทั่วโลก ส่งผลไปยงั
นกัท่องเท่ียวลูกคา้จากประเทศต่าง ๆ มีจาํนวนลดลง จึงทาํใหมี้การแข่งขนัแยง่ชิงนกัท่องเท่ียวรุนแรงมากยิ่งข้ึน 
แนวโนม้การแข่งขนัการท่องเท่ียวในปัจจุบนัรุนแรงข้ึนตามลาํดบั ประเทศต่าง ๆ ไดน้าํเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT 
: Information Technology) มาเป็นอาวุธสาํคญัในการแยง่ชิงตลาดผ่านระบบอีเลก็ทรอนิกส์สาระความรู้ และ
สารสนเทศกลายมาเป็นเคร่ืองมือสาํคญัในการสร้างความแตกต่างของสินคา้การท่องเท่ียว และสร้างคุณค่าของการ
ท่องเท่ียว 
 นอกจากนั้นลกัษณะ (characteristic) ของนกัท่องเท่ียวมีแนวโนม้เปล่ียนไปจากการแสวงหาความ
บนัเทิงมาเป็นการท่องเท่ียวท่ีทาํใหเ้กิดการเรียนรู้ ซ่ึงเป็นคุณค่าของการท่องเท่ียวแนวใหม่ ดงันั้น ผูป้ระกอบการ
ธุรกิจท่องเท่ียวแนวใหม่จึงตอ้งปรับเปล่ียนการท่องเท่ียวเป็นการสร้างมูลคา้ให้นักท่องเท่ียว จากสถานการณ์
ดังกล่าวทาํให้นักท่องเท่ียวจากต่างประเทศจึงมีแนวโน้มลดลง ภาครัฐและภาคเอกชนจึงหันมาส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวในประเทศ (domestic travel) ใหม้ากยิง่ข้ึน 
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 การบริหารการตลาดท่องเท่ียวท่ีจะประสบผลสําเร็จต้องทําให้มีนักท่องเท่ียวต่างประเทศ 
(international arrivals) เดินทางเขา้มาท่องเท่ียวในประเทศและมีนักท่องเท่ียวชาวไทยเดินทางท่องเท่ียว
ภายในประเทศให้เพิ่มมากข้ึน และกระจายไปทัว่ทุกจังหวดั ทาํให้เกิดการขบัเคล่ือนในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกับ
นกัท่องเท่ียว เช่น ธุรกิจโรงแรมและท่ีพกั ธุรกิจร้านอาหาร ร้านขายของพื้นเมือง ของท่ีระลึก ธุรกิจบริการขนส่ง
ทางบก ทางนํ้ า ทางอากาศ เป็นตน้ การใชจ่้ายเงินของนกัท่องเท่ียวเพื่อซ้ือบริการต่าง ๆ หรือสินคา้ก็จะทาํใหเ้กิด
กระจายรายไดไ้ปยงัผูป้ระกอบการต่าง ๆ ทาํใหเ้ศรษฐกิจฟ้ืนตวัและเจริญเติบโตไดเ้ร็วข้ึน 
 องคป์ระกอบท่ีสําคญัท่ีทาํให้อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวประสบความสําเร็จ ไดแ้ก่ ความสมบูรณ์
ของทรัพยากรทางการท่องเท่ียว ความสะดวกปลอดภยัในการเดินทาง สถานท่ีพกัแรมท่ีไดม้าตรฐาน มคัคุเทศกท่ี์
มีคุณภาพและจรรยาบรรณมีบทบาทสําคญัในการเป็นผูน้าํทางให้ความรู้เก่ียวกบัแหล่งท่องเท่ียว ดูแลเอาใจใส่
นกัท่องเท่ียวอยา่งใกลชิ้ดอบอุ่น ซ่ึงก่อใหเ้กิดความประทบัใจในการเดินทางของนกัท่องเท่ียว 
 ปัจจุบันรัฐบาลโดยการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (2552, หน้า 16-17) ได้ส่งเสริมให้คนไทย
ท่องเท่ียวในประเทศให้เพิ่มมากข้ึน ซ่ึงจะเห็นได้จากการกาํหนดวิสัยทศัน์ นโยบาย และกลยุทธ์ไวช้ัดเจน มี
สาระสาํคญั ดงัน้ี 
 วิสัยทศัน์ ส่งเสริมการท่องเท่ียวในประเทศไทยเนน้ใหป้ระชาชนไดเ้ดินทางท่องเท่ียว รู้จกัทอ้งถ่ิน
หรือประเทศของตนเองใหม้ากท่ีสุดก่อนท่ีจะเดินทางไปท่องเท่ียวต่างประเทศ เช่น “คึกคกัทัว่หนา้ ครึกคร้ืนทัว่
ไทย” “เท่ียวไทยครึกคร้ืน เศรษฐกิจไทยคึกคกั” เป็นตน้ 
 นโยบาย ไดก้าํหนดเป็นแนวทางท่ีจะดาํเนินการใหเ้กิดผลตามกรอบวิสัยทศัน์และเป็นเคร่ืองบ่งช้ีทิศ
ทางการบริการท่ีภาครัฐและเอกชนจะไดด้าํเนินการร่วมกนัต่อไป เช่น “ส่งเสริมเชิญชวนและสร้างค่านิยมใหช้าว
ไทยเพิ่มการเดินทางท่องเท่ียวและจบัจ่ายใชส้อยภายในประเทศใหก้ระจายไปทัว่ทุกภูมิภาคตลอดปี เพื่อเพิ่มดุล
การท่องเท่ียวให้มีมากข้ึนและเป็นการกระจายความเจริญไปสู่ท้องถ่ิน อนัจะเป็นผลดีต่อการพฒันาการทาง
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศต่อไป” 
 เป้าหมาย ในการบริหารการตลาดท่องเท่ียวภายในประเทศ (Domestic travel) จะมีการกาํหนด
จาํนวนนักท่องเท่ียวท่ีคาดว่าจะเดินทางท่องเท่ียวในแต่ละปี เพื่อเป็นเป้าหมายของการบริหารงานท่ีสามารถ
ตรวจสอบประเมินผลได้ว่าสัมฤทธิผลหรือไม่ โดยอาศยัขอ้มูลหลายด้านประกอบกนั เช่น สถิติการเดินทาง
ท่องเท่ียวในอดีต แนวโน้มการขยายตัวทางการท่องเท่ียวในปัจจุบนัและอนาคต แลว้ใช้องค์ความรู้ทางสถิติ
กาํหนดตวัเลขเป้าหมาย เป็นตน้ 
 กลยทุธ์ ไดห้าวิธีการท่ีใชป้ฏิบติัเพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมายตามแผนงาน และนโยบายท่ีไดก้าํหนดไว ้เช่น 
กลยุทธ์การท่องเท่ียวในประเทศ ไดแ้ก่ การเน้นการโฆษณาสู่กลุ่มผูบ้ริโภคผ่านส่ือมวลชนหลาย ๆ ชนิด เช่น 
อินเตอร์เน็ต โทรทศัน์ วิทย ุและส่ิงพิมพ ์เพื่อรณรงคส์ร้างกระแสและค่านิยมในการเดินทางท่องเท่ียวในประเทศ 
สร้างเขา้ใจและส่งเสริมการใชบ้ริการผา่นธุรกิจนาํเท่ียว ส่งเสริมการเดินทางแลกเปล่ียนระหว่างภาพ ส่งเสริมการ
เดินทางท่องเท่ียวทางรถยนตด์ว้ยตนเอง ส่งเสริมใหท้อ้งถ่ินมีส่วนร่วมในการดาํเนินกิจการการตลาดท่องเท่ียวให้
มากยิง่ข้ึน 
 ดงันั้น เพื่อความพร้อมใหก้ารดาํเนินธุรกิจการท่องเท่ียวในประเทศไดป้ระสบผลสาํเร็จ ผูว้ิจยัสนใจ
ศึกษา แนวทางสู่ความสาํเร็จในการจดัการธุรกิจท่องเท่ียวภายในประเทศของผูป้ระกอบธุรกิจนาํเท่ียวในเขตวฒันา 
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คลองเตย วงัทองหลาง บางรัก และราชเทวี กรุงเทพมหานคร จึงเป็นส่ิงจาํเป็นและสําคญั เพื่อจะไดน้าํความรู้ไป
เป็นแนวทางในการบริหารจดัการและปรับปรุงปัจจัยเหล่านั้นให้เหมาะสมนําไปสู่ความสําเร็จของธุรกิจการ
ท่องเท่ียวในประเทศของผูป้ระกอบธุรกิจนาํเท่ียวอยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป 
 
วตัถุประสงค์การวจิยั 
 1.  เพื่อศึกษาแนวทางสู่ความสําเร็จในการจดัการธุรกิจการท่องเท่ียวภายในประเทศของผูป้ระกอบ
ธุรกิจนาํเท่ียวในเขตวฒันา คลองเตย วงัทองหลาง บางรัก และราชเทวี กรุงเทพมหานคร 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบแนวทางสู่ความสําเร็จในการจดัการธุรกิจการท่องเท่ียวภายในประเทศของผู ้
ประกอบธุรกิจนาํเท่ียว จาํแนกตามลกัษณะส่วนบุคคล 
  
สมมุติฐานการวจิยั  
 แนวทางสู่ความสาํเร็จในการจดัการธุรกิจการท่องเท่ียวภายในประเทศของผูป้ระกอบธุรกิจนาํเท่ียว 
จาํแนกตามลกัษณะส่วนบุคคลแตกต่างกนั 
 
ขอบเขตของการวจิยั 
 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีแบ่งขอบเขตการวิจยัได ้ดงัน้ี 
 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นผูป้ระกอบธุรกิจนาํเท่ียวภายในประเทศ ไดแ้ก่ เขตวฒันา คลองเตย 
วงัทองหลาง บางรัก และราชเทวี กรุงเทพมหานคร ท่ีข้ึนทะเบียนไวก้บัการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ท.ท.ท.) มี
ขอ้มูลเดือนสิงหาคม 2552 ดงัน้ี เขตวฒันา จาํนวน 32 ราย เขตคลองเตย จาํนวน 24 ราย เขตวงัทองหลาง จาํนวน 
30 ราย เขตบางรัก จาํนวน 35 ราย และเขตราชเทวี จาํนวน 24 ราย รวมทั้งหมด 145 ราย  ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง
ไดจ้ากตารางกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งของ Krejcie และ Morgan (1970, p. 608) ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 103 ราย 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนโดยมีขั้นตอนตามลาํดบั ดงัน้ี 
 1.  การศึกษาเอกสาร ตาํรา และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2.  การจดัทาํโครงสร้างของแบบสอบถาม ให้มีเน้ือหาครอบคลุมวตัถุประสงคข์องการวิจยัคร้ังน้ี 
โดยใหแ้บบสอบถามมี 2 ส่วน คือ 
 2.1  ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน อายกุารประกอบธุรกิจนาํเท่ียว และการอบรมสมัมนาการท่องเท่ียว จาํนวน 7 ขอ้ 
 2.2  แนวทางสู่ความสําเร็จของการจัดการธุรกิจการท่องเท่ียวภายในประเทศ แบ่งเป็น ส่วน
ประสมทางการตลาดท่องเท่ียวภายในประเทศ การจดัรายการท่องเท่ียว กระบวนการใหบ้ริการ การมีหุน้ส่วนหรือ
พนัธมิตรทางธุรกิจ ปัจจยัผลกัดนั และปัจจยัดึงดูด ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั 
ของลิเคิร์ท (Likert) จาํนวน 34 ขอ้ 
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 3.  นาํแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนใหก้รรมการควบคุมการคน้ควา้อิสระของมหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี
ไดต้รวจสอบความสอดคลอ้งของเน้ือหา กบัจุดประสงคข์องการวิจยั เป็นการศึกษาความเท่ียงตรง (validity) ของ
แบบสอบถาม แลว้นาํมาปรับปรุงแกไ้ข เพื่อใหค้าํถามชดัเจนสามารถส่ือความหมายไดต้รงประเด็นและเหมาะสม
ยิง่ข้ึน 
 4.  นาํแบบสอบถามไปทดลองใช้กบักลุ่มตวัอย่างท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างในการวิจัย จาํนวน 30 ราย 
แลว้นาํขอ้มูลมาหาค่าความเช่ือมัน่ (reliability) ของแบบสอบถามโดยใชสู้ตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบคั 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) ไดค้า่ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม เท่ากบั 0.9780 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การเกบ็รวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการขอความร่วมมือจากผูป้ระกอบ
ธุรกิจนาํเท่ียวภายในประเทศ ซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอยา่ง โดยนาํแบบสอบถามไปแจกใหก้บักลุ่มตวัอยา่งโดยการสุ่มอยา่ง
ง่ายในแต่ละเขตดงักล่าว จาํนวน 103 ฉบบั แลว้ขอรับคืนดว้ยตนเอง ไดแ้บบสอบถามคืนมา 103 ชุด คิดเป็นร้อย
ละ 100.00 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถาม จะนาํมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ทุกชุดและนาํมาลง
รหสั ประมวลผลขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป หาความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test, F-test 
และ LSD ดงัน้ี 
 1.  วิเคราะหข์อ้มูลส่วนบุคคลผูต้อบแบบสอบถาม โดยใชค้วามถ่ี และร้อยละ 
 2.  วิเคราะห์แนวทางสู่ความสาํเร็จของการจดัการธุรกิจการท่องเท่ียวภายในประเทศของผูป้ระกอบ
ธุรกิจนาํเท่ียว จาํแนกตามลกัษณะส่วนบุคคล โดยใชค้า่เฉล่ีย ( X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 
 3.  เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนแนวทางสู่ความสาํเร็จของการจดัการธุรกิจการท่องเท่ียว
ภายในประเทศของผูป้ระกอบธุรกิจนาํเท่ียว จาํแนกตามลกัษณะส่วนบุคคล โดยใช ้t-test และ F-test 
 4.  เปรียบเทียบพหุคูณ เพื่อทดสอบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนแนวทางสู่ความสําเร็จของการจดัการ
ธุรกิจการท่องเท่ียวภายในประเทศของผูป้ระกอบธุรกิจนาํเท่ียว เป็นรายคู่ จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน
โดยใชว้ิธี Least Significant Difference (LSD) 
 
สรุปผลการวจิยั 
 1.  ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 61.17 อายุ 30-40 ปี ร้อยละ 56.31 รองลงมา 
41-50 ปี ร้อยละ 23.33 สถานภาพสมรส ร้อยละ 64.08 รองลงมา โสด ร้อยละ 27.18 ระดบัการศึกษาปริญญาตรี 
ร้อยละ 54.37 รองลงมา สูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 33.01 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตํ่ากว่า 500,000 บาท ร้อยละ 65.05 
รองลงมา 500,000-1 ลา้นบาท ร้อยละ 28.15 อายุการประกอบธุรกิจนาํเท่ียว 5-10 ปี ร้อยละ 56.31 รองลงมา ตํ่า
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กว่า 5 ปี ร้อยละ 22.33 เขา้รับการอบรมสัมมนาการท่องเท่ียวตํ่ากว่า 3 คร้ัง ร้อยละ 43.69 รองลงมา ไม่เคยเขา้รับ
การอบรมสมัมนา ร้อยละ 20.39  
 2.  วิเคราะห์แนวทางสู่ความสําเร็จในการจัดการธุรกิจการท่องเท่ียวภายในประเทศของผู้ประกอบ
ธุรกิจนําเทีย่ว จาํแนกตามลักษณะส่วนบุคคล 
 ผูป้ระกอบธุรกิจนาํเท่ียว มีความคิดเห็นเก่ียวกบัแนวทางสู่ความสําเร็จในการจดัการธุรกิจการ
ท่องเท่ียวภายในประเทศ ในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.76) เม่ือพจิารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี 
 ผลิตภัณฑ์/บริการ ผูป้ระกอบธุรกิจนาํเท่ียวมีความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.82) 
เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.72-4.11) ทุกรายการ 5 อนัดบัแรก คือ 
 1.  การอาํนวยความสะดวกในการเดินทาง 
 2.  บริการนาํเท่ียวหลากหลายใหเ้ลือก 
 3.  สถานท่ีท่องเท่ียวตรงกบัความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว 
 4.  ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น 
 5.  บริการอาหารแปลกใหม่ 
 ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัเพศชาย อายุต ํ่ากว่า 30 ปี, 30-40 ปี และ 41-50 ปี สถานภาพสมรส 
การศึกษาปริญญาตรี ทุกระดบัรายได ้
 ราคา ผูป้ระกอบธุรกิจนาํเท่ียวมีความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.72) เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.54-3.87) ทุกรายการ คือ 
 1.  ราคานาํเท่ียวเหมาะสมกบับริการ 
 2.  ราคายดืหยุน่ตามกลุ่มเป้าหมาย 
 3.  ราคานาํเท่ียวสามารถแขง่ขนัในตลาดท่องเท่ียวได ้
 ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัเพศชาย อายตุ ํ่ากว่า 30 ปี, 30-40 ปี และ 50 ปีข้ึนไป สถานภาพสมรส และ
หมา้ย/หยา่ร้าง การศึกษาปริญญาตรี รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 500,000-1 ลา้นบาท และมากกวา่ 1 ลา้นบาท  
 ช่องทางการจัดจําหน่าย ผูป้ระกอบธุรกิจนาํเท่ียวมีความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X = 
3.64) เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.60-3.74) ทุกรายการ คือ 
 1.  ขายบริการท่องเท่ียวผา่นเอเยนตแ์ละอ่ืน ๆ 
 2.  การเขา้ถึงลูกคา้เป้าหมาย 
 3.  ทาํการขายบริการท่องเท่ียวดว้ยตนเอง 
 4.  การสร้างภาพลกัษณ์ของธุรกิจนาํเท่ียว 
 5.  ลูกคา้คน้หาบริการนาํเท่ียวรูปแบบต่าง ๆ ของธุรกิจไดง่้าย 
 ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัเพศชาย อายุ 30-40 ปี สถานภาพสมรส และหมา้ย/หย่าร้าง การศึกษา
ปริญญาตรี รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 500,000-1 ลา้นบาท และมากกวา่ 1 ลา้นบาท    
 การส่งเสริมการตลาด ผูป้ระกอบธุรกิจนาํเท่ียวมีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดบัมาก ( X = 
3.74) เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.58-3.83) ทุกรายการ คือ 
 1.  มีการปรับเปล่ียนรูปแบบการนาํเสนอการท่องเท่ียวอยูเ่สมอ ๆ  
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 2.  มีโปรแกรมการนาํเท่ียวหลากหลายใหเ้ลือก 
 3.  ช่วงเวลาแนะนาํการท่องเท่ียวเหมาะสม 
 ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัเพศชาย อายุ 30-40 ปี และ 41-50 ปี สถานภาพสมรส และหมา้ย/หยา่ร้าง 
การศึกษาปริญญาตรี รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 500,000-1 ลา้นบาท และมากกวา่ 1 ลา้นบาท  
 มัคคุเทศก์ ผูป้ระกอบธุรกิจนาํเท่ียวมีความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.70) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.60-3.76) ทุกรายการ คือ 
 1.  การจดัอบรมพนกังานบริการดา้นต่าง ๆ สมํ่าเสมอ 
 2.  ขอความร่วมมือธุรกิจเก่ียวเน่ืองใหค้วบคุมดูแลพนกังานบริการของตน 
 3.  มาตรฐานบริการของมคัคุเทศกถื์อเป็นเร่ืองสาํคญัตน้ ๆ  
 ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัเพศชาย อาย ุ30-40 ปี และ 41-50 ปี สถานภาพสมรส และหมา้ย/หยา่ร้าง 
การศึกษาปริญญาตรี และสูงกวา่ปริญญาตรี รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 500,000-1 ลา้นบาท และมากกว่า 1 ลา้นบาท 
 การจัดรายการท่องเที่ยว ผูป้ระกอบธุรกิจนาํเท่ียวมีความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X = 
3.76) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.70-3.85) ทุกรายการ คือ 
 1.  โปรแกรมการท่องเท่ียวกระตุน้ความสนใจนกัท่องเท่ียว 
 2.  มีโปรแกรมสาํเร็จรูปใหเ้ลือก 
 3.  ความคล่องตวั สะดวก รวดเร็ว เป็นหวัใจสาํคญัของบริการนาํเท่ียว 
 4.  มีการจดัรายการท่องเท่ียวแบบวนัเดียวหรือ 2-3 วนัใหเ้ลือก 
 5.  รายการนาํเท่ียวรวบรวมแหล่งท่องเท่ียวหลากหลาย 
 ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัเพศชาย และเพศหญิง อาย ุ30-40 ปี และ 41-50 ปี สถานภาพสมรส และ
หมา้ย/หยา่ร้าง การศึกษาปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 500,000-1 ลา้นบาท และมากกว่า 
1 ลา้นบาท 
 กระบวนการให้บริการ ผูป้ระกอบธุรกิจนาํเท่ียวมีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดบัมาก ( X = 
3.73) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.68-3.78) ทุกรายการ คือ 
 1.  บริการนาํเท่ียวจาํเป็นตอ้งอาศยับริการเก่ียวเน่ืองจากพนัธมิตรธุรกิจท่องเท่ียว 
 2.  ความสาํคญัของการมีพนัธมิตรทางธุรกิจนาํเท่ียว 
 ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัเพศชาย และเพศหญิง ทุกระดบัอายุ สถานภาพสมรส และหมา้ย/หย่าร้าง 
การศึกษาปริญญาตรี และสูงกวา่ปริญญาตรี รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 500,000-1 ลา้นบาท และมากกว่า 1 ลา้นบาท  
 ปัจจยัผลักดัน ผูป้ระกอบธุรกิจนาํเท่ียวมีความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.75) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.62-3.88) ทุกรายการ คือ 
 1.  ความตอ้งการพกัผอ่น คลายเครียด ทาํใหต้ดัสินใจท่องเท่ียว 
 2.  ความอยากรู้อยากเห็นเป็นปัจจยัผลกัดนัใหต้ดัสินใจซ้ือบริการของนกัท่องเท่ียว 
 3.  ความเช่ือและความศรัทธาในศาสนาผลกัดนัใหท่้องเท่ียว 
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 ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัเพศชาย และเพศหญิง อาย ุ30-40 ปี และ 41-50 ปี สถานภาพสมรส และ
หมา้ย/หย่าร้าง การศึกษาปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี ปี รายได้เฉล่ียต่อเดือน 500,000-1 ลา้นบาท และ
มากกวา่ 1 ลา้นบาท  
 ปัจจยัดึงดูด ผูป้ระกอบธุรกิจนาํเท่ียวมีความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.88) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.73-3.95) ทุกรายการ คือ 
 1.  แหล่งศิลปวฒันธรรมดึงดูดความสนใจนกัท่องเท่ียว 
 2.  งานเทศกาล งานประเพณี ดึงดูดความสนใจนกัท่องเท่ียว 
 3.  การตดัสินใจท่องเท่ียว เน่ืองจากตอ้งการความบนัเทิงเริงรมย ์
 4.  ทศันียภาพท่ีสวยงาม สภาพอากาศท่ีดีดึงดูดใจใหมี้การท่องเท่ียว 
 ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัเพศชาย และเพศหญิง อาย ุ30-40 ปี, 41-50 ปี และ 50 ปีข้ึนไป สถานภาพ
สมรส และหมา้ย/หยา่ร้าง การศึกษาปริญญาตรี และสูงกวา่ปริญญาตรี ทุกระดบัรายได ้ 
 3.   การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนแนวทางสู่ความสําเร็จในการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว
ภายในประเทศของผู้ประกอบธุรกิจนําเทีย่ว จาํแนกตามลักษณะส่วนบุคคล 
 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนแนวทางสู่ความสําเร็จในการจดัการธุรกิจการท่องเท่ียว
ภายในประเทศของผูป้ระกอบธุรกิจนาํเท่ียว จาํแนกตามลกัษณะส่วนบุคคล พบว่า ผูป้ระกอบธุรกิจนาํเท่ียวท่ีมี
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั  มีความคิดเห็นในภาพรวม แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี 
 ผลิตภัณฑ์/บริการ ผูป้ระกอบธุรกิจนาํเท่ียว เพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 จาํนวน 1 รายการ คือ การอาํนวยความสะดวกในการเดินทาง 
 และแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ ความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยสิ์น 
 ผูป้ระกอบธุรกิจนาํเท่ียวท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
จาํนวน 1 รายการ คือ จดัสถานท่ีพกัตรงกบักลุ่มเป้าหมาย  
 และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ บริการอาหารแปลก
ใหม่ 
 ผูป้ระกอบธุรกิจนาํเท่ียวท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมี
นัยสําคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 2 
รายการ คือ  
 1.  ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น 
 2.  บริการนาํเท่ียวหลากหลายใหเ้ลือก 
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 ผูป้ระกอบธุรกิจนาํเท่ียวท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
จาํนวน 1 รายการ คือ จดัสถานท่ีพกัตรงกบักลุ่มเป้าหมาย 
 และแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ การอาํนวยความ
สะดวกในการเดินทาง 
 ราคา ผูป้ระกอบธุรกิจนําเท่ียวท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ ราคานาํเท่ียวเหมาะสมกบับริการ 
 ช่องทางการจัดจําหน่าย ผูป้ระกอบธุรกิจนาํเท่ียวท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกนั มีความคิดเห็น 
โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 2 รายการ คือ  
 1.  ทาํการขายบริการท่องเท่ียวดว้ยตนเอง 
 2.  การสร้างภาพลกัษณ์ของธุรกิจนาํเท่ียว 
 ผูป้ระกอบธุรกิจนาํเท่ียวท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
จาํนวน 2 รายการ คือ 
 1.  การสร้างภาพลกัษณ์ของธุรกิจนาํเท่ียว 
 2.  ลูกคา้คน้หาบริการนาํเท่ียวรูปแบบต่าง ๆ ของธุรกิจไดง่้าย 
 การส่งเสริมการตลาด ผูป้ระกอบธุรกิจนาํเท่ียว เพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็น โดยรวม 
ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ ช่วงเวลาแนะนาํการท่องเท่ียวเหมาะสม 
 ผูป้ระกอบธุรกิจนาํเท่ียวท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
จาํนวน 1 รายการ คือ มีการปรับเปล่ียนรูปแบบการนาํเสนอการท่องเท่ียวอยูเ่สมอ ๆ  
 และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ มีโปรแกรมการนาํ
เท่ียวหลากหลายใหเ้ลือก 
 ผูป้ระกอบธุรกิจนาํเท่ียวท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
จาํนวน 2 รายการ คือ 
 1.  มีการปรับเปล่ียนรูปแบบการนาํเสนอการท่องเท่ียวอยูเ่สมอ ๆ  
 2.  ช่วงเวลาแนะนาํการท่องเท่ียวเหมาะสม 
 มัคคุเทศก์ ผูป้ระกอบธุรกิจนาํเท่ียว เพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่าง
กนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
จาํนวน 1 รายการ คือ มาตรฐานบริการของมคัคุเทศกถื์อเป็นเร่ืองสาํคญัตน้ ๆ 
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 ผูป้ระกอบธุรกิจนาํเท่ียวท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
จาํนวน 1 รายการ คือ การจดัอบรมพนกังานบริการดา้นต่าง ๆ สมํ่าเสมอ 
 ผูป้ระกอบธุรกิจนาํเท่ียวท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ทุกรายการ คือ  
 1.  การจดัอบรมพนกังานบริการดา้นต่าง ๆ สมํ่าเสมอ 
 2.  มาตรฐานบริการของมคัคุเทศกถื์อเป็นเร่ืองสาํคญัตน้ ๆ  
 3.  ขอความร่วมมือธุรกิจเก่ียวเน่ืองใหค้วบคุมดูแลพนกังานบริการของตน 
 การจัดรายการท่องเท่ียว ผูป้ระกอบธุรกิจนําเท่ียวท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกนั มีความคิดเห็น 
โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 2 รายการ คือ 
 1.  โปรแกรมการท่องเท่ียวกระตุน้ความสนใจนกัท่องเท่ียว 
 2.  รายการนาํเท่ียวรวบรวมแหล่งท่องเท่ียวหลากหลาย 
 ผูป้ระกอบธุรกิจนาํเท่ียวท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
จาํนวน 1 รายการ คือ ความคล่องตวั สะดวก รวดเร็ว เป็นหวัใจสาํคญัของบริการนาํเท่ียว 
 และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 2 รายการ คือ 
 1.  รายการนาํเท่ียวรวบรวมแหล่งท่องเท่ียวหลากหลาย 
 2.  มีการจดัรายการท่องเท่ียวแบบวนัเดียวหรือ 2-3 วนัใหเ้ลือก 
 กระบวนการให้บริการ ผูป้ระกอบธุรกิจนาํเท่ียวท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็น 
โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ทุกรายการ คือ  
 1.  ความสาํคญัของการมีพนัธมิตรทางธุรกิจนาํเท่ียว 
 2.  บริการนาํเท่ียวจาํเป็นตอ้งอาศยับริการเก่ียวเน่ืองจากพนัธมิตรธุรกิจท่องเท่ียว 
 ปัจจัยผลักดัน ผูป้ระกอบธุรกิจนาํเท่ียวท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ ความเช่ือและความศรัทธาในศาสนาผลกัดนัใหท่้องเท่ียว 
 ผูป้ระกอบธุรกิจนาํเท่ียวท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
จาํนวน 2 รายการ คือ   
 1.  ความอยากรู้อยากเห็นเป็นปัจจยัผลกัดนัใหต้ดัสินใจซ้ือบริการของนกัท่องเท่ียว 
 2.  ความเช่ือและความศรัทธาในศาสนาผลกัดนัใหท่้องเท่ียว 
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 ปัจจยัดึงดูด ผูป้ระกอบธุรกิจนาํเท่ียวท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ การตดัสินใจท่องเท่ียว เน่ืองจากตอ้งการความบนัเทิงเริงรมย ์
 
อภปิรายผล 
 การศึกษาเร่ือง แนวทางสู่ความสาํเร็จในการจดัการธุรกิจการท่องเท่ียวภายในประเทศของผูป้ระกอบ
ธุรกิจนาํเท่ียวในเขตวฒันา คลองเตย วงัทองหลาง บางรัก และราชเทวี กรุงเทพมหานคร ไดผ้ลการวิจยัท่ีสามารถ
นาํมาอภิปรายผลดงัน้ี 
 1.  วิเคราะห์แนวทางสู่ความสําเร็จในการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวภายในประเทศของผู้ประกอบ
ธุรกิจนําเทีย่ว จาํแนกตามลักษณะส่วนบุคคล 
 ผูป้ระกอบธุรกิจนาํเท่ียว มีความคิดเห็นเก่ียวกบัแนวทางสู่ความสําเร็จในการจดัการธุรกิจการ
ท่องเท่ียวภายในประเทศ ในภาพรวม อยู่ในระดบัปานกลาง ( X = 3.35) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ผู ้
ประกอบธุรกิจนาํเท่ียวมีความคิดเห็นเก่ียวกับ ผลิตภณัฑ์/บริการ ราคา ช่องทางการจัดจาํหน่าย การส่งเสริม
การตลาด มคัคุเทศก ์การจดัรายการท่องเท่ียว กระบวนการใหบ้ริการ ปัจจยัผลกัดนั และปัจจยัดึงดูด อยู่ในระดบั
มาก ( X = 3.82, 3.83, 3.64, 3.74, 3.70, 3.76, 3.73, 3.75 และ  3.88 ตามลาํดบั)  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ 
คมกริช  ดว้งเงิน (2534) ศึกษาเร่ือง การศึกษาขีดความสามารถทางจิตวิทยาในการรองรับการใชป้ระโยชน์ดา้น
นันทนาการบริเวณนํ้ าตกเหวสุวัต อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ พบว่า กิจกรรมนันทนาการท่ีเป็นท่ีนิยมของ
นกัท่องเท่ียวทุกคน ไดแ้ก่ การชมทิวทศัน์ รองลงมา ไดแ้ก่ การถ่ายรูป การเล่นนํ้ าตกและปิกนิก นกัท่องเท่ียวส่วน
ใหญ่มีความพึงพอใจในระดบัมากต่อสภาพส่ิงอาํนวยความสะดวก สภาพแวดลอ้มทางกายภาพและปริมาณความ
หนาแน่นของนกัท่องเท่ียวขณะประกอบกิจกรรมนนัทนาการ และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของอภิวรรธน์  เกียง
ขวา (2534) ศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นของนักท่องเท่ียวเก่ียวกบัการปรับปรุงและพฒันาสถานท่ีพกัแรมท่ีอุทยา
แห่งชาติเขาใหญ่ พบว่า นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในสภาพธรรมชาติ แต่ก็ตอ้งการใหมี้การปรับปรุง
ซ่อมแซมส่ิงอาํนวยความสะดวกให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ปลอดภยั และกลมกลืนกับสภาพแวดลอ้ม และ
สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ณฤทยั  กุลฑา (2547) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการท่องเท่ียวภายในประเทศของ
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการท่องเท่ียวภายในประเทศ 
พบว่า ใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด โดยรวม มีค่าเฉล่ียในระดบัมากเรียงตามลาํดบัดงัน้ี ดา้น
ภาพลกัษณ์ของสถานท่ีท่องเท่ียว ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ ดา้นพนกังานใหบ้ริการ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 
ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา และดา้นส่งเสริมการตลาด โดยดา้นภาพลกัษณ์ของสถานท่ีท่องเท่ียวให้ความสาํคญัท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุดในเร่ืองมีบรรยากาศและความสวยงามของแหล่งท่องเท่ียว ด้านกระบวนการให้บริการให้
ความสําคญัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดในเร่ืองการให้บริการท่ีรวดเร็ว ดา้นพนักงานให้บริการใหค้วามสําคญัท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุดในดา้นของบุคลิกภาพดี อธัยาศยัดี มีมนุษยสัมพนัธ์ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายใหค้วามสาํคญัท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุดในเร่ืองความสะดวกรวดเร็วในเร่ืองการเดินทาง ดา้นผลิตภณัฑ์ให้ความสําคญัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ในเร่ือง
บริการคุม้ครองรักษาความปลอดภยั ดา้นราคาให้ความสําคญัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือค่าท่ีพกัแรม และดา้นส่งเสริม
การตลาดให้ความสําคญัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดในเร่ืองของการโฆษณาทางส่ือ จากขอ้คน้พบดงักล่าว ธุรกิจการ
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ท่องเท่ียวของประเทศไทยในขณะน้ีมีการเจริญเติบโตข้ึนอยา่งต่อเน่ือง โดยมีการสนบัสนุนจากภาครัฐเป็นอยา่งดี 
โดยจะเห็นได้จากรายงานการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยเก่ียวกบัธุรกิจท่องเท่ียวในไตรมาสแรกตั้ งแต่เดือน
มกราคม-มีนาคมพบว่า ภาพรวมแลว้มีอตัราเติบโต 7% มาจากปัจจยัการส่งเสริมและจดักิจกรรมดา้นท่องเท่ียว
อย่างต่อเน่ือง ส่งผลต่อการเพิ่มจาํนวนของนกัท่องเท่ียวทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการใชจ่้ายต่อคร้ังต่อวนัท่ี
มากข้ึนดว้ย 
 2.   การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนแนวทางสู่ความสําเร็จในการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว
ภายในประเทศของผู้ประกอบธุรกิจนําเทีย่ว จาํแนกตามลักษณะส่วนบุคคล 
 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนแนวทางสู่ความสําเร็จในการจดัการธุรกิจการท่องเท่ียว
ภายในประเทศของผูป้ระกอบธุรกิจนาํเท่ียว จาํแนกตามลกัษณะส่วนบุคคล พบว่า ผูป้ระกอบธุรกิจนาํเท่ียวท่ีมี
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็น ในภาพรวม แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี 
 ผลิตภัณฑ์/บริการ ผูป้ระกอบธุรกิจนาํเท่ียว เพศชาย และเพศหญิง ท่ีมีสถานภาพสมรส ระดบั
การศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็น แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 
ตามลาํดบั 
 ราคา ผูป้ระกอบธุรกิจนาํเท่ียวท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็น แตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 ช่องทางการจัดจําหน่าย ผูป้ระกอบธุรกิจนาํเท่ียวท่ีมีสถานภาพสมรส รายได้เฉล่ียต่อเดือน
ต่างกนั มีความคิดเห็น แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 การส่งเสริมการตลาด ผูป้ระกอบธุรกิจนําเท่ียว เพศชาย และเพศหญิง ท่ีมีสถานภาพสมรส 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็น แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 ตามลาํดบั 
 มัคคุเทศก์ ผูป้ระกอบธุรกิจนาํเท่ียว เพศชาย และเพศหญิง ท่ีมีสถานภาพสมรส รายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือนต่างกนั มีความคิดเห็น แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 ตามลาํดบั 
 การจัดรายการท่องเท่ียว ผูป้ระกอบธุรกิจนําเท่ียวท่ีมีสถานภาพสมรส รายได้เฉล่ียต่อเดือน
ต่างกนั มีความคิดเห็น แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 ตามลาํดบั 
 กระบวนการให้บริการ ผูป้ระกอบธุรกิจนาํเท่ียวท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็น 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 ตามลาํดบั 
 ปัจจยัผลกัดัน ผูป้ระกอบธุรกิจนาํเท่ียวท่ีมีสถานภาพสมรส รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีความ
คิดเห็น แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 ปัจจยัดึงดูด ผูป้ระกอบธุรกิจนาํเท่ียวท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็น แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 ซ่ึงสอดคลอ้งกับผลการวิจยัของ ลาํพอง  ศรีทบัทิม (2535) ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของ
นักท่องเท่ียวชาวไทยต่อสภาพแวดลอ้มทางกายภาพบริเวณสะพานขา้มแม่นํ้ าแคว จังหวดักาญจนบุรี พบว่า 
นกัท่องเท่ียวชาวไทยยงัมีความพอใจกบัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพตามธรรมชาติบริเวณสะพานขา้มแม่นํ้ าแคว 
และพบว่า อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้ จังหวดัท่ีอยู่อาศยั ประเภทกลุ่มนักท่องเท่ียว 
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จาํนวนวนัท่ีพกัแรมต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญั และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ 
วิชิต  อุกะโชค (2545) ศึกษาเร่ือง ความคาดหวงัและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อการเขา้ร่วมกิจกรรม
ล่องแก่งนํ้ าวา้ อาํเภอแม่จริม จงัหวดัน่าน พบว่า นกัท่องเท่ียวมีความคาดหวงัในดา้นการจดัการส่ือความหมาย
ธรรมชาติ ด้านความประทบัใจธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของลาํนํ้ าวา้ ดา้นการรักษาความปลอดภยั การบริการ
อาหารและเคร่ืองด่ืม ด้านค่าใชจ่้ายในการร่วมกิจกรรมแตกต่างกนักบัความพึงพอใจอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ 
แสดงใหเ้ห็นวา่นกัท่องเท่ียวมีความคาดหวงัมากเก่ียวกบัประเด็นดงักล่าว ในขณะท่ีความพึงพอใจท่ีไดรั้บจริง เม่ือ
ได้เข้าร่วมกิจกรรมล่องแก่งมีน้อยกว่า อย่างมีนัยสําคัญ จึงควรจะให้มีการจัดการด้านความคาดหวังของ
นักท่องเท่ียวให้มีความสอดคลอ้งกบัความพึงพอใจ จากขอ้คน้พบดงักล่าว อุตสาหกรรมท่องเท่ียวได้รับ
ผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจโลก และผลกระทบจากปัญหาภายในประเทศอย่างรุนแรงโดยเฉพาะการปิด
สนามบินนานาชาติทั้งสองแห่ง และอุตสาหกรรมท่องเท่ียวมีธุรกิจต่อเน่ืองเป็นจาํนวนมาก มีการจา้งงานในอตัรา
สูง มีศกัยภาพ รวมทั้งมีผลต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ดงันั้น จึงเห็นควรนาํเสนอแนวทางในการช่วยเหลือ
ผูป้ระกอบการธุรกิจท่องเท่ียว 
 
ข้อเสนอแนะ  
 1.  จากขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัคร้ังน้ี ผูบ้ริหารสามารถนาํผลการศึกษาท่ีไดไ้ปใชเ้ป็นแนวทางในการ
วางแผนการตลาดธุรกิจการท่องเท่ียวภายในประเทศ เพื่อใหป้ระสบผลสาํเร็จและสอดคลอ้งกบัอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียวภายในประเทศต่อไป 
 2.  ขอ้มูลจากการวิจยัคร้ังน้ี ผูบ้ริหารทาํการปรับปรุงพฒันาการบริการของศูนยบ์ริการใหส้อดคลอ้ง
กบัแนวทางสู่ความสําเร็จในการจดัการธุรกิจการท่องเท่ียวภายในประเทศของผูป้ระกอบธุรกิจนาํเท่ียวในเขต
วฒันา คลองเตย วงัทองหลาง บางรัก และราชเทวี กรุงเทพมหานคร 
 3.  จากขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัคร้ังน้ี ผูป้ระกอบธุรกิจนาํเท่ียวท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีความ
แตกต่างกนัท่ีไดรั้บผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ ควรจดัทาํแนวทางการท่องเท่ียวใหมี้ความหลากหลายเพ่ิมมาก
ข้ึน 
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                 นายกลุบณัฑิต บวัเทศ** 

Mr. Gulbundit   Buatate 
 
บทคดัย่อ 
 การวิจัยเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา วฒันธรรมองค์การและความผูกพนักับองค์การ ของ
พนกังาน บริษทั เอฟแอนด์เอ็น แดร่ีส์ (ประเทศไทย) จาํกดั และเพ่ือเปรียบเทียบวฒันธรรมองค์การและความ
ผกูพนักบัองคก์าร ของพนกังาน จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 80 คน เคร่ืองมือท่ีใช้
ในการวิจยัเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช ้ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบ
ค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวน 
 ผลการวิจยัพบว่า พนกังานมีความคิดเห็นเก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์ารและความผกูพนักบัองคก์าร ใน
ภาพรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า อยูใ่นระดบัมาก จาํนวน 4 ดา้น เรียงลาํดบัจากมาก
ไปน้อย คือ ด้านทศันคติ ด้านพฤติกรรม ด้านการหลีกเล่ียงความไม่แน่นอน และความเป็นกลุ่มนิยม ผลการ
เปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับวฒันธรรมองค์การและความผูกพนักับองค์การ ของพนักงาน จาํแนกตาม
ลกัษณะประชากรศาสตร์พบว่า พนกังานท่ีมีลกัษณะประชากรศาสตร์ต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัวฒันธรรม
องคก์ารและความผกูพนักบัองคก์ารในภาพรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น
พบวา่ เฉพาะพนกังานท่ีมีสถานภาพ ต่างกนัมีความคิดเห็นโดยรวมดา้นการหลีกเล่ียงความไม่แน่นอน แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ พนกังานมีความระมดัระวงัในการทาํงานเน่ืองจากกลวัจะผดิพลาด 
 
Abstract 
 The objectives of this research were to study organizational culture and employees’ engagement 
of F&N Diary (Thailand) Limited company and to compare the organizational culture and employees’ 
engagement ground on demographic characteristics. The sample group consisted of 80 employees. 
Questionnaires were utilized as a research tool. Analysis of data was made by use of frequency, percentage, 
mean, standard deviation, t-test, and analysis of variance.  

                                                 
  * บทความการคน้ควา้อิสระ 
**  บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจดัการทัว่ไป) มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
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 The results indicated that employees had overall opinions toward organizational culture and 
employees’ engagement at median level. Considering into aspects, 4 of them were at high level, arranged in 
descending order as following : attitude, behavior, uncertain avoidance, and collectivism. From comparison of 
opinions on organizational culture and employees engagement ground on demographic characteristics, the 
results indicated that employees in different demographic characteristics had opinions on them with no 
difference at significant level. Considering into aspects, the results showed that only employees in different 
status had difference in overall opinions on uncertain avoidance at 0.05. Considering into lists, there was 
difference at 0.05 one list which was “carefulness in working due to fear of mistakes” 
 
ความนํา 
 ในองคก์ารซ่ึงเป็นการรวมตวัของคนหลายคน ท่ีมีเป้าหมายร่วมกนั มีการจดัโครงสร้างมีกฎระเบียบ 
มีการแบ่งงานกนัทาํตามความถนดั มีลกัษณะเฉพาะของตน และมีการถ่ายทอดสู่สมาชิกอย่างต่อเน่ือง (สุนนัทา 
เลาหนันทน์, 2531 อา้งถึงใน ชลทิชา หวงัรวยนาม, 2542, หนา้ 1) องค์การเป็นท่ีท่ีมนุษยม์าทาํงานร่วมกนั มา
ปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีไดก้าํหนดไวร่้วมกนั และในการทาํงานท่ีเกินกาํลงัความสามารถ และสติปัญญาท่ีมนุษยเ์พียง
คนเดียวจะสามารถปฏิบัติได้สมบูรณ์จาํเป็นต้องอาศยัความช่วยเหลือหรือความร่วมมือจากผูอ่ื้นมนุษยก์็ใช้
สติปัญญา ในการกาํหนดความคิดเพื่อการเปล่ียนแปลงและปรับปรุง ตลอดจนเสริมสร้างส่ิงต่างๆ โดยการ
จดัระบบการทาํงานข้ึน  เพื่อให้บุคคลท่ีมีความแตกต่างกันสามารถทาํงานร่วมกนัและนาํไปสู่วตัถุประสงค์ท่ี
ตอ้งการร่วมกนั การท่ีบุคคลเขา้ไปมีส่วนร่วมในองคก์ารก็เพื่อท่ีจะไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการส่วนบุคคล
ของเขา โดยท่ีบุคคลไม่อาจไดรั้บความสําเร็จตามเป้าหมายท่ีตอ้งการโดยลาํพงั พวกเขาเช่ือว่าองคก์ารสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการทางดา้นสังคมและสามารถสนองความตอ้งการดา้นวตัถุ ซ่ึงถือว่าเป็นความตอ้งการขั้น
แรกของมนุษย ์ 
 ในการทาํงานร่วมกนัในสังคมมนุษย ์มนุษยจ์ะมีการกาํหนดแบบแผนการทาํงานระหว่างกนั มีการ
กาํหนดลกัษณะร่วมของกลุ่มเพื่อเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะกลุ่ม ด้วยเหตุท่ีมนุษยรู้์จักคิดและเปล่ียนแปลงวิถีการ
ดาํรงชีวิตของตนเองทั้งทางดา้นวตัถุและจิตใจ จึงเป็นผลทาํใหม้นุษยพ์ฒันาตนเองตามลาํดบักาลเวลา มีการจดจาํ 
ถ่ายทอด สืบสาน และกลายมาเป็นมรดกตกทอดอนัเป็นตน้กาํเนิดของขนบธรรมเนียมประเพณี ศาสนา ภาษา 
วรรณคดี และศิลปะทุกชนิดลกัษณะเฉพาะของมนุษยท่ี์มีความเจริญทางสติปัญญาน่ีเอง จึงเป็นปัจจัยท่ีทาํให้
มนุษยรู้์จักสร้างวฒันธรรม ดังนั้ น วฒันธรรมจึงหมายถึง วิถีการดาํรงชีวิตท่ีคนกลุ่มหน่ึงกลุ่มใดถือปฏิบัติ 
วฒันธรรมจึงประกอบไปด้วยนิสัย หรือ ความเคยชิน ขนบธรรมเนียมประเพณี วิธีประพฤติปฏิบติัความเช่ือ 
ค่านิยม รวมถึงภาษาและวตัถุส่ิงของต่างๆ วฒันธรรมของสังคมจะซึมซาบเขา้ไปในตวับุคคลนบัตั้งแต่เกิดจนตาย
ไปจากสังคม วฒันธรรมทาํให้คนรวมตัวกันเป็นสังคม มีการอยู่ร่วมกนัอย่างมีระเบียบ ดังนั้นในการเรียนรู้
เร่ืองราวของวฒันธรรม จึงช่วยใหเ้กิดความเขา้ใจพฤติกรรมมนุษยท่ี์อยู่ร่วมกนัในสังคมอยา่งลึกซ้ึง (พิจิก พรหม
แกว้,  2547, หนา้ 1) 
 ความผูกพนัต่อองคก์ารเป็นรูปแบบพฤติกรรมองคก์ารแบบหน่ึง ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึงประสิทธิภาพ
ขององคก์าร ความพึงพอใจของสมาชิก และเป็นส่ิงพึงประสงคข์ององคก์ารทัว่ไปโดยลกัษณะความสัมพนัธ์ท่ี
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บุคคลมีการแสดงออกต่อองคก์ารนั้น จะแสดงออกมาในรูปแบบของความปรารถนาจะอยูใ่นองคก์าร (desire to 
remain) ความตั้งใจจะอยู่ในองคก์าร (intent to remain) ความปรารถนาที่จะรักษาสมาชิกภาพขององคก์ารไว ้
(retention) การมาทาํงานเสมอ (attendance) และการมีความพยายามในการทาํงาน (job effort) (Mowday, Porter 
& Steers, 1982 อา้งถึงใน ชลทิชา หวงัรวยนาม, 2542, หนา้ 3) 
 ในการศึกษาคร้ังน้ีผูวิ้จยัสนใจศึกษา ถึงวฒันธรรมองคก์ารและความผกูพนักบัองคก์ารของพนกังาน 
วา่จะเป็นไปในลกัษณะใดโดยตวัแปรวฒันธรรมองคก์ารและความผกูพนักบัองคก์ารท่ีทาํการศึกษา คือวฒันธรรม
องคก์ารและความผกูพนักบัองคก์ารตามแนวคิดของ Hofstede (1997, pp. 182-187), Steers (1977, p. 132) และ
ภรณี (กีร์ติบุตร) มหานนท ์(2529, หนา้ 86)   แบ่งเป็น 6 มิติประกอบดว้ย ความเหล่ือมลํ้าของอาํนาจ การหลีกเล่ียง
ความไม่แน่นอน ความเป็นปัจเจกนิยม ความเป็นกลุ่มนิยม ดา้นพฤติกรรม และดา้นทศันคติ 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์ารและความผูกพนักบัองคก์าร ของพนักงาน 
ษริษทั เอฟแอนดเ์อน็ แดร่ีส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกบัวฒันธรรมองค์การและความผูกพนักบัองค์การ ของ
พนกังาน จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ 
 
สมมุติฐานการวจิยั 
 ความคิดเห็นเก่ียวกับวฒันธรรมองค์การและความผูกพนักับองค์การ ของพนักงาน จาํแนกตาม
ลกัษณะประชากรศาสตร์ แตกต่างกนั 
 1.  ประชากร 
 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ พนกังาน บริษทั เอฟแอนด์เอน็ แดร่ีส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 
จาํนวน 100 คน เลือกเป็นกลุ่มตวัอย่างจาํนวน 80 คน ขนาดของกลุ่มตวัอย่างไดจ้ากตารางกาํหนดขนาดกลุ่ม
ตวัอยา่งของ Krejcie และ Morgan (1970, p. 608) 
 2.  กลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือ พนักงาน บริษทั เอฟแอนด์เอ็น แดร่ีส์ (ประเทศไทย) จาํกัด 
จาํนวน 100 คน กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ พนกังาน บริษทั เอฟแอนด์เอ็น แดร่ีส์ (ประเทศไทย) 
จาํกดั เลือกเป็นกลุ่มตวัอย่างโดยการสุ่มแบบเจาะจง (purposive sampling) และขนาดของกลุ่มตวัอย่างไดจ้าก
ตารางกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งของ Krejcie และ Morgan (1970, p. 608) ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 80 คน 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน โดยมีขั้นตอนตามลาํดบั ดงัน้ี 
 1.  การศึกษาเอกสาร ตาํรา และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2.  การจดัทาํโครงสร้างของแบบสอบถามให้มีเน้ือหาครอบคลุมวตัถุประสงค ์ของการวิจัยคร้ังน้ี 
แบบสอบถามมี 2 ตอน คือ 



วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปีท่ี 10 ฉบบัท่ี 1 
โครงการบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 

 

 18

 2.1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา ระยะเวลา
ปฏิบติังานในองคก์าร และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน จาํนวน 6 ขอ้ 
 2.2 วฒันธรรมองคก์ารและความผูกพนักบัองคก์ารลกัษณะของแบบสอบถาม เป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ของลิเคิร์ท (Likert) แบ่งออกเป็น 6 ดา้น คือ ความเหล่ือมลํ้าของอาํนาจ การหลีกเล่ียง
ความไม่แน่นอน ความเป็นปัจเจกนิยม ความเป็นกลุ่มนิยม ดา้นพฤติกรรม และดา้นทศันคติ จาํนวน 23 ขอ้ 
 3. นาํแบบสอบถามท่ีได้สร้างข้ึน ให้อาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระ ของมหาวิทยาลยัราชภฎั
ธนบุรี ได้ตรวจสอบความสอดคลอ้งของเน้ือหา กับวตัถุประสงค์ของการวิจัยเป็นการศึกษาความเท่ียงตรง 
(validity) ของแบบสอบถามแลว้นาํมาปรับปรุงแกไ้ขเพ่ือใหค้าํถามชดัเจน สามารถส่ือความหมายไดต้รงประเด็น 
และเหมาะสมยิง่ข้ึน 
 4. นําแบบสอบถามไปทดลองใช้กบักลุ่มตัวอย่างท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย แลว้นําขอ้มูล
ดังกล่าวมาหาค่าความเช่ือมั่น (reliability) ของแบบสอบถามโดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบัค 
(Cronbach’ s Alpha Coefficient) ไดค่้าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามเท่ากบั 0.8794 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การรวบรวบขอ้มูล ผูวิ้จยัไดด้าํเนินการเก็บขอ้มูล ดว้ยการขอความร่วมมือจากกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็น
พนกังานบริษทั เอฟแอนด์เอ็น แดร่ีส์ (ประเทศไทย) จาํกดั โดยนาํแบบสอบถามไปแจกให้กลุ่มตวัอย่างกรอก
ขอ้มูลจาํนวน 80 ฉบบั แลว้ขอรับคืนดว้ยตนเอง ไดแ้บบสอบถามคืนมา 80 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล    
 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถาม จะนาํมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ทุกชุดและนาํมาลง
รหสั ประมวลผลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป ดงัน้ี 
 1. วิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพส่วนบุคคล ของผูต้อบแบบสอบถาม โดยใชค้วามถ่ีและค่าร้อย
ละ  
 2. วิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบั วฒันธรรมองคก์ารและความผกูพนักบัองคก์าร ของพนกังาน จาํแนกตาม
ลกัษณะประชากรศาสตร์ โดยใชค่้าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 
 3. เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนวฒันธรรมองคก์ารและความผูกพนักบัองคก์ารของ
พนกังาน จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ โดยใช ้t-test และ F-test  
 4. เปรียบเทียบพหุคูณ เพื่อทดสอบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนวฒันธรรมองคก์ารและความผกูพนักบั
องคก์าร จากผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวนโดยใชว้ิธี Least Significant Difference (LSD) 
 
สรุปผลการวจิยั 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลวฒันธรรมองค์การและความผูกพนักับองคก์าร ของพนักงาน บริษทั เอฟ
แอนดเ์อน็ แดร่ีส์ (ประเทศไทย) จาํกดั สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
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 1. ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 53.80  อาย ุ30-40 ปี ร้อยละ 41.20รองลงมา ตํ่า
กว่า 30 ปี ร้อยละ 38.80 สถานภาพโสด ร้อยละ 57.50 รองลงมาสมรส ร้อยละ 40.00  ระดบัการศึกษาปริญญาตรี 
ร้อยละ 57.50 รองลงมาตํ่ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 33.75 ระยะเวลาปฏิบติังานในองคก์าร นอ้ยกว่า 5 ปี ร้อยละ 
77.50 รองลงมา 10 ปีข้ึนไป ร้อยละ 13.75 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001-30,000 บาท ร้อยละ 48.75 รองลงมา ตํ่า
กวา่ 10,000 บาท ร้อยละ 23.75 
 2. การวเิคราะห์ความคดิเห็นเก่ียวกับวฒันธรรมองค์การและความผูกพนักับองค์การ ของพนักงาน 
  พนกังานมีความคิดเห็นเก่ียวกบั วฒันธรรมองคก์ารและความผูกพนักบัองคก์าร ในภาพรวม อยู่
ในระดบัมาก ( X  = 3.53) เม่ือพจิารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี 
  ความเหล่ือมลํา้ของอาํนาจ 
  พนกังานมีความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( X  = 3.12) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 
อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X  = 2.68–3.40) ทุกรายการ คือ 
  1. ผูบ้ริหารมีความเป็นกนัเองไม่ถือตวั  
  2. ผูบ้ริหารมีลกัษณะการปกครอง และบงัคบับญัชาแบบประชาธิปไตย 
  3. ผูบ้ริหารมกัไม่ฟังความคิดเห็นของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
  ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัพนกังานเพศชาย อายตุ ํ่ากว่า 30 ปี และ 41-50 ปี  สถานภาพโสด และสมรส  
ระดบัการศึกษาตํ่ากวา่ปริญญาตรี ระยะเวลาปฏิบติังานในองคก์ารนอ้ยกวา่ 5 ปี และทุกระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน    
  การหลกีเล่ียงความไม่แน่นอน   
  พนกังานมีความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X  = 3.55) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยู่
ในระดบัมาก ( X  = 3.65 –3.71) จาํนวน 2 รายการ คือ 
  1. พนกังานทุกคนตอ้งปฏิบติัตามกฎระเบียบและขั้นตอนการปฏิบติังานอยา่งเคร่งครัด 
  2. พนกังานมีความระมดัระวงัในการทาํงาน เน่ืองจากกลวัจะผดิพลาด 
  ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัพนักงานเพศชายและเพศหญิง อายุต ํ่ากว่า 30 ปี และ 31-40 ปี สถานภาพ
โสด ระดบัการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรีและปริญญาตรี ระยะเวลาปฏิบติังานในองคก์ารนอ้ยกว่า 5 ปี และ 10 ปีข้ึน
ไป รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตํ่ากวา่ 10,000 บาท 10,000-30,000 บาท และ 30,001-50,000 บาท  
  ความเป็นปัจเจกนิยม  
  พนกังานมีความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( X  = 3.29) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 
อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X  = 3.1 –3.49) ทุกรายการ คือ 
  1.  พนกังานต่างคนต่างทาํงานเพ่ือความสาํเร็จตามเป้าหมายของตน 
  2. มีการแข่งขนัในการทาํงานระหว่างสมาชิกภายในงาน เพื่อผลประโยชน์ หรือความกา้วหนา้
ของตน 
  ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัพนักงานเพศหญิง อายุตํ่ากว่า 30 ปี และ 41-50 ปี สถานภาพสมรส ระดบั
การศึกษาตํ่ากวา่ปริญญาตรี ระยะเวลาปฏิบติังานในองคก์าร 10 ปีข้ึนไป รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000-30,000 บาท 
และมากกวา่ 50,000 บาท 
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  ความเป็นกลุ่มนิยม 
  พนกังานมีความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X  = 3.52) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยู่
ในระดบัมาก ( X  = 3.56–3.64) จาํนวน 3 รายการ คือ 
  1. พนกังานต่างคนต่างทาํงานอยา่งทุ่มเทเพ่ือร่วมกนัสร้างผลงานใหแ้ก่หน่วยงานของตน 
  2. พนกังานทาํงานร่วมกนัอยา่งอบอุ่น เหมือนคนในครอบครัวเดียวกนั 
  3. พนกังานมีการทาํงานร่วมกนัดว้ยความเขา้ใจ 
  ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัพนกังานเพศหญิง อาย ุ31-40 ปี สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษาปริญญาตรี 
ระยะเวลาปฏิบติังานในองคก์ารนอ้ยกวา่ 5 ปี และ 6-10 ปี รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000-30,000 บาท  
  ด้านพฤติกรรม   
  พนกังานมีความความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X  = 3.69) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 
อยูใ่นระดบัมาก ( X  = 3.60–3.99) จาํนวน 5 รายการ คือ 
  1. ขา้พเจา้ใชค้วามพยายามอยา่งเตม็ท่ีเพื่อใหง้านออกมาดี 
  2. ขา้พเจา้สามารถทาํงานท่ีไดรั้บมอบหมายสาํเร็จตามเวลาท่ีกาํหนด 
  3. ขา้พเจา้มุ่งมัน่และติดตามงานเพ่ือใหง้านบรรลุเป้าหมาย 
  4. ขา้พเจา้มกัจะพดูถึงองคก์ารในทางท่ีดี 
  5. ขา้พเจา้มกัจะแกไ้ขขอ้มูลท่ีเขา้ใจผดิ เม่ือมีผูก้ล่าวตาํหนิองคก์าร 
  ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัพนักงานเพศชาย และเพศหญิง อายุ 31-40 ปี และ41-50 ปี สถานภาพโสด 
และสมรส ระดบัการศึกษาปริญญาตรี ระยะเวลาปฏิบติังานในองคก์ารนอ้ยกว่า 5 ปี รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000-
30,000 บาท และ30,001-50,000 บาท 
  ด้านทศันคติ 
  พนกังานมีความความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X  = 3.69) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 
อยูใ่นระดบัมาก ( X  = 3.61–3.86) จาํนวน 4 รายการ คือ 
  1. ขา้พเจา้ห่วงใยต่อความอยูร่อดขององคก์าร 
  2. ขา้พเจา้ภูมิใจท่ีจะบอกกบัผูอ่ื้นว่าขา้พเจา้ทาํงานกบัองคก์ารน้ี 
  3. ขา้พเจา้รู้สึกเตม็ใจท่ีจะเขา้ร่วมกิจกรรมขององคก์าร 
  4. ขา้พเจา้พอใจกบัเป้าหมายและนโยบายขององคก์าร 
  ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัพนักงานเพศหญิง อายุตํ่ากว่า 30 ปี และ50 ปีข้ึนไป สถานภาพโสด ระดบั
การศึกษาปริญญาตรี ระยะเวลาปฏิบติังานในองค์การน้อยกว่า 5 ปี และ6-10 ปี รายได้เฉล่ียต่อเดือน 30,001-
50,000 บาท 
 3. เปรียบเทียบค่าเฉล่ียความคิดเห็นเก่ียวกับวัฒนธรรมองค์การและความผูกพนักับองค์การ ของ
พนักงาน จาํแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ 
  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนนความคิดเห็นเก่ียวกบั วฒันธรรมองคก์ารและความผูกพนักบั
องคก์าร ของพนกังานจาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ สรุปไดด้งัน้ี 
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  พนกังานท่ีมีลกัษณะประชากรศาสตร์ต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์ารและความ
ผกูพนักบัองคก์าร ในภาพรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพจิารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี 
  การหลกีเล่ียงความไม่แน่นอน 
  พนักงานท่ีมีสถานภาพต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัวฒันธรรมองค์การและความผูกพนักบั
องคก์าร โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ พนกังานมีความระมดัระวงัในการทาํงานเน่ืองจาก
กลวัจะผิดพลาด 
  ด้านพฤติกรรม 
  พนักงานท่ีมีสถานภาพต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัวฒันธรรมองค์การและความผูกพนักบั
องคก์าร โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ ขา้พเจา้สามารถทาํงานท่ีไดรั้บมอบหมายสาํเร็จตามเวลาท่ี
กาํหนด 
  พนักงานท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัวฒันธรรมองค์การและความ
ผูกพนักบัองคก์าร โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 2 รายการคือ 
  1. ขา้พเจา้มกัจะแกไ้ขขอ้มูลท่ีผูอ่ื้นเขา้ใจผดิ และตาํหนิองคก์าร 
  2. ขา้พเจา้สามารถทาํงานท่ีไดรั้บมอบหมายสาํเร็จตามเวลาท่ีกาํหนด 
  ด้านทศันคติ 
  พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์ารและความผกูพนักบั
องคก์าร โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ไม่แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
  พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์ารและความผกูพนักบั
องค์การโดยรวม ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 รายการคือ ขา้พเจา้ยนิดีและเต็มใจท่ีจะปฏิบติังานในวนัหยดุ 
  พนักงานท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัวฒันธรรมองค์การและความ
ผูกพนักบัองคก์าร โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 2 รายการคือ 
  1. ขา้พเจา้พอใจกบัเป้าหมายและนโยบายขององคก์าร 
  2. ขา้พเจา้รู้สึกเตม็ใจท่ีจะเขา้ร่วมกิจกรรมขององคก์าร 
 
อภปิรายผล 
 การวิจยัเร่ือง วฒันธรรมองคก์ารและความผกูพนักบัองคก์าร ของพนกังาน บริษทั เอฟแอนดเ์อน็ แด
ร่ีส์ (ประเทศไทย) จาํกดั ไดข้อ้มูลเก่ียวกบัพนกังานประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา ระยะเวลา
ปฏิบติังานในองคก์าร รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน วฒันธรรมองคก์ารและความผกูพนักบัองคก์าร ควรนาํมาอภิปรายดงัน้ี 
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 1. ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม พนกังานส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 53.80 อาย ุ30-40 ปี 
ร้อยละ 41.20 สถานภาพโสด ร้อยละ 57.50 ระดบัการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 57.50 ระยะเวลาปฏิบติังานใน
องคก์ารนอ้ยกวา่ 5 ปี ร้อยละ 77.50 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001-30,000 บาท ร้อยละ 48.80 
 2. ความคิดเห็นเก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์ารและความผูกพนักบัองคก์าร ของพนักงาน บริษทั เอฟ
แอนด์เอ็น แดร่ีส์ (ประเทศไทย) จาํกดั จาํแนกตามดา้นต่าง ๆ พบว่า การหลีกเล่ียงความไม่แน่นอน พนกังานมี
ความคิดเห็นเก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์ารและความผูกพนักบัองคก์ารอยู่ในระดบัมาก ( X  = 3.55) และความเป็น
กลุ่มนิยม พนกังานมีความคิดเห็นเก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์ารและความผกูพนักบัองคก์ารอยูใ่นระดบัมาก ( X  = 
3.52) 
  ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัผลงานวิจัยของ พิจิก พรหมแก้ว (2547) ศึกษาเร่ือง การรับรู้วฒันธรรม
องคก์ารของพนกังาน บริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง จาํกดั (มหาชน) พบว่า พนักงานส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีวุฒิ
การศึกษาระดบัปริญญาตรี 
  การรับรู้วฒันธรรมองคก์ารพบว่า พนกังานมีการรับรู้วฒันธรรมองคก์ารดา้นกลุ่มและดา้นบุคคล
อยู่ในระดบัสูง โดยมีค่าเฉล่ียของการรับรู้วฒันธรรมองคก์ารสูงท่ีสุด ดา้นกลุ่มในเร่ืองการทาํงานเป็นทีมเป็นส่ิง
สาํคญัท่ีสุด และดา้นบุคคลในเร่ืองคนเป็นทรัพยากรท่ีสาํคญักวา่ส่ิงอ่ืนใด 
 3. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกบั วฒันธรรมองค์การและความผูกพนักบัองค์การ ของ
พนกังาน จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ พบว่า ความคิดเห็นเก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์ารและความผกูพนักบั
องคก์ารในภาพรวม ของพนกังาน จาํแนกตาม สถานภาพ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี 
  การหลีกเล่ียงความไม่แน่นอน  พนกังานท่ีมีสถานภาพต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัวฒันธรรม
องคก์ารและความผูกพนักบัองคก์าร โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการคือ พนกังานมีความระมดัระวงั
ในการทาํงาน เน่ืองจากกลวัจะผดิพลาด 
  ดา้นทศันคติ พนกังานท่ีมีสถานภาพต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์ารและความ
ผูกพนักบัองคก์าร โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ไม่
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
  ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ นุสาสนี จิตราภิรมย ์(2545) ทาํการศึกษาการรับรู้วฒันธรรม
องคก์ารและความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานในโรงงานผลิตช้ินส่วนยานยนต ์พบว่า พนกังานในโรงงานผลิต
ช้ินส่วนยานยนตมี์การรับรู้วฒันธรรมองคก์ารในลกัษณะความเป็นกลุ่มนิยม ลกัษณะความเป็นชาย ลกัษณะการ
หลีกเล่ียงความไม่แน่นอน และลกัษณะการมุ่งเนน้ระยะยาวในระดบัสูง ลกัษณะความเหล่ือมลํ้าของอาํนาจ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจยัเร่ือง วฒันธรรมองคก์ารและความผกูพนักบัองคก์าร ของพนกังาน บริษทั เอฟแอนด์
เอ็น แดร่ีส์ (ประเทศไทย) จาํกัด ขอ้มูลท่ีได้จากการวิจัยคร้ังน้ีจะเป็นขอ้มูลพื้นฐานในการพฒันาวฒันธรรม
องค์การไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงวฒันธรรมองค์การเป็นเร่ืองท่ีระเอียดอ่อนและซับซ้อน เน่ืองจากเป็นส่ิงท่ี
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ปรากฏใหเ้ห็นหรือไม่ปราฏให้เห็นก็ได ้แต่มีอิทธิพลต่อการผลกัดนัองคก์ารให้เป็นไปในทิศทางใดทิศทางหน่ึง
สุดแต่ว่าเป็นบวกหรือลบ ดงันั้น วฒันธรรมองคก์ารเป็นเร่ืองสําคญัท่ีผูบ้ริหารขององคก์ารควรให้ความสําคญั 
เพราะความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัวฒันธรรมนั้น เป็นส่ิงท่ีจาํเป็นมากในการบริหารและพฒันาในดา้นต่างๆ ของ
องค์การ โดยเฉพาะการสร้างวฒันธรรมภายในองค์การให้เข็มแข็ง ก็จะยิ่งสร้างความผูกพนักบัองค์การของ
ผูป้ฏิบติังานให้เพ่ิมสูงข้ึนตามไปดว้ย อนัจะส่งผลให้ผูป้ฏิบติังานยงัคงเต็มใจและพร้อมท่ีจะปฏิบติังานให้กบั
องค์การอย่างเต็มความรู้ ความสามารถ มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีของแต่ละคนอย่างเต็มท่ี นําไปสู่การ
สร้างสรรคผ์ลงานท่ีดีมีคุณภาพ องคก์ารก็จะไดรั้บการยอมรับและเช่ือถือจากบุคคลตลอดจนหน่วยงานภายนอก 
ซ่ึงจะนาํความภาคภูมิใจมาสู่ผูป้ฏิบติังานภายในองคก์ารนัน่เอง  
 
ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
 1. ควรศึกษาองคก์ารเอกชนอ่ืนๆ เพื่อเป็นการยืนยนัผลการวิจยัท่ีไดรั้บ และสามารถนาํไปใชเ้ป็น
แนวทางในการปฏิบติัได ้ 
 2. ควรศึกษาตวัแปรอ่ืนท่ีคาดว่าน่าจะมีผลต่อความผูกพนักบัองคก์ารของพนกังานเพราะการศึกษา
ลกัษณะส่วนบุคคล และวฒันธรรมองค์การ อาจจะยงัไม่ครอบคลุมต่อการศึกษาความผูกพนักับองค์การของ
พนกังาน จึงควรมีการศึกษาปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีอิทธิพลและมีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนักบัองคก์าร เพื่อเพิ่มความ
สมบูรณ์และครอบคลุมของการศึกษาความผกูพนักบัองคก์าร 
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ปัจจัยทีม่ีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสํานักงานบริการรับทําบัญชี ของ
สํานักงานสหพฒัน์การบัญชี  ในเขตอําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม* 

Factors Affecting Decision- Making to Use Accounting Service of Sahaphat , Khet 
Samparn, Nakhon Pathom 

 
               นายธงชยั  จิรศิริโรจน์** 

Mr. Thongchai  Jirasiriroj 
 
บทคดัย่อ 
           การวิจยัเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสํานกังาน
บริการรับทาํบญัชี ของสาํนกังานสหพฒันก์ารบญัชี ในเขตอาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม และเพื่อเปรียบเทียบ
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสาํนกังานบริการรับทาํบญัชีของผูใ้ชบ้ริการ จาํแนกตามประเภท
ของกิจการธุรกิจ กลุ่มตวัอยา่งคือ ผูใ้ชบ้ริการสาํนกังานบริการรับทาํบญัชีของสาํนกังานสหพฒัน์การบญัชี ในเขต
อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม จาํนวน 162 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูล
โดยใชค้วามถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวน 
ผลการวิจยัพบว่า  
 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสํานักงานบริการรับทาํบัญชี ของสํานักงาน
สหพฒันก์ารบญัชี ในเขตอาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น
พบว่า อยู่ในระดบัมากท่ีสุด 3 ดา้น เรียงลาํดบัจากมากท่ีสุดคือ ปัจจยัดา้นบุคลากร ปัจจยัดา้นกระบวนการ และ
ปัจจยัดา้นสินคา้และบริการ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ปัจจยัดา้นบุคลากร ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด จาํนวน 4 รายการ ปัจจยัดา้นกระบวนการ ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด จาํนวน 
4 รายการ  ปัจจยัดา้นสินคา้และบริการ ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด จาํนวน 5 รายการ 
 ผลการเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสาํนกังานบริการรับทาํบญัชีของ
สาํนกังานสหพฒัน์การบญัชี ของผูใ้ชบ้ริการจาํแนกตามประเภทของกิจการธุรกิจ พบว่า ผูใ้ช้บริการทุกประเภท
ของกิจการธุรกิจ มีการตัดสินใจเลือกใช้บริการสํานักงานบริการรับทาํบญัชี ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมี
นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ผูใ้ชบ้ริการทุกประเภทของกิจการธุรกิจ มีการ
ตดัสินใจโดยรวมดา้นสินคา้และบริการ ดา้นราคา และดา้นสถานท่ี แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 และผูใ้ช้บริการประเภทท่ีมีเงินทุนจดทะเบียน จาํนวนพนักงานบญัชี ระยะเวลาในการดาํเนินธุรกิจ และ
จาํนวนพนกังานทั้งหมดของธุรกิจท่ีต่างกนั มีการตดัสินใจโดยรวมทุกดา้น แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 และ 0.05 ตามลาํดบั 

                                                         
 *  บทความการคน้ควา้อิสระ 
**  บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจดัการทัว่ไป) มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
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Abstract 
 The objectives of research were to study factors affecting decision-making to use accounting 
service of Sahaphat, Khet  Samparn, Nakorn Pathom and to compare these factors based on business types. The 
sample included 162 customers. The research tool was Questionnaires. Data were analyzed by use of frequency, 
percentage, mean, standard deviation, t-test, and analysis of variance.  
 The results indicated that.  The result found that in overall, factors mentioned above were 
determined at high level. Considering into aspects, 3 of them were at the highest level, arranged in descending 
order as following : Personnel, procedure, and goods and service. Considering into lists, 4 lists of personnel 
aspects, 4 lists of procedure, and 5 lists of goods and service were determined at highest level. Compared 
between factors ground on business types, the results indicated that in overall, customers in every type of 
businesses had variation in decision-making to use the service at 0.01 significant level. Considering into 
aspects, customers in every type of businesses had difference in overall decision-making on goods and service, 
price, place, at 0.01 significant level. Customers who had different capital stock, number of accountants, 
business transaction period, and number of employees had difference in overall decision-making at 0.01 and 
0.05 respectively. 
 
บทนํา 
 สถานประกอบการไม่ว่าจะเป็นธุรกิจแบบใด ส่ิงหน่ึงท่ีจะขาดมิได้ก็คือ การทาํบญัชี เพื่อจะเป็น
ขอ้มูลทาํให้สถานประกอบการหรือบุคคลภายนอกรับทราบถึงผลประกอบการนั้นและควรจะมีการปรับปรุง
อยา่งไรใหส้ถานประกอบการท่ีประกอบธุรกิจนั้นอยู่รอด ซ่ึงเป็นอีกองคป์ระกอบหน่ึงของการดาํเนินธุรกิจ ท่ีอยู่
ในโครงสร้างของสถานประกอบการเพ่ือใหป้ระสบความสาํเร็จในการประกอบการของธุรกิจนั้น 
 แต่ส่ิงหน่ึงท่ีสถานประกอบการหลายแห่งประสบปัญหาก็คือ การว่าจ้างนักบัญชีท่ีมีความรู้
ความสามารถ เพื่อจดัทาํบญัชีให้กบัสถานประกอบการมีน้อยและเงินเดือนค่าจา้งก็สูงมากรวมทั้ งรายละเอียด
ขอ้ปลีกย่อยในการว่าจา้งไม่ว่าจะเป็นค่าจา้งเงินเดือน ค่าสวสัดิการสังคม     สถานประกอบการตอ้งจดัทาํบญัชี
ของตนเองโดยมีรายละเอียดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการตามท่ีบญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543  จึงทาํ
ให้สถานประกอบการหลายแห่งหันไปเลือกใช้  การบริการของสํานักงานบริการรับทําบัญชี ท่ีมีความรู้
ความสามารถเฉพาะทาง เพื่อจดัทาํบญัชีให้ถูกตอ้งตามหลกัเกณฑ์และขจดัปัญหาของการขาดความพร้อมของ
บุคลากรในเร่ืองของการจดัทาํบญัชี สาํนกังานบริการรับทาํบญัชีจึงไดรั้บการยอมรับในการจดัทาํงบการเงินเพื่อ
ยื่นต่อกรมทะเบียนการคา้กระทรวงพาณิชยต์ามกฎหมายและการบญัชีภาษีอากร รวมทั้งงบการเงินเพื่อยื่นชาํระ
เสียภาษีต่อกรมสรรพากรอย่างถูกต้อง ซ่ึงถือว่าพนักงานของสํานักงานบริการรับทาํบญัชีท่ีให้บริการเป็นผูมี้
ความรู้ความชาํนาญดา้นบญัชีและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งทาํให้ธุรกิจรับทาํบญัชีได้รับความนิยมแพร่หลายและมี
ผูป้ระกอบการธุรกิจน้ีมากข้ึนเร่ือย ๆ ในการใชบ้ริการของสํานกังานบริการรับทาํบญัชี สถานประกอบการจึงมี
ทางเลือกท่ีจะเลือกใชบ้ริการกบัสาํนกังานบริการรับทาํบญัชีต่างๆ  ท่ีทราบ ทาํใหส้าํนกังานบริการรับทาํบญัชีแต่
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ละแห่ง ในแต่ละปีมีจาํนวนผูใ้ช้บริการไม่คงท่ี บางสํานักงานบริการรับทาํบญัชีมีผูใ้ช้บริการเพ่ิมมากข้ึน บาง
สาํนกังานบริการรับทาํบญัชีมีผูใ้ชบ้ริการลดลง 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงเป็นมูลเหตุจูงใจให้ผูศึ้กษาสนใจทาํการศึกษาถึงปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจเลือกใช้บริการสํานักงานบริการรับทาํบญัชีของสํานกังานสหพฒัน์การบญัชี ในเขตอาํเภอสามพราน 
จงัหวดันครปฐม เพื่อนาํขอ้มูลท่ีไดม้าใชใ้นการวางแผนปรับปรุงการดาํเนินงานของสาํนกังานบริการรับทาํบญัชี
ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการต่าง ๆ ซ่ึงเป็นปัจจัยสําคญัในการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสํานักงานบริการรับทาํบญัชี ของสํานักงานสหพฒัน์การบญัชี ในเขตอาํเภอสามพราน 
จงัหวดันครปฐม ต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 1. เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสํานักงานบริการรับทาํบัญชี ของ
สาํนกังานสหพฒันก์ารบญัชี ในเขตอาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 
 2. เพื่อเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสาํนกังานบริการรับทาํบญัชีของ
ผูใ้ชบ้ริการ จาํแนกตามประเภทของธุรกิจ 
 
สมมติฐานของการวจิยั 
 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสาํนกังานบริการรับทาํบญัชีของผูใ้ชบ้ริการ จาํแนก
ตามประเภทของธุรกิจแตกต่างกนั 
 ประชากร คือ ผูใ้ชบ้ริการสาํนกังานบริการรับทาํบญัชีของสาํนกังานสหพฒัน์การบญัชี ในเขตอาํเภอ
สามพราน จงัหวดันครปฐม จาํนวน 284 แห่ง เท่ากบั 284 คน 
 กลุ่มตวัอย่างคือ ผูใ้ชบ้ริการสาํนกังานบริการรับทาํบญัชีของสาํนกังานสาํนกังานสหพฒัน์การบญัชี 
ในเขตอาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ใชว้ิธีการสุ่มตวัอย่างแบบตามสะดวก (convenience sampling) ขนาด
ของกลุ่มตวัอยา่งไดจ้ากตารางกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งของ Krejcie และ Morgan (1970, p. 608) ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง
จาํนวน 162 คน 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนโดยมีขั้นตอนตามลาํดบัดงัน้ี 
 1. การศึกษาเอกสาร ตาํรา และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2. การจดัทาํโครงสร้างของแบบสอบถาม ให้มีเน้ือหาครอบคลุมวตัถุประสงค์ของการวิจัยคร้ังน้ี  
แบบสอบถามมี 2 ส่วน คือ 
 ส่วนท่ีหน่ึง  ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของธุรกิจ 
 ส่วนท่ีสอง  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสาํนกังานบริการรับทาํบญัชี 
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 3. นาํแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนให้อาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระ ไดต้รวจสอบความสอดคลอ้ง
ของเน้ือหา กับจุดประสงค์ของการวิจัย เป็นการศึกษาความเท่ียงตรง (validity) ของแบบสอบถาม แลว้นํามา
ปรับปรุงแกไ้ข เพ่ือใหค้าํถามชดัเจนสามารถส่ือความหมายไดต้รงประเด็นและเหมาะสมยิง่ข้ึน 
 4. นาํแบบสอบถามไปทดลองใชก้บับริษทัท่ีใชบ้ริการสํานกังานบริการรับทาํบญัชี ท่ีไม่ใช่กลุ่ม
ตวัอย่างในการวิจยัจาํนวน 30 คน แลว้นาํขอ้มูลมาหาค่าความเช่ือมัน่ (reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้
สูตรสมัประสิทธ์แอลฟา ของครอนบคั (Cronbach’s Alpha Coefficient) 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการเก็บขอ้มูลโดยการแจกแบบสอบถามให้กบัผูใ้ชบ้ริการ
สํานักงานบริการรับทาํบญัชีของสํานกังานสหพฒัน์การบญัชี ในเขตอาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม จาํนวน 
162 แห่ง เท่ากบั162 คน และขอรับคืนแบบสอบถามทางไปรษณียห์รือดว้ยพนกังานรับเอกสารของสาํนกังาน
สหพฒันก์ารบญัชี ในเขตอาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ในเดือนถดัไป 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถาม จะนาํมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ทุกชุดและ นาํมาลง
รหสั ประมวลผลขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป หาความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  t-test และ 
F-test ดงัน้ี 
 1. วิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม และขอ้มูลเก่ียวกบัสถานประกอบการ โดยใช้
ความถ่ีและร้อยละ 
 2. วิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสํานักงานบริการรับทาํบญัชี ของ
สาํนกังานสหพฒัน์การบญัชี ในเขตอาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม โดยใชค่้าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (SD) 
 3. เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสาํนกังาน
บริการรับทาํบญัชีของสาํนกังานสหพฒันก์ารบญัชี ในเขตอาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม จาํแนกตามลกัษณะ
ประเภทของธุรกิจ โดยใช ้t-test และ F-test  
 
สรุปผลการวจิยั 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสาํนกังานบริการรับทาํบญัชี 
ของสาํนกังานสหพฒันก์ารบญัชี ในเขตอาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม สามารถสรุปได ้ ดงัน้ี 
 1. ข้อมูลเบ้ืองต้นของธุรกิจ ของผู้ตอบแบบสอบถาม   
  ผูใ้ช้บริการกบัสํานักงานบริการรับทาํบญัชีท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นห้างหุ้นส่วนและ
บริษทัจาํกดั ร้อยละ 49.38 ประเภทของการประกอบกิจการ กิจการเก่ียวกบัการใหบ้ริการ ร้อยละ 64.20 รองลงมา 
กิจการประเภทพาณิชยกรรม ร้อยละ 33.95 เงินทุนจดทะเบียน ไม่เกิน 5 ลา้นบาท ร้อยละ 72.84 รองลงมา 5 ลา้น
บาท-10 ลา้นบาท ร้อยละ 24.07 ระยะเวลาในการดาํเนินธุรกิจ 3-5 ปี ร้อยละ 76.55 รองลงมาไม่ถึง 3 ปี ร้อยละ 
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12.96 จาํนวนพนกังานทั้งหมดของธุรกิจ 10-19 คน ร้อยละ 41.36 รองลงมา 20-29 คน ร้อยละ 40.74 จาํนวน
พนกังานบญัชี 3 คน ร้อยละ 64.82 รองลงมา 2 คน ร้อยละ 20.37 การใชบ้ริการดา้นต่าง ๆ การจดัทาํบญัชี ร้อยละ 
56.79 รองลงมา การสอบบญัชี ร้อยละ 18.52 เคยเปล่ียนสาํนกังานบญัชีท่ีใชบ้ริการหรือไม่ ไม่เคยเปล่ียน ร้อยละ 
80.86 และเคยเปล่ียน ร้อยละ 19.14 วิธีหาขอ้มูลในการเลือกใชบ้ริการสาํนกังานบญัชี จากคาํแนะนาํจากผูอ่ื้นท่ีเคย
ใชบ้ริการ ร้อยละ 71.00 รองลงมา จดัหาเอง ร้อยละ 23.45 เหตุผลสาํคญัท่ีใชบ้ริการสาํนกังานบริการรับทาํบญัชี 
ตอ้งการรับบริการดา้นภาษีอากร ร้อยละ 85.80 รองลงมา ไม่มีความรู้ดา้นการบญัชี ร้อยละ 11.72 ลกัษณะสาํคญั
ของสํานักงานบริการรับทาํบญัชีท่ีพอใจมากท่ีสุด มีความน่าเช่ือถือ ร้อยละ 94.44 รองลงมา มาตรฐานการ
ใหบ้ริการ ร้อยละ 3.08 
 2. วิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสํานักงานบริการรับทําบัญชี ของ
สํานักงานสหพฒัน์การบัญชี ในเขตอําเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม จาํแนกตามประเภทของธุรกิจ 
  ผูใ้ชบ้ริการ ในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก ( = 4.40) เม่ือพจิารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี 
  ปัจจยัดา้นสินคา้และบริการ 
  ผูใ้ชบ้ริการ มีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดบัมากท่ีสุด ( = 4.62) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบวา่ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( = 4.85-4.99) จาํนวน 5 รายการ คือ 
  1. ความถูกตอ้งแม่นยาํในการใหค้าํปรึกษาดา้นบญัชี 
  2. ความถูกตอ้งในการจดัทาํภาษีทุกประเภท 
  3. ความรู้ความสามารถของผูบ้ริการสาํนกังานบริการรับทาํบญัชี 
  4. ความถูกตอ้งแม่นยาํของงานบญัชี 
  5. การใหข้อ้มูลข่าวสารท่ีทนัสมยัอยา่งสมํ่าเสมอ 
  ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบักิจการธุรกิจ กิจการเจ้าของคนเดียว ห้างหุ้นส่วน และบริษทัจาํกัด การ
ประกอบกิจการ กิจการเก่ียวกับการให้บริการ กิจการการผลิต และกิจการประเภทพาณิชยกรรม เงินทุนจด
ทะเบียน เงินทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ลา้นบาท และเงินทุนจดทะเบียน 5 ลา้นบาท – 10 ลา้นบาท ระยะเวลาในการ
ดาํเนินธุรกิจ ไม่ถึง 3 ปี และ3-5 ปี จาํนวนพนกังานทั้งหมดของธุรกิจ ตํ่ากว่า 10 คน 10-19 คน และ20-29 คน 
จาํนวนพนกังานบญัชี 1 คน 2 คน และ 3 คน 
  ปัจจยัดา้นราคา 
  ผูใ้ชบ้ริการ มีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดบัมาก  ( = 3.92) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 
อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( = 4.60-4.85) จาํนวน 3 รายการ คือ 
  1. อตัราค่าบริการเหมาะสมกบัผลงาน 
  2. มีเง่ือนไขการชาํระค่าบริการ เช่น รายเดือน, รายไตรมาส, รายปี 
  3. อตัราค่าบริการถูกกวา่สาํนกังานอ่ืน 
  ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัการประกอบกิจการ กิจการเก่ียวกบัการใหบ้ริการ เงินทุนจดทะเบียนไม่เกิน 
5 ลา้นบาท ระยะเวลาในการดาํเนินธุรกิจ ไม่ถึง 3 ปี จาํนวนพนกังานทั้งหมดของธุรกิจ 20-29 คน จาํนวนพนกังาน
บญัชี 2 คน 
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  ปัจจยัดา้นสถานท่ี 
  ผูใ้ชบ้ริการ มีความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก  ( = 4.06) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 
อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( = 4.54) จาํนวน 1 รายการ คือ สถานท่ีตั้งสาํนกังานมัน่คง น่าเช่ือถือ 
  ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบักิจการธุรกิจ กิจการเจ้าของคนเดียว ห้างหุ้นส่วน และบริษทัจาํกัด การ
ประกอบกิจการ กิจการเก่ียวกบัการใหบ้ริการ เงินทุนจดทะเบียน เงินทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ลา้นบาท ระยะเวลา
ในการดาํเนินธุรกิจ 3-5 ปี จาํนวนพนกังานทั้งหมดของธุรกิจ 10-19 คน จาํนวนพนกังานบญัชี 1 คน 
  ปัจจยัดา้นบุคลากร 
  ผูใ้ชบ้ริการ มีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดบัมากท่ีสุด ( = 4.72) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบวา่ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( = 4.78-4.97) จาํนวน 4 รายการ คือ 
  1. พนกังานมีความรู้ความสามารถในภาษีอากร 
  2. พนกังานมีความรู้ความสามารถในงานบญัชี 
  3. พนกังานเอาใจใส่กบัลูกคา้ 
  4. พนกังานสุภาพ ยิม้แยม้แจ่มใสเป็นกนัเอง 
  ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบักิจการธุรกิจ หา้งหุน้ส่วน การประกอบกิจการ กิจการเก่ียวกบัการใหบ้ริการ 
เงินทุนจดทะเบียน เงินทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ลา้นบาท ระยะเวลาในการดาํเนินธุรกิจ ไม่ถึง 3 ปี จาํนวนพนกังาน
ทั้งหมดของธุรกิจ ตํ่ากวา่ 10 คน จาํนวนพนกังานบญัชี 3 คน 
  ปัจจยัดา้นกระบวนการ 
  ผูใ้ชบ้ริการ มีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดบัมากท่ีสุด ( = 4.71) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบวา่ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( = 4.63-4.96) จาํนวน 4 รายการ คือ 
  1. มีการใหบ้ริการอยา่งต่อเน่ือง 
  2. การนาํเสนอตรงต่อเวลา 
  3. การกาํหนดหนา้ท่ีความรับผดิชอบของพนกังานอยา่งชดัเจน 
  4. นาํเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัมาใชบ้ริการ 
  ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบักิจการธุรกิจ กิจการเจ้าของคนเดียว ห้างหุ้นส่วน และบริษทัจาํกัด การ
ประกอบกิจการ กิจการเก่ียวกบัการให้บริการ และกิจการประเภทพาณิชยกรรม เงินทุนจดทะเบียน เงินทุนจด
ทะเบียนไม่เกิน 5 ลา้นบาท และเงินทุนจดทะเบียน 5 ลา้นบาท – 10 ลา้นบาท ระยะเวลาในการดาํเนินธุรกิจ ไม่ถึง 
3 ปี และ3-5 ปี จาํนวนพนกังานทั้งหมดของธุรกิจ ตํ่ากว่า 10 คน 10-19 คน แ20-29 คน และ 30-39 คนจาํนวน
พนกังานบญัชี 2 คน 3 คน และ 4 คน 
  ปัจจยัดา้นกายภาพ 
  ผูใ้ชบ้ริการ มีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดบัมาก ( = 4.35) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 
อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( = 4.77-4.85) จาํนวน 2 รายการ คือ 
  1. บนัทึกรายการและจดัทาํงบการเงินดว้ยคอมพวิเตอร์ 
  2. เอกสารท่ีไดรั้บกลบัคืนมาจดัหมวดหมู่เป็นระเบียบ 
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  ซ่ึงมีคา่สอดคลอ้งกบักิจการธุรกิจ กิจการเจา้ของคนเดียว หา้งหุน้ส่วน การประกอบกิจการ กิจการ
เก่ียวกบัการใหบ้ริการ เงินทุนจดทะเบียน เงินทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ลา้นบาท ระยะเวลาในการดาํเนินธุรกิจ ไม่
ถึง 3 ปี 3-5 ปี และ 6-10 ปี จาํนวนพนกังานทั้งหมดของธุรกิจ 20-29 คน และ   30-39 คน จาํนวนพนกังานบญัชี 2 
คน 
 3. เปรียบเทยีบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนน ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสํานักงาน
บริการรับทาํบัญชี ของสํานักงานสหพฒัน์การบัญชี ในเขตอาํเภอสามพราน จังหวดันครปฐม จําแนกตามประเภท
ของธุรกจิ 
  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( ) ของคะแนนปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ
สาํนกังานบริการรับทาํบญัชี ของสํานกังานสหพฒัน์การบญัชี ในเขตอาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม จาํแนก
ตามประเภทของธุรกิจ พบว่า ผูใ้ชบ้ริการสํานักงานบริการรับทาํบญัชี มีความคิดเห็น ในภาพรวม แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี 
  ปัจจยัดา้นสินคา้และบริการ  
  กิจการธุรกิจ ในภาพรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นราย
ขอ้ พบวา่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 2 รายการ คือ  
  1. ช่ือเสียงกิจการ 
  2. การใหข้อ้มูลข่าวสารท่ีทนัสมยัอยา่งสมํ่าเสมอ 
  การประกอบกิจการ เงินทุนจดทะเบียน ระยะเวลาในการดาํเนินธุรกิจ จาํนวนพนกังานทั้งหมด
ของธุรกิจ และจาํนวนพนกังานบญัชี ในภาพรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้ พบวา่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 2 รายการ คือ  
  1. ช่ือเสียงกิจการ 
  2. การใหข้อ้มูลข่าวสารท่ีทนัสมยัอยา่งสมํ่าเสมอ 
  ปัจจยัดา้นราคา 
  กิจการธุรกิจ ในภาพรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นราย
ขอ้ พบวา่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 2 รายการ คือ 
  1. สามารถผอ่นชาํระคา่บริการได ้
  2. มีเง่ือนไขการชาํระค่าบริการ เช่น รายเดือน, รายไตรมาส, รายปี 
  การประกอบกิจการ ในภาพรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้ พบวา่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 3 รายการ คือ  
  1. อตัราค่าบริการถูกกวา่สาํนกังานอ่ืน 
  2. สามารถผอ่นชาํระคา่บริการได ้
  3. มีเง่ือนไขการชาํระค่าบริการ เช่น รายเดือน, รายไตรมาส, รายปี 
  เงินทุนจดทะเบียน ในภาพรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้ พบวา่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 3 รายการ คือ  
  1. อตัราค่าบริการถูกกวา่สาํนกังานอ่ืน 
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  2. สามารถผอ่นชาํระคา่บริการได ้
  3. มีเง่ือนไขการชาํระค่าบริการ เช่น รายเดือน, รายไตรมาส, รายปี 
  และพบวา่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ อตัราค่าบริการ
เหมาะสมกบัผลงาน 
  ระยะเวลาในการดาํเนินธุรกิจในภาพรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 3 รายการ คือ  
  1. อตัราค่าบริการเหมาะสมกบัผลงาน  
  2. สามารถผอ่นชาํระคา่บริการได ้
  3. มีเง่ือนไขการชาํระค่าบริการ เช่น รายเดือน, รายไตรมาส, รายปี 
  และพบวา่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ อตัราค่าบริการ
ถูกกวา่สาํนกังานอ่ืน 
  จาํนวนพนกังานทั้งหมดของธุรกิจ จาํนวนพนกังานบญัชี ในภาพรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ทุกรายการ 
คือ  
  1. อตัราค่าบริการเหมาะสมกบัผลงาน  
  2. อตัราค่าบริการถูกกวา่สาํนกังานอ่ืน 
  3. สามารถผอ่นชาํระคา่บริการได ้
  4. มีเง่ือนไขการชาํระค่าบริการ เช่น รายเดือน, รายไตรมาส, รายปี 
  ปัจจยัดา้นสถานท่ี 
  กิจการธุรกิจ การประกอบกิจการ เงินทุนจดทะเบียน ระยะเวลาในการดาํเนินธุรกิจ จาํนวน
พนกังานทั้งหมดของธุรกิจ และจาํนวนพนกังานบญัชี ในภาพรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ทุกรายการ คือ 
  1. สถานท่ีตั้งสาํนกังานมัน่คง น่าเช่ือถือ 
  2. การเดินทางสะดวก 
  3. มีท่ีจอดรถสะดวก 
  4. อยูใ่กลส้าํนกังานท่าน 
  ปัจจยัดา้นบุคลากร 
  การประกอบกิจการ ในภาพรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบว่าแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 รายการ คือ พนกังานเป็นผูป้ระสานงานกบั
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ พนกังานสุภาพ 
ยิม้แยม้แจ่มใสเป็นกนัเอง 
  เงินทุนจดทะเบียน ในภาพรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้ พบวา่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 5 รายการ คือ 
  1. พนกังานมีความรู้ความสามารถในงานบญัชี 
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  2. พนกังานมีความรู้ความสามารถในภาษีอากร 
  3. พนกังานสุภาพ ยิม้แยม้แจ่มใสเป็นกนัเอง 
  4. พนกังานมีความกระตือรือร้นในการท่ีจะทาํงาน 
  5. พนกังานเอาใจใส่กบัลูกคา้ 
  และแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ พนกังานเป็นผู ้
ประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
  ระยะเวลาในการดาํเนินธุรกิจ จาํนวนพนกังานทั้งหมดของธุรกิจ และจาํนวนพนกังานบญัชี ใน
ภาพรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าแตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ทุกรายการ คือ 
  1. พนกังานมีความรู้ความสามารถในงานบญัชี 
  2. พนกังานมีความรู้ความสามารถในภาษีอากร 
  3. พนกังานเป็นผูป้ระสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
  4. พนกังานสุภาพ ยิม้แยม้แจ่มใสเป็นกนัเอง 
  5. พนกังานมีความกระตือรือร้นในการท่ีจะทาํงาน 
  6. พนกังานเอาใจใส่กบัลูกคา้ 
  ปัจจยัดา้นกระบวนการ 
  เงินทุนจดทะเบียน ในภาพรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้ พบวา่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 4 รายการ คือ 
  1. การกาํหนดหนา้ท่ีความรับผดิชอบของพนกังานอยา่งชดัเจน 
  2. มีการใหบ้ริการอยา่งต่อเน่ือง 
  3. นาํเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัมาใชบ้ริการ 
  4. การนาํเสนอตรงต่อเวลา 
  และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ ความรวดเร็วในการ
ทาํงาน 
  ระยะเวลาในการดาํเนินธุรกิจในภาพรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 4 รายการ คือ 
  1. การกาํหนดหนา้ท่ีความรับผดิชอบของพนกังานอยา่งชดัเจน 
  2. มีการใหบ้ริการอยา่งต่อเน่ือง 
  3. นาํเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัมาใชบ้ริการ 
  4. การนาํเสนอตรงต่อเวลา 
  และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ ความรวดเร็วในการ
ทาํงาน 
  จาํนวนพนกังานทั้งหมดของธุรกิจ ในภาพรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่าแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 3 รายการ คือ 
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  1. มีการใหบ้ริการอยา่งต่อเน่ือง 
  2. นาํเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัมาใชบ้ริการ 
  3. การนาํเสนอตรงต่อเวลา 
  และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ การกาํหนดหนา้ท่ี
ความรับผดิชอบของพนกังานอยา่งชดัเจน 
  จาํนวนพนกังานบญัชี ในภาพรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้ พบวา่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 4 รายการ คือ 
  1. การกาํหนดหนา้ท่ีความรับผดิชอบของพนกังานอยา่งชดัเจน 
  2. มีการใหบ้ริการอยา่งต่อเน่ือง 
  3. นาํเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัมาใชบ้ริการ 
  4. การนาํเสนอตรงต่อเวลา 
  ปัจจยัดา้นกายภาพ 
  กิจการธุรกิจ ในภาพรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ การจดัเกบ็เอกสารใส่แฟ้มอยา่งดี 
  การประกอบกิจการ ในภาพรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้ พบว่าแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 รายการ คือ การจดัเก็บเอกสารใส่
แฟ้มอยา่งดี 
  เงินทุนจดทะเบียน ในภาพรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้ พบวา่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 2 รายการ คือ 
  1. เอกสารท่ีไดรั้บกลบัคืนมาจดัหมวดหมู่เป็นระเบียบ 
  2. บนัทึกรายการและจดัทาํงบการเงินดว้ยคอมพวิเตอร์ 
  ระยะเวลาในการดาํเนินธุรกิจในภาพรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 รายการ คือ บนัทึกรายการ
และจดัทาํงบการเงินดว้ยคอมพิวเตอร์ และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ 
เอกสารท่ีไดรั้บกลบัคืนมาจดัหมวดหมู่เป็นระเบียบ 
  จาํนวนพนกังานทั้งหมดของธุรกิจ ในภาพรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ บนัทึก
รายการและจดัทาํงบการเงินดว้ยคอมพิวเตอร์ 
  จาํนวนพนกังานบญัชี ในภาพรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้ พบวา่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 2 รายการ คือ  
  1. การจดัเกบ็เอกสารใส่แฟ้มอยา่งดี 
  2. บนัทึกรายการและจดัทาํงบการเงินดว้ยคอมพวิเตอร์  
  และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ เอกสารท่ีไดรั้บคืนมา
จดัหมวดหมู่เป็นระเบียบ 
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อภปิรายผล 
 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสํานักงานบริการรับทาํบัญชี ของสํานักงาน
สหพฒันก์ารบญัชี ในเขตอาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ไดน้าํขอ้มูลมาอภิปรายผลดงัน้ี 
 1. ข้อมูลเบ้ืองต้นของธุรกิจ ของผู้ใช้บริการกับสํานักงานบริการรับทาํบัญชี 
  ผูใ้ช้บริการกบัสํานักงานบริการรับทาํบญัชีของสํานักงานสหพฒัน์การบญัชี ในเขตอาํเภอสาม
พราน จงัหวดันครปฐม  ท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นหา้งหุน้ส่วนและบริษทัจาํกดั ร้อยละ 49.38 ประเภท
ของการประกอบกิจการ กิจการเก่ียวกบัการใหบ้ริการ ร้อยละ 64.20 รองลงมา กิจการประเภทพาณิชยกรรม ร้อย
ละ 33.95 เงินทุนจดทะเบียน ไม่เกิน 5 ลา้นบาท ร้อยละ 72.84 รองลงมา 5 ลา้นบาท-10 ลา้นบาท ร้อยละ 24.07 
ระยะเวลาในการดาํเนินธุรกิจ 3-5 ปี ร้อยละ 76.55 รองลงมาไม่ถึง 3 ปี ร้อยละ 12.96 จาํนวนพนกังานทั้งหมดของ
ธุรกิจ 10-19 คน ร้อยละ 41.36 รองลงมา 20-29 คน ร้อยละ 40.74 จาํนวนพนกังานบญัชี 3 คน ร้อยละ 64.82 
รองลงมา 2 คน ร้อยละ 20.37 การใชบ้ริการดา้นต่างๆ การจดัทาํบญัชี ร้อยละ 56.79 รองลงมา การสอบบญัชี ร้อย
ละ 18.52 เคยเปล่ียนสาํนกังานบญัชีท่ีใชบ้ริการหรือไม่ ไม่เคยเปล่ียน ร้อยละ 80.86 และเคยเปล่ียน ร้อยละ 19.14 
วิธีหาขอ้มูลในการเลือกใชบ้ริการสาํนกังานบญัชี จากคาํแนะนาํจากผูอ่ื้นท่ีเคยใชบ้ริการ ร้อยละ 71.00 รองลงมา 
จดัหาเอง ร้อยละ 23.45 เหตุผลสาํคญัท่ีใชบ้ริการสํานกังานบริการรับทาํบญัชี ตอ้งการรับบริการดา้นภาษีอากร 
ร้อยละ 85.80 รองลงมา ไม่มีความรู้ดา้นการบญัชี ร้อยละ 11.72 ลกัษณะสาํคญัของสาํนกังานบริการรับทาํบญัชีท่ี
พอใจมากท่ีสุด มีความน่าเช่ือถือ ร้อยละ 94.44 รองลงมา มาตรฐานการใหบ้ริการ ร้อยละ 3.08 
 2. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสํานักงานบริการรับทําบัญชี ของสํานักงาน
สหพฒัน์การบัญชี ในเขตอําเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม จาํแนกตามประเภทของธุรกิจ 
  ผูใ้ช้บริการกบัสํานักงานบริการรับทาํบญัชีของสํานักงานสหพฒัน์การบญัชี ในเขตอาํเภอสาม
พราน จงัหวดันครปฐม  จาํแนกตามประเภทของกิจการธุรกิจ มีความคิดเห็นในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 
4.40) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี ปัจจยัดา้นสินคา้และบริการ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( X = 4.62) เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้พบว่า ใหค้วามสาํคญัมากกบั ความถูกตอ้งแม่นยาํในการใหค้าํปรึกษาดา้นบญัชี และความถูกตอ้งใน
การจัดทาํภาษีทุกประเภท ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฏีการบริหารงานขายของอดุลย ์จาตุรงคกุล (2542, หน้า 89) 
กล่าวถึง บริการเป็นผลท่ีไดม้าจากงานในส่วนท่ีประสานระหว่างผูส่้งมอบกบัลูกคา้และจากงานภายในกิจการของ
ผูส่้งมอบเพื่อใหเ้ป็นตามความตอ้งการของลูกคา้ และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของบอพิศ บุดดานอก (2547) ได้
ศึกษา ปัจจัยท่ีมีความสําคญัต่อการเลือกใช้บริการสํานักงานบริการรับทาํบัญชี ในเขตอาํเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการสาํนกังานบริการรับทาํบญัชีในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมาใหค้วามสาํคญั
มากกบัปัจจยัดา้นสินคา้และบริการ ไดแ้ก่ ความแม่นยาํของงานบญัชี ความถูกตอ้งในการใหค้าํปรึกษา ปัจจยัดา้น
ราคา อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.92) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ใหค้วามสาํคญัมากกบั อตัราค่าบริการเหมาะสม
กบัผลงาน และปัจจยัดา้นสถานท่ี อยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.06) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ใหค้วามสาํคญัมาก
กบั สถานท่ีตั้งสาํนกังานมัน่คง น่าเช่ือถือ ปัจจยัดา้นบุคลากร อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( X = 4.72) เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้พบว่า ใหค้วามสาํคญัมากกบั พนกังานมีความรู้ความสามารถในภาษีอากร ปัจจยัดา้นกระบวนการ อยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด ( X = 4.71) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ใหค้วามสาํคญัมากกบั มีการใหก้ารบริการอยา่งต่อเน่ือง 
ปัจจยัดา้นกายภาพ อยู่ในระดบัมาก ( X = 4.35) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ใหค้วามสําคญัมากกบั บนัทึก
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รายการและจดัทาํงบการเงินดว้ยคอมพิวเตอร์ ซ่ึงปัจจยัดา้นต่างๆ ท่ีกล่าวมาขา้งตน้สอดคลอ้งกบัทฤษฏีการบริการ
ของศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541, หนา้ 211-213) ซ่ึงกล่าวถึง การบริการว่ามีอิทธิพลต่อการกาํหนดกลยทุธ์การตลาด
สําหรับการบริการประเภทไม่สามารถจบัตอ้งได ้(intangibility) คือ การบริการไม่สามารถมองเห็นหรือเกิด
ความรู้สึกไดก่้อนท่ีจะซ้ือ ดงันั้น ผูข้ายตอ้งบริการจดัหาส่ิงต่อไปน้ีเป็นหลกัประกนัใหผู้ซ้ื้อสามารถตดัสินใจซ้ือ
ไดเ้ร็วข้ึน คือ สถานท่ี (place) ตอ้งสามารถสร้างความเช่ือมัน่และความสะดวกใหก้บัผูท่ี้มาติดต่อใชบ้ริการบุคคล 
(people) พนกังานท่ีขายบริการตอ้งมีการแต่งตวัท่ีเหมาะสม บุคลิกดี หนา้ตายิม้แยม้แจ่มใส พูดจาไพเราะ เพ่ือให้
ลูกคา้เกิดความประทบัใจและเกิดความเช่ือมัน่ว่าบริการท่ีใช้จะดีดว้ย เคร่ืองมือ (equipment) อุปกรณ์ภายใน
สาํนกังานจะตอ้งทนัสมยัมีประสิทธิภาพ มีการใหบ้ริการท่ีรวดเร็ว เพื่อใหลู้กคา้พึงพอใจ ราคา (price) การกาํหนด
ราคาการใหบ้ริการควรเหมาะสมกบัระดบัการใหบ้ริการชดัเจนและง่ายต่อการจาํแนกระดบับริการท่ีแตกต่างกนั  
 3. เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนน ปัจจัยที่มีอทิธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสํานักงาน
บริการรับทาํบัญชี ของสํานักงานสหพฒัน์การบัญชี ในเขตอาํเภอสามพราน จังหวดันครปฐม จําแนกตามประเภท
ของธุรกจิ 
  ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการสํานักงานบริการรับทาํบญัชี ของสํานักงาน
สหพฒัน์การบญัชี ในเขตอาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม จาํแนกตามประเภทของกิจการธุรกิจ  การประกอบ
กิจการ เงินทุนจดทะเบียน ระยะเวลาในการดาํเนินธุรกิจ จาํนวนพนกังานทั้งหมดของธุรกิจ และจาํนวนพนกังาน
บญัชี ผูใ้ชบ้ริการสํานกังานบริการรับทาํบญัชี มีความคิดเห็น ในภาพรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 เม่ือพจิารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี  
  ปัจจยัดา้นสินคา้และบริการ  
  กิจการธุรกิจ ในภาพรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นราย
ขอ้ พบว่าแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 2 รายการ คือ ช่ือเสียงกิจการ และการให้
ขอ้มูลข่าวสารท่ีทนัสมยัอย่างสมํ่าเสมอ การประกอบกิจการ เงินทุนจดทะเบียน ระยะเวลาในการดาํเนินธุรกิจ 
จาํนวนพนกังานทั้งหมดของธุรกิจ และจาํนวนพนกังานบญัชี ในภาพรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 2 รายการ คือ 
ช่ือเสียงกิจการ การใหข้อ้มูลข่าวสารท่ีทนัสมยัอยา่งสมํ่าเสมอ 
  ปัจจยัดา้นราคา 
  กิจการธุรกิจ ในภาพรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นราย
ขอ้ พบว่าแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 2 รายการ คือ สามารถผอ่นชาํระค่าบริการได ้
และมีเง่ือนไขการชาํระค่าบริการ เช่น รายเดือน, รายไตรมาส, รายปีการประกอบกิจการ ในภาพรวม แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 จาํนวน 3 รายการ คือ อตัราค่าบริการถูกกว่าสาํนกังานอ่ืน สามารถผอ่นชาํระค่าบริการได ้และมีเง่ือนไขการ
ชาํระคา่บริการ เช่น รายเดือน, รายไตรมาส, รายปี เงินทุนจดทะเบียน ในภาพรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 3 
รายการ คือ อตัราค่าบริการถูกกว่าสาํนกังานอ่ืน สามารถผอ่นชาํระค่าบริการได ้และมีเง่ือนไขการชาํระค่าบริการ 
เช่น รายเดือน, รายไตรมาส, รายปี และพบว่าแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ 
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คือ อตัราค่าบริการเหมาะสมกบัผลงาน ระยะเวลาในการดาํเนินธุรกิจในภาพรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 3 
รายการ คือ  อตัราค่าบริการเหมาะสมกบัผลงาน สามารถผ่อนชาํระค่าบริการได ้และมีเง่ือนไขการชาํระค่าบริการ 
เช่น รายเดือน, รายไตรมาส, รายปี และพบว่าแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ 
คือ อตัราค่าบริการถูกกว่าสํานกังานอ่ืน จาํนวนพนกังานทั้งหมดของธุรกิจ จาํนวนพนกังานบญัชี ในภาพรวม 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 ทุกรายการ คือ อตัราค่าบริการเหมาะสมกบัผลงาน อตัราค่าบริการถูกกว่าสาํนกังานอ่ืน สามารถ
ผอ่นชาํระคา่บริการได ้มีเง่ือนไขการชาํระค่าบริการ เช่น รายเดือน, รายไตรมาส, รายปี 
  ปัจจยัดา้นสถานท่ี 
  กิจการธุรกิจ การประกอบกิจการ เงินทุนจดทะเบียน ระยะเวลาในการดาํเนินธุรกิจ จาํนวน
พนกังานทั้งหมดของธุรกิจ และจาํนวนพนกังานบญัชี ในภาพรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ทุกรายการ คือ สถานท่ีตั้ง
สาํนกังานมัน่คง น่าเช่ือถือ การเดินทางสะดวก มีท่ีจอดรถสะดวก และอยูใ่กลส้าํนกังานท่าน 
  ปัจจยัดา้นบุคลากร 
  การประกอบกิจการ ในภาพรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบว่าแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 รายการ คือ พนกังานเป็นผูป้ระสานงานกบั
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ พนกังานสุภาพ 
ยิม้แยม้แจ่มใสเป็นกนัเอง เงินทุนจดทะเบียน ในภาพรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 5 รายการ คือ พนกังานมี
ความรู้ความสามารถในงานบญัชี พนกังานมีความรู้ความสามารถในภาษีอากร พนกังานสุภาพ ยิม้แยม้แจ่มใสเป็น
กนัเอง พนกังานมีความกระตือรือร้นในการท่ีจะทาํงาน และพนกังานเอาใจใส่กบัลูกคา้ และแตกต่างกนัอย่างมี
นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ พนกังานเป็นผูป้ระสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
ระยะเวลาในการดาํเนินธุรกิจ จาํนวนพนกังานทั้งหมดของธุรกิจ และจาํนวนพนกังานบญัชี ในภาพรวม แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 ทุกรายการ คือ พนกังานมีความรู้ความสามารถในงานบญัชี พนกังานมีความรู้ความสามารถในภาษี
อากร พนกังานเป็นผูป้ระสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง พนกังานสุภาพ ยิม้แยม้แจ่มใสเป็นกนัเอง พนกังานมี
ความกระตือรือร้นในการท่ีจะทาํงาน และ พนกังานเอาใจใส่กบัลูกคา้ 
  ปัจจยัดา้นกระบวนการ 
  เงินทุนจดทะเบียน ในภาพรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้ พบว่าแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 4 รายการ คือ การกาํหนดหนา้ท่ีความ
รับผิดชอบของพนักงานอย่างชัดเจน มีการให้บริการอย่างต่อเน่ือง นาํเทคโนโลยีท่ีทนัสมัยมาใช้บริการ การ
นาํเสนอตรงต่อเวลา และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ ความรวดเร็วใน
การทาํงาน ระยะเวลาในการดาํเนินธุรกิจในภาพรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 4 รายการ คือ การกาํหนด



วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปีท่ี 10 ฉบบัท่ี 1 
โครงการบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 

 

 39

หนา้ท่ีความรับผิดชอบของพนักงานอย่างชดัเจน มีการใหบ้ริการอย่างต่อเน่ือง นาํเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาใช้
บริการ และการนาํเสนอตรงต่อเวลา และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ 
ความรวดเร็วในการทาํงาน จาํนวนพนกังานทั้งหมดของธุรกิจ ในภาพรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 3 รายการ คือ 
มีการใหบ้ริการอยา่งต่อเน่ือง นาํเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัมาใชบ้ริการ และการนาํเสนอตรงต่อเวลา และแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ การกาํหนดหนา้ท่ีความรับผิดชอบของพนกังานอยา่ง
ชดัเจน จาํนวนพนกังานบญัชี ในภาพรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นราย
ขอ้ พบว่าแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 4 รายการ คือ การกาํหนดหนา้ท่ีความ
รับผิดชอบของพนกังานอยา่งชดัเจน มีการใหบ้ริการอยา่งต่อเน่ือง นาํเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัมาใชบ้ริการ และการ
นาํเสนอตรงต่อเวลา 
  ปัจจยัดา้นกายภาพ 
  กิจการธุรกิจ ในภาพรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ การจดัเก็บเอกสารใส่แฟ้มอยา่งดี การ
ประกอบกิจการ ในภาพรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 รายการ คือ การจดัเก็บเอกสารใส่แฟ้มอยา่งดี เงินทุน
จดทะเบียน ในภาพรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าแตกต่าง
กนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 2 รายการ คือ เอกสารท่ีไดรั้บกลบัคืนมาจดัหมวดหมู่เป็น
ระเบียบ บนัทึกรายการและจดัทาํงบการเงินดว้ยคอมพิวเตอร์ ระยะเวลาในการดาํเนินธุรกิจในภาพรวม แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 จาํนวน 1 รายการ คือ บนัทึกรายการและจดัทาํงบการเงินดว้ยคอมพิวเตอร์ และแตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ เอกสารท่ีไดรั้บกลบัคืนมาจดัหมวดหมู่เป็นระเบียบ จาํนวน
พนกังานทั้งหมดของธุรกิจ ในภาพรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบว่าแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ บนัทึกรายการและจดัทาํงบการเงิน
ดว้ยคอมพิวเตอร์ จาํนวนพนักงานบญัชี ในภาพรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 2 รายการ คือ การจดัเก็บ
เอกสารใส่แฟ้มอยา่งดี และบนัทึกรายการและจดัทาํงบการเงินดว้ยคอมพิวเตอร์ และแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ เอกสารท่ีไดรั้บคืนมาจดัหมวดหมู่เป็นระเบียบ 
  
ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสํานักงานบริการรับทาํบญัชี ของ
สาํนกังานสหพฒันก์ารบญัชี ในเขตอาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ผูศึ้กษามีขอ้เสนอแนะในการไปใชใ้นธุรกิจ
สํานักงานบริการรับทาํบญัชีให้สอดคลอ้งกับความต้องของผูใ้ช้บริการกับสํานักงานบริการรับทาํบัญชีและ
ก่อใหเ้กิดการไดเ้ปรียบคูแ่ข่งขนั มีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 



วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปีท่ี 10 ฉบบัท่ี 1 
โครงการบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 

 

 40

 1. สาํนกังานบริการรับทาํบญัชี ควรจดัทาํบญัชีดว้ยความถูกตอ้งแม่นยาํ มีการใหค้าํปรึกษาดา้นบญัชี
และดา้นภาษีอากรอยา่งถูกตอ้งและรวดเร็ว เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ ทาํใหเ้กิดความน่าเช่ือถือ
และผูใ้ชบ้ริการรายเดิมสามารถบอกต่อหรือแนะนาํผูใ้ชบ้ริการรายใหม่ไดเ้ป็นการเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดให้
มากข้ึน 
 2. กาํหนดอตัราค่าบริการเหมาะสมกบัผลงาน สถานท่ีตั้งสาํนกังานมัน่คงและน่าเช่ือถือ พนกังาน
ตอ้งมีความรู้ความสามารถในงานบญัชีและภาษีอากร รวมทั้งตอ้งสุภาพ ยิม้แยม้แจ่มใสเป็นกนัเองกบัผูใ้ชบ้ริการ 
 3. สาํนกังานควรนาํเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัมาใชบ้ริการ เพื่อใหเ้กิดความรวดเร็วและนาํเสนองานตรง
ต่อเวลา 
 4. มีการบนัทึกรายการและจดัทาํงบการเงินดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อความเป็นระเบียบในการจดั
เอกสารเป็นหมวดหมู่เพ่ือส่งคืนใหก้บัผูใ้ชบ้ริการ 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาคร้ังต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาในการเปล่ียนแปลงระบบการทาํบญัชีอยา่งต่อเน่ือง เพื่อการจดัทาํบญัชีท่ีถูกตอ้ง
ตามหลกัการของการจดัทาํบญัชีและภาษีอากรท่ีเปล่ียนไป 
 2. ควรศึกษาความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการท่ีเปล่ียนไปเพราะผูใ้ชบ้ริการมีทางเลือกท่ีจะเลือกใช้
บริการกบัสาํนกังานบริการรับทาํบญัชีต่าง ๆ ท่ีทราบ เพ่ือท่ีผูใ้ชบ้ริการจะไดไ้ม่เปล่ียนไปใชบ้ริการรับทาํบญัชีกบั
รายอ่ืน 
 3. เน่ืองจากกลุ่มประชากรเป้าหมายเป็นผูใ้ชบ้ริการกบัสาํนกังานรับทาํบญัชี ในเขตอาํเภอสามพราน 
จงัหวดันครปฐม ดงันั้น ขอ้คน้พบจึงอาจมีประโยชน์สาํหรับการนาํมาปรับใชเ้ฉพาะกลุ่ม ทั้งน้ีเพราะความเห็นท่ี
ไดรั้บจากการศึกษาจะมีอยูใ่นขอบเขตจาํเพาะ ดงันั้นในการศึกษาคร้ังต่อไป ควรเพิ่มกลุ่มประชากร โดยพิจารณา
จากกลุ่มอ่ืนๆ เช่น สํานกังานบริการรับทาํบญัชีในเขตอ่ืน ๆ ซ่ึงจะทาํให้ผลการศึกษาท่ีไดรั้บ สามารถนาํไปใช้
ประโยชนก์บักลุ่มประชากรหลากหลายมากข้ึนตามไปดว้ย 
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ส่วนประสมทางการตลาดท่ีผู้ประกอบการใช้ตัดสินใจเลือกซื้อลิฟต์โดยสาร 
ของอาคารประเภทคอนโดมิเนียม ในเมืองพทัยา จังหวดัชลบุรี* 

The marketing mix used by entrepreneur  for  decision- making of the purchasing 
the condominium elevator  in Pattaya a distr ict, Chonbur i province 

 
                                  นายธชักร  พนัปี** 

Mr. Thatchakorn  Phanpee 
 
บทคดัย่อ 
 การวิจยัเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ1) ศึกษาส่วนประสมทางการตลาดท่ีผูป้ระกอบการใชต้ดัสินใจ
เลือกซ้ือลิฟตโ์ดยสารของอาคารประเภทคอนโดมิเนียมในเมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี2)เพื่อเปรียบเทียบส่วนประสม
การตลาดท่ีผูป้ระกอบการใช้ตัดสินใจเลือกซ้ือลิฟต์โดยสารของอาคารประเภทคอนโดมิเนียมจําแนกตาม      
ขอ้มูลองคก์รและประสบการณ์ การทาํงานในธุรกิจอาคารประเภทคอนโดมิเนียม กลุ่มตวัอยา่ง คือ ผูป้ระกอบการ
ธุรกิจอาคารประเภทคอนโดมิเนียมในเมืองพทัยาจังหวดัชลบุรี จาํนวน132 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็น
แบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช ้ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการ
วิเคราะหค์วามแปรปรวน 
 ผลการวิจยัพบว่า1) ส่วนประสมทางการตลาดท่ีผูป้ระกอบการใชต้ดัสินใจเลือกซ้ือลิฟตโ์ดยสาร  ใน
เมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี ในภาพรวมทั้ง 4 ดา้น อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าอยูใ่นระดบัมาก
ทุกด้าน เรียงลาํดับจากมากไปน้อย คือ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านการจัดจาํหน่าย ด้านผลิตภัณฑ์ และ       
ดา้นราคา 2) ผลการเปรียบเทียบส่วนประสมทางการตลาดท่ีผูป้ระกอบการใชต้ดัสินใจเลือกซ้ือลิฟตโ์ดยสารท่ีมี
ขอ้มูลองคก์รและประสบการณ์การทาํงานในธุรกิจอาคารประเภทคอนโดมิเนียมท่ีแตกต่างกนัพบว่า องคก์รท่ีมี 
ทุนจดทะเบียนและปลูกสร้างอาคารคอนโดมิเนียมท่ีมีระดบัความสูงแตกต่างกนัใชส่้วนประสมทางการตลาดใน
การตดัสินใจเลือกซ้ือลิฟตโ์ดยสารในภาพรวมทั้ง 4 ดา้น แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั0.05   เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า องคก์รท่ีมีรูปแบบการจดทะเบียนธุรกิจท่ีแตกต่างกนัใชส่้วนประสมทางการตลาดใน
การตดัสินใจเลือกซ้ือลิฟตโ์ดยสารดา้นผลิตภณัฑ ์แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั0.05 และองคก์รท่ีมี
ทุนจดทะเบียนท่ีแตกต่างกนัใชส่้วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจเลือกซ้ือลิฟตโ์ดยสาร ดา้นการส่งเสริม
การตลาด แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั0.05 และองคก์รท่ีปลูกสร้างอาคารคอนโดมิเนียมท่ีมีระดบั
ความสูงแตกต่างกนัใช้ส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจเลือกซ้ือลิฟต์โดยสาร ดา้นราคา ด้านการจดั
จาํหน่าย และ ดา้นการส่งเสริมการตลาด แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั0.05 
 
 
                                                 
  * บทความการคน้ควา้อิสระ 
**  บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจดัการทัว่ไป) มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
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Abstract 
 The objectives of  this research were 1) to study the marketing mix used by entrepreneur for 
decision making of purchasing the condominium elevator in Pattaya a district, Chonburi province. 2) to 
compare the marketing mix used by entrepreneur for decision making of purchasing the condominium elevator 
classified by  organization data and working experience in condominium business. The sampling were 
distributed to 132 entrepreneurs. 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 marketing mix used by entrepreneur for decision 
making of purchasing the condominium elevator were determined overall in 4 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 : promotion, place, product, and price 2) The comparison result by comparing the 
marketing mix used by entrepreneur for decision making of purchasing the condominium elevator classified by 
difference in organization data and working experience in condominium business found that, there were 
significant difference at 0.05 when compare the marketing mix used by entrepreneur for decision making 
overall in 4 aspects of purchasing the condominium elevator classified by difference in  authorized capital and  
height of construction. Considered in aspects, there were significant difference at  0.05 when compare the 
product aspect used by entrepreneur for decision making of purchasing the condominium elevator classified by 
difference in writing register business format. And there were significant difference at 0.05 when compare the 
promotion aspect used by entrepreneur for decision making of purchasing the condominium elevator classified 
by difference in authorized capital. And there were significant difference at 0.05 when compare the price, place, 
and promotion aspects used by entrepreneur for decision making of purchasing the condominium elevator 
classified by difference in height of construction. 
 
ความนํา 
 เมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรีเป็นเมืองท่ีไดรั้บความนิยมจากประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ใน
การเลือกซ้ือท่ีอยู่อาศยัประเภทคอนโดมิเนียมซ่ึงมีความสูงระดับตํ่ากว่า8 ชั้นและสูง8 ชั้นข้ึนไปโดยเฉพาะ
โครงการท่ีอยูใ่นทาํเลพ้ืนท่ีเลียบชายฝ่ังทะเลท่ีมีระยะยาวกวา่ 15 กิโลเมตร  
 ส่ิงอาํนวยความสะดวกภายในคอนโดมิเนียมนั้น เป็นส่ิงท่ีลูกคา้ใช้ประเมินเพ่ือตดัสินใจซ้ือ และ
ลิฟตโ์ดยสารท่ีใช ้ข้ึน- ลงอาคารก็เป็นปัจจยัหน่ึง ประกอบกบักฎหมายว่าดว้ยการควบคุมอาคารสูงกฎกระทรวง 
ฉบบัท่ี 33 พ.ศ. 2535 ออกตามในพระราชบญัญติัควบคุมอาคารพ.ศ.2522ไดบ้ญัญติัเก่ียวกบัการก่อสร้างอาคารสูง
และอาคารใหญ่พิเศษ เพื่อใชเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยัเพ่ิมมากข้ึนสมควรควบคุมอาคารสูงและอาคาร ใหญ่พิเศษโดยเฉพาะ
เพื่อความปลอดภยั การป้องกนัอคัคีภยัและการอาํนวยความสะดวกจราจรไวใ้น หมวดท่ี 6 เร่ืองระบบลิฟตซ่ึ์งมี
เน้ือหาประกอบดว้ย อาคารสูงตอ้งมีลิฟต์โดยสารหรือลิฟต์ดบัเพลิงอย่างน้อยหน่ึงชุด ลิฟต์โดยสารหรือลิฟต์
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ดบัเพลิงท่ีใช้กบัอาคารสูงให้มีขนาดมวลบรรทุกไม่น้อยกว่า 630 กิโลกรัมจากกฎหมายท่ีกาํหนดและการ
เจริญเติบโต ของคอนโดมิเนียมในเมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี และความจาํเป็นท่ีผูป้ระกอบการธุรกิจคอนโดมิเนียม
ตอ้งซ้ือลิฟตโ์ดยสาร ส่งผลเป็นเชิงบวกใหแ้ก่ตลาดลิฟตโ์ดยสาร ทาํใหมี้การแข่งขนัของธุรกิจลิฟตโ์ดยสาร ภายใต้
เคร่ืองหมายการคา้ท่ีแตกต่างกันเพิ่มมากข้ึน ซ่ึงปัจจุบนัมีผูป้ระกอบธุรกิจลิฟต์โดยสารมากกว่า10ราย ทาํให้
ผูป้ระกอบการลิฟต์โดยสารจาํเป็นตอ้งพฒันาและปรับปรุงสินคา้ของตนให้สอดคลอ้งกบัความต้องการของ
ผูป้ระกอบการธุรกิจคอนโดมิเนียมและเพ่ือสร้างความไดเ้ปรียบเหนือกวา่ คูแ่ข่งขนั    
 ดงันั้นเพื่อใหผู้ป้ระกอบการลิฟตโ์ดยสาร สามารถพฒันากลยทุธ์การตลาดไดต้รงกบัความตอ้งการ
ของผูป้ระกอบการอาคารประเภทคอนโดมิเนียม ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษา เร่ืองส่วนประสมการตลาดท่ีผูป้ระกอบการ
ใชต้ดัสินใจเลือกซ้ือลิฟตโ์ดยสารของอาคารประเภทคอนโดมิเนียมในเมืองพทัยาจงัหวดัชลบุรีเพ่ือนาํผลการวิจยั
มาพฒันากลยุทธ์การตลาดให้สอดคลอ้งกบัการตดัสินใจเลือกซ้ือลิฟต์โดยสารของผูป้ระกอบการอาคารประ
คอนโดมิเนียมในเมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 1. เพื่อศึกษาส่วนประสมการตลาดท่ีผูป้ระกอบการใชต้ดัสินใจเลือกซ้ือลิฟต์โดยสารของอาคาร
ประเภทคอนโดมิเนียม ในเมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี 
 2. เพื่อเปรียบเทียบส่วนประสมการตลาดท่ีผูป้ระกอบการใชต้ดัสินใจเลือกซ้ือลิฟตโ์ดยสารของ
อาคารประเภทคอนโดมิเนียมจาํแนกตามขอ้มูลองค์กรและประสบการณ์การทาํงานในธุรกิจอาคารประเภท
คอนโดมิเนียม 
 
สมมติฐานของการวจิยั 
 ส่วนประสมการตลาดท่ีผูป้ระกอบการใช้ตัดสินใจเลือกซ้ือลิฟต์โดยสารของอาคารประเภท
คอนโดมิเนียมจาํแนกตามขอ้มูลองค์กรและประสบการณ์การทาํงานในธุรกิจอาคารประเภทคอนโดมิเนียม          
มีความแตกต่างกนั 
 1.  ประชากร 
 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ผูป้ระกอบการธุรกิจอาคารประเภทคอนโดมิเนียมในเมืองพทัยา  
จงัหวดัชลบุรี ระหวา่งเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนกนัยายน พ.ศ. 2552 
 2.  กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูป้ระกอบการธุรกิจอาคารคอนโดมิเนียม ในเขต
เมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรีรวมจาํนวน 200 ราย เลือกเป็นกลุ่มตวัอยา่งโดยใชต้ารางกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งของ 
Krejcie และ Morgan (1970, p. 680) ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 132 คน  
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือแบบสอบถาม มีขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามดงัน้ี 
 1.  ศึกษาจากเอกสาร ตาํรา และงานวิจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยัคร้ังน้ี 
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 2. จดัทาํโครงสร้างของแบบสอบถาม ให้มีเน้ือหาครอบคลุมตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั และ
สอดคลอ้งกบัทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้ง แบบสอบถาม มี 2 ส่วน คือ 
 ส่วนท่ี 1 คือขอ้มูลของผูป้ระกอบการ ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ประสบการณ์การ
ทาํงานในธุรกิจอาคารอาคารคอนโดมิเนียม และขอ้มูลองคก์ร ประกอบดว้ย รูปแบบการจดทะเบียนธุรกิจ ทุนจด
ทะเบียน และระดบัความสูงของอาคาร          
 ส่วนท่ี 2 ส่วนประสมทางการตลาดท่ีผูป้ระกอบการใชต้ดัสินใจเลือกซ้ือลิฟตโ์ดยสารอาคารประเภท
คอนโดมิเนียม            
 3. นาํแบบสอบถามท่ีไดส้ร้างข้ึนใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระของมหาวิทยาลยัราชภฎัธนบุรี 
ตรวจสอบความสอดคลอ้งของเน้ือหา และวตัถุประสงคข์องการวิจยั ซ่ึงเป็นการศึกษาความเท่ียงตรง (validity) 
ของแบบสอบถาม แลว้นาํมาปรับปรุงแกไ้ขเพื่อให้คาํถามชัดเจน สามารถส่ือความหมายได้ตรงประเด็น และ 
เหมาะสมยิง่ข้ึน                                                    
 4. นาํแบบสอบถามไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัจาํนวน 30 คน แลว้
นาํขอ้มูลมาหาค่าความเช่ือมัน่ (reliability) ของแบบสอบถามโดยใช้สูตร สัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบคั 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) ไดค่้าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามเท่ากบั 0.8240  
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การรวบรวมขอ้มูลโดยการขอความร่วมมือจากผูป้ระกอบการธุรกิจอาคารประเภทคอนโดมิเนียม   
ใหต้อบแบบสอบถาม โดยใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบโควตา้ โดยเลือกสุ่มตวัอยา่งแยกตามรูปแบบการจดทะเบียน
ธุรกิจออกเป็น 2 ส่วนคือส่วนท่ี 1 บริษทัจาํกดั ส่วนท่ี 2 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั และหา้งหุน้ส่วนสามญันิติบุคคล เลือก
สุ่มตวัอยา่งส่วนละ  66  เปอร์เซ็นตข์องขนาดจาํนวนประชากรในแต่ละส่วน ซ่ึงจะไดจ้าํนวนตวัอยา่งส่วนท่ี 1 รวม
จาํนวน 89 ราย  และส่วนท่ี 2 รวมจาํนวน 43 ราย รวมจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด  132  ราย แลว้เลือกสุ่มตวัอยา่ง
จากประชากรในแต่ละส่วนดว้ยวิธีสะดวก  
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถาม จะนาํมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ทุกชุด และนาํมาลงรหัส 
ประมวลผลขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป  หาความถ่ี  ร้อยละ  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test, F-test 
และ LSD  ดงัน้ี 
 1. วิเคราะห์ขอ้มูลของผูป้ระกอบการและขอ้มูลองคก์รโดยใชค้วามถ่ีและคา่ร้อยละ (percentage)  
 2. วิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดท่ีผูป้ระกอบการใชต้ดัสินใจเลือกซ้ือลิฟตโ์ดยสารของอาคาร
ประเภทคอนโดมิเนียม ในเมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี โดยใชค่้าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD)        
 3. เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดท่ีผูป้ระกอบการใชต้ดัสินใจเลือกซ้ือลิฟต์
โดยสารของอาคารประเภทคอนโดมิเนียม จาํแนกตามขอ้มูลองคก์รและประสบการณ์การทาํงานในธุรกิจอาคาร
ประเภทคอนโดมิเนียมโดยใช ้t-test และ F-test  
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 4.  เปรียบเทียบพหุคูณ เพื่อทดสอบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนส่วนประสมทางการตลาดที่
ผูป้ระกอบการใช้ตดัสินใจเลือกซ้ือลิฟต์โดยสารของอาคารประเภทคอนโดมิเนียม จากผลการวิเคราะห์ความ
แปรปรวน โดยใชว้ิธี Least  Significant Difference (LSD) 
 
สรุปผลการวจิยั 
 การวิจัยเร่ืองศึกษาส่วนประสมการตลาดท่ีผูป้ระกอบการใช้ตดัสินใจเลือกซ้ือลิฟต์โดยสารของ
อาคารประเภทคอนโดมิเนียม ในเมืองพทัยาจงัหวดัชลบุรี สรุปผลการวิจยัไดด้งัน้ี 
 1.  ข้อมูลของผู้ประกอบการ และข้อมูลองค์กร 
 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายร้อยละ 68.20 ส่วนท่ีเหลือเป็นเพศหญิงร้อยละ 31.80 มี
อาย ุ 35 ปี ถึง50ปี ร้อยละ 44.70 รองลงมาอายมุากกว่า50 ปีร้อยละ39.40 ระดบัการศึกษา ปริญญาตรีร้อยละ 62.10 
รองลงมาตํ่ากว่าปริญญาตรีร้อยละ 21.20 ประสบการณ์การทาํงานในธุรกิจอาคารคอนโดมิเนียม 5 ปี ถึง 10 ปีร้อย
ละ47.00 รองลงมามากกว่า 50 ปีข้ึนไปร้อยละ 34.80 จดทะเบียนบริษทัจาํกดัร้อยละ 67.40 รองลงมาจดทะเบียน
หา้งหุน้ส่วนจาํกดัและหา้งหุน้ส่วนสามญันิติบุคคลร้อยละ 32.60 ทุนจดทะเบียน 1 ลา้นบาทถึง 4.99 ลา้นบาทร้อย
ละ 34.80 รองลงมา 5 ลา้นบาทถึง 99.99 ลา้นบาท ร้อยละ 23.50 และ ระดบัความสูงของอาคารตํ่ากว่า 8 ชั้น ร้อย
ละ 62.10 รองลงมาสูง ตั้งแต่ 8 ชั้นข้ึนไป ร้อยละ 37.90 
 2.  ส่วนประสมทางการตลาดที่ผู้ประกอบการใช้ตัดสินใจเลือกซื้อลิฟต์โดยสารขออาคารประเภท
คอนโดมเินียม 
 ผลการวิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามใหร้ะดบัความสาํคญัเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดท่ี
ผูป้ระกอบการใช้ตดัสินใจเลือกซ้ือลิฟต์โดยสารโดยรวม อยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.68 และเม่ือ
พิจารณารายดา้น ไดผ้ลดงัน้ี 
 ด้านผลิตภณัฑ์ 
 ผลการวิจยัพบวา่ ผูป้ระกอบการใหค้วามสาํคญัเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์
มีค่าเฉล่ีย 3.68 อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาแต่ละขอ้คาํถามพบว่าความสาํคญัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดคือประหยดั
พลงังาน มีระดบัค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.72 รองลงมาคือความมีประสิทธิภาพในการใหบ้ริการ มีระดบัค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.51 ส่วนความสาํคญัอยูใ่นระดบัปานกลางคือความมีช่ือเสียงของตราสินคา้มีระดบัค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.06 และความ
สวยงามของตูโ้ดยสารมีระดบัคา่เฉล่ียเท่ากบั 2.56 
 ด้านราคา  
 ผลการวิจยัพบว่า ผูป้ระกอบการให้ความสําคญัเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา มี
ค่าเฉล่ีย 3.52 อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาแต่ละขอ้คาํถามพบว่าความสําคญัอยู่ในระดบัมาก 2 อนัดบัแรก คือ 
ความยืดหยุ่นในการชําระเงิน มีระดับค่าเฉล่ียเท่ากบั4.26รองลงมาความสามารถในการต่อรองราคามีระดับ
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.21 ส่วนความสาํคญัอยูใ่นระดบันอ้ยคือราคาไม่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเม่ือเปรียบเทียบกบัความ
สวยงาม 
 ด้านการจดัจาํหน่าย 
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 ผลการวิจยัพบว่า ผูป้ระกอบการให้ความสําคญัเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นการจดั
จาํหน่าย มีค่าเฉล่ีย 3.74 อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาแต่ละขอ้คาํถามพบว่า ความสาํคญัอยูใ่นระดบัมาก 2 อนัดบั
แรก คือ สามารถสั่งซ้ือไดโ้ดยตรงจากผูผ้ลิต มีระดบัค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.33 รองลงมาการจดัซ้ือสะดวกรวดเร็วมี
ระดบัค่าเฉล่ียเท่ากบั4.18ส่วนความสําคญัอยู่ในระดบัปานกลางคือ ใชเ้ทคโนโลยีทนัสมยัขนยา้ยสินคา้มีระดบั
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.33 รองลงมามีระบบรักษาความปลอดภยัในการขนยา้ยสินคา้ มีระดบัค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.15 
 ด้านการส่งเสริมการตลาด   
 ผลการวิจัยพบว่า ผูป้ระกอบการให้ความสําคญัเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ีย 3.77 อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาแต่ละขอ้คาํถามพบว่า ความสาํคญัอยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุดคือ ไดรั้บผลประโยชน์เพ่ิมจากการซ้ือสินคา้ เช่นการรับประกนัสินคา้ ส่วนลด ฯลฯ มีระดบัค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.60 และความสาํคญัอยูใ่นระดบัมากคือ ไดรั้บความรู้เก่ียวกบัสินคา้และบริการครบถว้ มีระดบัค่าเฉล่ียเท่ากบั4.02 
ส่วนความสาํคญัอยูใ่นระดบัปานกลางคือ พนกังานมีคุณสมบติัเหมาะสมกบังานขาย มีระดบัค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.43 
รองลงมาคือมีส่ือโฆษณาและประชาสมัพนัธ์หลากหลาย มีระดบัค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.03 
 3.  การเปรียบเทยีบส่วนประสมทางการตลาดท่ีผู้ประกอบการใช้ตัดสินเลือกซื้อลิฟต์โดยสาร จําแนก
ตามข้อมูลองค์กร และประสบการณ์การทาํงานในธุรกิจอาคารประเภทคอนโดมเินียม 
 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด จาํแนกตามขอ้มูล
องคก์ร และ ประสบการณ์การทาํงานในธุรกิจอาคารประเภทคอนโดมิเนียมซ่ึงประกอบไปดว้ย รูปแบบการจด
ทะเบียนธุรกิจ ทุนจดทะเบียน ระดบัความสูงของอาคาร และประสบการณ์การทาํงานในธุรกิจอาคารประเภท
คอนโดมิเนียม โดยทาํการทดสอบสมมุติฐานดว้ยวิธี t-test สาํหรับตวัแปรอิสระท่ีมี 2 กลุ่มและการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) สาํหรับตวัแปรอิสระท่ีมี 3 กลุ่มข้ึนไป ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 
พบว่าความสาํคญัเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดท่ีผูป้ระกอบการใชต้ดัสินเลือกซ้ือลิฟตโ์ดยสารโดยรวม เม่ือ
จาํแนกตาม ทุนจดทะเบียน และระดบัความสูงของอาคารท่ีแตกต่างกนั ใหค้วามสําคญัแตกต่างกนั นอกนั้น ไม่
แตกต่างกนั  
 เม่ือพิจารณารายด้านของความสําคญัเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดท่ีผูป้ระกอบการใช้
ตดัสินใจเลือกซ้ือลิฟต์โดยสารจาํแนก ตามขอ้มูลองค์กรและประสบการณ์การทาํงานในธุรกิจอาคารประเภท
คอนโดมิเนียมท่ีระดับนัยสําคญัทางสถิติท่ี0.05 พบว่าความสําคญัเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดท่ี
ผูป้ระกอบการใชต้ดัสินใจเลือกซ้ือลิฟตโ์ดยสารดา้นผลิตภณัฑ ์เม่ือจาํแนก ตามรูปแบบการจดทะเบียนท่ีแตกต่าง
กนัมีความแตกต่างกนั และความสําคญัเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดท่ีผูป้ระกอบการใชต้ดัสินใจเลือกซ้ือ
ลิฟต์โดยสาร ด้านการส่งเสริมการตลาดเม่ือจาํแนกตามทุนจดทะเบียนท่ีแตกต่างกันมีความแตกต่างกันเม่ือ
พิจารณาเป็นรายคู่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอยู่ในองคก์รท่ีมีทุนจดทะเบียนน้อยกว่า 1 ลา้นบาทให้ความสําคญั
เก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดท่ีผูป้ระกอบการใช้ตัดสินใจเลือกซ้ือลิฟต์โดยสารแตกต่างกันกับผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีอยูใ่นองคก์รท่ีมีทุนจดทะเบียน 10  ลา้นบาทข้ึนไป ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอยูใ่นองคก์รท่ีมีทุนจด
ทะเบียนตั้งแต่ 1- 4.99 ลา้นบาทใหค้วามสาํคญัเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดท่ีผูป้ระกอบการใชต้ดัสินใจ
เลือกซ้ือลิฟตโ์ดยสารแตกต่างกนักบัผูต้อบแบบสอบถามท่ีอยูใ่นองคก์รท่ีมีทุนจดทะเบียน10 ลา้นบาทข้ึนไป และ
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอยูใ่นองคก์รท่ีมีทุนจดทะเบียนตั้งแต่ 5- 9.99 ลา้นบาท ใหค้วามสาํคญัเก่ียวกบัส่วนประสม
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ทางการตลาด ท่ีผูป้ระกอบการใชต้ดัสินใจเลือกซ้ือลิฟตโ์ดยสารแตกต่างกนักบัผูต้อบแบบสอบถามท่ีอยูใ่นองคก์ร
ท่ีมีทุนจดทะเบียน10 ลา้นบาทข้ึนไป และความสําคญัเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดท่ีผูป้ระกอบการใช้
ตดัสินใจเลือกซ้ือลิฟตโ์ดยสาร ดา้นราคา ดา้นการจดัจาํหน่ายและ ดา้นการส่งเสริมการตลาด เม่ือจาํแนกตามระดบั
ความสูงของอาคารท่ีแตกต่างกนัมีความแตกต่างกนั 
 
การอภปิรายผล 
 การวิจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีผูป้ระกอบการใช้ตัดสินใจเลือกซ้ือลิฟต์โดยสารของอาคาร
ประเภทคอนโดมิเนียม ในเมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี อภิปรายผลการวิจยัไดด้งัน้ี 
 1. จากผลวิจยัความสําคญัเก่ียวกบัส่วนประสมการตลาดท่ีผูป้ระกอบการใช้ตดัสินใจเลือกซ้ือลิฟต์
โดยสารของอาคารประเภทคอนโดมิเนียม ในเมืองพทัยา จังหวดัชลบุรีโดยรวม อยู่ในระดับมาก ขอ้คน้พบ
ดงักล่าวเป็นไปตามแบบจาํลองพฤติกรรมผูซ้ื้อทางธุรกิจ ซ่ึงกล่าวถึงส่ิงกระตุน้ทางการตลาดท่ีทาํใหผู้ซ้ื้อตดัสินใจ
ซ้ือ ประกอบด้วย ส่วนประสมทางการตลาด 4 ประการ อนัได้แก่ ผลิตภณัฑ์ ราคา การจดัจาํหน่าย และการ
ส่งเสริมการตลาด ส่ิงกระตุน้เหล่าน้ีสอดแทรกความเขา้ใจทาํใหเ้กิดการตอบสนองของผูซ้ื้อ ดว้ยการประสมเขา้
กนัเป็นอยา่งดี เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั ของผลิตภณัฑ์ท่ีเสนอขายเป็นท่ีตอ้งการของผูซ้ื้อ ในราคาท่ีเหมาะสมกบั
คุณภาพ ในสถานท่ี ท่ีเขา้ถึง หาซ้ือไดส้ะดวกทนักบัความตอ้งการ และการส่งเสริมการตลาดท่ีตอบสนองไดต้รง
กบัความตอ้งการ  
 เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดท่ีผูป้ระกอบการใชต้ดัสินใจเลือกซ้ือลิฟต์
โดยสารของอาคารประเภทคอนโดมิเนียมในเมืองพทัยาจงัหวดัชลบุรีใหค้วามสําคญัในระดบัมากในทุกดา้น ขอ้
คน้พบดงักล่าวเป็นไปตามลกัษณะแนวคิดของส่วนประสมทางการตลาด (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ , 2541,หนา้ 25-27) 
ซ่ึงกล่าวถึงส่วนประสมทางการตลาดว่า เป็น ตัวแปรท่ีผู ้ซ้ือใช้ร่วมกันเพื่อตอบสนองความพึงพอใจแก่
กลุ่มเป้าหมาย ประกอบดว้ย เคร่ืองมือ 4 ประการ คือ  ผลิตภัณฑ์ คือส่ิงต่างๆ ท่ีถูกเสนอต่อตลาดเพ่ือตอบสนอง
ความพอใจและความตอ้งการ ซ่ึงไดแ้ก่ คุณภาพ การออกแบบ รวมถึงการใหบ้ริการ ราคา คือมูลค่าของผลิตภณัฑ์
ท่ีวดัไดใ้นรูปของเงิน ราคามีส่วนทาํให้เกิดการยอมรับในการตดัสินใจซ้ือ ดงันั้นการกาํหนดราคาจาํตอ้งใชก้ล
ยุทธ์ดา้นราคาตอ้งตรงกบัความตอ้งการของผูซ้ื้อ อาจใชก้ลยุทธ์ดา้นราคาท่ีมีความยืดหยุ่นในการชาํระเงิน หรือ
การต่อรองราคา การจดัจาํหน่าย  เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งในช่องทางการจาํหน่ายเพื่อใหสิ้นคา้เคล่ือนจากผูผ้ลิตไป
ตามช่องทางต่าง ๆ  การจดัจาํหน่ายทาํใหเ้กิดอรรถประโยชนแ์ก่ผูซ้ื้อ ทาํใหผู้ซ้ื้อสะดวกในการซ้ือ หรือสามารถท่ี
จะสั่งซ้ือไดโ้ดยตรง ตามช่องทางท่ีกาํหนด การส่งเสริมการตลาด เป็นการติดต่อส่ือสารขอ้มูลระหว่างผูข้ายกบัผู ้
ซ้ือ ทาํใหเ้กิดความเขา้ใจในสินคา้หรือบริการ ดงันั้น การให้ความรู้ในตวัสินคา้ และบริการมีส่วนสาํคญัท่ีทาํใหผู้ ้
ซ้ือตดัสินใจท่ีจะซ้ือสินคา้หรือบริการนั้น ๆ  
 เ ม่ือพิจารณารายข้อ  พบว่า ความสําคัญในระดับมากท่ีสุดคือ ประหยดัพลังงาน  ความมี
ประสิทธิภาพในการใหบ้ริการ และไดรั้บผลประโยชน์เพ่ิมจากการซ้ือสินคา้ เช่น การรับประกนัสินคา้ ส่วนลด 
ฯลฯ ความสําคญัอยู่ในระดบัมาก คือ ความยืดหยุ่นในการชาํระเงิน ความสามารถในการต่อรองราคา  สามารถ
ส่ังซ้ือได้โดยตรงจากผูผ้ลิต จัดซ้ือสะดวกรวดเร็ว และได้รับความรู้เก่ียวกับสินคา้และบริการครบถว้น ซ่ึง
ผลการวิจยัน้ีไม่สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของสนัติ  มาลานิยม (2550, บทคดัยอ่)ไดศึ้กษาเร่ืองการตดัสินใจเลือกซ้ือ
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ลิฟต์โดยสารมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการเลือกซ้ือลิฟต์โดยสาร และปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีมี อิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือลิฟต์โดยสาร อาจเป็นเพราะประชากรท่ีศึกษามีความแตกต่างกนั
ตามพื้นท่ีและส่ิงแวดลอ้มอ่ืนๆ แต่จากผลการวิจยัน้ีผูป้ระกอบธุรกิจลิฟตโ์ดยสารควรมีการพฒันาลิฟตโ์ดยสารให้
สอดคลอ้งกับความต้องการของลูกคา้ท่ีให้ระดับความสําคญัในระดับท่ีมากท่ีสุดคือการประหยดัพลังงาน 
โดยเฉพาะอุปกรณ์ในการขบัเคล่ือนลิฟต์โดยสารท่ีตอ้งอาศยัพลงังานไฟฟ้า ตอ้งมีการพฒันาและคิดคน้เพ่ือ
ประหยดัพลงังาน และเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มอีกทั้งตวัผูป้ระกอบการ ลิฟตโ์ดยสาร ควรมีการวิจยัประสิทธิภาพ
ของช้ินส่วนอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้สอดคลอ้งกบัการประหยดัพลงังานอนัเป็นส่ิงจาํเป็นในภาวการณ์ในปัจจุบนั ใน
ส่วนของความมีประสิทธิภาพในการใหบ้ริการและไดรั้บผลประโยชน์เพิ่มจากการซ้ือสินคา้ เช่น การรับประกนั
สินคา้ ส่วนลด ฯลฯ ท่ีลูกคา้ใหค้วามสาํคญัในระดบัมากท่ีสุด  ผูป้ระกอบการลิฟตโ์ดยสารควรบริหารจดัการ การ
บริการหลงัการขาย ซ่ึงเป็นส่ิงสาํคญัท่ีทาํใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจ เพราะลิฟตโ์ดยสารเป็นสินคา้ท่ีมีราคาสูงและ
มีคุณลกัษณะเฉพาะท่ีตอ้งอาศยัช่างผูช้าํนาญการในการดูแล บาํรุงรักษา ผูป้ระกอบการลิฟตโ์ดยสารควรคาํนึงถึง
การขยายเวลารับประกนั หรือส่วนลด มีความยืดหยุ่นในการชาํระเงิน ใหค้วามสะดวกรวดเร็ว เพื่อใหลู้กคา้พึง
พอใจสูงสุด และผูป้ระกอบการลิฟต์โดยสารควรมีกิจกรรมใหข้อ้มูลเพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจในสินคา้
และการบริการ โดยใชเ้คร่ืองมือการส่งเสริมการตลาด ประกอบดว้ย การโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ หรือการส่งเสริม
การขาย ผสมผสานกนั เพื่อใหลู้กคา้มี ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัลิฟตโ์ดยสารอยา่งครบถว้น  
 2. จากการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด จาํแนกตามขอ้มูล
องคก์ร และ ประสบการณ์การทาํงานในธุรกิจอาคารประเภทคอนโดมิเนียม ท่ีมีระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 พบว่าองคก์รท่ีมีทุนจดทะเบียนและปลูกสร้างคอนโดมิเนียมท่ีมีระดบัความสูงของอาคารท่ีแตกต่างกนั ให้
ความสาํคญัเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดท่ีผูป้ระกอบการใชต้ดัสินใจเลือกซ้ือลิฟตโ์ดยสารโดยรวม แตกต่าง
กนั นอกนั้นไม่แตกต่างกนั ดงันั้นผูป้ระกอบการลิฟตโ์ดยสารควรคาํนึงถึงการนาํเสนอผลิตภณัฑลิ์ฟตโ์ดยสาร 
การกาํหนดราคา การใชช่้องทางการจดัจาํหน่าย และ เลือกใชเ้คร่ืองมือในการ การส่งเสริมการตลาดใหส้อดคลอ้ง
กบัลูกคา้ท่ีมีทุนจดทะเบียนและระดบัความสูงท่ีแตกต่างกนั  
 เม่ือพิจารณารายด้านของความสําคญัเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดท่ีผูป้ระกอบการใช้
ตดัสินใจเลือกซ้ือลิฟต์โดยสารจาํแนกตามขอ้มูลองค์กร และประสบการณ์การทาํงานในธุรกิจอาคารประเภท
คอนโดมิเนียม ท่ีระดับนัยสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 พบว่าองค์กรท่ีมีรูปแบบการจดทะเบียนแตกต่างกัน ให้
ความสําคญัเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดท่ีผูป้ระกอบการใชต้ดัสินใจเลือกซ้ือลิฟตโ์ดยสารดา้นผลิตภณัฑ์
แตกต่างกันและองค์กรท่ีมีทุนจดทะเบียนแตกต่างกันให้ความสําคัญเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดท่ี
ผูป้ระกอบการใชต้ดัสินใจเลือกซ้ือลิฟต์โดยสาร ดา้นการส่งเสริมการตลาดแตกต่างกนั และองคก์รท่ีปลูกสร้าง
คอนโดมิเนียมท่ีมีระดับความสูงของอาคารแตกต่างกัน ให้ความสําคญัเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดท่ี
ผูป้ระกอบการใชต้ดัสินใจเลือกซ้ือลิฟตโ์ดยสาร ดา้นราคา  ดา้นการจดัจาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด 
แตกต่างกนันอกนั้น ไม่แตกต่างกนั ดงันั้น ผูป้ระกอบการลิฟตโ์ดยสารควรออกแบบส่วนประสมการตลาดในแต่
ละดา้นใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของลูกคา้ท่ีมีความแตกต่างกนัตามองคก์รท่ีมีรูปแบบการจดทะเบียน ทุนจด
ทะเบียนระดับความสูงของอาคารท่ีแตกต่างกันเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกคา้ท่ีมีความ
แตกต่างกนั ใหเ้กิดความพึงพอใจสูงสุด 
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ข้อเสนอแนะจากผลการวจิยั  
 จากผลการวิจยัเร่ือง ส่วนประสมทางการตลาดท่ีผูป้ระกอบการใชต้ดัสินใจเลือกซ้ือ ลิฟต์โดยสาร
ของอาคารประเภทคอนโดมิเนียม ในเมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี มีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
 1.  ผูป้ระกอบการลิฟต์โดยสาร ควรนําเสนอผลิตภณัฑ์ ราคา การจัดจําหน่าย และการส่งเสริม
การตลาดแก่ลูกคา้อย่างประสมประสานกนัอย่างกลมกลืนเพราะทั้ง 4 ดา้นต่างมีความสําคญัต่อการตดัสินใจซ้ือ
ของลูกคา้ ส่วนรายขอ้ท่ีผูป้ระกอบการใหค้วามสาํคญัปานกลาง ในแต่ละดา้น ผูป้ระกอบการลิฟตโ์ดยสารควรนาํ
ปรับปรุงใหส้อดคลอ้งกบัระดบัการใหค้วามสาํคญัของผูป้ระกอบการอาคารคอนโดมิเนียมในแต่ละดา้น  
 2.  ผูป้ระกอบการลิฟตโ์ดยสาร ควรใหค้วามสาํคญัในการออกแบบผลิตภณัฑใ์หมี้ความสามารถใน
การ ประหยดัพลังงาน และ ความมีประสิทธิภาพในการให้บริการ เพราะคุณลกัษณะน้ีมีความสําคญัต่อการ
ตดัสินใจซ้ือของลูกคา้มากท่ีสุด ซ่ึงผลการวิจยัไดแ้สดงว่าการตดัสินใจซ้ือลิฟต์โดยสาร ดา้นตวัสินคา้ของบริษทั
จาํกดั กบัหา้งหุน้ส่วนจาํกดัและหา้งหุน้ส่วนสามญันิติบุคคลมีความแตกต่างกนั ดงันั้นผูป้ระกอบการลิฟตโ์ดยสาร
ควรคาํนึงความตอ้งการตวั สินคา้ใหส้อดคลอ้งกบัการเลือกใชลิ้ฟตข์ององคก์รนั้น ๆ  
 3.  ผูป้ระกอบการลิฟตโ์ดยสาร ควรใหค้วามสาํคญัในการกาํหนดราคา ดา้นการใหค้วามยืดหยุน่ใน
การชาํระเงิน และ ความสามารถในการต่อรองราคาของลูกคา้ เพราะคุณลกัษณะน้ีมีความสาํคญัต่อการตดัสินใจ
ซ้ือของลูกคา้ในระดบัมาก 
 4.  ผูป้ระกอบการลิฟต์โดยสาร ควรใหค้วามสําคญัในการกาํหนดการจดัจาํหน่ายในดา้น ให้ลูกคา้
สามารถสั่งซ้ือได้โดยตรงจากผูผ้ลิต และการจดัซ้ือสะดวกรวดเร็ว เพราะคุณลกัษณะน้ี มีความสําคญัต่อการ
ตดัสินใจซ้ือของลูกคา้ในระดบัมาก 
 5.  ผูป้ระกอบการลิฟตโ์ดยสาร ควรใหค้วามสาํคญัในการส่งเสริมการตลาดดา้นการใหลู้กคา้ไดรั้บ
ผลประโยชนเ์พิม่จากการซ้ือสินคา้เช่นการรับประกนัสินคา้ส่วนลด ฯลฯ และใหลู้กคา้ ไดรั้บความรู้เก่ียวกบัสินคา้
และบริการครบถว้น เพราะคุณลกัษณะน้ีมีความสําคญัต่อการตดัสินใจซ้ือของลูกคา้ในระดบัมาก ซ่ึงผลการวิจยั 
แสดงให้เห็นว่าทุนจดทะเบียนขององคก์รท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือลิฟต์โดยสารด้านการส่งเสริม
การตลาด ผูป้ระกอบการลิฟตโ์ดยสารควรจดักิจกรรมเพื่อส่งเสริมทางการตลาดให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ขององคก์รท่ีมีทุนจดทะเบียนท่ีแตกต่างกนั 
 6.  ผูป้ระกอบการลิฟต์โดยสาร ควรออกแบบรายละเอียดของส่วนประสมทางการตลาดในแต่ละ
ดา้นใหมี้ความแตกต่างกนั ตามความตอ้งการขององคก์รท่ีมีคุณลกัษณะแตกต่างกนั เพื่อใหส้ามารถสร้างความพึง
พอใจแก่ลูกคา้ท่ีมีความแตกต่างกนัตามแต่ละกลุ่มลูกคา้ไดสู้งสุด 
 7.  ผูป้ระกอบการลิฟตโ์ดยสาร ควรคาํนึงถึงระดบัความสูงของอาคารซ่ึงผลการวิจยัไดแ้สดงว่าการ
เลือกใช้ลิฟต์โดยสารในดา้น ราคา การจดัจาํหน่าย และการส่งเสริมการตลาด ของระดบัความสูงของอาคาร มี
ความแตกต่างกัน ดังนั้นการนําเสนอ ส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา การจัดจาํหน่าย และการส่งเสริม
การตลาด ควรใหส้อดคลอ้งกบัระดบัความสูงของอาคาร 
 
 
 



วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปีท่ี 10 ฉบบัท่ี 1 
โครงการบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 

 

 52

ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาคร้ังต่อไป  
 1.  ควรศึกษาส่วนประสมทางการตลาดท่ีผูป้ระกอบการใชต้ดัสินใจเลือกซ้ือลิฟตโ์ดยสารของอาคาร
ประเภทคอนโดมิเนียม ในส่ิงแวดลอ้มและพื้นท่ีอ่ืนๆ เพื่อใหผ้ลการศึกษาครอบคลุมทุกพื้นท่ีในแต่ละจงัหวดั  
 2.  ควรศึกษาเปรียบเทียบส่วนประสมทางการตลาดท่ีผูป้ระกอบการใช้ตัดสินใจเลือกซ้ือลิฟต์
โดยสาร ระหวา่งเขตพื้นท่ี เพื่อนาํผลการศึกษามาพิจารณาความเหมือนหรือแตกต่างกนั ซ่ึงจะใชเ้ป็นขอ้มูลในการ
กาํหนดแนวทางการใชส่้วนประสมทางการตลาดใหเ้หมาะสมกบัแต่ละเขตพ้ืนท่ีต่อไป  
 3.  ควรศึกษาส่วนประสมทางการตลาดท่ีผูป้ระกอบการใชต้ดัสินใจเลือกซ้ือลิฟตโ์ดยสาร ในเชิงลึก 
เพือ่ใหไ้ดข้อ้มูลท่ีมีความละเอียดมากข้ึน 
  4.  ควรศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดท่ีผูป้ระกอบการใชต้ดัสินใจเลือกซ้ือ
ลิฟต์โดยสารกบัการประหยดัพลงังานของลิฟต์โดยสาร เพี่อเป็นแนวทางในการวิจัยและพฒันาอุปกรณ์ลิฟต์
โดยสารของผูป้ระกอบการลิฟตโ์ดยสารต่อไป 
 5.  ควรศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดท่ีผูป้ระกอบการใชต้ดัสินใจเลือกซ้ือ
ลิฟตโ์ดยสาร กบั ความมีประสิทธิภาพในการใหบ้ริการ เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาการบริหารจดัการงานดา้น
บริการของผูป้ระกอบการลิฟตโ์ดยสารต่อไป 
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บทคดัย่อ 
 งานวิจยัเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาคุณภาพบริการในทศันะของลูกคา้ท่ีมีต่อศูนยบ์ริการ บริษทั 
โตโยตา้ บอด้ี เซอร์วิส จาํกดั สาขาสุขุมวิท เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร และเพื่อเปรียบเทียบคุณภาพบริการของ
ศูนยบ์ริการในทศันะของลูกคา้ จาํแนกตามลกัษณะส่วนบุคคล กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 148 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ
วิจยัเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้วามถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที 
และการวิเคราะห์ความแปรปรวน 
 ผลการวิจยัพบว่า คุณภาพบริการในทศันะของลูกคา้ท่ีมีต่อศูนยบ์ริการ  ในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก 
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า มีทศันะ โดยรวม อยู่ในระดบัมาก ทั้ง 4 ดา้น เรียงตามลาํดบั คือ คุณภาพก่อนรับ
บริการ การสร้างความพึงพอใจแก่ลูกคา้ ขณะรับบริการ และหลงัการรับบริการ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 
คุณภาพก่อนรับบริการ อยูใ่นระดบัมาก จาํนวน 4 รายการ 2 อนัดบัแรก คือ  ภาพพจน ์ช่ือเสียงของศูนยบ์ริการ 
และการยอมรับในบริการของศูนย ์ขณะรับบริการ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัมาก ทุกรายการ 2 
อนัดบัแรก คือ ความพิถีพิถนัขณะใหบ้ริการ และความสะอาด สบายขณะใชบ้ริการดา้นคุณภาพหลงัการรับบริการ 
อยูใ่นระดบัมาก ทุกรายการ 2 อนัดบัแรก คือ ความสมบูรณ์ครบถว้นของบริการ และการปฏิบติัตามคาํร้องเรียน
ของลูกคา้ สาํหรับการสร้างความพึงพอใจแก่ลูกคา้ อยูใ่นระดบัมาก ทุกรายการ 2 อนัดบัแรก คือ พนกังานอธิบาย
การใหบ้ริการอยา่งชดัเจน ความสะดวกดา้นสถานท่ี ผลการเปรียบเทียบคุณภาพบริการของศูนยบ์ริการในทศันะ
ของลูกคา้ท่ีมีต่อศูนยบ์ริการ จาํแนกตามลกัษณะส่วนบุคคล พบว่า ลูกคา้ท่ีมีอาย ุสถานภาพสมรส อาชีพ และรายได้
เฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีทศันะ เก่ียวกบัคุณภาพบริการของศูนยบ์ริการ ในภาพรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ลูกคา้ท่ีมีอาย ุสถานภาพสมรส อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน
ต่างกนั มีทศันะ โดยรวม ดา้นคุณภาพขณะรับบริการ และคุณภาพหลงัการรับบริการ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ลูกคา้ท่ีมีสถานภาพสมรส อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีทศันะ โดยรวม คุณภาพ
ก่อนรับบริการ แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และลูกคา้ท่ีมีอายุ สถานภาพสมรส และอาชีพ
ต่างกนั มีทศันะ โดยรวม ดา้นการสร้างความพงึพอใจแก่ลูกคา้ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

                                                        
  * บทความการคน้ควา้อิสระ 
** บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจดัการทัว่ไป) มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
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Abstract 
The purposes of this research were to study quality of service in views of customers toward service 

center, Toyota Body service corporation Ltd, Sukhumvit, Khet Vadhana, Bangkok and to compare quality of 
service in views of customers based on personal characteristics. The sample included 148 customers. 
Questionnaires were used as a research tool. Data were analyzed by use of frequency, percentage, mean, 
standard deviation, t-test, and analysis of variance. 

The results indicated that overall quality of service in views of customers toward service center was 
determined at high level. Considering into aspects, the overall views were at high level in all 4 aspects, arranged 
in descending order as following: pre-service quality, satisfying customers during receiving-service and post- 
service. Considering into lists, 4 lists of pre-service quality were at high level in which the first two highest 
were image and reputation of service center and acceptance in service provided. In receiving service, every list 
was at high level in which the two highest were elaboration and convenience. In post-service quality, every list 
was at high level in which the first two highest were completeness and compliance to complaint. In satisfying 
customers aspect, every list was at high level in which the first two highest were clear explanation of service, 
convenience in place. Compared between qualities of service in views of customers based on personal 
characteristics, the results showed that customers in different age, marital status, occupation, and monthly 
income had difference in overall views on service quality of service center at 0.01. Considering into aspects, 
customers in different age, marital status, occupation, and monthly income had difference in overall views on 
receiving-service and post-service quality at 0.01. Customers in different marital status, occupation, and 
monthly income had difference in overall views on pre-service quality at 0.01. Customers in different age, 
marital status, occupation, had difference in overall views on satisfying customers at 0.01 significant level. 
 
ความนํา 
 เน่ืองจากธุรกิจบริการถือกนัว่าลูกคา้เป็นบุคคลสําคญัของกระบวนการใหบ้ริการ ดงันั้นการติดต่อ
ระหว่างบุคคลระหว่างผูรั้บบริการกบัผูใ้หบ้ริการ จึงกลายเป็นส่วนหน่ึงของการใหบ้ริการ ไม่เหมือนกบัสินคา้ ซ่ึง
เป็นการติดต่อกบัวตัถุท่ีไม่มีชีวิต แต่การบริการเป็นการติดต่อกบัคนซ่ึงแต่ละคนมีการแสดงออกท่ีแตกต่างกนัยาก
ท่ีจะควบคุม โดยกระบวนการบริหารลูกคา้จะรับรู้ถึงความรู้สึกและอารมณ์ของผูใ้ห้บริการ และมีผลต่อธุรกิจ
บริการดว้ยวา่ดีหรือไม่ดี พนกังานบริการท่ีไม่เป็นมิตร อารมณ์ไม่ดี เคร่ืองจกัรเคร่ืองมือประกอบการใหบ้ริการไม่
สมบูรณ์ การบริการไม่ตรงเวลา ลูกคา้ตอ้งใชเ้วลารอคอยนานเกินไป เป็นตน้ ย่อมมีผลกระทบต่อคุณภาพของ
บริการไดเ้สมอ โดยเฉพาะในการติดต่อโดยตรง (direct contract) และส่งผลกระทบถึงพนกังานบริการคนอ่ืน ๆ 
ดว้ย ในทางกลบักนัถา้พนกังานบริการท่ีสดช่ืน แจ่มใส มีความกระตือรือร้น มีใจรักงาน ประกอบกบัองคก์ารมี
เคร่ืองจกัรเคร่ืองพร้อมบริการ ทาํใหส้ามารถลดเวลารอคอยของลูกคา้ลงไปได ้ยอ่มสร้างความรู้สึกท่ีดี ประทบัใจ
ใหแ้ก่ลูกคา้ อนัมีผลต่อการตดัสินใจซํ้ าบริการซํ้ าและตลอดไป 
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 อีกปัญหาหน่ึงในการดาํเนินธุรกิจบริการ คือ ปัญหาดา้นคุณภาพบริการ และแนวทางสร้างคุณภาพ
ในทุกกระบวนการของธุรกิจบริการ การทราบทัศนะและพฤติกรรมของลูกค้าจะเป็นพื้นฐานท่ีจะเข้าใจ
กระบวนการสร้างคุณภาพบริการของธุรกิจบริการ ฝ่ายการตลาดของธุรกิจบริการต้องสร้างและรักษา
ความสมัพนัธ์อยา่งใกลชิ้ดกบัลูกคา้มากกวา่ธุรกิจการขายสินคา้ 
 ลูกคา้ใชบ้ริการเพื่อสนองความตอ้งการและความจาํเป็น ดงันั้นถา้ผูใ้ชบ้ริการไดใ้หบ้ริการไดต้รงกบั
ความตอ้งการและความจาํเป็นของลูกคา้ก็จะสร้างความพึงพอใจ แต่เน่ืองจากลูกคา้มีขอ้จาํกดัในดา้นเวลาและ
การเงิน ทาํใหลู้กคา้ตอ้งตดัสินใจใชบ้ริการท่ีตรงกบัความตอ้งการของตนและคุม้ค่ามากท่ีสุด 
 บริษทั โตโยตา้ บอด้ี เซอร์วิส จาํกัด สาขาสุขุมวิท  เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร ประกอบธุรกิจ
บริการด้วยการเป็นศูนยบ์ริการรถยนต์ในย่านถนนสุขุมวิท 35-39 เปิดดาํเนินการตั้ งแต่มิถุนายน 2545 เปิด
ใหบ้ริการ วนัจนัทร์ถึงวนัอาทิตย ์เวลา 6.30-17.00 น. ลกัษณะลูกคา้ท่ีเขา้รับบริการมีหลากหลาย เช่น ลูกคา้บริษทั 
นกัธุรกิจ นิสิตนกัศึกษา ขา้ราชการ และประชาชนทัว่ไป นโยบายของศูนยบ์ริการน้ีคือมุ่งหวงัท่ีจะสร้างความพึง
พอใจแก่ลูกคา้ในดา้นบริการสูงสุด การบริการท่ีรวดเร็วใชเ้วลาตั้งแต่รับรถยนตเ์ขา้ศูนยจ์นส่งมอบรถยนตใ์หแ้ก่
ลูกคา้ เพื่อออกไปจากศูนยบ์ริการไม่เกิน 1 ชัว่โมง 
 ผูว้ิจัยปฏิบัติงานในศูนย์บริการน้ีจึงสนใจศึกษาถึงคุณภาพบริการในทัศนะของลูกค้าท่ีมีต่อ
ศูนยบ์ริการ บริษทั โตโยตา้ บอด้ี เซอร์วิส จาํกดั สาขาสุขมุวิท เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร เพ่ือจะไดน้าํผลจาก
การวิจยัเสนอผูบ้ริหารปรับปรุงแกไ้ขคุณภาพบริการ เพื่อความสาํเร็จตามเป้าหมายของธุรกิจบริการต่อไป 
 
วตัถุประสงค์การวจิยั 
 1.  เพื่อศึกษาคุณภาพบริการในทศันะของลูกคา้ท่ีมีต่อศูนยบ์ริการ บริษทั โตโยตา้ บอด้ี เซอร์วิส 
จาํกดั สาขาสุขมุวิท เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพบริการของศูนยบ์ริการในทศันะของลูกคา้ จาํแนกตามลกัษณะส่วน
บุคคล 
 
สมมุติฐานการวจิยั  
 คุณภาพบริการของศูนยบ์ริการในทศันะของลูกคา้ จาํแนกตามลกัษณะส่วนบุคคลแตกต่างกนั 
 
ขอบเขตของการวจิยั 
 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี กาํหนดขอบเขตของการวิจยั ดงัน้ี 
 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการศูนยบ์ริการ บริษทั โตโยตา้ บอด้ี เซอร์วิส จาํกดั 
สาขาสุขมุวิท เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร เฉล่ียประมาณวนัละ 8 คน ใชเ้วลาศึกษาเป็นเวลา 30 วนั เป็นจาํนวน
ลูกคา้ประมาณ 240 คน เลือกเป็นกลุ่มตวัอย่าง โดยขนาดของกลุ่มตวัอย่าง ไดจ้ากตารางกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง
ของ Krejcie และ Morgan (1970, p. 608) ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 148 คน 
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เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวจิยั 
    เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนโดยมีขั้นตอนตามลาํดบัดงัน้ี 
    1. การศึกษาเอกสาร ตาํรา และงานวิจยัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยัในคร้ังน้ี  
    2. การจดัทาํโครงสร้างของแบบสอบถาม ให้มีเน้ือหาครอบคลุมวตัถุประสงคข์องการวิจยัคร้ังน้ี 
แบบสอบถามมี 2 ส่วน  คือ 
        2.1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา 
อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และระยะเวลาท่ีใชศู้นยบ์ริการ จาํนวน 7 ขอ้ 
        2.2  องคป์ระกอบท่ีมีผลต่อคุณภาพบริการของศูนยบ์ริการ บริษทั โตโยตา้ บอด้ี เซอร์วิส จาํกดั 
ลกัษณะของแบบสอบถาม เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ของลิเคิร์ท (Likert) จาํนวน 27 ขอ้ 
    3. นาํแบบสอบถามท่ีไดส้ร้างข้ึนให้อาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระของมหาวิทยาลยัราชภฏั
ธนบุรี ได้ตรวจสอบความสอดคลอ้งของเน้ือหา กับวตัถุประสงค์ของการวิจัยเป็นการศึกษาความเท่ียงตรง 
(validity) ของแบบสอบถาม แลว้นาํมาปรับปรุงแกไ้ขเพื่อใหค้าํถามชดัเจน สามารถส่ือความหมายไดต้รงประเด็น 
และเหมาะสมยิง่ข้ึน 
    4. นาํแบบสอบถามไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอย่างท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างในการวิจยัจาํนวน 30 คน 
แลว้นาํขอ้มูลมาหาค่าความเช่ือมัน่ (reliability) ของแบบสอบถามโดยใชสู้ตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบคั 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) ไดค้า่ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม เท่ากบั 0.9032 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
   ผูว้ิจัยได้ดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล ด้วยการขอความร่วมมือจากกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็น  ลูกคา้
ผูใ้ช้บริการศูนยบ์ริการ บริษทั โตโยตา้ บอด้ี เซอร์วิส จาํกดั สาขาสุขุมวิท เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร โดยนาํ
แบบสอบถามไปแจกใหลู้กคา้กลุ่มตวัอยา่งกรอกแบบสอบถาม จาํนวน 148 ฉบบั แลว้ขอรับคืนดว้ยตนเองไดแ้บบ
สอบคืนมาจาํนวน  148 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
    ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถาม  จะนาํมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ทุกชุด  และนาํมาลง
รหสัประมวลผลขอ้มูล โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป หาความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test, F-test 
และ LSD ดงัน้ี 
      1.วิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยใชค้วามถ่ี และค่าร้อยละ(percentage)  
     2. วิเคราะหคุ์ณภาพบริการของศูนยบ์ริการในทศันะของลูกคา้ จาํแนกตามลกัษณะส่วนบุคคล  โดย
ใชค่้าเฉล่ีย ( ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 
     3.  เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( ) ของคะแนนคุณภาพบริการของศูนยบ์ริการในทศันะของลูกคา้ 
จาํแนกตามลกัษณะส่วนบุคคลของลูกคา้ โดยใช ้t-test และ F-test 
    4.//เปรียบเทียบพหุคูณ เพื่อทดสอบค่าเฉล่ีย ( ) ของคะแนนคุณภาพบริการของศูนยบ์ริการใน
ทศันะของลูกคา้ จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยวิธี Least Significant Difference ( LSD ) 
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สรุปผลการวจิยั 
 1.  ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 68.92 อาย ุ25-35 ปี ร้อยละ 70.95 รองลงมา 36-
45 ปี ร้อยละ 14.86 สถานภาพสมรส ร้อยละ 45.95 รองลงมา หมา้ย/หยา่ร้าง ร้อยละ 27.70 ระดบัการศึกษาปริญญา
ตรี ร้อยละ 82.43 รองลงมา ตํ่ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 7.43 อาชีพธุรกิจส่วนตวั ร้อยละ 29.73 รองลงมา พ่อบา้น-
แม่บา้น ร้อยละ 26.35 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000-30,000 บาท ร้อยละ 81.76 รองลงมา ตํ่ากว่า 10,000 บาท ร้อย
ละ 12.16 ระยะเวลาท่ีใชศู้นยบ์ริการ มากกวา่ 5 ปี ร้อยละ 42.57 รองลงมา ตํ่ากวา่ 3 ปี ร้อยละ 37.84  
 2.  วเิคราะห์คุณภาพบริการของศูนย์บริการในทศันะของลูกค้า จาํแนกตามลกัษณะส่วนบุคคล 
 ลูกคา้มีทศันะเก่ียวกบัคุณภาพบริการของศูนยบ์ริการ ในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.71) 
เม่ือพจิารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี 
 คุณภาพก่อนรับบริการ ลูกคา้มีทศันะ โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.81) เม่ือพิจารณาเป็นราย
ขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.74-4.34) จาํนวน 4 รายการ คือ 
 1.  ภาพพจน ์ช่ือเสียงของศนูยบ์ริการ 
 2.  การยอมรับในบริการของศูนยบ์ริการ 
 3.  ท่านเช่ือถือไวว้างใจศูนยบ์ริการ 
 4.  ความเหมาะสมของคา่บริการ 
 ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัเพศชาย และเพศหญิง อาย ุ36-45 ปี และมากกว่า 45 ปี สถานภาพโสด และ
สมรส การศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี, ปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาโท อาชีพธุรกิจส่วนตวั, ราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
และนิติบุคคล (บริษทั หา้งร้าน) รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000-30,000 บาท และ 30,001-50,000 บาท 
 คุณภาพขณะรับบริการ ลูกคา้มีทศันะ โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.66) เม่ือพิจารณาเป็นราย
ขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.51-3.73) ทุกรายการ 5 อนัดบัแรก คือ 
 1.  ความพิถีพิถนัขณะใหบ้ริการ 
 2.  ความสะอาด สบายขณะใชบ้ริการ 
 3.  กิริยามารยาทของพนกังานผูใ้หบ้ริการ 
 4.  ทกัษะความชาํนาญของพนกังานใหบ้ริการ 
 5.  ความถูกตอ้งแม่นยาํในขั้นตอนการบริการ 
 ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับเพศชาย อายุ 25-35 ปี เป็นหม้าย/หย่าร้าง การศึกษาปริญญาตรี อาชีพ
พอ่บา้น-แม่บา้น รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000-30,000 บาท 
 คุณภาพหลังการรับบริการ ลูกคา้มีทศันะ โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.64) เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.54-3.71) ทุกรายการ คือ 
 1.  ความสมบูรณ์ครบถว้นของบริการ 
 2.  การปฏิบติัคาํร้องเรียนของลูกคา้ 
 3.  ไดรั้บบริการตรงกบัความคาดหวงั 
 4.  ความคงเสน้คงวาของคุณภาพบริการ 
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 5.  ความคุม้ค่าเงินค่ารับบริการ 
 ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัเพศชาย อายุ 25-35 ปี เป็นหมา้ย/หย่าร้าง การศึกษาปริญญาตรี อาชีพ
พอ่บา้น-แม่บา้น, ธุรกิจส่วนตวั และนิติบุคคล (บริษทั หา้งร้าน) รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000-30,000 บาท 
 การสร้างความพงึพอใจแก่ลูกค้า ลูกคา้มีทศันะ โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.74) เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.60-4.03) ทุกรายการ 5 อนัดบัแรก คือ 
 1.  พนกังานอธิบายการใหบ้ริการอยา่งชดัเจน 
 2.  ความสะดวกดา้นสถานท่ี 
 3.  พนกังานมีนํ้าใจ มีวิจารณญาณ 
 4.  ความเช่ือถือไวว้างใจไดใ้นบริการ 
 5.  แกปั้ญหาใหลู้กคา้ไดร้วดเร็วตรงตามตอ้งการ 
 ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัเพศชาย อายุ 25-35 ปี สถานภาพสมรส และหมา้ย/หย่าร้าง การศึกษา
ปริญญาตรี อาชีพพ่อบา้น-แม่บา้น, ธุรกิจส่วนตวั, ราชการ/รัฐวิสาหกิจ และนิติบุคคล (บริษทั ห้างร้าน) รายได้
เฉล่ียต่อเดือน 10,000-30,000 บาท  
 3.  การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนคุณภาพบริการของศูนย์บริการในทัศนะของลูกค้า จําแนก
ตามลักษณะส่วนบุคคล 
 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนคุณภาพบริการของศูนยบ์ริการในทศันะของลูกคา้ จาํแนก
ตามลกัษณะส่วนบุคคล พบว่า ลูกคา้ท่ีมีอายุ สถานภาพสมรส อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีทศันะ ใน
ภาพรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพจิารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี 
 คุณภาพก่อนรับบริการ ลูกคา้เพศชาย และเพศหญิง มีทัศนะ โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 
รายการ คือ ภาพพจน ์ช่ือเสียงของศนูยบ์ริการ 
 ลูกคา้ท่ีมีอายุต่างกนั มีทศันะ โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ ภาพพจน์ ช่ือเสียงของ
ศูนยบ์ริการ 
 ลูกคา้ท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกนั มีทศันะ โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 2 รายการ คือ  
 1.  ภาพพจน ์ช่ือเสียงของศนูยบ์ริการ 
 2.  การยอมรับในบริการของศูนยบ์ริการ 
 ลูกคา้ท่ีมีอาชีพต่างกนั มีทศันะ โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 รายการ คือ ภาพพจน ์
ช่ือเสียงของศูนยบ์ริการ 
 และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ ท่านเช่ือถือไวว้างใจ
ศูนยบ์ริการ 
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 ลูกคา้ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีทศันะ โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 2 รายการ คือ  
 1.  ท่านเช่ือถือไวว้างใจศูนยบ์ริการ 
 2.  ความเหมาะสมของคา่บริการ 
 และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 2 รายการ คือ  
 1.  ภาพพจน ์ช่ือเสียงของศนูยบ์ริการ 
 2.  การยอมรับในบริการของศูนยบ์ริการ 
 คุณภาพขณะรับบริการ ลูกคา้เพศชาย และเพศหญิง มีทัศนะ โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 
รายการ คือ ขั้นตอนการใหบ้ริการไม่ยุง่ยาก 
 ลูกคา้ท่ีมีอายุต่างกนั มีทศันะ โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 รายการ คือ ความ
คล่องแคล่วของผูใ้หบ้ริการ 
 และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 2 รายการ คือ  
 1.  ขั้นตอนการใหบ้ริการไม่ยุง่ยาก 
 2.  การยอมรับในฝีมือพนกังานใหบ้ริการ 
 ลูกคา้ท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกนั มีทศันะ โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01  เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 4 รายการ คือ  
 1.  ขั้นตอนการใหบ้ริการไม่ยุง่ยาก 
 2.  ความพิถีพิถนัขณะใหบ้ริการ 
 3.  ความคล่องแคล่วของผูใ้หบ้ริการ 
 4.  ทกัษะความชาํนาญของพนกังานใหบ้ริการ 
 และแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือกิริยามารยาทของ
พนกังานผูใ้หบ้ริการ 
 ลูกคา้ท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีทศันะ โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ ทกัษะความ
ชาํนาญของพนกังานใหบ้ริการ 
 ลูกคา้ท่ีมีอาชีพต่างกนั มีทศันะ โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 รายการ คือ ขั้นตอนการ
ใหบ้ริการไม่ยุง่ยาก 
 และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 3 รายการ คือ 
 1.  กิริยามารยาทของพนกังานผูใ้หบ้ริการ 
 2.  ความพิถีพิถนัขณะใหบ้ริการ 
 3.  การยอมรับในฝีมือพนกังานใหบ้ริการ 
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 ลูกคา้ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีทศันะ โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 3 รายการ 
คือ  
 1.  ขั้นตอนการใหบ้ริการไม่ยุง่ยาก 
 2.  ความพิถีพิถนัขณะใหบ้ริการ 
 3.  ความคล่องแคล่วของผูใ้หบ้ริการ 
 และแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ ทกัษะความชาํนาญ
ของพนกังานใหบ้ริการ 
 คุณภาพหลังการรับบริการ ลูกคา้ท่ีมีอายุต่างกนั มีทศันะ โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.01  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 
รายการ คือ การปฏิบติัคาํร้องเรียนของลูกคา้ 
 ลูกคา้ท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกนั มีทศันะ โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 3 รายการ คือ  
 1.  ความสมบูรณ์ครบถว้นของบริการ 
 2.  การปฏิบติัคาํร้องเรียนของลูกคา้ 
 3.  ความคุม้ค่าเงินค่ารับบริการ 
 ลูกคา้ท่ีมีอาชีพต่างกนั มีทศันะ โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 รายการ คือ ไดรั้บบริการ
ตรงกบัความคาดหวงัของท่าน 
 ลูกคา้ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีทศันะ โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 2 รายการ 
คือ  
 1.  ไดรั้บบริการตรงกบัความคาดหวงัของท่าน 
 2.  ความคุม้ค่าเงินค่ารับบริการ 
 และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ การปฏิบัติคาํ
ร้องเรียนของลูกคา้ 
 การสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า ลูกคา้เพศชาย และเพศหญิง มีทศันะ โดยรวม ไม่แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 
1 รายการ คือ เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือใชเ้ทคโนโลยทีนัสมยั 
 และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ พนกังานอธิบายการ
ใหบ้ริการอยา่งชดัเจน 
 ลูกคา้ท่ีมีอายุต่างกนั มีทศันะ โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 2 รายการ คือ  
 1.  เวลารอคอยมีเหตุผลอธิบายได ้
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 2.  พนกังานอธิบายการใหบ้ริการอยา่งชดัเจน 
 และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ ความเช่ือถือ
ไวว้างใจไดใ้นบริการ 
 ลูกคา้ท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกนั มีทศันะ โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 5 รายการ คือ  
 1.  พนกังานอธิบายการใหบ้ริการอยา่งชดัเจน 
 2.  ความเช่ือถือไวว้างใจไดใ้นบริการ 
 3.  แกปั้ญหาใหลู้กคา้ไดร้วดเร็วตรงตามตอ้งการ 
 4.  ความซ่ือสัตยเ์ป็นท่ีพ่ึงของลูกคา้ได ้
 5.  เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือใชเ้ทคโนโลยทีนัสมยั 
 ลูกคา้ท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีทศันะ โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 รายการ คือ เวลารอคอยมี
เหตุผลอธิบายได ้
 ลูกคา้ท่ีมีอาชีพต่างกนั มีทศันะ โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 รายการ คือ พนกังาน
อธิบายการใหบ้ริการอยา่งชดัเจน 
 และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 3 รายการ คือ 
 1.  เวลารอคอยมีเหตุผลอธิบายได ้
 2.  พนกังานมีนํ้ าใจ มีวิจารณญาณ 
 3.  แกปั้ญหาใหลู้กคา้ไดร้วดเร็วตรงตามตอ้งการ 
 ลูกคา้ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีทศันะ โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ พนกังาน
อธิบายการใหบ้ริการอยา่งชดัเจน 
 
อภปิรายผล 
 การศึกษาเร่ือง คุณภาพบริการในทศันะของลูกคา้ท่ีมีต่อศูนยบ์ริการ บริษทั โตโยตา้ บอด้ี เซอร์วิส 
จาํกดั สาขาสุขมุวิท เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร ไดผ้ลการวิจยัท่ีสามารถนาํมาอภิปรายผลดงัน้ี 
 1.  ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 68.92 อายุ 25-35 ปี ร้อยละ 70.95 สถานภาพ
สมรส ร้อยละ 45.95 ระดบัการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 82.43 อาชีพธุรกิจส่วนตวั ร้อยละ 29.73 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน 10,000-30,000 บาท ร้อยละ 81.76 ร้อยละ 12.16 ระยะเวลาท่ีเป็นลูกคา้ใชบ้ริการศูนยบ์ริการน้ี มากกว่า 5 ปี 
ร้อยละ 42.57 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ นภดล อารยะกุล (2548) ไดศึ้กษาความพึงพอใจของลูกคา้ต่อการ
บริการของอู่ซ่อมรถยนตรุ่์งเจริญ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายรุะหว่าง 26-35 ปี 
และจบการศึกษาระดบัปริญญาตรี สําหรับรายได้เฉล่ียต่อเดือนอยู่ในช่วง 15,000 บาท – 30,000 บาท และ
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สอดคลอ้งกับผลการวิจัยของ นที เหลืองอรุณโรจน์ (2549) ได้ศึกษาถึงความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อการ
ใหบ้ริการของศูนยซ่์อมรถยนตข์อง บริษทั เอเอเอศ ออโตเ้ซอร์วิส จาํกดั ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วน
ใหญ่เป็นเพศชาย มีสถานภาพสมรส และประกอบอาชีพเป็นเจา้ของกิจการ และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ เอก
รัตน์ แขวงสวสัด์ิ (2550) ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมและความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการศูนยบ์าํรุงรักษารถยนตเ์ชลลอ์อ
โตเ้ซิร์ฟ ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอาย ุ31-40 ปี มีการศึกษา
ระดับปริญญาตรี และมีระดับรายได้ต่อเดือนระหว่าง 10,001-20,000 บาท และสอดคลอ้งกับผลการวิจยัของ 
ประภสัร์ แสนอารี (2546) ไดท้าํการศึกษาความพึงพอใจและพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อศูนยบ์ริการรถยนต์
ของบีควิก ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ริโภคท่ีเขา้รับบริการส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี 
ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัการศึกษาปริญญาตรี และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ พีร ทศันบุตร (2551) ปัจจยัทาง
การตลาดท่ีมีผลต่อการเขา้รับบริการ ณ ศูนยบ์ริการรถยนต ์ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง
เป็นเพศชาย มีอายุอยู่ในช่วง 26-35 ปี มีระดบัการศึกษาในระดบัปริญญาตรี และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001-
30,000 บาท/เดือน และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ศลิษา วรรธนจัฉริยา (2549) ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของ
ลูกคา้ท่ีมีต่อคุณภาพบริการของศูนยบ์ริการรถยนต์โตโยต้า บริษทั โตโยต้า สยามออโต้ ซาลอน จาํกัด ผล
การศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนมากเป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 35-44 ปี มีสถานภาพสมรสแล้ว และจบ
การศึกษาระดบัปริญญาตรี จากขอ้คน้พบดงักล่าว เป็นไปตามคาดว่าผูช้ายมกัจะใชร้ถยนตม์ากกว่าผูห้ญิง เพื่อมี
ความรู้ความเขา้ใจในการท่ีจะเขา้ไปตรวจเช็คสภาพรถยนต์ว่าตอ้งมีการเปล่ียนถ่ายนํ้ ามนัเคร่ืองหรือยงั หรือถึง
เวลาตอ้งเปล่ียนแบตเตอร่ีใหม่ และอีกหลาย ๆ อยา่งท่ีจะตอ้งเขา้ไปตรวจเช็คเคร่ืองยนตต์ลอดอายกุารใชง้าน 
 2.  วเิคราะห์คุณภาพบริการของศูนย์บริการในทศันะของลูกค้า จาํแนกตามลักษณะส่วนบุคคล 
 คุณภาพบริการในทศันะของลูกคา้ท่ีมีต่อศูนยบ์ริการ  ในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.71) 
เม่ือพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ลูกคา้มีทศันะเก่ียวกบัคุณภาพก่อนรับบริการ คุณภาพขณะรับบริการ คุณภาพหลงั
การรับบริการ และการสร้างความพึงพอใจแก่ลูกคา้ อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.81, 3.66, 3.64 และ 3.74 ตามลาํดบั) 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ นภดล อารยะกุล (2548) ท่ีพบว่า ความพึงพอใจของลูกคา้ในแต่ละขั้นตอนการ
ใหบ้ริการของอู่ซ่อมรถยนตรุ่์งเจริญ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัพึงพอใจมากทุกขั้นตอน และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยั
ของ เอกรัตน์ แขวงสวสัด์ิ (2550) ท่ีพบว่า ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อศูนยบ์าํรุงรักษารถยนตเ์ชลลอ์อโต้
เซิร์ฟทั้ง 7 ด้านอยู่ในระดับมาก และสอดคลอ้งกับผลการวิจัยของ พีร ทัศนบุตร (2551) ท่ีพบว่า ปัจจัยทาง
การตลาดในแต่ละดา้นพบว่าทุกดา้นมีระดบัความสําคญัท่ีเท่ากนั คือ อยู่ในระดับท่ีมีความสําคญัมาก จากขอ้
คน้พบดงักล่าว เน่ืองจากทางศูนยไ์ดใ้ชพ้นกังานท่ีใหบ้ริการท่ีมีคุณภาพ ทาํใหลู้กคา้รู้สึกพึงพอใจมีทศันคติท่ีมีต่อ
ศูนยฯ์ นอกจากน้ีทางศนูยฯ์ ไดใ้ชผ้ลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพ ตลอดจนการตรวจสอบคุณภาพในขั้นตอนสุดทา้ยก่อนส่ง
มอบรถ ท่ีเกิดจากความพิถีพถินัของช่างผูช้าํนาญเร่ืองการดูแลรถยนตโ์ดยเฉพาะ จึงทาํใหลู้กคา้ท่ีใชบ้ริการมีความ
พอใจ และเช่ือใจท่ีจะกลบัมาใชบ้ริการของศูนยต่์อไป 
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 3.  การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนคุณภาพบริการของศูนย์บริการในทัศนะของลูกค้า จําแนก
ตามลักษณะส่วนบุคคล 
 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนคุณภาพบริการของศูนยบ์ริการในทศันะของลูกคา้ จาํแนก
ตามลกัษณะส่วนบุคคล พบว่า ลูกคา้ท่ีมีอายุ สถานภาพสมรส อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีทศันะ ใน
ภาพรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี 
 คุณภาพก่อนรับบริการ ลูกคา้ท่ีมีสถานภาพสมรส อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีทศันะ 
โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 คุณภาพขณะรับบริการ ลูกคา้ท่ีมีอาย ุสถานภาพสมรส อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มี
ทศันะ โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  
 คุณภาพหลังการรับบริการ ลูกคา้ท่ีมีอาย ุสถานภาพสมรส อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั 
มีทศันะ โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  
 การสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า ลูกคา้ท่ีมีอายุ สถานภาพสมรส และอาชีพต่างกัน มีทัศนะ 
โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  
 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ศลิษา วรรธนจัฉริยา (2549) ท่ีพบว่า ลูกคา้มีความพึงพอใจมาก
ท่ีสุดในดา้นการให้ความมัน่ใจ และดา้นบริการท่ีสามารถสัมผสัได ้และมีความพึงพอใจมากต่อคุณภาพบริการ
ดา้นความเช่ือถือไวว้างใจ ดา้นความรวดเร็ว และดา้นการเอาใจใส่ลูกคา้ และผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า 
ปัจจยัส่วนบุคคลในดา้นอายุ ระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจท่ีมีต่อคุณภาพ
บริการ โดยรวม แตกต่างกัน จากขอ้คน้พบดังกล่าว ศูนยบ์ริการรถยนต์จะเน้นพฒันาคุณภาพให้มีมาตรฐาน
ครอบคลุมในทุก ๆ เร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัรถยนตส่์วนบุคคลหลากหลายยี่หอ้ จากทีมช่างผูเ้ช่ียวชาญท่ีไดผ้่านการ
อบรม พร้อมใหบ้ริการทางดา้นการตรวจเช็คระบบทัว่ไป การบริการเปล่ียนถ่ายนํ้ ามนัเคร่ือง การซ่อมแซมและ
เปล่ียนช้ินส่วนอะไหล่รถยนต ์การตรวจเช็คระบบแอร์ การตรวจเช็คระบบช่วงล่าง เช่น การตรวจเช็คระบบเบรก 
การตรวจเช็คระบบการสัน่สะเทือน การตั้งศูนยถ์่วงลอ้ การเปล่ียนยาง เป็นตน้ 
 
ข้อเสนอแนะ  
 1.  จากขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัคร้ังน้ี ลูกคา้ท่ีมีอาย ุสถานภาพสมรส อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน
ต่างกนั สามารถนาํไปใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษาการให้บริการตามทศันะของลูกคา้ท่ีมีต่อศูนยบ์ริการ เพื่อหา
แนวทางการบริการใหต้รงตามความตอ้งการของลูกคา้ 
 2.  ขอ้มูลจากการวิจยัคร้ังน้ี ผูบ้ริหารทาํการปรับปรุงพฒันาการบริการของศูนยบ์ริการใหส้อดคลอ้ง
กับทัศนะของลูกค้าผูใ้ช้บริการ เพื่อให้บริษัทโตโยต้า บอด้ี เซอร์วิส จํากัด สาขาสุขุมวิท เขตวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร ไดมี้แนวคิดในการบริการลูกคา้ใหเ้ขา้มาใชบ้ริการอยา่งต่อเน่ือง 
 3.  ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง หรือสนใจท่ีจะศึกษาสามารถนาํขอ้มูลท่ีไดไ้ปใชป้ระกอบการทาํวิจยัเชิงลึกเก่ียวกบั
คุณภาพบริการในทศันะของลูกคา้ เพื่อส่งผลใหบ้ริษทัมีประสิทธิภาพเพิม่มากข้ึน 
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ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจลาออกจากงานก่อนเกษียณอายุของพนักงาน  
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)* 

Factors Affecting Decision-Making to Resign Before Retirement of Employees 
Working at Bank of Ayudhya PCL. 

 
      นางพิมพาภรณ์  ประสารพงษ*์* 
      Ms. Pimpaporn  Prasanpong 
 
บทคดัย่อ 
 การวิจยัเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลาออกจากงานก่อนเกษียณอายุ
ของพนกังาน ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มาหาชน) และเพื่อเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลาออกจาก
งานก่อนเกษียณอายขุองพนกังาน จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ กลุ่มตวัอยา่งคือ พนกังาน ธนาคารกรุงศรี
อยธุยา จาํกดั(มหาชน) ท่ีมีอาย ุ45 ปี ข้ึนไป จาํนวน 285 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์
ขอ้มูลโดยใชค้วามถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวน 
 ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลาออกจากงานก่อนเกษียณอายุของพนักงานใน
ภาพรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นนโยบายและการบริหารงาน พนกังานมีการ
ตดัสินใจโดยรวม อยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัมาก จาํนวน 2 รายการคือ นโยบาย
มุ่งเนน้ใหง้านมีประสิทธิภาพมากเกินไปจนไม่คาํนึงถึงผูป้ฏิบติังานเท่าท่ีควร และนโยบายและวตัถุประสงคใ์น
การดาํเนินงานไม่มีความชดัเจน ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ พนกังานมีการตดัสินใจโดยรวม อยูใ่นระดบัมาก 
เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกรายการ 2 อนัดับแรก คือ ซ่ึงพอใจในค่าตอบแทนและ
ผลประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการเกษียณอายกุ่อนกาํหนด และค่าตอบแทนท่ีไดรั้บจากการเกษียณอายกุ่อนกาํหนด ทาํ
ใหน้าํไปประกอบอาชีพอ่ืนและปลดหน้ีสิน ผลการเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลาออกจากงานก่อน
เกษียณอายขุองพนกังาน จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ พบว่า พนกังานท่ีมีเพศ สถานภาพสมรส และอายุ
ต่างกนั มีความคิดเห็น ในภาพรวมแตกต่างกนั อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 ตามลาํดบั เม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านนโยบายและการบริหารงาน พนักงานท่ีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  ด้านค่าตอบแทนและสวสัดิการ พนักงานท่ีมีเพศ และ
สถานภาพสมรสต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  ด้าน
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ พนักงานท่ีมีตาํแหน่ง และรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม
แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และดา้นความมัน่คงของการทาํงาน พนักงานท่ีมี สถานภาพ

                                                         
  * บทความการคน้ควา้อิสระ 
** บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจดัการทัว่ไป) มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
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สมรส ตาํแหน่ง และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 
Abstract 
 The objectives of research were to study factors affecting decision-making to resign before 
retirement of employees working at Bank of Ayudhya PCL. And to compare these factors based on 
demographic characteristics. The sample consisted of 285 employees aging more than 45. Questionnaires were 
used as a research tool. Data were analyzed by use of frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, 
and analysis of variance. 
 The result indicated that in overall, factors affecting decision-making to resign before retirement 
of employees were determined at median level. Considering into aspects, employees had overall decision-
making in policy and management aspect at high level. Considering into lists, 2 lists were at high level which 
were “policies focus on potentiality too much with no thinking of employees” and “policies and objectives were 
unclear”. In payment and welfare aspect, employees had decision-making at high level. Considering into lists, 
every list was at high level while the 2 highest were “satisfaction in payment and benefit received before 
retirement” and “payment received retirement can start other occupation and withdraw a debt”. Compared 
between factors based on demographic characteristics, the result indicated that employees in different sex, 
marital status, and age had difference in overall opinions at 0.01 and 0.05 respectively. Considering into 
aspects, employees in different sex had difference in overall opinions toward policies and management aspect at 
0.01. In payment and welfare aspect, employees in different sex, marital status had difference in overall 
opinions at 0.01. In physical surrounding aspect, employees in different position, monthly income had 
difference in overall opinions at 0.01. In working stability aspect, employees in different marital status, 
position, monthly income had difference in overall opinions at 0.01 significant level.  
 
บทนํา 
 ในสภาวะการปัจจุบนั องคก์รธุรกิจมีการแข่งขนักนัสูงมาก เน่ืองจากระบบเศรษฐกิจของประเทศได้
เขา้ไปผูกอยู่กับระบบเศรษฐกิจโลกมากข้ึน เป็นตัวกระตุน้ท่ีสําคญั ทาํให้ธนาคารต่าง ๆ เร่งปรับโครงสร้าง
องคก์าร เพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงในทุกดา้นรวมถึงการแข่งขนัเพื่อประสิทธิภาพการผลิตและการลดตน้ทุนการ
ผลิต โดยการลดตน้ทุนการผลิตท่ีง่ายและรวดเร็ว คือ การลดตน้ทุนดา้นคา่จา้งแรงงาน 
 องคก์ารธุรกิจหรือองคก์ารประเภทอ่ืนใด  ทั้งท่ีเป็นองคก์ารท่ีมีวตัถุประสงคใ์นการทาํกาํไรหรือมิได้
มุ่งทาํกาํไรกต็าม ทุกองคก์ารต่างกจ็ะเป็นองคก์ารท่ีมีสมาชิกจาํนวนมากมาเก่ียวขอ้งและมีกิจกรรมร่วมในองคก์าร
เสมอ ปัญหาในการบริหารองคก์ารท่ีสําคญัก็คือ ปัญหาในการบริหารจดัการท่ีเก่ียวกบัคนหรือทรัพยากรบุคคล 
โดยเฉพาะดา้นการพฒันาทรัพยากรบุคคล 
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) เป็นธนาคารพาณิชย์ไทย มีบทบาทในด้านการนําเสนอ
ผลิตภณัฑแ์ละบริการใหม่แก่ลูกคา้ การให้สินเช่ือเพื่อการอุปโภคบริโภคในรูปแบบต่างๆ มีการนาํเทคโนโลยีท่ี
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ทนัสมัยมาใช้ในการพฒันาช่องการการนําเสนอบริการด้านการเงินท่ีหลากหลายแก่ลูกคา้ ดาํเนินงานมาเป็น
ระยะเวลากว่า 63 ปี โดยก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 27 มกราคม 2488 มีสาํนกังานแห่งแรกตั้งอยู ่ณ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  
และเร่ิมเปิดดาํเนินการเม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2488  ต่อมาในปี 2549 ธนาคารได ้GE Money เป็นพนัธมิตรทางธุรกิจ  
โดยอาศยัจุดแข็งในการทาํธุรกิจของทั้งสองฝ่าย ผสานเป็นพลงัขบัเคล่ือนอนัยิ่งใหญ่ให้ธนาคารกา้วสู่การเป็น
ธนาคารชั้นแนวหนา้ของไทย ดว้ยมาตรฐานบริการทางการเงินระดบัสากล  โดยมีสาขาเปิดดาํเนินการทัว่ประเทศ 
533 สาขา ประกอบดว้ยสาขาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 241 สาขา และสาขาภูมิภาค 289 สาขา มี
สาขาในต่างประเทศจาํนวน 3 แห่งคือ สาขาฮ่องกง สาขาเวียงจนัทน์ และ สาขาหมู่เกาะเคยแ์มน ลูกคา้ของ
ธนาคารท่ีมาขอรับบริการมีทั้งลูกคา้รายย่อย ลูกคา้ประเภทธุรกิจ และลูกคา้ทัว่ไปโดยผ่านเครือข่ายสาขาของ
ธนาคารทัว่ประเทศ ไดแ้ก่ บริการรับฝากเงิน บริการดา้นสินเช่ือ บริการดา้นการโอนเงิน การรับชาํระค่าสินคา้และ
บริการ บริการธนาคารอิเลก็ทรอนิกส์ ทั้งดา้นการใหบ้ริการในประเทศและต่างประเทศ บริการดา้นปริวรรต
เงินตราต่างประเทศ บริการดา้นวานิชธนกิจ บริการดา้นธุรกิจหลกัทรัพย ์ทั้งการรับฝากทรัพยสิ์นและเป็นผูดู้แล
ผลประโยชน ์รวมถึงการเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย ์บริการเก่ียวกบัการบริหารเงิน เช่น การจดัการกองทุนสาํรอง
เล้ียงชีพ การซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ การซ้ือขายพนัธบตัรรัฐบาลและตัว๋เงินคลงั รวมทั้งการพฒันา
ผลิตภณัฑแ์ละบริการดา้นต่างๆ ใหมี้ความทนัสมยั สะดวกรวดเร็วและปลอดภยัแก่ลูกคา้ นอกจากนั้น ธนาคารมี
แผนกลยทุธ์โดยไดจ้ดัทาํโครงการปรับภาพลกัษณ์ (Rebrand) ขององคก์ารดา้นต่างๆ ทั้งน้ีนอกจากจะเป็นไปเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของลูกคา้ท่ีจะมาใช้บริการของธนาคารได้อย่างครบวงจรแลว้ ยงัเป็นการปรับปรุง
ประสิทธิภาพของการให้บริการดา้นการเงินเพื่อสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัในการดาํเนินธุรกิจทางดา้น
สถาบนัการเงินในอีกทางหน่ึงดว้ย 
 ผูศึ้กษาใหค้วามสนใจต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลาออกจากงาน โดยความเห็นชอบร่วมกนัของ
พนกังานธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน)  เน่ืองจากอยากทราบถึงปัจจยัท่ีทาํให้มีผลต่อความตั้งใจลาออก
จากงานของพนักงาน และผูศึ้กษาเห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การหรือหน่วยงานต่าง ๆ ในการพฒันา
ทรัพยากรมนุษย ์และการรักษาไวซ่ึ้งทรัพยากรมนุษยอ์นัมีค่าขององคก์ารต่าง ๆ ในอนาคต 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 1.  เพื่อศึกษา ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลาออกจากงานก่อนเกษียณอายุ  ของพนกังาน  ธนาคาร
กรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน)  
 2.  เพือ่เปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลาออกจากงานก่อนเกษียณอายขุองพนกังาน จาํแนก
ตามลกัษณะประชากรศาสตร์ 
 
สมมุติฐานของการวจิยั 
 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจลาออกจากงานก่อนเกษียณอายุของพนักงาน จาํแนกตามลักษณะ
ประชากรศาสตร์ แตกต่างกนั 
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 1.  ประชากร   
 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา เป็นพนกังาน ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) ท่ีมีอาย ุ45 ปีข้ึน
ไป จาํนวน 1,086 คน (ขอ้มูลจากฝ่ายทรัพยากรบุคคล ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 
 2.  กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี  คือ พนกังาน ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) ท่ีมี
อาย ุ45 ปีข้ึนไป เลือกเป็นกลุ่มตวัอย่าง  จาํนวน 285 คน ตามตารางกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งของ Krejcie และ 
Morgan (1970, p.608) 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนโดยมีขั้นตอนตามลาํดบัดงัน้ี 
 1.  การศึกษาเอกสาร ตาํรา และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2.  การจดัทาํโครงสร้างของแบบสอบถาม ให้มีเน้ือหาครอบคลุมวตัถุประสงคข์องการวิจัยคร้ังน้ี  
แบบสอบถามมี 2 ส่วน คือ 
 ส่วนท่ีหน่ึง  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบั
การศึกษา ตาํแหน่งงาน และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  
 ส่วนท่ีสอง  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลาออกจากงานก่อนเกษียณอาย ุ แบ่งออกเป็น 4 ดา้น คือ 
นโยบายและการบริหารงาน  คา่ตอบแทนและสวสัดิการ  สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ ความมัน่คงของงาน จาํนวน
16 ขอ้ ลกัษณะของคาํถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบัของลิเคิร์ท (Likert) 
 3.  นาํแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระของมหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
ไดต้รวจสอบความสอดคลอ้งของเน้ือหา กบัจุดประสงคข์องการวิจยั เป็นการศึกษาความเท่ียงตรง (validity) ของ
แบบสอบถาม แลว้นาํมาปรับปรุงแกไ้ข เพื่อใหค้าํถามชดัเจนสามารถส่ือความหมายไดต้รงประเด็นและเหมาะสม
ยิง่ข้ึน 
 4.  นาํแบบสอบถามไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอย่าง ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยั จาํนวน 27 ชุด 
ขอ้มูลดงักล่าวมาหาความเช่ือมัน่ (reliability) ของแบบสอบถาม โดยใชสู้ตรสัมประสิทธ์แอลฟา ของครอนบคั 
(Cronbach’s Alpha Coefficient)  
 
การรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจัยได้ดาํเนินการเก็บขอ้มูลโดยการแจกแบบสอบถามให้กบัพนักงาน
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) ท่ีมีอายุ 45 ปีข้ึนไป จาํนวน 285 ฉบบั แลว้ขอรับคืนดว้ยตนเอง ได้
แบบสอบถามกลบัคืน จาํนวน 285 ฉบบั และขอรับคืนแบบสอบถามดว้ยตนเอง  
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การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถาม จะนาํมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ทุกชุดและ นาํมาลง
รหสั ประมวลผลขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป หาความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  t-test และ 
F-test ดงัน้ี 
 1.  วิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยใชค้วามถ่ีและร้อยละ 
 2.  วิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลาออกจากงานก่อนเกษียณอายขุองพนกังานโดยใชค่้าเฉล่ีย  
( X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 
 3.  เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจลาออกจากงานก่อน
เกษียณอายขุองพนกังาน จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ โดยใช ้t-test และ F-test  
 4.  เปรียบเทียบพหุคูณเพื่อทาํการทดสอบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ลาออกจากงานก่อนเกษียณอายขุองพนกังาน จากผลกการวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยวิธีของ Least Significant 
Difference (LSD) 
 
สรุปผลการวจิยั 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจัยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลาออกจากงานก่อนเกษียณอายุของพนักงาน
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) สามารถสรุปได ้ ดงัน้ี 
 1.  ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม   
 พนกังาน ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 62.46 อาย ุ51 – 55 ปี ร้อยละ 68.07 
สถานภาพสมรส ร้อยละ 43.16 รองลงมา โสด ร้อยละ 32.63 การศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 66.67 รองลงมา สูงกว่า
ปริญญาตรี ร้อยละ 29.82  ตาํแหน่ง เจา้หน้าท่ี 6 -7 ร้อยละ 52.63 รองลงมา เจา้หน้าท่ี 8 ข้ึนไป ร้อยละ 29.12 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 41,000 – 50,000 บาท/เดือน ร้อยละ 52.28 รองลงมา 51,000 บาท/เดือน ข้ึนไป ร้อยละ 30.53  
 2.  วิเคราะห์ค่าเฉลีย่ ( X ) ของการตัดสินใจลาออกจากงานก่อนเกษียณอายุของพนักงาน จําแนก
ตามตามสภาพส่วนบุคคล 
 พนกังานมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการตดัสินใจลาออกจากงานก่อนเกษียณอายขุองพนกังาน ใน
ภาพรวม อยูใ่นปานกลาง ( X  = 3.49) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี 
 นโยบายและการบริหารงาน 
 พนกังาน มีความคิดเห็นโดยรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X  = 3.55) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยู่
ในระดบัมาก ( X  = 3.57 - 3.61) จาํนวน 2 รายการคือ 
 1. นโยบายมุ่งเนน้ใหง้านมีประสิทธิภาพมากเกินไปจนไม่คาํนึงถึงผูป้ฏิบติังานเท่าท่ีควร 
 2. นโยบายและวตัถุประสงคใ์นการดาํเนินงานไม่มีความชดัเจน 
 นอกนั้นอยูใ่นระดบัปานกลาง   
 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัเพศชาย และเพศหญิง ทุกระดบัอาย ุ 
 
 



วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปีท่ี 10 ฉบบัท่ี 1 
โครงการบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 

 

 71

 ค่าตอบแทนและสวสัดิการ 
 พนกังาน มีความคิดเห็นโดยรวม อยูใ่นระดบัมาก( X  = 3.67) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยู่
ในระดบัมาก ( X  =3.60 - 3.72) ทุกรายการคือ 
 1. ท่านพอใจในค่าตอบแทนและผลประโยชนข์องการเกษียณอายกุ่อนกาํหนด 
 2. ค่าตอบแทนท่ีไดรั้บจาการเกษียณอายุก่อนกาํหนด ทาํให้นาํไปประกอบอาชีพ และปลด
หน้ีสิน 
 3. เงินตอบแทนและเงินชดเชยท่ีไดรั้บจากการเกษียณอายกุ่อนกาํหนด เพียงพอสาํหรับค่าใชจ่้าย
ในอนาคต 
 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัเพศชาย และเพศหญิง ทุกระดบัอาย ุทุกสถานภาพ ทุกระดบัการศึกษา ทุกระดบั
ตาํแหน่งงาน ทุกระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 สภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
 พนกังาน  มีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดบัปานกลาง ( X  = 3.46) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก ( X  =3.77 - 4.26) จาํนวน 2 รายการคือ 
 1. ตอ้งการพกัผอ่น 
 2. เบ่ือหน่ายงานท่ีทาํในปัจจุบนั   
 นอกนั้น  อยูใ่นระดบัปานกลาง 
 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัเพศชาย และเพศหญิง ทุกระดบัอาย ุทุกสถานภาพ ทุกระดบัการศึกษา ทุกระดบั
ตาํแหน่งงาน ทุกระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 ความมัน่คงของการทาํงาน 
 พนกังาน   มีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดบัปานกลาง( X  = 3.27) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบวา่ อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X  =3.21 - 3.34) ทุกรายการคือ 
 1. งานท่ีทาํอยูไ่ม่ส่งเสริมใหมี้โอกาสพฒันาความรู้ความสามารถ 
 2. ตาํแหน่งงานท่ีทาํอยูห่นกัและภาระมากเกินไป 
 3. ลกัษณะงานท่ีทาํไม่ตรงตามความสามารถ 
 4. คาดว่าจะมีปัญหาดา้นการปรับตวัสาํหรับงานในระบบใหม่ 
 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัเพศชาย และเพศหญิง ทุกระดบัอาย ุทุกสถานภาพ ทุกระดบัการศึกษา ทุกระดบั
ตาํแหน่งงาน ทุกระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 3.  เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ( X ) ความคิดเห็นของ การตัดสินใจลาออกจากงานก่อนเกษียณอายุของ
พนักงาน จาํแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล 
 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( X ) การตดัสินใจลาออกจากงานก่อนเกษียณอายุ ของพนักงาน 
จาํแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล พบว่า พนกังานเพศชาย และ เพศหญิงพบว่า ค่าเฉล่ียการตดัสินใจในภาพรวม 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี 
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 นโยบายและการบริหารงาน 
 พนกังานเพศชาย และ เพศหญิง มีการตดัสินใจโดยรวมแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 2 รายการ คือ  
 1. นโยบายและวตัถุประสงคใ์นการดาํเนินงานไม่มีความชดัเจน 
 2. กฎระเบียบ กฎเกณฑ ์แนวปฏิบติั และขั้นตอนต่าง ๆ มีมากเกินไป 
 พนกังานท่ีมีสถานภาพต่างกนัมีการตดัสินใจโดยรวม ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ 
เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 2 รายการ ดงัน้ี 
 1. นโยบายมุ่งเนน้ใหง้านมีประสิทธิภาพมากเกินไปจนไม่คาํนึงถึงผูป้ฏิบติังานเท่าท่ีควร 
 2. กฎระเบียบ กฎเกณฑ ์แนวปฏิบติัและขั้นตอนต่าง ๆ มีมากเกินไป 
 พนกังานท่ีมีตาํแหน่งหนา้ท่ีต่างกนั มีการตดัสินใจโดยรวม ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทาง
สถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ 
กฎระเบียบ กฎเกณฑ ์แนวปฏิบติัและขั้นตอนต่าง ๆ มีมากเกินไป 
 พนกังานท่ีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีการตดัสินใจโดยรวม ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญั
ทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ 
กฎระเบียบ กฎเกณฑ ์แนวปฏิบติัและขั้นตอนต่าง ๆ มีมากเกินไป 
 ค่าตอบแทนแลสวสัดิการ  
 พนกังานเพศชาย และ เพศหญิง  มีการตดัสินใจโดยรวมแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 รายการ คือ 
เงินตอบแทนและเงินชดเชยท่ีได้รับจากการเกษียณอายุก่อนกาํหนดเพียงพอสําหรับค่าใช้จ่ายในอนาคต และ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ ค่าตอบแทนท่ีไดรั้บจากการเกษียณอายุ
ก่อนกาํหนด ทาํใหน้าํไปประกอบอาชีพอ่ืน และปลดหน้ีส้ิน 
 พนกังานท่ีมีอาย ุ45 ปี – 50 ปี และ อาย ุ51 ปี – 55 ปี มีการตดัสินใจโดยรวมไม่แตกต่างกนัอยา่ง
มีนัยสําคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 
รายการ คือ เงินตอบแทนและเงินชดเชยท่ีไดรั้บจากการเกษียณอายุก่อนกาํหนด เพียงพอสําหรับค่าใช้จ่ายใน
อนาคต  
 พนกังาน ท่ีมีสถานภาพต่างกนั มีตดัสินใจโดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 2 รายการ คือ 
 1. ท่านพอใจในค่าตอบแทนและผลประโยชนข์องการเกษียณอายกุ่อนกาํหนด  
 2. เงินตอบแทนและเงินชดเชยท่ีไดรั้บจากการเกษียณอายกุ่อนกาํหนด เพียงพอสาํหรับค่าใชจ่้าย
ในอนาคต 
 สภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
 พนกังานเพศชาย และ เพศหญิง มีการตดัสินใจโดยรวมไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่าแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 3 รายการ ดงัน้ี 
 1. สุขภาพไม่เอ้ืออาํนวยท่ีจะทาํงานต่อไป 
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 2. เบ่ือหน่ายงานท่ีทาํในปัจจุบนั 
 3. ตอ้งการเปล่ียนงาน 
 พนกังานท่ีมีอาย ุ45 ปี – 50 ปี และ อาย ุ51 ปี – 55 ปี มีการตดัสินใจโดยรวมไม่แตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัสําคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 3 
รายการ คือ  
 1. ตอ้งการพกัผอ่น 
 2. สุขภาพไม่เอ้ืออาํนวยท่ีจะทาํงานต่อไป 
 3. เบ่ือหน่ายงานท่ีทาํในปัจจุบนั 
 พนกังานท่ีมีสถานภาพต่างกนั มีการตดัสินใจโดยรวม ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 รายการ คือ มีภาวะ
ความกดดนัทางครอบครัว 
 พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีการตดัสินใจโดยรวม ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทาง
สถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 3 รายการ ดงัน้ี 
 1. สุขภาพไม่เอ้ืออาํนวยท่ีจะทาํงานต่อไป 
 2. เบ่ือหน่ายงานท่ีทาํในปัจจุบนั 
 3. ตอ้งการเปล่ียนงาน 
 และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ ตอ้งการทาํธุรกิจ
ส่วนตวั 
 พนกังานท่ีมีตาํแหน่งหนา้ท่ีต่างกนั มีการตดัสินใจโดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 5 รายการ 
ดงัน้ี 
 1. มีภาวะกดดนัทางครอบครัว 
 2. สุขภาพไม่เอ้ืออาํนวยท่ีจะทาํงานต่อไป 
 3. เบ่ือหน่ายงานท่ีทาํในปัจจุบนั 
 4. ตอ้งการเปล่ียนงาน 
 5. ตอ้งการทาํธุรกิจส่วนตวั 
 พนกังานท่ีมีตาํแหน่งหนา้ท่ีต่างกนั มีการตดัสินใจโดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 2 รายการ 
ดงัน้ี 
 1. สุขภาพไม่เอ้ืออาํนวยท่ีจะทาํงานต่อไป 
 2. เบ่ือหน่ายงานท่ีทาํในปัจจุบนั 
 และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ ตอ้งการทาํธุรกิจ
ส่วนตวั 
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 ความมัน่คงของการทาํงาน 
 พนกังานเพศชาย และ เพศหญิง มีการตดัสินใจโดยรวมไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 รายการ คือ คาดว่าจะมี
ปัญหาดา้นการปรับตวัสาํหรับงานในระบบใหม่ และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 
รายการ คือ งานท่ีทาํอยูไ่ม่ส่งเสริมใหมี้โอกาสพฒันาความรู้ความสามารถ 
 พนกังานท่ีมีอาย ุ45 ปี – 50 ปี และ อาย ุ51 ปี – 55 ปี มีการตดัสินใจโดยรวมไม่แตกต่างกนัอยา่ง
มีนัยสําคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 2 
รายการ คือ  
 1. คาดวา่จะมีปัญหาดา้นการปรับตวัสาํหรับงานในระบบใหม่ 
 2. งานท่ีทาํอยูไ่ม่ส่งเสริมใหมี้โอกาสพฒันาความรู้ความสามารถ 
 พนกังานท่ีมีสถานภาพต่างกนั มีการตดัสินใจโดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 รายการ คือ 
ลกัษณะงานท่ีทาํไม่ตรงตามความสามารถ 
 พนกังาน ท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีการตดัสินใจโดยรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ 
ตาํแหน่งงานท่ีทาํอยูห่นกัและภาระมากเกินไป 
 พนกังานท่ีมีตาํแหน่งหนา้ท่ีต่างกนั มีการตดัสินใจโดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ทุกรายการ ดงัน้ี 
 1. คาดวา่จะมีปัญหาดา้นการปรับตวัสาํหรับงานในระบบใหม่ 
 2. งานท่ีทาํอยูไ่ม่ส่งเสริมใหมี้โอกาสพฒันาความรู้ความสามารถ 
 3. ตาํแหน่งงานท่ีทาํอยูห่นกัและภาระมากเกินไป 
 4. ลกัษณะงานท่ีไม่ตรงตามความสามารถ 
 พนกังานท่ีมีตาํแหน่งหนา้ท่ีต่างกนั มีการตดัสินใจโดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 3 รายการ 
ดงัน้ี 
 1. คาดวา่จะมีปัญหาดา้นการปรับตวัสาํหรับงานในระบบใหม่ 
 2. งานท่ีทาํอยูไ่ม่ส่งเสริมใหมี้โอกาสพฒันาความรู้ความสามารถ 
 3. ตาํแหน่งงานท่ีทาํอยูห่นกัและภาระมากเกินไป 
 และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ ลกัษณะงานท่ีไม่
ตรงตามความสามารถ 
 
อภปิรายผล 
 การวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลาออกจากงานก่อนเกษียณอายขุองพนกังาน ธนาคารกรุง
ศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) สาํนกังานใหญ่ ไดน้าํขอ้มูลมาอภิปรายผลดงัน้ี 



วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปีท่ี 10 ฉบบัท่ี 1 
โครงการบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 

 

 75

 1.  ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 พนกังาน ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 62.46 อาย ุ51 – 55 ปี ร้อยละ 68.07 
สถานภาพสมรส ร้อยละ 43.16 รองลงมา โสด ร้อยละ 32.63 การศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 66.67 รองลงมา สูงกว่า
ปริญญาตรี ร้อยละ 29.82  ตาํแหน่ง เจา้หน้าท่ี 6 -7 ร้อยละ 52.63 รองลงมา เจา้หน้าท่ี 8 ข้ึนไป ร้อยละ 29.12 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 41,000 – 50,000 บาท/เดือน ร้อยละ 52.28 รองลงมา 51,000 บาท/เดือน ข้ึนไป ร้อยละ 30.53  
 2.  วิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ( X ) ของการตัดสินใจลาออกจากงานก่อนเกษียณอายุของพนักงาน จําแนก
ตามตามสภาพส่วนบุคคล 
 พนกังานมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการตดัสินใจลาออกจากงานก่อนเกษียณอายขุองพนกังาน ใน
ภาพรวม อยูใ่นปานกลาง ( X  = 3.49) เม่ือพจิารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี 
 นโยบายและการบริหารงาน 
 พนกังาน มีความคิดเห็นโดยรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X  = 3.55) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยู่
ในระดบัมาก ( X  = 3.57 - 3.61) จาํนวน 2 รายการคือ นโยบายมุ่งเนน้ใหง้านมีประสิทธิภาพมากเกินไปจนไม่
คาํนึงถึงผูป้ฏิบติังานเท่าท่ีควร นโยบายและวตัถุประสงคใ์นการดาํเนินงานไม่มีความชดัเจน 
 ค่าตอบแทนและสวสัดิการ 
 พนกังาน มีความคิดเห็นโดยรวม อยูใ่นระดบัมาก( X  = 3.67) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยู่
ในระดบัมาก ( X  =3.60 - 3.72) ทุกรายการคือ ท่านพอใจในค่าตอบแทนและผลประโยชนข์องการเกษียณอายุ
ก่อนกาํหนด ค่าตอบแทนท่ีไดรั้บจาการเกษียณอายกุ่อนกาํหนด ทาํใหน้าํไปประกอบอาชีพ และปลดหน้ีสิน เงิน
ตอบแทนและเงินชดเชยท่ีไดรั้บจากการเกษียณอายกุ่อนกาํหนด เพยีงพอสาํหรับค่าใชจ่้ายในอนาคต 
 สภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
 พนกังาน  มีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดบัปานกลาง ( X  = 3.46) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก ( X  =3.77 - 4.26) จาํนวน 2 รายการคือ ตอ้งการพกัผอ่น เบ่ือหน่ายงานท่ีทาํในปัจจุบนั   
 ความมัน่คงของการทาํงาน 
 พนกังานมีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดบัปานกลาง( X  = 3.27) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบว่า อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X  =3.21 - 3.34) ทุกรายการคือ งานท่ีทาํอยูไ่ม่ส่งเสริมใหมี้โอกาสพฒันาความรู้
ความสามารถ ตาํแหน่งงานท่ีทาํอยูห่นกัและภาระมากเกินไป ลกัษณะงานท่ีทาํไม่ตรงตามความสามารถ คาดว่าจะ
มีปัญหาดา้นการปรับตวัสาํหรับงานในระบบใหม่ 
 3.  เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( X ) ความคิดเห็นของ การตัดสินใจลาออกจากงานก่อนเกษียณอายุของ
พนักงาน จาํแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล 
 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( X ) การตดัสินใจลาออกจากงานก่อนเกษียณอายุ ของพนักงาน 
จาํแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล พบว่า พนกังานเพศชาย และ เพศหญิงพบว่า ค่าเฉล่ียการตดัสินใจในภาพรวม 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี 
 นโยบายและการบริหารงาน 
 พนกังานเพศชาย และ เพศหญิง มีการตดัสินใจโดยรวมแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 คือ นโยบายและ



วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปีท่ี 10 ฉบบัท่ี 1 
โครงการบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 

 

 76

วตัถุประสงคใ์นการดาํเนินงานไม่มีความชดัเจนกฎระเบียบ กฎเกณฑ ์แนวปฏิบติั และขั้นตอนต่าง ๆ มีมากเกินไป 
ส่วนพนกังานท่ีมีสถานภาพต่างกนัมีการตดัสินใจโดยรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 คือ นโยบายมุ่งเนน้ใหง้านมีประสิทธิภาพ
มากเกินไปจนไม่คาํนึงถึงผูป้ฏิบติังานเท่าท่ีควรกฎระเบียบ กฎเกณฑ ์แนวปฏิบติัและขั้นตอนต่าง ๆ มีมากเกินไป 
พนกังานท่ีมีตาํแหน่งหนา้ท่ีต่างกนั มีการตดัสินใจโดยรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ กฎระเบียบ กฎเกณฑ ์
แนวปฏิบติัและขั้นตอนต่าง ๆ มีมากเกินไปพนกังานท่ีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีการตดัสินใจโดยรวม ไม่
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ กฎระเบียบ กฎเกณฑ ์แนวปฏิบติัและขั้นตอนต่าง ๆ มีมากเกินไป 
 ค่าตอบแทนแลสวสัดิการ  
 พนกังานเพศชาย และ เพศหญิง  มีการตดัสินใจโดยรวมแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 คือ เงินตอบแทนและ
เงินชดเชยท่ีได้รับจากการเกษียณอายุก่อนกาํหนดเพียงพอสําหรับค่าใช้จ่ายในอนาคต และแตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ ค่าตอบแทนท่ีไดรั้บจากการเกษียณอายกุ่อนกาํหนด ทาํให้
นาํไปประกอบอาชีพอ่ืน และปลดหน้ีส้ิน พนักงานท่ีมีอายุ 45 ปี – 50 ปี และ อายุ 51 ปี – 55 ปี มีการตดัสินใจ
โดยรวมไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทาง
สถิติท่ีระดับ 0.01 จาํนวน 1 รายการ คือ เงินตอบแทนและเงินชดเชยท่ีได้รับจากการเกษียณอายุก่อนกาํหนด 
เพียงพอสําหรับค่าใช้จ่ายในอนาคต  พนักงาน ท่ีมีสถานภาพต่างกัน มีตัดสินใจโดยรวม แตกต่างกันอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
คือ ท่านพอใจในค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของการเกษียณอายุก่อนกาํหนด  เงินตอบแทนและเงินชดเชยท่ี
ไดรั้บจากการเกษียณอายกุ่อนกาํหนด เพียงพอสาํหรับค่าใชจ่้ายในอนาคต 
 สภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
 พนกังานเพศชาย และ เพศหญิง มีการตดัสินใจโดยรวมไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 คือ สุขภาพไม่เอ้ืออาํนวยท่ีจะ
ทาํงานต่อไป  เบ่ือหน่ายงานท่ีทาํในปัจจุบนั ตอ้งการเปล่ียนงาน พนกังานท่ีมีอาย ุ45 ปี – 50 ปี และ อาย ุ51 ปี – 55 
ปี มีการตดัสินใจโดยรวมไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 คือ ตอ้งการพกัผอ่น สุขภาพไม่เอ้ืออาํนวยท่ีจะทาํงานต่อไป เบ่ือหน่ายงานท่ีทาํ
ในปัจจุบนั  พนกังานท่ีมีสถานภาพต่างกนั มีการตดัสินใจโดยรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือ
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 คือ มีภาวะความกดดนัทางครอบครัว  
พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีการตดัสินใจโดยรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 คือ สุขภาพไม่เอ้ืออาํนวยท่ีจะทาํงานต่อไป  
เบ่ือหน่ายงานท่ีทาํในปัจจุบนั  ตอ้งการเปล่ียนงาน และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 
1 รายการ คือ ตอ้งการทาํธุรกิจส่วนตวั  พนกังานท่ีมีตาํแหน่งหนา้ท่ีต่างกนั มีการตดัสินใจโดยรวม แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 



วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปีท่ี 10 ฉบบัท่ี 1 
โครงการบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 

 

 77

0.01 คือ มีภาวะกดดันทางครอบครัว  สุขภาพไม่เอ้ืออาํนวยท่ีจะทาํงานต่อไป  เบ่ือหน่ายงานท่ีทาํในปัจจุบนั  
ตอ้งการเปล่ียนงาน  ตอ้งการทาํธุรกิจส่วนตวั พนกังานท่ีมีตาํแหน่งหนา้ท่ีต่างกนั มีการตดัสินใจโดยรวม แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 คือ สุขภาพไม่เอ้ืออาํนวยท่ีจะทาํงานต่อไป เบ่ือหน่ายงานท่ีทาํในปัจจุบนั และแตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 คือ ตอ้งการทาํธุรกิจส่วนตวั 
 ความมัน่คงของการทาํงาน 
 พนกังานเพศชาย และ เพศหญิง มีการตดัสินใจโดยรวมไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 คือ คาดว่าจะมีปัญหาดา้นการ
ปรับตัวสําหรับงานในระบบใหม่ และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 คือ งานท่ีทาํอยู่ไม่
ส่งเสริมใหมี้โอกาสพฒันาความรู้ความสามารถ  พนกังานท่ีมีอายุ 45 ปี – 50 ปี และ อายุ 51 ปี – 55 ปี มีการ
ตดัสินใจโดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมี
นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 คือ คาดว่าจะมีปัญหาดา้นการปรับตวัสาํหรับงานในระบบใหม่ งานท่ีทาํอยู่ไม่
ส่งเสริมใหมี้โอกาสพฒันาความรู้ความสามารถ  พนกังานท่ีมีสถานภาพต่างกนั มีการตดัสินใจโดยรวม แตกต่าง
กนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 คือ ลกัษณะงานท่ีทาํไม่ตรงตามความสามารถ พนกังาน ท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีการตดัสินใจ
โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 คือ ตาํแหน่งงานท่ีทาํอยู่หนกัและภาระมากเกินไป  พนกังานท่ีมีตาํแหน่งหนา้ท่ีต่างกนั มีการ
ตดัสินใจโดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 คือ คาดวา่จะมีปัญหาดา้นการปรับตวัสาํหรับงานในระบบใหม่  งานท่ีทาํอยู่
ไม่ส่งเสริมใหมี้โอกาสพฒันาความรู้ความสามารถ ตาํแหน่งงานท่ีทาํอยูห่นกัและภาระมากเกินไป ลกัษณะงานท่ี
ไม่ตรงตามความสามารถ พนกังานท่ีมีตาํแหน่งหนา้ท่ีต่างกนั มีการตดัสินใจโดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 คือ คาดว่า
จะมีปัญหาด้านการปรับตัวสําหรับงานในระบบใหม่ งานท่ีทาํอยู่ไม่ส่งเสริมให้มีโอกาสพฒันาความรู้
ความสามารถ ตาํแหน่งงานท่ีทาํอยูห่นกัและภาระมากเกินไป และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 คือ ลกัษณะงานท่ีไม่ตรงตามความสามารถ 
 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ  ดวงกมล  วรฤทธ์ิ (2543) ศึกษาเร่ือง ประสิทธิผลของโครงการ
ลาออกก่อนเกษียณอายุ : ศึกษาเฉพาะกรณี องค์การโทรศพัท์แห่งประเทศไทย เหตุจูงใจให้พนักงานเขา้ร่วม
โครงการลาออกก่อนเกษียณอายุ คือ พอใจกบัผลตอบแทนท่ีได้รับจากการเขา้ร่วมโครงการ มีค่าเฉล่ียสูงสุด 
รองลงมาได้แก่ ตอ้งการพกัผ่อน คาดว่าจะมีปัญหาด้านการปรับตวัสําหรับงานในระบบใหม่ และมีงานใหม่ท่ี
น่าจะเหมาะสมกวา่ 
 ชยัมณตรี ปานประภาการ (2544) ศึกษาเร่ืองประสิทธิผลของโครงการเกษียณอายกุ่อนกาํหนด : 
ศึกษาเฉพาะกรณีศึกษา ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) พบวา่ 
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 1. สถานภาพส่วนบุคคลของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรท่ีอยู่ใน
เกณฑส์มคัรเขา้ร่วมโครงการเกษียณอายุก่อนกาํหนด ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 50 – 54 ปี จบการศึกษาระดบั
ปริญญาตรี ตาํแหน่ง 7 – 9 ระดบัเงินเดือนขั้น 40,000 – 44,999 บาท 
 2. พนกังานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรท่ีอยูใ่นเกณฑส์มคัรเขา้ร่วมโครงการ
เกษียณอายุก่อนกาํหนด ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจด้านค่าตอบแทนของโครงการเกษียณอายุก่อนกาํหนด 
ความกา้วหนา้ในการปฏิบติังาน สุขภาพอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 3. สถานภาพส่วนบุคคลของพนกังาน คือ อาย ุและอายใุนการปฏิบติังานมีความสัมพนัธ์กบัการ
สมคัรเขา้ร่วมโครงการเกษียณอายกุ่อนกาํหนด 
 4. สถานภาพส่วนบุคคล (ระดับตาํแหน่ง ระดบัเงินเดือน รายได้อ่ืน ๆ) ความกา้วหน้าในการ
ปฏิบติังาน สุขภาพ ไม่มีความสมัพนัธ์กบัการสมคัรเขา้ร่วมโครงการเกษียณอายกุ่อนกาํหนด 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาคร้ังต่อไป 
 จากผลการวิจัยเร่ือง  ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจลาออกจากงานก่อนเกษียณอายุของพนักงาน 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) สาํนกังานใหญ่ ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัคร้ังน้ีจะเป็นขอ้มูลพื้นฐานในการ
ตดัสินใจลาออกจากงานก่อนเกษียณอายขุองพนกังาน ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
 1. นโยบายและการบริหารงาน ควรมีการวางนโยบายในการจดัองคก์รใหมี้ความชดัเจน ปรับเปล่ียน
ใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้ง สร้างทศันคติท่ีต่อองคก์ร หน่วยงาน หรือแมแ้ต่ผูบ้งัคบับญัชา ควรหนัมาทบทวนใน
เร่ืองของบุคลากรในองคก์ร หาแนวทางในการบริหารจดัการเพื่อใหเ้กิดขวญัและกาํลงัใจ ความตั้งใจในการทาํงาน 
และวฒันธรรมองคก์รท่ีเหมาะสมในการพฒันางานใหส้อดคลอ้งกบัวิสยัทศัขององคก์รมากข้ึน  
 2. พนกังานมีความพอใจในดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ  
 3. ความมัน่คงของการทาํงาน ควรใหค้วามสาํคญัในการทาํงานเพราะส่ิงเหล่าน้ีเป็นสัญญาท่ีบ่งบอก
ให้ องคก์ร หน่วยงาน หรือแมแ้ต่ผูบ้งัคบับญัชา ควรหันกลบัมาทบทวนในเร่ืองของบุคลากรในองค์กรว่าจะมี
แนวทางในการบริหารจดัการอยา่งไรเพ่ือสร้างขวญัและกาํลงัใจ ความตั้งใจในการทาํงาน ใหเ้หมาะสมกบับุคคล 
และสอดคลอ้งกบัวิสยัทศันข์ององคก์ร 
 
ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
 1. ควรศึกษาแนวทางการบริการงานขององคก์ร เพือ่ไปปรับปรุงการดาํเนินงาน 
 2. ควรศึกษาปัจจยัในการเกษียณก่อนกาํหนด เช่น นโยบายในการทาํงาน กฎระเบียบ ขั้นตอนการ
ทาํงาน ความรู้ความสามารถในการทาํงาน สุขภาพ  
 3. ควรศึกษาผลตอบแทน และสวสัดิการ ของพนกังานเปรียบเทียบกบัธนาคารอ่ืน 
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บทคดัย่อ 
 งานวิจยัเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาประสิทธิภาพการบริหารจากการปรับเปล่ียนโครงสร้างการ
บริหารบริษทั เอส.ซี.อาร์ทิสทรี จาํกดั และเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการบริหารการปรับเปล่ียนโครงสร้าง
การบริหารในทศันะของพนกังาน จาํแนกตามลกัษณะส่วนบุคคล กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 234 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การวิจยัเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้วามถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที 
และการวิเคราะห์ความแปรปรวน 
 ผลการวิจยัพบวา่ ประสิทธิภาพการบริหารจากการปรับเปล่ียนโครงสร้างการบริหาร ในภาพรวม อยู่
ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า พนกังานมีความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง ทั้ง 2 
ดา้น คือ ดา้นโครงสร้างการบริหาร และดา้นการปฏิบติังานของพนักงาน เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ดา้น
โครงสร้างการบริหาร อยูใ่นระดบัปานกลาง ทุกรายการ 2 อนัดบัแรก คือ กาํหนดสายการบงัคบับญัชาชดัเจน และ
มีการประสานงานท่ีดีระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง สาํหรับการปฏิบติังานของพนกังาน เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบว่า อยูใ่นระดบัปานกลาง จาํนวน 14 รายการ 2 อนัดบัแรก คือ พนกังานรักษาระเบียบวินยัในการทาํงาน และ
เขา้ใจวตัถุประสงคข์องงาน ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการบริหารจากการปรับเปล่ียนโครงสร้างการบริหาร
ในทศันะของพนักงาน จาํแนกตามลกัษณะส่วนบุคคล พบว่า พนักงานท่ีมีอายุต่างกนั มีความคิดเห็น เก่ียวกบั
ประสิทธิภาพการบริหารจากการปรับเปล่ียนโครงสร้างการบริหาร ในภาพรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นโครงสร้างการบริหาร พนกังานท่ีมีอายุ ระดบัการศึกษา 
และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 
0.05 ตามลาํดบั ดา้นการปฏิบติังานของพนกังาน พนกังานท่ีมีอายุต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
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Abstract 
The objectives of research were to study efficiency of management from change in organizational 

structure of SCR corporation Ltd. and to compare the efficiency, mentioned above, based on personal 
characteristics. The sample included 234 employees. Questionnaires were used as a research tool. Data were 
analyzed by use of frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, and analysis of variance. 
 The results showed that the overall efficiency of management from change in organizational 
structure was determined at median level. Considering into aspects, 2 aspects were given opinions at median 
level which were organizational structure and operation of employees. Considering into lists, every list of 
organizational structure was at median level of which the first two highest rank were clear chain of command 
and good coordination between related sectors. In operation of employees aspect, 14 lists were at median level. 
The first two highest rank were keeping working discipline and comprehension of working objectives. 
Compared between efficiency in views of employees based on personal characteristics, the results showed that 
employees in different age had difference in overall opinions toward efficiency of management from change in 
organizational structure at 0.01 significant level. Considering into aspects, employees in different age, 
educational level, and monthly income had difference in overall opinions toward organizational structure at 
0.01 and 0.05 respectively. In operation of employees aspect, employees in different age had difference in 
overall opinions at 0.05 significant level.   
 
ความนํา 
 จากการปรับเปล่ียนโครงสร้างการบริหารของบริษทั เอส.ซี.อาร์ทิสทรี จาํกดั เพื่อรองรับการขยายตวั
ของธุรกิจและการเพิม่ศกัยภาพในการบริหารจดัการ รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการตอบสนองความตอ้งการของ
ลูกคา้ จากเดิมท่ีมีโครงสร้างการบริหารแบบระบบครอบครัวเปล่ียนเป็นโครงสร้างการบริหารเป็นระบบมาตรฐาน 
มีการปรับเปล่ียนโครงสร้างการบริหารงานในส่วนย่อย ๆ มีการนาํเอาระบบงานใหม่ ๆ เขา้มาใช้อยู่ตลอดเวลา 
รวมถึงการปรับปรุงและการเปล่ียนแปลงโครงสร้างการปฏิบติังานต่าง ๆ ดงัน้ี 
 1.  โครงสร้างตาํแหน่งงาน/การจดัแบ่งระดบัพนกังานใหม่และมาตรฐานตาํแหน่งงาน 
 2.  โครงสร้างเงินเดือน/ค่าจา้ง และผลตอบแทนอ่ืน ๆ 
 ทาํใหส่้งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการบริหารงานหลาย ๆ เร่ือง และสาเหตุหน่ึงท่ีก่อใหเ้กิดปัญหา
การบริหารงานภายในองคก์ร โดยท่ีลกัษณะของปัญหาจะแสดงอาการใหเ้ห็นในรูปแบบต่าง ๆ เช่น 
 1.  ยิง่ปรับโครงสร้างการบริหารงานมากเท่าไหร่ จาํนวนกาํลงัคน (manpower) เพิ่มมากข้ึนเท่านั้น 
เพราะทุกคร้ังท่ีเพ่ิมงานใหม่ (บางคร้ังเป็นงานเก่าจากหน่วยงานอ่ืน) หน่วยงานนั้นมกัจะขอคนเพิ่ม ถึงแมข้อเพ่ิมที
ละคน แต่ถา้มีเหตุการณ์เช่นน้ีเกิดข้ึน 10 คร้ังในรอบปี อยา่งน้ีกาํลงัคนรวมขององคก์รกเ็พิ่มข้ึนโดยไม่จาํเป็น 
 2.  การนาํระบบงานใหม่เขา้มาใช ้แต่วิธีการทาํงานบางอยา่งยงัคงเดิม การนาํระบบการบริหารงาน
ใหม่ ๆ รวมถึงโปรแกรมคอมพวิเตอร์เขา้มาใชใ้นการบริหารงาน แต่ยงัมีการปฏิบติังานบางจุดท่ียงัไม่ไดย้กเลิกทั้ง 
ๆ ระบบใหม่สามารถแกไ้ขปัญหานั้น ๆ ได ้ผูป้ฏิบติังานกย็งัคงปฏิบติังานเหมือนเดิม เพราะไม่มีใครส่ังยกเลิก 
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 3.  ระบบงานหลากหลายมากข้ึน ทาํให้ขาดมาตรฐาน หน่วยงานต่าง ๆ ในองค์กรมกัพฒันา
ระบบงานใหม่ ๆ แบบต่างคนต่างทาํ ต่างคนต่างใช ้เช่น ฝ่ายบญัชีมีระบบคอมพิวเตอร์แบบหน่ึง ฝ่ายคลงัสินคา้กมี็
ระบบคอมพิวเตอร์อีกแบบหน่ึง คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใชฐ้านขอ้มูลแตกต่างกนั ทาํใหเ้กิดปัญหาในการรวม
ฐานขอ้มูลหรือรวมระบบเขา้ดว้ยกนัใหอ้ยูใ่นมาตรฐานเดียวกนัไดย้ากมากเพราะฐานขอ้มูลของฮาร์ดแวร์ซอฟแวร์
ของแต่ละระบบยอ่ยแตกต่างกนั 
 นอกจากปัญหาขา้งตน้ท่ีกล่าวมาแลว้ ยงัมีอีกหลายปัญหาท่ีเกิดจากผลกระทบของการปรับเปล่ียน
โครงสร้างการบริหารงานและระบบงานในองค์กร ยิ่งมีการปรับแต่งโครงสร้างเล็ก ๆ มากเท่าไร ยิ่งทาํให้
โครงสร้างใหญ่ไร้ประสิทธิภาพมากข้ึนเท่านั้น เพราะเกิดความไม่สมดุลกนัระหว่างโครงสร้างเดิมกบัโครงสร้าง
ใหม่ในบางส่วน ผลจากการปรับเปล่ียนโครงสร้างการบริหารองคก์รยงัส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการ
ทาํงานต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดจากปัจจยัพื้นฐานส่วนบุคคล ปัจจยัด้านส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ ดา้นโครงสร้างการบริหาร
องคก์ร ดา้นโครงสร้างตาํแหน่งงาน และดา้นการจดัแบ่งระดบัพนกังาน 
 เหตุผลความจาํเป็นในการปรับเปล่ียน โครงสร้างการบริหารของบริษทั เอส.ซี.อาร์ทิสทรี จาํกดั 
 บริษทั เอส.ซี.อาร์ทิสทรี จาํกดั ได่ก่อกาํเนิดข้ึนเม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม พ.ศ. 2537 ประวติัการก่อตั้ง
บริษทั คุณเสรี สมบูรณ์ศกํดิกุล ผูก่้อตั้งบริษทั มีความคิดท่ีตอ้งการผลิตผลิตภณัฑเ์ก่ียวกบัเส้นผมท่ีมีคุณภาพ ได้
มาตรฐาน มีความทนัสมยั และเป็นผูน้าํดา้นเส้นผม เพื่อใหค้นไทยไดใ้ชผ้ลิตภณัฑท่ี์ดี ดว้ยประสบการณ์ของ คุณ
เสรี ท่ีครํ่ าหวอดอยู่ในวงการผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ท่ีใช้กบัผมทุกชนิด (อาทิ แชมพู คอนดิชั่นเนอร์ ครีม
เปล่ียนสีผม นํ้ ายาดดัผม ครีมยืดผม ฯลฯ) นานกว่า 30 ปี บริษทั เอส.ซี.อาร์ทิสทรี จาํกดั จึงเป็นผูผ้ลิตและจดั
จาํหน่ายผลิตภณัฑเ์ก่ียวกบัเส้นผม ในช่ือยี่หอ้ LOLANE ภาษาไทย “โลแลน” ผลิตภณัฑโ์ลแลนไดเ้ป็นท่ีรู้จกัและ
ได้รับการตอบรับอย่างกว้างขวางจากผูบ้ริโภคทั่วไปและในวงการเสริมสวย รวมทั้ งการส่งออกสู่ตลาด
ต่างประเทศ อาทิ ออสเตรเลีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และอินโดไชน่า 
 ปัจจุบนั “โลแลน” เป็นผูเ้ช่ียวชาญในการผลิตสินคา้เก่ียวกบัเส้นผมอย่างครบวงจร เพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการของผูบ้ริโภคตามแนวโนม้แฟชัน่เส้นผม นอกเหนือจากการตอบสนองความตอ้งการขั้นพื้นฐานใน
การดูแลรักษาเส้นผมของผูบ้ริโภคแลว้ โลแลนยงัไม่หยุดน่ิงท่ีจะทาํการคน้ควา้ วิจัยเพื่อหาขอ้มูลด้านความ
แตกต่างในพนัธุกรรมและประเภทของเสน้ผม รวมทั้งค่านิยม และรูปแบบการดาํรงชีวิตของแต่ละบุคคล 
 จากวิกฤติเศรษฐกิจ และการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็น
การแข่งขนัเสรี การพฒันาเทคโนโลยีต่าง ๆ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทั เอส.ซี.อาร์ทิสทรี 
จาํกดั ดงันั้นจึงต้องหาวิธีใหม่ ๆ มาใช้เพื่อรับมือกับความเปล่ียนแปลงนั้น ธุรกิจถึงจะอยู่รอดหรือประสบ
ความสาํเร็จต่อไปได ้
 เม่ือองค์กรต้องเผชิญกบัการเปล่ียนแปลงเหล่าน้ี ตามหลกัการบริหารจดัการธุรกิจท่ีดีองค์กรท่ีมี
ประสิทธิภาพ คือ องคก์รท่ีสามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มท่ีมีการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ เกิดข้ึน และฉลาดท่ี
จะเลือกใชว้ิธีการอยา่งถูกตอ้งและเหมาะสมกบัองคก์ร ซ่ึงโครงสร้างการบริหารถือเป็นหวัใจของการดาํเนินธุรกิจ 
บริษทั เอส.ซี.อาร์ทิสทรี จาํกดั จึงไดป้รับเปล่ียนโครงสร้างการบริหารจากระบบครอบครัวมาเป็นระบบมาตรฐาน 
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 ผูว้ิจัยจึงสนใจศึกษาถึง ประสิทธิภาพการบริหารจากการปรับเปล่ียนโครงสร้างการบริหารของ
บริษทั เอส.ซี.อาร์ทิสทรี จาํกดั ตามความคิดเห็นของพนักงาน เพื่อนาํผลท่ีไดจ้ากการศึกษาไปแกไ้ขปรับปรุง
แกไ้ขการบริหารจดัการใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึนต่อไป 
 
วตัถุประสงค์การวจิยั 
 1.  เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการบริหารจากการปรับเปล่ียนโครงสร้างการบริหารบริษทั เอส.ซี.อาร์
ทิสทรี จาํกดั 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการบริหารจากการปรับเปล่ียนโครงสร้างการบริหารในทศันะของ
พนกังาน จาํแนกตามลกัษณะส่วนบุคคล 
 
สมมุติฐานการวจิยั  
 ประสิทธิภาพการบริหารจากการปรับเปล่ียนโครงสร้างการบริหารในทศันะของพนักงาน จาํแนก
ตามลกัษณะส่วนบุคคลแตกต่างกนั 
 
ขอบเขตของการวจิยั 
 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี แบ่งขอบเขตของการวิจยัได ้ดงัน้ี 
 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ พนกังานท่ีปฏิบติังาน ในบริษทั เอส.ซี.อาร์ทิสทรี จาํกดั จาํนวน 
604 คน เลือกเป็นกลุ่มตวัอยา่งดว้ยการสุ่มตวัอยา่งอยา่งง่าย (simple random sampling) และกาํหนดขนาดกลุ่ม
ตวัอยา่ง โดยใชต้ารางกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งของ Krejcie และ Morgan (1970, p. 608) ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 
234 คน 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนโดยมีขั้นตอนตามลาํดบั ดงัน้ี 
 1.  การศึกษาเอกสาร ตาํรา และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2.  จดัทาํโครงสร้างของแบบสอบถาม ใหมี้เน้ือหาครอบคลุมวตัถุประสงคข์องการวิจยัคร้ังน้ี โดยให้
แบบสอบถามมี 2 ส่วน คือ 
 2.1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน อายงุาน การศึกษาอบรมสมัมนา จาํนวน 7 ขอ้ 
 2.2  องค์ประกอบของการบริหารจัดการจากการปรับเปล่ียนโครงสร้างการบริหาร ลกัษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ของลิเคิร์ท (Likert) จาํนวน 27 ขอ้ 
 3.  นาํแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระของมหาวิทยาลยั ราชภฏัธนบุรี
ได้ตรวจสอบความสอดคลอ้งของเน้ือหากบัจุดประสงค์ของการวิจัย แลว้นํามาปรับปรุงแกไ้ข เพื่อให้คาํถาม
ชดัเจนสามารถส่ือความหมายไดต้รงประเด็นและเหมาะสมยิง่ข้ึน 
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 4.  หาความเช่ือมัน่ (reliability) ของแบบสอบถาม โดยนาํแบบสอบถามไปทดลองใชก้บัพนกังานท่ี
ปฏิบติัหน้าท่ี ในบริษทั เอส.ซี.อาร์ทิสทรี จาํกดั ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างในการวิจยั จาํนวน 30 คน แลว้นาํขอ้มูล
ดงักล่าวมาหาค่าความเช่ือมัน่ โดยใชสู้ตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบคั (Cronbach’s Alpha Coefficient) ไดค่้า
ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม เท่ากบั 0.9607 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผูว้ิจัยได้ดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล ดว้ยการขอความร่วมมือจากกลุ่มตวัอย่าง คือ พนักงานท่ี
ปฏิบติัหนา้ท่ี ในบริษทั เอส.ซี.อาร์ทิสทรี จาํกดั โดยนาํแบบสอบถามไปแจกใหพ้นกังานกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 234 
คน และขอรับแบบสอบถามคืนดว้ยตนเอง ไดแ้บบสอบถามคืนมา 234 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100.00  
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถาม จะนาํมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ทุกชุดและนาํมาลง
รหสั ประมวลผลขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป หาความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test, F-test 
และ LSD ดงัน้ี 
 1.  วิเคราะห์ขอ้มูลลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม โดยใชค่้าความถ่ี และค่าร้อยละ 
(percentage) 
 2.  วิเคราะห์ประสิทธิภาพการบริหารจากการปรับเปล่ียนโครงสร้างการบริหารในทศันะของ
พนกังาน โดยใชค่้าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 
 3.  เปรียบเทียบค่าวิเคราะห์ประสิทธิภาพการบริหารจากการปรับเปล่ียนโครงสร้างการบริหารใน
ทศันะของพนกังาน จาํแนกตามลกัษณะส่วนบุคคล โดยใช ้t-test และ F-test 
 4.  เปรียบเทียบพหุคูณ เพื่อทดสอบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนประสิทธิภาพการบริหารจากการ
ปรับเปล่ียนโครงสร้างการบริหารในทศันะของพนกังาน จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยวิธีของ Least 
Significant Difference (LSD) 
 
สรุปผลการวจิยั 
 1.  ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 74.79 อาย ุ25-35 ปี ร้อยละ 62.39 รองลงมา 
ตํ่ากว่า 25 ปี ร้อยละ 25.21 ระดบัการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 62.82 รองลงมา ปริญญาตรี ร้อยละ 33.33 
สถานภาพโสด ร้อยละ 61.54 รองลงมา สมรส ร้อยละ 36.32 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ตํ่ากว่า 10,000 บาท ร้อยละ 
56.84 รองลงมา 10,000-20,000 บาท ร้อยละ 29.91 มีอายงุานนอ้ยกว่า 3 ปี ร้อยละ 47.44 รองลงมา 6-10 ปี ร้อยละ 
24.79 มีการฝึกอบรม/สมัมนา 1-5 คร้ัง ร้อยละ 40.17 รองลงมา มากกวา่ 3 คร้ัง ร้อยละ 35.04  
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 2.  วิเคราะห์ประสิทธิภาพการบริหารจากการปรับเปล่ียนโครงสร้างการบริหารในทัศนะของ
พนักงาน จาํแนกตามลักษณะส่วนบุคคล 
 พนักงานมีความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพการบริหารจากการปรับเปล่ียนโครงสร้างการ
บริหาร ในภาพรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 3.15) เม่ือพจิารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี 
 โครงสร้างการบริหาร พนกังานมีความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 3.16) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 2.98-3.49) ทุกรายการ 5 อนัดบัแรก คือ 
 1.  กาํหนดสายการบงัคบับญัชาชดัเจน 
 2.  มีการประสานงานท่ีดีระหวา่งหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
 3.  มีการจดัประชุม ช้ีแจง การบริหารจดัการ 
 4.  โครงสร้างบริหารของบริษทัชดัเจน 
 5.  ระบบขององคก์ารทาํใหก้ารปฏิบติังานบรรลุเป้าหมาย 
 ซ่ึงมีคา่สอดคลอ้งกบัเพศหญิง อาย ุ25-35 ปี และ 36-40 ปี การศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี สถานภาพ
โสด และสมรส รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตํ่ากว่า 10,000 บาท อายงุาน 3-5 ปี, 6-10 ปี และมากกว่า 10 ปี ไม่เคยเขา้รับ
การฝึกอบรม/สมัมนา และฝึกอบรม/สมัมนา 1-3 คร้ัง 
 การปฏิบัติงานของพนักงาน พนกังานมีความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 3.14) 
เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 2.75-3.49) จาํนวน 14 รายการ 5 อนัดบัแรก คือ 
 1.  พนกังานรักษาระเบียบวินยัในการทาํงาน 
 2.  เขา้ใจวตัถุประสงคข์องงาน 
 3.  ความพอใจ ภูมิใจในงานท่ีปฏิบติั 
 4.  ความสมัพนัธ์ระหวา่งเพ่ือนร่วมงาน/ผูบ้งัคบับญัชา 
 5.  มีการสรุปปัญหา อุปสรรคในการปฏิบติังานใหผู้บ้งัคบับญัชาไดท้ราบเป็นประจาํ 
   ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัผูท่ี้มีอายุ 25-35 ปี และ 40 ปีข้ึนไป การศึกษาปริญญาตรี สถานภาพโสด 
อายงุาน 3-5 ปี  
 3.  การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนประสิทธิภาพการบริหารจากการปรับเปล่ียนโครงสร้างการ
บริหารในทศันะของพนักงาน จาํแนกตามลักษณะส่วนบุคคล 
 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนประสิทธิภาพการบริหารจากการปรับเปล่ียนโครงสร้าง
การบริหารในทศันะของพนกังาน จาํแนกตามลกัษณะส่วนบุคคล พบว่า พนกังานท่ีมีอายุต่างกนั มีความคิดเห็น 
ในภาพรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี 
 โครงสร้างการบริหาร พนกังานเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 
2 รายการ คือ  
 1.  ระบบขององคก์ารทาํใหก้ารปฏิบติังานบรรลุเป้าหมาย 
 2.  มีการประสานงานท่ีดีระหวา่งหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
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 พนกังานท่ีมีอายุต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 7 รายการ 5 อนัดบั
แรก คือ  
 1.  โครงสร้างบริหารของบริษทัชดัเจน 
 2.  การบริหารงานตามโครงสร้างใหม่มีความคล่องตวั 
 3.  แบบการบริหารงานของผูบ้ริหารเหมาะสมกบัโครงสร้าง 
 4.  มีแผนการจดัระบบประเมินผลการบริหารงานต่อผูบ้งัคบับญัชา 
 5.  มีการจดัประชุม ช้ีแจง การบริหารจดัการ 
 และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 2 รายการ คือ 
 1.  โครงสร้างบริหารใหม่เหมาะสมช่วยในการปฏิบติังาน 
 2.  ระบบขององคก์ารทาํใหก้ารปฏิบติังานบรรลุเป้าหมาย 
 พนักงานท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 
รายการ คือ มีระบบส่ือสารท่ีถูกตอ้ง ชดัเจน ทนัเวลา 
 และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 2 รายการ คือ 
 1.  โครงสร้างบริหารของบริษทัชดัเจน 
 2.  มีแผนการจดัระบบประเมินผลการบริหารงานต่อผูบ้งัคบับญัชา 
 พนกังานท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ 
พนกังานมีความรู้ความเขา้ใจโครงสร้างการบริหารของบริษทั 
 พนกังานท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 3 
รายการ คือ  
 1.  มีการประสานงานท่ีดีระหวา่งหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2.  มีการจดัประชุม ช้ีแจง การบริหารจดัการ 
 3.  มีระบบส่ือสารท่ีถูกตอ้ง ชดัเจน ทนัเวลา 
 และแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ โครงสร้างบริหาร
ของบริษทัชดัเจน 
 การปฏบัิติงานของพนักงาน พนกังานเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่าง
กนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
จาํนวน 3 รายการ คือ 
 1.  ค่าจา้ง ค่าตอบแทนยติุธรรม 
 2.  มีบาํเหน็จรางวลัสาํหรับการปฏิบติังานท่ีไดม้าตรฐาน 
 3.  การไดรั้บการสนบัสนุนจากผูบ้งัคบับญัชา 
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 พนกังานท่ีมีอายุต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 4 รายการ คือ 
 1.  มีการสรุปปัญหา อุปสรรคในการปฏิบติังานใหผู้บ้งัคบับญัชาไดท้ราบเป็นประจาํ 
 2.  ผูบ้งัคบับญัชาไดเ้ขา้มาช่วยเหลือแกไ้ขปัญหาเป็นประจาํต่อเน่ือง 
 3.  ความสมัพนัธ์ระหวา่งเพ่ือนร่วมงาน/ผูบ้งัคบับญัชา 
 4.  ท่านไดรั้บคาํแนะนาํปรึกษาการทาํงานสมบูรณ์ถูกตอ้ง 
 และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 2 รายการ คือ 
 1.  มีบาํเหน็จรางวลัสาํหรับการปฏิบติังานท่ีไดม้าตรฐาน 
 2.  การไดรั้บการสนบัสนุนจากผูบ้งัคบับญัชา 
 พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทาง
สถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 รายการ คือ ความ
มัน่คง ปลอดภยัในงาน 
 และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ ตาํแหน่งงานสมดุล
ระหวา่งอาํนาจและความรับผดิชอบ 
 พนกังานท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญั
ทางสถิติ เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 3 รายการ คือ  
 1.  ท่านไดรั้บคาํแนะนาํปรึกษาการทาํงานสมบูรณ์ถูกตอ้ง 
 2.  ค่าจา้ง ค่าตอบแทนยติุธรรม 
 3.  ความมีศกัด์ิศรี ช่ือเสียงและความกา้วหนา้ในงาน 
 
อภปิรายผล 
 การศึกษาเร่ือง ประสิทธิภาพการบริหารจากการปรับเปล่ียนโครงสร้างการบริหารบริษทั เอส.ซี.อาร์
ทิสทรี จาํกดั ไดผ้ลการวิจยัท่ีสามารถนาํมาอภิปรายผลดงัน้ี 
 1.  ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 74.79 อายุ 25-35 ปี ร้อยละ 62.39 ระดับ
การศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 62.82 สถานภาพโสด ร้อยละ 61.54 มีอายุงานนอ้ยกว่า 3 ปี ร้อยละ 47.44 มี
รายได้เฉล่ียต่อเดือนตํ่ากว่า 10,000 บาท ร้อยละ 56.84 มีการฝึกอบรม/สัมมนา 1-5 คร้ัง ร้อยละ 40.17 ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ วราภรณ์ ศรีพะเนิน (2550) ศึกษา การสาํรวจความคิดเห็นของผูป้ฏิบติังานเก่ียวกบั
ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานคลงั กรณีศึกษา เทศบาลในเขตอาํเภอเมือง อาํเภอท่ามะกา อาํเภอท่า
ม่วง จงัหวดักาญจนบุรี ผลการศึกษาพบว่า พนกังานในกองคลงัส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีการศึกษาระดบัปริญญา
ตรี และมีรายไดต้ั้งแต่ 7,001-12,000 บาท พนกังานส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการปฏิบติังานในกองคลงัมา 2-6 ปี 
และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ จรรยพร สุรัตนชัยการ (2550) ศึกษา ปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการทาํงานของพนกังาน บริษทั แม่กลองฟู้ดส์ จาํกดั ผลการศึกษาพบว่า พนกังานบริษทั แม่กลอง
ฟู้ดส์ จาํกดั ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอาย ุ16-25 ปี การศึกษาตํ่ากว่าหรือเทียบเท่ามธัยมศึกษาตอนตน้ สถานภาพ
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โสด มีประสบการณ์เคยทาํงานในโรงงานตํ่าสุด คือ 1 ปี และสูงสุด 24 ปี โดยมีระยะเวลาทาํงานเฉล่ียประมาณ 4 
ปี 10 เดือน ส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตํ่ากว่าหรือเท่ากบั 7,000 บาท มีระยะเวลาในการทาํงานท่ีโรงงาน
บริษทั แม่กลองฟู้ดส์ จาํกดั ตํ่ากว่าหรือเท่ากบั 2 ปี และเป็นคนในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัสมุทรสงคราม จากขอ้คน้พบ
ดงักล่าว พนกังานในกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจดัการประกอบไปดว้ยผูมี้ประสบการณ์และความ
เช่ียวชาญด้านการบริหารจัดการเป็นพิเศษ มีหน้าท่ีช่วยให้การบริหารจัดการของบริษทัฯ ดาํเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 2.  วิเคราะห์ประสิทธิภาพการบริหารจากการปรับเปล่ียนโครงสร้างการบริหารในทัศนะของ
พนักงาน จาํแนกตามลักษณะส่วนบุคคล 
 พนักงานมีความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพการบริหารจากการปรับเปล่ียนโครงสร้างการ
บริหาร ในภาพรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 3.15) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า พนกังานมีความคิดเห็น
เก่ียวกบัโครงสร้างการบริหาร และการปฏิบติังานของพนักงาน อยู่ในระดบัปานกลาง ( X = 3.16 และ 3.14 
ตามลาํดบั) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ โสภา นาคสะโร (2548) การศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นของผูบ้ริหาร
ระดบัตน้และพนกังานระดบัปฏิบติัการท่ีมีต่อการจดัการ ตามหลกัการจดัการของ Henri Fayol กรณีศึกษา บริษทั 
ฮิตาชิ โกลบอล สตอเรจ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จาํกดั ผลการวิจยัพบว่า ความคิดเห็นโดยรวมของผูบ้ริหาร
ระดบัตน้และพนกังานระดบัปฏิบติัการท่ีมีต่อการจดัการ ตามหลกัการจดัการของ Henri Fayol มีความเห็นดว้ย
ปานกลางในดา้นการแบ่งงานกนัทาํ อาํนาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ เอกภาพในการบงัคบับญัชา ค่าตอบแทน 
การจัดลาํดับ ความเสมอภาค ความมัน่คงในการทาํงาน และความคิดริเร่ิม และเม่ือทดสอบความคิดเห็นของ
ผูบ้ริหารระดบัตน้และพนักงานระดบัปฏิบติัการ ในแต่ละแผนกงานท่ีมีต่อการจดัการ ตามหลกัการจัดการของ 
Henri Fayol กพ็บวา่มีความเห็นดว้ยปานกลางกบัหลกัการจดัการของ Henri Fayol 
 และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ อศัจรรย ์วงษแ์กว้ (2550) ศึกษาเร่ือง ทศันคติต่อระบบบริหาร
จดัการเพ่ือสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ : กรณีศึกษา บริษทั กสทโทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) ผลการศึกษาพบวา่ 
 1.  จากการทดสอบความรู้ความเขา้ใจ พบว่า คณะทาํงานดาํเนินงานและคณะทาํงาน   ย่อย ๆ มี
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการนาํระบบบริหารจดัการ เพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์มาใชใ้นการบริหารจดัการ
และระบบ balance scorecard อยูใ่นระดบัปานกลาง 
 2.  คณะทาํงานดาํเนินงานและคณะทาํงานย่อยมีความพร้อมในการนาํระบบบริหารจดัการ เพื่อ
สร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการบริหารจัดการ ด้านการประสานงานและประชาสัมพนัธ์และด้าน
งบประมาณ ส่วนใหญ่มีคะแนนความพร้อมอยูใ่นระดบันอ้ย แต่ดา้นบุคลากร ดา้นการบริหารจดัการ และดา้นวสัดุ
อุปกรณ์ ส่วนใหญ่มีคะแนนความพร้อมในระดบัปานกลาง 
 จากขอ้คน้พบดงักล่าว การเปล่ียนแปลงกลยุทธ์ตอ้งการการเปล่ียนแปลงในโครงสร้าง เพราะ
ตาํแหน่งใหม่ ๆ ท่ีสร้างข้ึนหรือลดลงหรือรวมกนั โครงสร้างองคก์รจะตอ้งระบุถึงวิธีการใชท้รัพยากรและวิธีการ
ซ่ึงวตัถุประสงคมี์การกาํหนดขึ้นในธุรกิจ การสนับสนุนทรัพยากรและกาํหนดวตัถุประสงคต์ามสภาพทาง
ภูมิศาสตร์จะแตกต่างจากโครงสร้างดา้นผลิตภณัฑห์รือลูกคา้ 
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 3.  การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนประสิทธิภาพการบริหารจากการปรับเปล่ียนโครงสร้างการ
บริหารในทศันะของพนักงาน จาํแนกตามลักษณะส่วนบุคคล 
 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนประสิทธิภาพการบริหารจากการปรับเปล่ียนโครงสร้าง
การบริหารของพนักงาน จาํแนกตามลกัษณะส่วนบุคคล พบว่า พนักงานท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็น ใน
ภาพรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพจิารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี 
 โครงสร้างการบริหาร พนกังานท่ีมีอายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส และรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือนต่างกนั มีความคิดเห็น แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 ตามลาํดบั  
 การปฏบัิติงานของพนักงาน พนกังานท่ีมีอายตุ่างกนั มีความคิดเห็น แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ จรรยพร สุรัตนชยัการ (2550) ท่ีพบว่า ปัจจยัดา้นการจูงใจ
โดยรวมมีความสัมพนัธ์ในระดับปานกลางในทิศทางเดียวกันกบัประสิทธิภาพการทาํงานของพนักงาน เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ปัจจยัดา้นความตอ้งการในการอยูร่อดโดยรวมปัจจยัดา้นความตอ้งการความสัมพนัธ์
โดยรวม และปัจจยัดา้นความตอ้งการความเจริญกา้วหนา้โดยรวม มีความสัมพนัธ์ในระดบัค่อนขา้งตํ่า ในทิศทาง
เดียวกนักบัประสิทธิภาพในการทาํงานของพนกังานอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ปัจจยัดา้นสุขอนามยั
โดยรวม ดา้นสภาพการทาํงานโดยรวม ดา้นนโยบายขององคก์ารโดยรวม มีความสัมพนัธ์ในระดบัค่อนขา้งตํ่า ใน
ทิศทางเดียวกับประสิทธิภาพในการทาํงานของพนักงานอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ปัจจัยด้าน
โครงสร้างในการบริหารองคก์ารมีความสัมพนัธ์ในระดบัค่อนขา้งตํ่า ในทิศทางเดียวกนักบัประสิทธิภาพในการ
ทาํงานของพนกังานอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จากขอ้คน้พบดงักล่าว เพื่อนาํไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์
และด้วยจุดมุ่งหมายสําคญัในการบรรลุความสําเร็จตามเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผลครบถว้น 
 
ข้อเสนอแนะ  
 1.  ขอ้มูลจากการวิจยัคร้ังน้ี ผูบ้ริหารงานพนกังานสามารถนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาไปใชใ้นการ
พฒันาและปรับปรุงคุณภาพ เพือ่กระตุน้ใหพ้นกังานมีพฤติกรรมการทาํงานเป็นไปในทิศทางท่ีองคก์ารตอ้งการ 
 2.  จากขอ้มูลท่ีได้จากการวิจัยคร้ังน้ี สามารถนําไปใช้เป็นแนวทางในประสิทธิภาพการบริหาร
จดัการใหต้รงกบัความตอ้งการของพนกังาน ซ่ึงจะเป็นการสร้างความพึงพอใจ ความมีคุณค่าใหแ้ก่พนกังาน ทาํให้
พนกังานมีการปฏิบติังานท่ีส่งผลใหป้ฏิบติังานใหก้บัองคก์ารอยา่งมีประสิทธิภาพ  
 3.  ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง หรือสนใจท่ีจะศึกษาสามารถนาํขอ้มูลท่ีไดไ้ปใชป้ระกอบการทาํวิจยัเชิงลึกเก่ียวกบั
คุณภาพในการปฏิบติังานของพนกังาน เพื่อใหห้น่วยงานมีการพฒันาส่งผลใหก้ารปฏิบติังานมีประสิทธิภาพเพิ่ม
มากข้ึน 
 4.  จากขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัคร้ังน้ี พนกังานท่ีมีอายตุ่างกนั มีความแตกต่างกนั ทางดา้นโครงสร้าง
การบริหาร และการปฏิบติังาน ดงันั้นบริษทัฯ ควรนาํไปปรับใชใ้หเ้กิดประโยชนก์บับริษทัฯ ใหไ้ดม้ากท่ีสุด 
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ความคดิเห็นของผู้ปกครองนักเรียน ต่อการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนสตรี
วุฑฒิศึกษา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร* 

Parents’ Opinion toward Students Affair s Management of Satreevuthisuksa, 
Klongsan Distr ict, Bangkok Metropolis 

 
        นางสาวมยรีุ  อะหะหมดัจุฬา** 
        Miss Mayuree  Ahamudchula 
 
บทคดัย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ี  มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูป้กครองนกัเรียน และศึกษา
สภาพปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหา  ท่ี มี ต่อการบริหารงานด้านกิจการนักเรียนของโรงเรียนสตรี 
วุฑฒิศึกษา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชเ้ป็นผูป้กครองนกัเรียนโรงเรียนสตรีวุฑฒิศึกษา ใน
ปีการศึกษา 2552 จาํนวน 196 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม  และวิเคราะห์ขอ้มูล ความถ่ี  ค่าร้อย
ละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐาน โดยใชค่้าเอฟ 
 ผลการวิจยั พบว่า  การศึกษาความคิดเห็นของผูป้กครองนกัเรียน ต่อการบริหารงานกิจการนกัเรียนของ
โรงเรียนสตรีวุฑฒิศึกษา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ผูป้กครองมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
เรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ยได ้ดงัน้ี ดา้นกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม ดา้นการปกครองและเสริมสร้างระเบียบวินยั 
ด้านการบริการทุนการศึกษา  ด้านการแก้ปัญหานักเรียน  ด้านการแนะแนว  ด้านการบริการทั่วไป  ด้าน 
การจดับริการสุขภาพอนามยันกัเรียน และดา้นกิจกรรมชมรม การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูป้กครองต่อ 
การบริหารงานกิจการนกัเรียนของโรงเรียนสตรีวุฑฒิศึกษา พบว่า ผูป้กครองท่ีมีอาย ุอาชีพ และระดบัการศึกษา
ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนสตรีวุฑฒิศึกษา ไม่แตกต่างกัน ยกเวน้ 
ผูป้กครองท่ีมีรายไดต่้างกนั มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานกิจการนกัเรียนของโรงเรียนสตรีวุฑฒิศึกษาแตกต่าง
กนั อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และสภาพปัญหาการบริหารงานกิจการนักเรียน พบว่า นักเรียนไม่
ปฏิบติัตามกฎระเบียบวินยัของโรงเรียน บุคลากรครูมีนอ้ยเกินไปทาํใหดู้แลนกัเรียนไม่ทัว่ถึง และนกัเรียนไดรั้บ
การฝึกฝนทางดา้นจริยธรรมและคุณธรรมนอ้ยเกินไป ผูป้กครองไดเ้สนอแนวทางแกไ้ขปัญหา คือ ใหโ้รงเรียน
เคร่งครัดกบักฎระเบียบวินยัของนกัเรียนมากข้ึน ควรมีบุคลากรครูดูแลนกัเรียนอยา่งเหมาะสมและเพียงพอ และ
โรงเรียนควรเขม้งวดกบัการป้องกนัสารเสพติดในโรงเรียน ตามลาํดบั 
 
Abstract 
 The objectives of the research were to study and compare the opinion of parents of the students and to 
study the problems and suggestions on education administration in student activities of Satreewuttisuksa Khet 
                                                 
  * บทความภาคนิพนธ ์
** ครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 



วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปีท่ี 10 ฉบบัท่ี 1 
โครงการบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 

 
 

 92

Klongsan, Bangkok. The sample group was the parents of the Satreewuttisuksa’s student year 2552 total 196 
persons. The tool in the research was a questionnaire. The data were analyzed for frequency, percentage, mean, 
standard deviation and testing the hynothesis using F value. 
 The results of research on the study of the opinion of parent on administration of students’ activities 
of Satreewuttisuksa school Khet Klongsan, Bangkok found that the opinion of parents was at the high level. 
Arranging from more to less were encouraging moral activities, ethic in administration and encouraging the 
discipline, scholarship service, students’ problem solving, educational guidance, general service, health service 
for students and activities meeting. The comparing result of the opinion of parents on the administrative 
activities of the Satreewuttisuksa’s students found that the parents heving different age, occupation, and 
education expressed no different opinion except the parents with different income had different opinion on 
administration of students’ activities of Satreewuttisuksa significantly in the statistics level 0.05 and  
the parents’ proposed the problems that students did not practise discipline rule of the school, not enough 
teachers to take care all of the students and students had few opportunities to practise moral and ethic. The 
parents proposed the way to solve the problem by letting the school enforce strictly the discipline rule to the 
students and provided enough teachers to take care of the students and the school should be strictly safe guard 
students from drug in the school respectively. 
 
ความนํา 
 การศึกษาเป็นกระบวนการสาํคญัในการพฒันาประชากรของประเทศใหมี้คุณภาพ  เพราะการศึกษาเป็น
รากฐานท่ีสําคญัในการพฒันาคนให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์  การจดัการศึกษาจะประสบผลสาํเร็จไดน้ั้น ตอ้งอาศยั
ความร่วมมือและการมีส่วนร่วมจากหลายภาคส่วน โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของชุมชนและผูป้กครองนกัเรียน ท่ี
มีส่วนไดส่้วนเสียจากการลงทุนทางการศึกษาโดยตรงจากการตดัสินใจส่งบุตรหลานเขา้ศึกษาต่อ โดยมุ่งหวงัให้
บุตรหลานมีพฒันาการการเรียนรู้เพื่อนาํไปสู่การประกอบอาชีพท่ีมีความมัน่คงและพฒันาศกัยภาพของตนเองให้
สามารถดาํรงชีวิตอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งปกติสุข เพราะการพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียนนั้นมิไดเ้กิดข้ึนจากการศึกษา
ทางดา้นวิชาการเพียงอยา่งเดียว แต่การไดรั้บการพฒันาในดา้นอ่ืนๆ ท่ีเป็นส่ิงช่วยสนบัสนุนการเรียนรู้ดา้นต่างๆ 
ทั้งประสบการณ์ สงัคมและสติปัญญา จาํเป็นตอ้งไดรั้บการพฒันาดว้ยเช่นกนั 
 งานกิจการนกัเรียน เป็นงานท่ีเก่ียวขอ้งกบันกัเรียนโดยตรง ซ่ึงวิวฒันาการมาจากงานปกครอง และเป็น
งานท่ีส่งเสริมให้งานวิชาการดาํเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดว้ยการจดักิจกรรมบริการดา้นต่างๆ เพ่ือส่งเสริม
พฒันาการของนกัเรียนใหมี้ภาวะผูน้าํและภาวะผูต้ามท่ีดี รู้จกัการเคารพ และใหเ้กียรติ เห็นคุณค่าของตนและผูอ่ื้น 
มีความเช่ือมัน่  กลา้แสดงออกในส่ิงท่ีควร  สร้างค่านิยมท่ีเหมาะสม รู้จกัการประหยดัยึดหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 
อีกทั้งยงัช่วยลดและขจดัปัญหาของนกัเรียน เป็นการเสริมสร้างให้นกัเรียนมีความพร้อมในการเรียนมากข้ึน ซ่ึง
ปัญหาเหล่าน้ีเกิดจากปัจจยัหลาย ๆ ดา้น เช่น ปัญหาทางดา้นเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  การปกครอง ตลอดจน
การรับอารยธรรมแบบอย่างจากตะวนัตก กอรปกบัความเจริญกา้วหน้าทางเทคโนโลยีท่ีรุดหน้ารวดเร็ว  การ
เปล่ียนแปลงดงักล่าวสร้างพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมข้ึนมากมาย เช่น ปัญหานกัเรียนหนีเรียน นกัเรียนก่อการวิวาท  
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การมีเพศสมัพนัธก่์อนถึงวยัอนัควร ส่ิงเหล่าน้ีลว้นเป็นอุปสรรคท่ีทาํลายพฒันาการการเจริญเติบโตและพฒันาการ
การเรียนรู้ของผูเ้รียน จากความสําคญัและความหลากหลายของปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัผูเ้รียนในปัจจุบนั ผูบ้ริหาร
โรงเรียนซ่ึงมีหนา้ท่ีในการวางแผน และกาํหนดกรอบนโยบายการพฒันานกัเรียนตามโครงสร้างการบริหารงาน
ในฝ่ายต่างๆ จาํเป็นอย่างยิ่งท่ีตอ้งใหค้วามสําคญักบัการบริหารงานดา้นกิจการนกัเรียน โดยตอ้งใหค้วามสําคญั
ควบคู่ไปกบัการบริหารงานอ่ืนๆ เพือ่จดัหาบริการท่ีดี เหมาะสม มีคุณภาพและตรงตามความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของ
นกัเรียน (ป่ินหทยั  หนูนวล, 2544, หนา้ 12)  
 การบริหารจดัการงานดา้นกิจการนกัเรียนท่ีดีจะส่งผลใหน้กัเรียนประสบความสาํเร็จในการศึกษา และ
ปัจจยัท่ีส่งเสริมความสําเร็จของการศึกษาอีกประการหน่ึงก็คือความร่วมมือของผูป้กครอง ดงันั้น ความคิดเห็น
ของผูป้กครองจึงมีความจาํเป็นต่อการบริหารกิจการนักเรียนมาก เน่ืองจากสภาพของนักเรียนในปัจจุบนัยงัมี
คุณลกัษณะท่ีไม่พึงประสงคข์องสังคม โดยเฉพาะปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบันกัเรียนนกัศึกษาท่ีกาํลงัอยู่ในวยัเรียน เช่น 
ปัญหายาเสพติด การทะเลาะวิวาท การใชค้วามรุนแรงท่ีเกิดข้ึนในสังคม การประพฤติผิดเก่ียวกบัเร่ืองเพศ เป็นตน้ 
ซ่ึงปัญหาเหล่าน้ีบ่งบอกถึงการขาดความมีระเบียบวินัยและการเสริมสร้างสภาพทางร่างกายและจิตใจท่ีดี ขาด
ภูมิคุม้กันท่ีดีจากครอบครัวและความรู้ความเขา้ใจในการดาํรงชีวิตและการปรับตัวให้ทันกับสภาพสังคมท่ี
เปล่ียนไปในปัจจุบนั ซ่ึงโรงเรียนสตรีวุฒิศึกษา เป็นโรงเรียนท่ีจดัการศึกษาใหก้บันกัเรียนในระดบัมธัยมศึกษา 
และนกัเรียนส่วนใหญ่อยูใ่นช่วยของวยัรุ่นตอนตน้ ปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบันกัเรียนและสภาพการเปลี่ยนแปลงท่ีเป็น
ส่ิงย ัว่ยุให้นกัเรียนเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในทางท่ีไม่ดีเร่ิมมีมากข้ึน โดยการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบันักเรียน 
จาํเป็นตอ้งไดรั้บความร่วมมือจากผูป้กครอง เพื่อเป็นพื้นฐานในการวางแผน กาํหนดนโยบายการทาํงานเก่ียวกบั
การบริหารงานดา้นกิจการนกัเรียน ใหมี้ประสิทธิภาพและสามารถพฒันาผูเ้รียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

1.  เพือ่ศึกษาความคิดเห็นของผูป้กครองนกัเรียน ท่ีมีต่อการบริหารงานดา้นกิจการนกัเรียนของโรงเรียน
สตรีวฑุฒิศึกษา เขตคลองสาน  กรุงเทพมหานคร 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูป้กครองนกัเรียน ท่ีมีต่อการบริหารงานดา้นกิจการนกัเรียนของ
โรงเรียนสตรีวุฑฒิศึกษา เขตคลองสาน  กรุงเทพมหานครจาํแนกตาม อาย ุอาชีพ ระดบัการศึกษาและรายไดข้อง
ผูป้กครอง 

3.  เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัการบริหารงานดา้นกิจการนกัเรียนของ
โรงเรียนสตรีวฑุฒิศึกษา เขตคลองสาน  กรุงเทพมหานคร 
 
สมมุติฐานการวจิยั 
    ผูป้กครองท่ีมีอาย ุอาชีพ ระดบัการศึกษา และรายไดต่้างกนั มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานกิจการ
นกัเรียนของโรงเรียนสตรีวฑุฒิศึกษา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 
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ขอบเขตการวจิยั 
1.  ประชากร 
      ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูป้กครองของนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1- มธัยมศึกษา

ปีท่ี 3 ของโรงเรียนสตรีวฑุฒิศึกษา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ในปีการศึกษา 2552 จาํนวน 411  คน 
2.  กลุ่มตัวอย่าง 
      กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูป้กครองนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1- มธัยมศึกษาปีท่ี 3 

ของโรงเรียนสตรีวฑุฒิศึกษา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร จาํนวน 196  คน 
 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวจิยั 
                 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัในคร้ังน้ี ไดแ้ก่ แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนมีค่าความตรงเชิงเน้ือหาอยู่ในช่วง 
0.66-1.00 และมีค่าความเช่ือมัน่ 0.99 แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ  
   1.  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยสอบถามเก่ียวกบัอายุ อาชีพ 
ระดบัการศึกษาและรายไดข้องผูป้กครอง 

 2.  แบบสอบถามเก่ียวกบัความคิดเห็นของผูป้กครองนกัเรียน ท่ีมีต่อการบริหารงานดา้นกิจการนกัเรียน
ของโรงเรียนสตรีวฑุฒิศึกษา เขตคลองสาน  กรุงเทพมหานคร มีลกัษณะเป็นแบบมาตราประมาณค่า (rating scale) 
ท่ีผูวิ้จยัสร้างข้ึนจากกรอบแนวคิด การบริหารงานและโครงสร้างการบริหารงานกิจการนกัเรียนโรงเรียนสตรีวฑุฒิ
ศึกษา โดยแยกเป็น 8 ดา้น 
    3.  ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกบัสภาพปัญหาและแนวทางแกไ้ขปัญหาการบริหารงาน
ดา้นกิจการนกัเรียนของโรงเรียนสตรีวฑุฒิศึกษา เขตคลองสาน  กรุงเทพมหานคร เป็นคาํถามปลายเปิด  
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูว้ิจยันาํหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฎัธนบุรี ไปขอความร่วมมือจากโรงเรียนเพื่อเก็บ
รวบรวมขอ้มูล  นาํแบบสอบถามท่ีผา่นความเห็นชอบของผูบ้ริหารโรงเรียนสตรีวุฑฒิศึกษาไปเก็บรวบรวมขอ้มูล
จากผูป้กครองนกัเรียนในโรงเรียน โดยทาํการแจกคาํถามดว้ยตวัเอง และ เก็บรวบรวมแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์
ไดรั้บคืนจาํนวน 196 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล   ผูว้ิจยัใชค้อมพิวเตอร์โปรแกรมสาํเร็จรูปในการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยใชส้ถิติ ดงัน้ี 

1.  ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม นาํมาแจกแจงความถ่ีและหาค่าร้อยละ 
2.  ขอ้มูลเก่ียวกบัความคิดเห็นของผูป้กครองนกัเรียน ท่ีมีต่อสภาพการบริหารงานกิจการนกัเรียน

โรงเรียนสตรีวฑุฒิศึกษา โดยหาค่าเฉล่ีย ( X) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
3.  วิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูป้กครองนกัเรียน จาํแนกตามอายุ  อาชีพ ระดบัการศึกษา 

และรายไดข้องผูป้กครอง  โดยนาํมาทดสอบความแตกต่างดว้ยค่าสถิติ  F-test  และทดสอบความแตกต่างรายคู่
ดว้ยวิธีของ Scheffe 
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 4.  ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกบัสภาพปัญหาและแนวทางแกไ้ขปัญหาการบริหารงาน
ดา้นกิจการนกัเรียนของโรงเรียนสตรีวฑุฒิศึกษา เขตคลองสาน  กรุงเทพมหานคร โดยใชก้ารวิเคราะห์เชิงเน้ือหา 
(content analysis) และแจกแจงความถ่ีของความคิดเห็น 
 
สรุปผลการวจิยั 

  1.  ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียน ที่มีต่อการบริหารงานด้านกิจการนักเรียนของโรงเรียนสตรี
วุฑฒิศึกษา เขตคลองสาน  กรุงเทพมหานคร 

จากผลการวิจยั  พบว่า โดยภาพรวมผูป้กครองมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานกิจการนักเรียน 
โรงเรียนสตรีวฑุฒิศึกษา อยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงสามารถสรุปผลการวิจยัไดด้งัน้ี 

อนัดบัท่ี 1 คือดา้นกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม พบวา่ ผูป้กครองมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานดา้น
กิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมภาพรวมอยูใ่นระดบั มาก ซ่ึงเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูป้กครองนกัเรียนมีความ
คิดเห็นต่อดา้นกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมมากท่ีสุดในเร่ือง มีการมอบเกียรติบตัรใหก้บันกัเรียนท่ีมีความประพฤติ
ดีในดา้นคุณธรรม จริยธรรม 

อนัดบัท่ี 2 คือดา้นการปกครองและเสริมสร้างระเบียบวินยั พบว่า ผูป้กครองมีความคิดเห็นต่อการ
บริหารงานด้านการปกครองและเสริมสร้างระเบียบวินัยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซ่ึงเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบวา่ ผูป้กครองนกัเรียนมีความคิดเห็นต่อดา้นการปกครองและเสริมสร้างระเบียบวินยัมากท่ีสุดในเร่ือง โรงเรียน
รณรงคใ์หน้กัเรียนเขา้แถวเคารพธงชาติอยา่งตรงเวลา 

อนัดบัท่ี 3 คือดา้นการบริการทุนการศึกษา พบว่า ผูป้กครองมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานดา้น
การบริการทุนการศึกษา ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ซ่ึงเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูป้กครองนักเรียนมีความ
คิดเห็นต่อดา้นการบริการทุนการศึกษามากท่ีสุดในเร่ือง จดัตั้งกองทุนสําหรับให้ความช่วยเหลือนักเรียนท่ีขาด
แคลนและนกัเรียนท่ีเรียนดี 

อนัดบัท่ี 4 คือดา้นการแกปั้ญหานกัเรียน พบว่า ผูป้กครองมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานดา้นการ
แกปั้ญหานกัเรียน ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงเม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูป้กครองนกัเรียนมีความคิดเห็นต่อ
ดา้นการแกปั้ญหานักเรียนมากท่ีสุดในเร่ือง โรงเรียนให้ความสําคญักบัการป้องกนัยาเสพติดเขา้สู่สถานศึกษา
อยา่งจริงจงั 

อนัดบัท่ี 5 คือดา้นการแนะแนว พบว่า ผูป้กครองมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานดา้นการแนะ
แนว ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูป้กครองนกัเรียนมีความคิดเห็นต่อดา้นการแนะ
แนวมากท่ีสุดในเร่ือง โรงเรียนจดับริการแนะแนวในเร่ืองทุนการศึกษาและการศึกษาต่อ 

อนัดบัท่ี 6 คือดา้นการบริการทัว่ไป พบว่า ผูป้กครองมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานดา้นการ
บริการทัว่ไปภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ซ่ึงเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูป้กครองนกัเรียนมีความคิดเห็นต่อดา้น
การบริหารทัว่ไปมากท่ีสุดในเร่ือง โรงเรียนมีการจดัปฐมนิเทศใหก้บัผูป้กครองและนกัเรียนก่อนเปิดภาคเรียนทุก
ปี 

 อนัดบัท่ี 7 คือดา้นการจดับริการสุขภาพอนามยันกัเรียน พบว่า ผูป้กครองมีความคิดเห็นต่อการ
บริหารงานดา้นการจดับริการสุขภาพอนามยันกัเรียน ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ซ่ึงเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 
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ผูป้กครองนกัเรียนมีความคิดเห็นต่อดา้นการจดับริการสุขภาพอนามยันกัเรียนมากท่ีสุดในเร่ือง มีห้องพยาบาลที่
เหมาะสมกบัการดูแลสุขภาพของนกัเรียน 

 อนัดบัท่ี 8 คือดา้นกิจกรรมชมรม พบว่า ผูป้กครองมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานดา้นกิจกรรม
ชมรม ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซ่ึงเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูป้กครองนักเรียนมีความคิดเห็นต่อด้าน
กิจกรรมชมรม มากท่ีสุดในเร่ืองเปิดโอกาสใหน้กัเรียนเลือกชุมนุมหรือชมรมตามความสนใจของนกัเรียน  
     2.  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียน ที่มีต่อการบริหารงานด้านกิจการนักเรียน
ของโรงเรียนสตรีวุฑฒิศึกษา เขตคลองสาน 
          ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูป้กครองนกัเรียน ท่ีมีต่อการบริหารงานดา้นกิจการนกัเรียน
ของโรงเรียนสตรีวฑุฒิศึกษา เขตคลองสาน จาํแนกตามสถานภาพของผูป้กครอง พบว่า ผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีอาย ุ
อาชีพ และระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานกิจการนกัเรียนของโรงเรียนสตรีวุฑฒิศึกษา 
ในภาพรวมไม่แตกต่างกนั ส่วนผูป้กครองท่ีมีรายไดต้่างกนั มีมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานกิจการนกัเรียนของ
โรงเรียนสตรีวฑุฒิศึกษา ในภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   
    3.  สภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาเก่ียวกับการบริหารงานด้านกิจการนักเรียนของโรงเรียนสตรี
วุฑฒิศึกษา เขตคลองสาน  กรุงเทพมหานคร 
                       สภาพปัญหาและแนวทางแกไ้ขปัญหาท่ีผูป้กครองนกัเรียนเสนอแนะเก่ียวกบัการบริหารงานดา้น
กิจการนกัเรียนของโรงเรียนสตรีวุฑฒิศึกษา ผลการวิจยั พบว่า สภาพปัญหาการบริการงานกิจการนกัเรียน ของ
โรงเรียนสตรีวุฑฒิศึกษาคือ นกัเรียนไม่ปฏิบติัตามกฎระเบียบวินยัของโรงเรียน บุคลากรครูมีนอ้ยเกินไปทาํให้
ดูแลนกัเรียนไม่ทัว่ถึง และนกัเรียนไดรั้บการฝึกฝนทางดา้นจริยธรรมและคุณธรรมนอ้ยเกินไป ส่วนแนวทาง
แกไ้ขปัญหาคือ โรงเรียนควรเคร่งครัดกบักฎระเบียบวินยัของนกัเรียนมากข้ึน ควรมีบุคลากรดูแลนกัเรียนอย่าง
เหมาะสมและเพียงพอ และโรงเรียนควรเขม้งวดกบัการป้องกนัสารเสพติดในโรงเรียน 

 
อภปิรายผล 
    1.    ความคดิเห็นของผู้ปกครองนักเรียน ที่มต่ีอการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนสตรีวุฑฒิ
ศึกษา เขตคลองสาน  กรุงเทพมหานคร 
                       จากผลการวิจยัท่ีพบว่า ผูป้กครองนกัเรียนมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานกิจการนกัเรียนในดา้น
กิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมเป็นอนัดบัท่ี 1 โดยมีความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองมีการมอบเกียรติบตัรใหก้บันกัเรียนท่ีมี
ความประพฤติดีในดา้นคุณธรรม จริยธรรม มีการส่งเสริมให้นกัเรียนไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมในโครงการธนาคาร
ความดี และมีการนิมนต์พระสงฆ์มาบรรยายธรรมะเน่ืองในวนัสําคญัทางศาสนา ทั้งน้ี เพราะผูป้กครองเห็น
ความสาํคญัของการปลูกฝังจิตสาํนึกของความเป็นคนดีใหก้บันกัเรียน ใหเ้ป็นพ้ืนฐานของความดีในการนาํไปใช้
ในชีวิตประจาํวนั ถา้มีการอบรมจริยธรรมและคุณธรรมให้กบันักเรียนและมอบเกียรติบตัรเชิดชูเกียรติ จะเป็น                  
การสร้างแรงเสริมและแรงจูงใจให้นักเรียนรู้จักการทาํความดีกันมากข้ึน ขอ้คน้พบดังกล่าวน้ี สอดคลอ้งกับ              
กรมวิชาการ (2541, หนา้ 13) ไดเ้สนอแนะแนวทางในการดาํเนินการจดักิจกรรมเพื่อส่งเสริมจริยธรรมนกัเรียน 
สรุปไดว้่า จริยธรรม เป็นเร่ืองของการฝึกนิสัย โดยทาํบ่อยๆ จนเป็นนิสัยจนกลายเป็นคุณธรรม เป็นการเร่ิมจาก
ภายนอกเขา้สู่ภายใน และเป็นลกัษณะนิสัย เป็นคุณสมบติัท่ีดีมีในจิตใจ ในขณะเดียวกนั ระบบการศึกษาตอ้ง
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คาํนึงถึงสภาพแวดลอ้ม เช่น สภาวะของชุมชน ความเป็นอยู่เศรษฐกิจและอาชีพ เป็นต้น ส่ิงต่างๆ เหล่าน้ีมี
ความสัมพนัธ์ท่ีจะนาํไปสู่การพฒันาเด็กให้มีการพฒันาสติปัญญาและจริยธรรมให้เกิดข้ึน จากขอ้คน้พบท่ี
สอดคลอ้งกนัดงักล่าวน้ีแสดงวา่ ผูป้กครองเห็นดว้ยกบัโรงเรียนท่ีมีการเชิดชู ยกยอ่งนกัเรียนท่ีประพฤติตนเป็นคน
ดี ด้วยการได้รับมอบรางวลัหรือเกียรติบตัร เพื่อแสดงถึงความเป็นคนดี และเป็นแบบอย่างท่ีดีของโรงเรียน 
นอกจากน้ี การจดักิจกรรมท่ีเป็นการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมต่างๆ ของโรงเรียน ไดแ้ก่ การจดักิจกรรมใน
วนัสาํคญัทางพระพทุธศาสนา และวนัสาํคญัของชาติต่างๆ เช่น วนัพ่อแห่งชาติ วนัแม่แห่งชาติ และจดักิจกรรมให้
นักเรียนได้แสดงออกถึงความเป็นคนดีในวนัสําคญัต่างๆ ด้วยการจัดกิจกรรมให้บุคลากรครู นักเรียนและ
ผูป้กครองไดมี้ส่วนร่วมในการจดักิจกรรม และมีการประเมินผลเพื่อนาํไปพฒันากิจกรรมเก่ียวกบัคุณธรรมและ
จริยธรรมของโรงเรียนใหดี้เพิม่ข้ึน 

  2.  การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียน ที่มีต่อการบริหารงานกิจการนักเรียนของ
โรงเรียนสตรีวุฑฒิศึกษา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร   

      จากผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูป้กครองนกัเรียน ท่ีมีต่อการบริหารงานกิจการนกัเรียน
ของโรงเรียนสตรีวุฑฒิศึกษา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร พบว่า ผูป้กครองท่ีมีอายตุ่างกนัมีความคิดเห็นต่อ
การบริหารงานกิจการนกัเรียนของโรงเรียนสตรีวุฑฒิศึกษา ไม่แตกต่างกนั ผลการวิจยัดงักล่าวน้ี แสดงใหเ้ห็นว่า 
ผูป้กครองนกัเรียนท่ีอยู่ในช่วงอายตุ่างกนั มีแนวความคิดเห็นไม่แตกต่างกนั ส่วนผูป้กครองอาชีพต่างกนัมีความ
คิดเห็นต่อการบริหารงานกิจการนกัเรียนของโรงเรียนสตรีวุฑฒิศึกษา ในภาพรวมไม่แตกต่างกนั เม่ือเปรียบเทียบ
รายดา้น พบวา่  ผูป้กครองท่ีมีอาชีพต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานกิจการนกัเรียนของโรงเรียนสตรีวุฑฒิ
ศึกษาแตกต่างกนั 1 ดา้น คือดา้นการบริการทุนการศึกษา ซ่ึงพบว่า ผูป้กครองท่ีมีอาชีพอ่ืนๆ มีความคิดเห็น 
แตกต่างจากผูป้กครองท่ีมีอาชีพธุรกิจส่วนตัวและอาชีพคา้ขาย อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และ
ผูป้กครองท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานกิจการนกัเรียนของโรงเรียนสตรีวุฑฒิศึกษา 
ในภาพรวมไม่แตกต่างกนั เม่ือเปรียบเทียบรายดา้น พบว่า  ผูป้กครองท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีความคิดเห็นต่อ
การบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนสตรีวุฑฒิศึกษาแตกต่างกนั อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
จาํนวน 4 ดา้น ไดแ้ก่ 1)  ดา้นการจดับริการสุขภาพอนามยันกัเรียน 2) ดา้นกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม 3) ดา้นการ
แนะแนว และ 4) ดา้นการบริการทัว่ไป สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ สมชาย  สังกะสูตร (2542, บทคดัยอ่) พบว่า 
ผูป้กครองนักเรียนมีความคิดเห็นว่า โรงเรียนบริหารงานได้ดี  โดยเฉพาะโครงการวนัเกิดของนักเรียนท่ีสร้าง
ความผูกพนั ส่วนสถานภาพท่ีต่างกนัพบว่า เพศ วุฒิการศึกษา สถานภาพสมรสมีผลต่อระดบัความคิดเห็นในการ
บริหารงานดา้นกิจการนกัเรียน และผูป้กครองท่ีมีรายไดต่้างกนัมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานกิจการนกัเรียน
ของโรงเรียนสตรีวุฑฒิศึกษา ในภาพรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  เม่ือเปรียบเทียบราย
ดา้น พบว่า  ผูป้กครองท่ีมีรายไดต่้างกนัมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนสตรีวุฑฒิ
ศึกษาแตกต่างกนั 6 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นการปกครองและเสริมสร้างระเบียบวินยั  2)  ดา้นการแกปั้ญหานกัเรียน 3)  
ดา้นการจดับริการสุขภาพอนามยันกัเรียน 4) ดา้นกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม 5) ดา้นการแนะแนว และ 6) ดา้นการ
บริการทัว่ไป จากขอ้คน้พบดงักล่าวแสดงว่า รายไดข้องผูป้กครองเป็นตวัช้ีวดัอยา่งหน่ึงของความคาดหวงัต่อการ
บริหารงานกิจการนกัเรียนของโรงเรียนสตรีวฑุฒิศึกษา จากขอ้สังเกตทาํใหท้ราบว่า ผูป้กครองท่ีมีรายไดน้อ้ยและ
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ระดบัปานกลาง มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานกิจการนกัเรียนของโรงเรียนสตรีวุฑฒิศึกษาตํ่ากว่า ผูป้กครองท่ี
มีรายไดสู้ง ทั้งน้ี รายไดข้องผูป้กครองมีความสมัพนัธ์กบัคา่ใชจ่้ายของบุตรหลานท่ีจาํเป็นตอ้งใชใ้นการศึกษา  
                  3.  ความคดิเห็นและข้อเสนอแนะเพิม่เติมของผู้ปกครองเก่ียวกับสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา
การบริหารงานด้านกิจการนักเรียนของโรงเรียนสตรีวุฑฒิศึกษา เขตคลองสาน  กรุงเทพมหานคร 

       ผูป้กครองนกัเรียนไดเ้สนอแนะสภาพปัญหาการบริหารงานกิจการนกัเรียน ของโรงเรียนสตรีวุฑฒิ
ศึกษา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร เก่ียวกบัเร่ืองนกัเรียนไม่ปฏิบติัตามกฎระเบียบวินยัของโรงเรียน บุคลากร
ครูมีน้อยเกินไปทาํให้ดูแลนักเรียนไม่ทัว่ถึง และนกัเรียนไดรั้บการฝึกฝนทางดา้นจริยธรรมและคุณธรรมน้อย
เกินไป จากขอ้คน้พบดงักล่าวแสดงว่า ผูป้กครองมองเห็นสภาพปัญหาของการดาํเนินงานกิจการนกัเรียนเก่ียวกบั
กฎ ระเบียบวนิยัของโรงเรียน โดยเฉพาะเร่ืองการแต่งกาย ความตรงต่อเวลาและปัญหาของนกัเรียนท่ีเก่ียวกบัการ
หนีเรียน ทั้งน้ีเน่ืองจาก สภาพการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีและความเจริญทางดา้นวตัถุเขา้มามีบทบาทต่อการ
ดาํเนินชีวิตประจาํวนัของนักเรียน เช่น ค่านิยมการแต่งกาย เคร่ืองสําอาง และแฟชัน่ต่างๆ จึงทาํให้นักเรียนมี
พฤติกรรมลอกเลียนแบบ และนาํพฤติกรรมแบบอยา่งท่ีไม่ดีมาใชใ้นโรงเรียน จึงทาํใหเ้ป็นปัญหาของผูป้กครอง
และครูท่ีตอ้งรับผดิชอบ คอยใหค้าํแนะนาํอยา่งใกลชิ้ด เพ่ือใหน้กัเรียนสามารถรู้จกัปรับตวัเขา้กบัการเปล่ียนแปลง
ของสังคมไดอ้ยา่งเหมาะสม ส่วนขอ้เสนอแนะและแนวทางแกไ้ขปัญหาคือ โรงเรียนควรเคร่งครัดกบักฎระเบียบ
วินยัของนกัเรียนมากขึ้น จดัใหมี้บุคลากรดูแลนกัเรียนอยา่งเหมาะสมและเพียงพอ ควรเขม้งวดกบัการป้องกนัสาร
เสพติดในโรงเรียน จากขอ้คน้พบดงักล่าวแสดงว่า ผูป้กครองตอ้งการใหโ้รงเรียนสตรีวุฑฒิศึกษา จดับุคลากรครู
และเจ้าหน้าท่ีอย่างเพียงพอในการดูแลนักเรียนเก่ียวกับระเบียบวินัย รวมถึงพฤติกรรมของนักเรียนให้อยู่ใน
กฎระเบียบของโรงเรียน ทั้งน้ีเน่ืองจาก ปัญหาวยัรุ่นและยาเสพติดในกลุ่มเยาวชน เป็นปัญหาท่ีสําคญัท่ีกาํลงั
ระบาดเขา้สู่สถานศึกษา ดงันั้น โรงเรียนจึงควรมีมาตรการในการป้องกนัไม่ใหย้าเสพติดเขา้มาสู่สถานศึกษา และ
สนับสนุนให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เช่น เล่นกีฬา ดนตรี และกิจกรรมนันทนาการต่างๆ เพื่อ
หลีกเล่ียงใหน้กัเรียนใชเ้วลาดงักล่าวไปประพฤติตนในทางท่ีไม่เหมาะสม        
 
 
ข้อเสนอแนะ 
                 1.  ข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลการวจิยัไปใช้  มดีังนี ้
             1.1  หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในระดบันโยบาย ควรนาํผลการวิจยัไปกาํหนดแผนและนโยบายการ
ดาํเนินงาน ดงัน้ี  
  1) ดา้นการปกครองและเสริมสร้างระเบียบวินยั ควรมีการฝึกอบรมใหน้กัเรียนรู้จกัการปฏิบติั
ตามกฎจราจรมากข้ึน เช่น การจดัอบรมสารวตัรจราจร การเชิญเจา้หนา้ท่ีตาํรวจมาใหค้วามรู้เก่ียวกบัการจราจร
และการเดินทางมาโรงเรียน 2) ดา้นการแกปั้ญหานกัเรียน ควรมีการมอบหมายให้มีครูหรือเจา้หนา้ท่ีเขา้มาดูแล
การช่วยเหลือและแกปั้ญหานกัเรียน เช่น ครูแนะแนวหรือการกาํหนดแนวทางการทาํงานของครูประจาํชั้นในการ
ช่วยเหลือนกัเรียนท่ีมีปัญหาต่างๆ 3) ดา้นการจดับริการสุขภาพอนามยันกัเรียน โรงเรียนควรจดัอบรมเจา้หนา้ท่ี 
อสม. เพิ่มข้ึน อยา่งนอ้ยภาคเรียนละ 1 คร้ัง โดยการเชิญเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขจากศูนย ์28 เขา้มาฝึกอบรมใหก้บั
นกัเรียนท่ีเป็นตวัแทน และใหค้วามรู้ดา้นสุขภาพกบันกัเรียนเพิ่มข้ึน 4) ดา้นการบริการทุนการศึกษา ผูบ้ริหารควร
แต่งตั้งคณะกรรมการเขา้มาดูแลการดาํเนินงานการจดัหาทุนการศึกษา และคดัเลือกใหมี้ความเหมาะสม 5) ดา้น
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กิจกรรมชมรม ควรเปิดโอกาสใหผู้ป้กครองไดมี้ส่วนร่วมในการเสนอแนะการจดักิจกรรมชมรมมากข้ึน เช่น มี
การแลกเปล่ียนความคิดเห็นในวนัประชุมผูป้กครอง หรือการประชุมผูป้กครองเครือข่าย ร่วมกบัครูและนกัเรียน
ในการจดักิจกรรมชมรม 6) ดา้นกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม ควรมีการจดักิจกรรมวนัสาํคญัต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัดา้น
คุณธรรมและจริยธรรม เช่น วนัสาํคญัทางพุทธศาสนา วนัพอ่แห่งชาติ วนัแม่แห่งชาติ เป็นตน้ โดยเชิญผูป้กครอง
นักเรียนหรือตัวแทนชุมชน เขา้มาร่วมในการทาํกิจกรรมกับทางโรงเรียน 7) ด้านการแนะแนว ควรจัดสรร
บุคลากรครูแนะแนวใหเ้หมาะสมและเพียงพอกบัจาํนวนนกัเรียน โดยกาํหนดนโยบายท่ีเปิดโอกาสใหน้กัเรียนเขา้
มาปรึกษาครูแนะแนวในเร่ืองต่างๆ ไดอ้ยา่งเป็นกนัเอง 8) ดา้นการบริการทัว่ไป ควรมีการจดัสวสัดิการสหกรณ์
ร้านคา้ และร้านคา้ในโรงเรียนให้มีเพียงพอและเหมาะสมกบัจาํนวนนักเรียนและความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ 
และ 9) โรงเรียนควรมีการกาํหนดนโยบายในเร่ืองการดูแลพฤติกรรมนกัเรียนในดา้นต่างๆ และมอบหมายใหค้รู
เขา้มาทาํหนา้ท่ีดงักล่าวอยา่งเหมาะสมและเพยีงพอกบัการดาํเนินงาน 

1.2  หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งระดบัปฏิบติัการ  ควรนาํการวิจยัไปประยุกตใ์ชใ้ห้เขา้กบัการพฒันา
งานกิจการนกัเรียนของโรงเรียน โดยฝ่ายบริหารโรงเรียนจัดควรประชุมครู บุคลากรและเจ้าหน้าที่ทุกคน 
เพื่อร่วมกาํหนดแนวทางการพฒันาการดาํเนินงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนสตรีวุฑฒิศึกษาในด้าน
ต่างๆ โดยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ จากผูบ้ริหารเป็นประจาํทุกภาคเรียน และนาํผลการ
ประเมินไปพฒันาคุณภาพการดาํเนินงานใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของนกัเรียนและเหมาะสมกบัการพฒันา
ผูเ้รียนใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุด  

    2. ข้อเสนอแนะสําหรับการวจิยัคร้ังต่อไป 
          2.1  ควรศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการบริหารงานกิจการนกัเรียนของโรงเรียนสตรี
วฑุฒิศึกษา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร  
          2.2  ควรศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูป้กครองนักเรียน ต่อการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนสตรีวฑุฒิศึกษา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร  
          2.3  ควรสํารวจความต้องการของผูป้กครองนักเรียน ท่ีสามารถเขา้มาช่วยการดาํเนินงานด้าน
กิจการนกัเรียนของโรงเรียนสตรีวฑุฒิศึกษา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 
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ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสํานักงานบัญชีของผู้ประกอบการ  
ในจังหวัดนครปฐม* 

Factors dominating on decision-making to use an accounting service by 
enterpr isers, Nakornprathom 

 
                   ดาบตาํรวจหญิง มาลี   สุขสาํราญ** 

Police Senior Sergeant Major Malee Suksamran  
บทคดัย่อ 
           การวิจัยเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค์   เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการสํานักงานบญัชีของ
ผูป้ระกอบการ จังหวดันครปฐม  และเพื่อเปรียบเทียบปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการสํานักงานบญัชีของ
ผูป้ระกอบการ  จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล  กลุ่มตวัอยา่งคือ ผูป้ระกอบธุรกิจท่ีใชบ้ริการสาํนกังานบญัชีจาํนวน 
364 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้วามถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวน  
 ผลการวิจยัพบว่า ผูป้ระกอบการมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการสํานกังาน
บญัชี  ในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ผูป้ระกอบการ มีความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่น
ระดับมาก เรียงลาํดับจากค่ามากไปน้อยคือ ด้านความซ่ือสัตย์ ด้านการตอบสนอง  ด้านความเช่ือถือ ด้าน
ความสามารถ ดา้นความสุภาพอ่อนโยน ดา้นการส่ือสาร ดา้นการเขา้ถึงบริการ  ดา้นความเขา้ใจ  ดา้นความมัน่คง  
และดา้นการสร้างส่ิงท่ีจบัตอ้งได ้อยูใ่นระดบัปานกลาง ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมี
ผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสํานักงานบัญชี ของผูป้ระกอบการ จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า 
ผูป้ระกอบการท่ีมีเพศ อาย ุ ระดบัการศึกษา ประเภทของธุรกิจ และระยะเวลาของการดาํเนินธุรกิจต่างกนั มีความ
คิดเห็นในภาพรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 ตามลาํดบั  เม่ือพิจารณาเป็นราย
ดา้น พบว่า ผูป้ระกอบการท่ีมีเพศต่างกนั อายุต่างกนั ระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม ดา้นความ
เช่ือถือ ดา้นการตอบสนอง ดา้นความสามารถ ดา้นความสุภาพอ่อนโยน ดา้นความเขา้ใจ ดา้นการสร้างส่ิงท่ีจบั
ตอ้งได้ แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกันอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 และประเภทของธุรกิจต่างกนั ระยะเวลาของการดาํเนินธุรกิจต่างกนัมี
ความคิดเห็นโดยรวม ดา้นการเขา้ถึงบริการ ดา้นการส่ือสาร  แตกต่างกนั อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  
 
 
 
 
                                                 
 * บทความการคน้ควา้อิสระ 
** บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจดัการทัว่ไป) มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
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Abstract 
 The objectives of this research were to study factors dominating on decision-making to use 
accounting service by enterprisers, Nakornprathom and to compare factors mentioned earlier based on personal 
factors. The sample included 364 enterprisers using the service. Questionnaires were used as a research tool.  
The analysis of data was done by use of frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, and analysis of 
variance. 
 The results showed that. The overall opinions toward factors dominating on decision-making to 
use the service were at high level. Considering into aspects, the following aspects were all at high level, 
arranged in descending order as following : honesty, response, reliability, ability, courtesy, communication, 
service approach, comprehension, stability while only tangible things creation was at median level. Compared 
between average scores of opinions given toward factors, mentioned above, based on personal factors, the 
results showed that enterprisers in different gender, age, educational level, business type and business 
transaction period had difference in overall opinions at 0.01 and 0.05 respectively. Considering into aspects, 
enterprisers in different gender, age, educational level had difference in overall opinions toward reliability, 
response, ability, courtesy, comprehension, tangible things creation at 0.01 significant level. Considering into 
lists,  
 
ความนํา 
              ในการประกอบธุรกิจนั้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์กาํหนดใหผู้ป้ระกอบธุรกิจมีหนา้ท่ี
ตอ้งจดัทาํบญัชีใหถู้กตอ้งตามประเภทกิจการ โดยมีกฎหมายเก่ียวกบัการจดัทาํบญัชีคือ “พระราชบญัญติัการบญัชี 
พ.ศ. 2543” (กรมพฒันาธุรกิจการคา้กระทรวงพาณิชย,์ 2543, หนา้ 1) มีการประกาศเม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2543 
เพื่อใหก้ารจดัทาํบญัชี และผูท้าํบญัชีไวอ้ย่างชดัเจน ตลอดจนการกาํหนดใหผู้ท้าํบญัชีตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี คือ มี
ภูมิลาํเนาหรือถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร มีความรู้ภาษาไทยเพียงพอท่ีจะทาํหนา้ท่ีเป็นผูท้าํบญัชีได ้ไม่เคยตอ้งโทษ
โดยคาํพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้าํคุก เน่ืองจากไดก้ระทาํความผิดตามกฎหมายว่าดว้ยการบญัชี หรือกฎหมายว่าดว้ย
ผูส้อบบญัชี หรือกฎหมายว่าดว้ยวิชาชีพบญัชี เวน้แต่พน้ระยะเวลาท่ีถูกลงโทษมาแลว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี 
และมีคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรีทางการบญัชีหรือเทียบเท่าจากสถาบนัการศึกษา  ตอ้งไดรั้บการอบรมขั้นตํ่า
ตามท่ีกรมทะเบียนธุรกิจการคา้กาํหนด ทาํใหส่้งผลกระทบต่อธุรกิจ และสาํนกังานบญัชีในฐานะท่ีใหก้ารบริการ
การจดัทาํบญัชีแก่ธุรกิจ เม่ือมีการกาํหนดเร่ืองการบญัชีในกฎหมายแลว้ภาระดงักล่าวเป็นหนา้ท่ีของฝ่ายบริหารใน
การดูแลการจดัทาํบญัชีให้เป็นไปตามบทบญัญติั  ดงันั้นกิจการขนาดกลางและขนาดเล็กจะนิยมใช้บริการของ
สาํนกังานบญัชี เน่ืองจากการจา้งบุคคลภายนอกเขา้มาทาํงานดา้นบญัชีเป็นเร่ืองยุง่ยาก และนกับญัชีส่วนใหญ่นิยม
ทาํงานในองคก์รขนาดใหญ่ท่ีมีช่ือเสียง และให้ค่าตอบแทนสูงผูป้ระกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดเลก็จึงหนัมา
ใชบ้ริการ ในการจดัทาํบญัชีกบัสาํนกังานบญัชีมากกว่า  การใชบ้ริการของสาํนกังานบญัชีซ่ึงไดรั้บความสะดวก
มากกวา่  และสาํนกังานบญัชียงัสามารถใหบ้ริการดา้น อ่ืน ๆ ท่ีธุรกิจตอ้งการดว้ย 



วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปีท่ี 10 ฉบบัท่ี 1 
โครงการบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 

 
 

 102

 การจดัเก็บขอ้มูลทางการบญัชีเป็นการจดัเก็บขอ้มูลท่ีเป็นตวัเลขซ่ึงมีความสาํคญั คือเป็นขอ้มูลท่ีมี
ประโยชน์เพ่ือใช้ในการประกอบการตดัสินใจในกิจกรรมต่าง ๆ สําหรับผูบ้ริหารเพื่อใชใ้นการจดัการงานของ
ธุรกิจ ตลอดจนฐานะทางการเงินของธุรกิจ ทาํใหผู้บ้ริหารสามารถนาํมาใชใ้นการตดัสินใจ การใชว้ิธีการวิเคราะห์
ทางการเงินโดยอาศยัขอ้มูลทางบญัชีเพื่อพิจารณาลงทุนซ้ือหุ้นของธุรกิจ การพิจารณาการใหสิ้นเช่ือของเจา้หน้ี  
ขอ้มูลทางการบญัชีท่ีได้นั้นจะเป็นประโยชน์ต่อผูใ้ช้อย่างเต็มท่ีก็ต่อเม่ือขอ้มูลท่ีใช้ในการบนัทึกบญัชีนั้นเป็น
ขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ครบถว้นสมบูรณ์ 
 ผูป้ระกอบธุรกิจขาดความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองของหลกัการทาํบญัชี ไม่สามารถจดัทาํบญัชีท่ีถูกตอ้ง
ตามหลกัการบญัชีและขอ้กาํหนดตามกฎหมายไดเ้อง เพราะตอ้งใชค้วามชาํนาญเฉพาะในสาขาวิชาชีพบญัชี ทาํให้
การจดัทาํบญัชีเป็นปัญหายุ่งยากสําหรับธุรกิจ ดงันั้นสํานกังานบญัชีจึงเขา้มามีบทบาทสําคญัในการนาํเสนอแก่
ลูกคา้ในดา้นต่าง ๆ เช่น จดัทาํบญัชี การตรวจสอบบญัชี การวางระบบบญัชี การใหค้าํปรึกษาปัญหาทางบญัชีและ
ภาษีอากร การจดทะเบียนจดัตั้งกิจการ เป็นตน้ นอกจากน้ีสํานักงานบญัชียงัสามารถจดัทาํงบการเงินได้อย่าง
ถูกตอ้ง ทนัเวลา ประหยดัภาษีและลดความเส่ียงในการถูกสรรพากรเรียกตรวจ   
 เน่ืองจากผูว้ิจยัประกอบอาชีพเป็นเจา้ของสํานักงานบญัชี จึงไดส้นใจทาํการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อ
การเลือกใชบ้ริการสาํนกังานบญัชีของผูป้ระกอบการจงัหวดันครปฐม ทาํใหท้ราบถึงปัญหาเก่ียวกบัการใชบ้ริการ
จดัทาํบญัชีจากสาํนกังานบญัชี เพื่อท่ีจะนาํผลการวิจยัไปปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจดัการ และยกระดบั
ความสามารถในการประกอบการของสํานักงานบัญชี เพื่อให้สามารถปรับตัวให้ทันต่อสภาวะแวดล้อมท่ี
เปล่ียนแปลงไป   
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
               1.  เพือ่ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการสาํนกังานบญัชีของผูป้ระกอบการ จงัหวดันครปฐม 
                2.  เพือ่เปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการสาํนกังานบญัชีของผูป้ระกอบการ  จาํแนกตาม
ปัจจยัส่วนบุคคล 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคือ ผูป้ระกอบธุรกิจท่ีใช้บริการสํานกังานบญัชี จงัหวดันครปฐม  ซ่ึงจด
ทะเบียนกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ในจงัหวดันครปฐม มีทั้งหมด 7 อาํเภอ  จาํนวน  6,265 ราย  
ไดข้อ้มูลมาจากสาํนกังานธุรกิจจงัหวดันครปฐม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2552  เลือกเป็นกลุ่มตวัอยา่ง ของจาํนวนผู ้
ประกอบธุรกิจ จาํนวน  364 ราย    
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามจาํนวน 1 ฉบบั แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ  
 1.  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่  เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ประเภทของธุรกิจ รูปแบบ
ของธุรกิจ และระยะเวลาของการดาํเนินธุรกิจ จาํนวน 6 ขอ้ 
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 2.  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสาํนกังานบญัชี แบ่งออกเป็น 10 ดา้นคือ ดา้นความ
เช่ือถือ ดา้นการตอบสนอง ดา้นความสามารถ ดา้นการเขา้ถึงบริการ ดา้นความสุภาพอ่อนโยน ดา้นการส่ือสาร 
ดา้นความซ่ือสัตย ์ดา้นความมัน่คง ดา้นความเขา้ใจ ดา้นการสร้างส่ิงท่ีจบัตอ้งได ้  จาํนวน 40 ขอ้ ลกัษณะของ
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน ประมาณคา่ 5 ระดบั ของ   ลิเคิร์ท (Likert)  
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
                การเกบ็รวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการเก็บขอ้มูล ดว้ยการขอความร่วมมือจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็น
ผูป้ระกอบธุรกิจในจงัหวดันครปฐม โดยนาํแบบสอบถามไปแจกให้กลุ่มตวัอย่างกรอกขอ้มูล จาํนวน 364 คน 
แลว้ขอรับคืนดว้ยตนเอง ไดรั้บแบบสอบถามคืนมา จาํนวน 364 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
                ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถาม จะนาํมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ทุกชุด และนาํมาลง
รหสัประมวลผลขอ้มูล โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป หาความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test และ 
F-test ดงัน้ี 
 1.  วิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยใชค้วามถ่ีและค่าร้อยละ 
 2.  วิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการสาํนกังานบญัชีของผูป้ระกอบการ จงัหวดันครปฐม 
จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล โดยใชค่้าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 
 3.  เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการสํานกังานบญัชี ของ
ผูป้ระกอบการ จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล โดยใช ้t-test และ   F-test 
 4.  เปรียบเทียบพหุคูณ เพื่อทดสอบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการ
สาํนกังานบญัชี ของผูป้ระกอบการ จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยวิธีของ Least Significant Difference 
(LSD) 
 
สรุปผลการวจิยั 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสาํนกังานบญัชีของผูป้ระกอบการ 
ในจงัหวดันครปฐม  สามารถสรุปได ้ดงัน้ี 
 1.  ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 65.93  อายุ 30 ปี – 40 ปี  ร้อยละ 36.81  
รองลงมาอาย ุ41 ปี – 50 ปี  ร้อยละ  34.62 ระดบัการศึกษาปริญญาตรี  ร้อยละ 55.77  รองลงมาตํ่ากว่าปริญญาตรี 
ร้อยละ 34.34  ประเภทธุรกิจ ธุรกิจบริการ ร้อยละ 39.29 รองลงมา ธุรกิจผลิตและจาํหน่าย ร้อยละ 21.43  รูปแบบ
ของธุรกิจ บริษทัจาํกดั ร้อยละ 61.81 และนอ้ยท่ีสุด หา้งหุน้ส่วน ร้อยละ 38.19 ระยะเวลาของการดาํเนินธุรกิจ 15 
ปีข้ึนไป ร้อยละ 35.16  รองลงมา 5 – 10 ปี ร้อยละ 31.59  
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 2.  ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสํานักงานบัญชีของผู้ประกอบการ ในจังหวัด
นครปฐม 
 ผูป้ระกอบการมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสาํนกังานบญัชี  
ในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.69) เม่ือพจิารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี 
 ด้านความเช่ือถือ 
 ผูป้ระกอบการมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( X = 3.94)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.77 – 4.13) ทุกรายการ คือ 
 1.  ความไวว้างใจ บริการตอ้งมีความถูกตอ้งแม่นยาํ และสมํ่าเสมอ 
 2.  ความชาํนาญในการใหบ้ริการ 
 3.  การสร้างความเช่ือมัน่และใหค้วามไวว้างใจในการบริการ โดยเสนอส่ิงท่ีดีท่ีสุดใหลู้กคา้ 
 4.  ช่ือเสียงของผูป้ระกอบการ 
 5.  การใหบ้ริการพื้นฐานเป็นชุด เช่น บริการจดทะเบียน รับจดัทาํบญัชี เพื่อยื่นต่อกรมทะเบียน
พาณิชย ์และกรมสรรพากร 
 6.  ลกัษณะการใหบ้ริการเสริม เช่น การใหค้าํปรึกษาดา้นภาษี การวางแผนภาษี และการวิเคราะห์
งบการเงิน 
 ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัผูป้ระกอบการเพศชายและเพศหญิง อายตุ ํ่ากว่า 30 ปี, 30 ปี – 40 ปี, 41 ปี – 
50 ปี, ระดบัการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี, ปริญญาตรี ประเภทของธุรกิจบริการ ทุกรูปแบบของธุรกิจ ระยะเวลา
ของการดาํเนินธุรกิจ ตํ่ากวา่ 5 ปี , 5 – 10 ปี, 15 ปีข้ึนไป 
 ด้านการตอบสนอง   
 ผูป้ระกอบการมีความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.95)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า
อยูใ่นระดบัมาก ( X =  3.85 – 4.10)  ทุกรายการ คือ 
 1.  ความเตม็ใจท่ีจะใหบ้ริการ ตอ้งใหบ้ริการและแกปั้ญหาอยา่งรวดเร็ว 
 2.  ปฏิบติัต่อผูใ้ชบ้ริการอยา่งดีและมีมาตรฐาน 
 3. พนกังานมีความเขา้ใจถึงความตอ้งการของลูกคา้ 
 4.  ความพร้อมท่ีใหบ้ริการและการอุทิศเวลา 
 5.  มีการติดต่ออยา่งต่อเน่ือง 
 ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัผูป้ระกอบการเพศชายและเพศหญิง อายตุ ํ่ากว่า 30 ปี, 30 ปี – 40 ปี, 41 ปี – 
50 ปี, ระดบัการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี, ปริญญาตรี ประเภทธุรกิจบริการ, ธุรกิจอุตสาหกรรม, ธุรกิจคา้คา้ปลีก/
ซ้ือมาขายไปสินคา้, ธุรกิจผลิตและจาํหน่าย ทุกรูปแบบของธุรกิจ ทุกระยะเวลาของการดาํเนินธุรกิจ 
 ด้านความสามารถ  
 ผูป้ระกอบการมีความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X =3.84)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า
อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.70 – 3.98) ทุกรายการ คือ 
 1.  ความรวดเร็วในการทาํงาน และถูกตอ้ง 
 2.  ความสามารถในความรู้วิชาการท่ีใหบ้ริการ 
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 3.  ความสามารถในการใหบ้ริการของพนกังาน 
 4.  ความสามารถในการส่ือสารของพนกังาน 
 ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัผูป้ระกอบการเพศชายและเพศหญิง อายตุ ํ่ากว่า 30 ปี, 30 ปี – 40 ปี, 41 ปี – 
50 ปี, ระดับการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี, ปริญญาตรี ประเภทธุรกิจบริการ, ธุรกิจคา้ปลีก/ซ้ือมาขายไปสินคา้, 
ธุรกิจคา้ส่ง/ซ้ือมาขายไปสินคา้ ทุกรูปแบบของธุรกิจ ทุกระยะเวลาของการดาํเนินธุรกิจ 
 ด้านการเข้าถงึบริการ   
 ผูป้ระกอบการมีความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.74) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า 
อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.68 – 3.81) ทุกรายการ คือ 
 1.  ผูใ้ชบ้ริการสามารถรับบริการไดส้ะดวก ไม่ซํ้ าซอ้น 
 2.  อยูใ่นสถานท่ีท่ีผูใ้ชบ้ริการติดต่อไดส้ะดวก 
 3.  ผูใ้ชบ้ริการใชเ้วลารอคอยนอ้ย 
 4.  เวลาท่ีใหบ้ริการเป็นเวลาท่ีสะดวกสาํหรับผูใ้ชบ้ริการ 
 ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัผูป้ระกอบการเพศชายและเพศหญิง อาย ุ30 ปี – 40 ปี, 41 ปี – 50 ปี, ระดบั
การศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี, ปริญญาตรี ประเภทธุรกิจบริการ, ธุรกิจผลิตและจาํหน่าย ทุกรูปแบบของธุรกิจ 
ระยะเวลาของการดาํเนินธุรกิจ 5 – 10 ปี, 11 – 15 ปี, 15 ปีข้ึนไป 
 ด้านความสุภาพอ่อนโยน   
 ผูป้ระกอบการมีความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.82) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า 
อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.69 – 3.94) ทุกรายการ คือ 
 1. บุคลากรมีมนุษยส์มัพนัธ์เป็นท่ีน่าเช่ือถือ มีความเป็นกนัเอง มีวิจารณญาณ 
 2.  การแสดงความสุภาพต่อผูใ้ชบ้ริการ 
 3.  ใหก้ารตอ้นรับท่ีเหมาะสม 
 4.  ผูใ้หบ้ริการมีบุคลิกภาพท่ีดี 
 ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัผูป้ระกอบการเพศชายและเพศหญิงอายุตํ่ากว่า 30 ปี, 30 ปี – 40 ปี, 41 ปี – 
50 ปี, ระดบัการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี, ปริญญาตรี ประเภทธุรกิจบริการ ธุรกิจคา้ปลีก/ซ้ือมาขายไปสินคา้ ธุรกิจ
คา้ส่ง/ซ้ือมาขายไปสินคา้ ทุกรูปแบบของธุรกิจ ทุกระยะเวลาของการดาํเนินธุรกิจ 
 ด้านการส่ือสาร  
 ผูป้ระกอบการมีความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.80) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า 
อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.76 – 3.84) ทุกรายการ คือ 
 1.  มีการส่ือสารช้ีแจงขอบเขตและลกัษณะงานบริการ 
 2.  มีการเขา้ถึงลูกคา้ ลูกคา้ไดรั้บคาํปรึกษาคาํแนะนาํทนัทีเม่ือตอ้งการ 
 3.  มีการอธิบายขั้นตอนการใหบ้ริการ 
 4.  มีการติดต่อส่ังการ โดยใชภ้าษาท่ีลูกคา้เขา้ใจง่าย 
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 ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับผูป้ระกอบการเพศชายและเพศหญิง ทุกกลุ่มอายุ ทุกระดับการศึกษา 
ประเภทธุรกิจบริการ ธุรกิจคา้ปลีก/ซ้ือมาขายไปสินคา้ ธุรกิจผลิตและจาํหน่าย ทุกรูปแบบของธุรกิจ ทุกระยะเวลา
ของการดาํเนินธุรกิจ   
 ด้านความซ่ือสัตย์   
 ผูป้ระกอบการมีความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.17) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า 
อยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.13 – 4.20) ทุกรายการ คือ 
 1.  เกบ็รักษาขอ้มูลของลูกคา้เป็นความลบั 
 2.  การใหบ้ริการมีความเท่ียงตรงน่าเช่ือถือ 
 ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัผูป้ระกอบการเพศชายและเพศหญิง ทุกกลุ่มอายุ ทุกระดบัการศึกษา  ทุก
ประเภทของธุรกิจ ทุกรูปแบบของธุรกิจ  ระยะเวลาของการดาํเนินธุรกิจตํ่ากวา่ 5 ปี, 5 -10 ปี, 11 – 15 ปี 
 ด้านความมัน่คง   
 ผูป้ระกอบการมีความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.70) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า 
อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.66 – 4.17) ทุกรายการ คือ 
 1.  มีเคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการจดัทาํบญัชีท่ีมีมาตรฐาน 
 2.  ออกแบบบริการใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 
 3.  นาํเคร่ืองมือหรือเทคโนโลยเีขา้มาช่วยในการนาํเสนอบริการ 
 ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัผูป้ระกอบการเพศชายและเพศหญิง ทุกกลุ่มอายุ ระดับการศึกษาตํ่ากว่า
ปริญญาตรี, ปริญญาตรี ประเภทธุรกิจบริการ ธุรกิจคา้ปลีก/ซ้ือมาขายไปสินคา้ ธุรกิจผลิตและจาํหน่าย ทุกรูปแบบ
ของธุรกิจ ระยะเวลาของการดาํเนินธุรกิจ 5 – 10 ปี, 11 – 15 ปี, 15 ปีข้ึนไป 
 ด้านความเข้าใจ   
 ผูป้ระกอบการมีความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.74) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า 
อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.65 – 3.80) ทุกรายการ คือ 
 1.  การใหค้าํแนะนาํและเอาใจใส่แก่ผูใ้ชบ้ริการ 
 2.  สร้างบริการใหเ้ป็นท่ีรู้จกั 
 3.  การใหค้วามสนใจแก่ผูใ้ชบ้ริการ 
 4.  การเรียนรู้ผูใ้ชบ้ริการ 
 ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัผูป้ระกอบการเพศชายและเพศหญิง อายตุ ํ่ากว่า 30 ปี, 30 ปี – 40 ปี, 41 ปี – 
50 ปี, ระดบัการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี, ปริญญาตรี ประเภทธุรกิจบริการ ธุรกิจคา้ปลีก/ซ้ือมาขายไปสินคา้ ธุรกิจ
ผลิตและจาํหน่าย ทุกรูปแบบของธุรกิจ ทุกระยะเวลาของการดาํเนินธุรกิจ 
 ด้านการสร้างส่ิงทีจ่บัต้องได้   
 ผูป้ระกอบการมีความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง( X = 3.49) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้
พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.64) จาํนวน 1 รายการ คือ การเตรียมวสัดุ อุปกรณ์ใหพ้ร้อมสาํหรับบริการ 
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 ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัผูป้ระกอบการเพศชายและเพศหญิง  อายตุ ํ่ากว่า 30 ปี, 30 ปี – 40 ปี, 41 ปี – 
50 ปี, ระดบัการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี ประเภทธุรกิจบริการ ธุรกิจคา้ปลีก/ซ้ือมาขายไปสินคา้ ธุรกิจผลิตและ
จาํหน่าย ธุรกิจคา้ส่ง/ซ้ือมาขายไปสินคา้ ทุกรูปแบบของธุรกิจ ทุกระยะเวลาของการดาํเนินธุรกิจ 
 3.  การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสํานักงานบัญชี
ของผู้ประกอบการ ในจงัหวดันครปฐม จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการสํานักงาน
บญัชี ของผูป้ระกอบการ ในจงัหวดันครปฐม จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ พบว่า  ผูป้ระกอบการท่ีมี เพศ  
ประเภทของธุรกิจ ต่างกันมีความคิดเห็นในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01  เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี 
 ด้านความเช่ือถือ  
 ผูป้ระกอบการท่ีมีอายุต่างกนั และระดบัการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 จาํนวน 3 รายการ คือ  
 1.  ความชาํนาญในการใหบ้ริการ 
 2.  ลกัษณะการใหบ้ริการเสริม เช่น การใหค้าํปรึกษาดา้นภาษี การวางแผนภาษี และการวิเคราะห์
งบการเงิน 
 3.  การสร้างความเช่ือมัน่และใหค้วามไวว้างใจในการบริการ โดยเสนอส่ิงท่ีดีท่ีสุดใหลู้กคา้   
 ผูป้ระกอบการท่ีมีอายุต่างกัน ประเภทของธุรกิจต่างกันมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 3 รายการ คือ 
 1.  ความไวว้างใจ บริการตอ้งมีความถูกตอ้งแม่นยาํ และสมํ่าเสมอ 
 2.  การใหบ้ริการพ้ืนฐานเป็นชุด เช่น บริการจดทะเบียน รับจดัทาํบญัชี เพื่อยื่นต่อกรมทะเบียน
พาณิชย ์และกรมสรรพากร 
 3.  การสร้างความเช่ือมัน่และใหค้วามไวว้างใจในการบริการ โดยเสนอส่ิงท่ีดีท่ีสุดใหลู้กคา้  
 ผูป้ระกอบการท่ีมีประเภทของธุรกิจต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 2 
รายการ คือ  
 1.  การใหบ้ริการพ้ืนฐานเป็นชุด เช่น บริการจดทะเบียน รับจดัทาํบญัชี เพื่อยื่นต่อกรมทะเบียน
พาณิชย ์และกรมสรรพากร 
 2.  ลกัษณะการใหบ้ริการเสริม เช่น การใหค้าํปรึกษาดา้นภาษี การวางแผนภาษี และการวิเคราะห์
งบการเงิน 
 ด้านการตอบสนอง  
 ผูป้ระกอบการท่ีมีระดับการศึกษาต่างกนั ประเภทของธุรกิจต่างกัน  มีความคิดเห็นโดยรวม 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 5 รายการ คือ 
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 1.  ความเตม็ใจท่ีจะใหบ้ริการ ตอ้งใหบ้ริการและแกปั้ญหาอยา่งรวดเร็ว 
 2.  ความพร้อมท่ีใหบ้ริการและการอุทิศเวลา 
 3.  มีการติดต่ออยา่งต่อเน่ือง 
 4.  ปฏิบติัต่อผูใ้ชบ้ริการอยา่งดีและมีมาตรฐาน 
 5. พนกังานมีความเขา้ใจถึงความตอ้งการของลูกคา้ 
 ผูป้ระกอบการท่ีมีอายุต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05  เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 2 รายการ คือ 
 1.  ความเตม็ใจท่ีจะใหบ้ริการ ตอ้งใหบ้ริการและแกปั้ญหาอยา่งรวดเร็ว 
 2. พนกังานมีความเขา้ใจถึงความตอ้งการของลูกคา้ 
 ผูป้ระกอบการท่ีมีอายุต่างกนั มีความคิดเห็นแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
จาํนวน 1 รายการ คือ  ความพร้อมท่ีใหบ้ริการและการอุทิศเวลา 
 ด้านความสามารถ   
 ผูป้ระกอบการท่ีมีเพศต่างกัน  อายุต่างกัน ระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 3 รายการ คือ 
 1.  ความสามารถในความรู้วิชาการท่ีใหบ้ริการ 
 2.  ความรวดเร็วในการทาํงาน และถูกตอ้ง 
 3.  ความสามารถในการใหบ้ริการของพนกังาน 
 ด้านการเข้าถงึบริการ   
 ผูป้ระกอบการท่ีมีเพศต่างกนั อายตุ่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดับ 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 2 
รายการคือ 
 1.  ผูใ้ชบ้ริการสามารถรับบริการไดส้ะดวก ไม่ซํ้ าซอ้น 
 2.  เวลาท่ีใหบ้ริการเป็นเวลาท่ีสะดวกสาํหรับผูใ้ชบ้ริการ 
 3.  ผูใ้ชบ้ริการใชเ้วลารอคอยนอ้ย 
 4.  อยูใ่นสถานท่ีท่ีผูใ้ชบ้ริการติดต่อไดส้ะดวก 
 ผูป้ระกอบการท่ีมีเพศต่างกนั ระยะเวลาของการดาํเนินธุรกิจต่างกนั มีความคิดเห็นแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ อยูใ่นสถานท่ีท่ีผูใ้ชบ้ริการติดต่อไดส้ะดวก 
 ผูป้ระกอบการท่ีมีระยะเวลาของการดาํเนินธุรกิจต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
จาํนวน 1 รายการ คือ เวลาท่ีใหบ้ริการเป็นเวลาท่ีสะดวกสาํหรับผูใ้ชบ้ริการ 
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 ด้านความสุภาพอ่อนโยน  
 ผูป้ระกอบการท่ีมีอายตุ่างกนั ประเภทของธุรกิจต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
จาํนวน 2 รายการ คือ  
 1.  ใหก้ารตอ้นรับท่ีเหมาะสม 
 2.  ผูใ้หบ้ริการมีบุคลิกภาพท่ีดี 
 ผูป้ระกอบการท่ีมีอายุต่างกนั มีความคิดเห็น แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
จาํนวน 2 รายการ คือ 
 1.  การแสดงความสุภาพต่อผูใ้ชบ้ริการ 
 2. บุคลากรมีมนุษยส์มัพนัธ์เป็นท่ีน่าเช่ือถือ มีความเป็นกนัเอง มีวิจารณญาณ 
 ผูป้ระกอบการท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จาํนวน 2 
รายการ คือ  
 1.  การแสดงความสุภาพต่อผูใ้ชบ้ริการ 
 2.  ใหก้ารตอ้นรับท่ีเหมาะสม 
 ด้านการส่ือสาร  
 ผูป้ระกอบการท่ีมีเพศต่างกนั ระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
จาํนวน 2 รายการ คือ 
 1.  มีการส่ือสารช้ีแจงขอบเขตและลกัษณะงานบริการ 
 2.  มีการติดต่อส่ังการ โดยใชภ้าษาท่ีลูกคา้เขา้ใจง่าย 
 3.  มีการเขา้ถึงลูกคา้ ลูกคา้ไดรั้บคาํปรึกษา คาํแนะนาํทนัทีเม่ือตอ้งการ 
 ผูป้ระกอบการท่ีมีประเภทของธุรกิจต่างกนั  มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 2 
รายการ คือ 
 1.  มีการส่ือสารช้ีแจงขอบเขตและลกัษณะงานบริการ 
 2.  มีการติดต่อส่ังการ โดยใชภ้าษาท่ีลูกคา้เขา้ใจง่าย 
 ด้านความซ่ือสัตย์   
 ผูป้ระกอบการท่ีมีเพศต่างกนั  มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01  เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 2 รายการ คือ 
 1.  การใหบ้ริการมีความเท่ียงตรงน่าเช่ือถือ 
 2.  เกบ็รักษาขอ้มูลของลูกคา้เป็นความลบั 
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 ผูป้ระกอบการท่ีมีอายุต่างกนั ระดบัการศึกษาต่างกนั  ประเภทของธุรกิจต่างกนั มีความคิดเห็น
โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า แตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 รายการ คือ การใหบ้ริการมีความเท่ียงตรงน่าเช่ือถือ 
 ผูป้ระกอบการท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั ประเภทของธุรกิจต่างกนั มีความคิดเห็นแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  จาํนวน 2 รายการ คือ  
 1.  การใหบ้ริการมีความเท่ียงตรงน่าเช่ือถือ 
 2.  เกบ็รักษาขอ้มูลของลูกคา้เป็นความลบั 
 ด้านความมัน่คง   
 ผูป้ระกอบการท่ีมีประเภทของธุรกิจต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 2 
รายการ คือ  
 1.  มีเคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการจดัทาํบญัชีท่ีมีมาตรฐาน 
 2.  นาํเคร่ืองมือหรือเทคโนโลยเีขา้มาช่วยในการนาํเสนอบริการ 
 ด้านความเข้าใจ  
 ผูป้ระกอบการท่ีมีเพศต่างกนั ประเภทของธุรกิจต่างกนั  มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
จาํนวน 2 รายการ คือ 
 1.  การเรียนรู้ผูใ้ชบ้ริการ 
 2.  การใหค้าํแนะนาํและเอาใจใส่แก่ผูใ้ชบ้ริการ 
 3.  การใหค้วามสนใจแก่ผูใ้ชบ้ริการ 
 4.  สร้างบริการใหเ้ป็นท่ีรู้จกั 
 ผูป้ระกอบการท่ีมีเพศต่างกนั มีความคิดเห็นแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
จาํนวน 1 รายการ คือ  การใหค้วามสนใจแก่ผูใ้ชบ้ริการ 
 ด้านการสร้างส่ิงทีจ่บัต้องได้   
 ผูป้ระกอบการท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั  มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.01  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 2 
รายการ คือ 
 1.  การเตรียมวสัดุ อุปกรณ์เพื่ออาํนวยความสะดวกแก่ผูใ้ชบ้ริการ เช่น หนงัสือพิมพ ์โทรทศัน ์
และหอ้งนํ้า 
 2.  มีการใชเ้คร่ืองมือโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ และการส่ือสารการตลาด 
 ผูป้ระกอบการท่ีมีเพศต่างกนั  มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05  เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 2 รายการ คือ 
 1.  การเตรียมวสัดุ อุปกรณ์ ใหพ้ร้อมสาํหรับบริการ 
 2.  มีการใชเ้คร่ืองมือโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ และการส่ือสารการตลาด 
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อภปิรายผล 
 การวิจัยเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการสํานักงานบญัชีของผูป้ระกอบการ ใน
จงัหวดันครปฐม ไดข้อ้มูลเก่ียวกบัผูป้ระกอบการ ประกอบดว้ยเพศ  อายุ  ระดบัการศึกษา ประเภทของธุรกิจ 
รูปแบบของธุรกิจ และระยะเวลาของการดาํเนินธุรกิจ ควรนาํมาอภิปราย ดงัน้ี 
 1.  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 65.93  
อายุ 30 ปี – 40 ปี ร้อยละ 36.81 ระดบัการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 55.77 ประเภทธุรกิจบริการ ร้อยละ 39.29 
รูปแบบของธุรกิจ บริษทัจาํกดั ร้อยละ 61.81 ระยะเวลาของการดาํเนินธุรกิจ 15 ปีข้ึนไป ร้อยละ 35.16   
 2.  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสาํนกังานบญัชีของผูป้ระกอบการ   ผูป้ระกอบการมี
ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสํานักงานบญัชี  ในภาพรวม อยู่ในระดบัมาก 
( X = 3.69)  เม่ือพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ผูป้ระกอบการมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น ยกเวน้ดา้นการ
สร้างส่ิงท่ีจบัตอ้งได ้ อยูใ่นระดบัปานกลาง เรียงลาํดบัจากค่ามากไปนอ้ย คือ ดา้นความซ่ือสัตย ์( X = 4.17) ดา้น
การตอบสนอง ( X = 3.95)  ดา้นความเช่ือถือ ( X = 3.94)  ดา้นความสามารถ ( X = 3.84) ดา้นความสุภาพ
อ่อนโยน ( X = 3.82) ดา้นการส่ือสาร ( X = 3.80)  ดา้นการเขา้ถึงบริการ ( X =3.74) ดา้นความเขา้ใจ ( X = 
3.74)  ดา้นความมัน่คง ( X = 3.70) และดา้นการสร้างส่ิงท่ีจบัตอ้งได ้( X = 3.49) 
 ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ธรรมศกัด์ิ รักษธ์รรมธัญ (2546) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสม
การตลาดบริการท่ีมีผลต่อการเลือกสํานักงานบัญชี ของผูป้ระกอบการในจังหวดัเชียงใหม่ พบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามเป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 31-40 ปี จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี  และปัจจยัดา้นส่วนประสมทาง
การตลาดบริการมีความสาํคญัอยูใ่นระดบัมาก  ไดแ้ก่ ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นช่องทางการ
จาํหน่าย ดา้นบุคลากร ดา้นราคา และดา้นการสร้างและนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ ซ่ึงสํานกังานบญัชีมีการ
ตอบสนองและแกไ้ขปัญหาใหลู้กคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง มีสถานท่ีตั้งใกลส้ถานท่ีราชการติดต่อสะดวก มีความมัน่คง
และน่าเช่ือถือ  พนกังานมีความรู้ ความชาํนาญ และมีความสุภาพเป็นกนัเองกบัผูใ้ชบ้ริการ มีอุปกรณ์สาํนกังานท่ี
ทนัสมยั และขอ้มูลลูกคา้เป็นความลบัและเก็บรักษาขอ้มูลไวเ้ป็นอยา่งดี   และมีค่าสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุธิมา  
แยม้ละมุล (2547) ศึกษาเร่ือง  ความคิดเห็นเก่ียวกบัการเลือกใชส้าํนกังานบญัชี ของผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดยอ่ม 
ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา พบว่า  ผูป้ระกอบการมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัพื้นฐานทางธุรกิจ ใน
การเลือกใชบ้ริการของสํานักงานบริการอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นวสัดุอุปกรณ์ ดา้นการจดัการ ดา้นบุคลากร 
และด้านการเงิน ซ่ึงการเลือกใช้บริการสํานักงานบญัชีไม่แตกต่างกนั  ผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดย่อมมีความ
คิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัพ้ืนฐานทางธุรกิจแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 จากขอ้คน้พบดงักล่าวแสดงให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการให้บริการของสํานักงานบญัชี  
โดยทราบถึงขอ้มูลท่ีผูป้ระกอบการใชใ้นการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสาํนกังานบญัชี ซ่ึงผูป้ระกอบการไม่มีความรู้
ดา้นการบญัชีเพยีงพอ ซ่ึงบริษทัตอ้งมีการจดัทาํบญัชีรายงานภาษีพร้อมทั้งนาํส่งภาษีทุกประเภทต่อกรมสรรพากร 
เพือ่ใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 และตอ้งจดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตรับรองงบการเงิน  ทาํ
ใหผู้ป้ระกอบการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสาํนกังานบญัชี  เน่ืองจาก การจา้งสาํนกังานบญัชีไม่ตอ้งรับผิดชอบเร่ือง
การจดัหาบุคคลท่ีมีความสามารถ  การจา้งสํานักงานบญัชีประหยดักว่าการจา้งพนักงาน สํานกังานบญัชีตอ้งมี
ความน่าเช่ือถือและจดัการแทนผูป้ระกอบการไดดี้กว่าท่ีผูป้ระกอบการจะดาํเนินการเอง มีความแม่นยาํในงาน
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บญัชี นําเสนองานตรงเวลา และขอ้มูลท่ีได้สามารถนาํไปใช้ในการปรับปรุงและวางแผนในการพฒันาการ
บริหารงานและสร้างกลยทุธ์การตลาด เพือ่ตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจยัเร่ือง  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสาํนกังานบญัชีของผูป้ระกอบการ 
ในจงัหวดันครปฐม ขอ้มูลท่ีได้จากการวิจยัคร้ังน้ีจะเป็นขอ้มูลพื้นฐานในการพฒันาคุณภาพการให้บริการเพื่อ
ผูป้ระกอบการสามารถตดัสินใจเลือกใชบ้ริการของสาํนกังานบญัชี  ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
 1.  ดา้นความเช่ือถือ ควรรักษาช่ือเสียงของกิจการ ความเช่ียวชาญ และความถูกตอ้งแม่นยาํในเน้ือหา
ของงานบญัชี  ความถูกตอ้งของรายงานการเงิน การบริการจดัตั้งจดทะเบียนจดัตั้งกิจการ การจดัหาผูส้อบบญัชี 
บริการดา้นภาษี การจดัทาํรายงานการเงินท่ีถูกตอ้งและรวดเร็ว และควรมีการใหบ้ริการเสริม นอกจากการรับทาํ
บญัชี เช่น วางระบบงานในส่วนยอ่ย ๆ ของผูใ้ชบ้ริการ  
 2.  ด้านการตอบสนอง พนักงานควรมีความพร้อมท่ีจะให้บริการอยู่ตลอดเวลา และสามารถ
แกปั้ญหาของลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว ไม่ล่าชา้ มีการติดตามงานอยา่งต่อเน่ือง 
 3.  ดา้นความสามารถ  พนกังานควรมีการใหบ้ริการท่ีถูกตอ้ง รวดเร็วและทนัเวลา  สามารถส่ือสาร
กบัผูป้ระกอบการไดเ้ป็นอยา่งดี เพื่อการติดต่อประสานงานใหง้านมีความถูกตอ้งท่ีสถด 
 4.  ดา้นการเขา้ถึงบริการ ควรมีการปรับปรุงในดา้นของการใหลู้กคา้รอคอยใหน้อ้ยท่ีสุด งานถูกตอ้ง
รวดเร็ว และเพิ่มความสะดวกในการติดต่อกบัสํานักงาน และทาํเลท่ีตั้ งควรอยู่ในสถานท่ีท่ีผูใ้ชบ้ริการสามารถ
ติดต่อไดส้ะดวก ปลอดภยั  
 5.  ดา้นความสุภาพอ่อนโยน พนกังานควรมีการให้การตอ้นรับท่ีดี เหมาะสม และพนกังานทุกคน
ควรมีบุคลิกภาพท่ีดี มีความน่าเช่ือถือ เพือ่ผูป้ระกอบการสามารถใชเ้ป็นขอ้กาํหนดในการเลือกใชบ้ริการไดด้ว้ย 
 6.  ดา้นการส่ือสาร  ควรมีการเขา้ถึงลูกคา้ และลูกคา้สามารถไดรั้บคาํแนะนาํเก่ียวกบังานทางดา้น
การบญัชีต่าง ๆ และรายงานงบการเงินต่าง ๆ ของบริษทัทนัทีท่ีมีปัญหากบักรมสรรพากร 
 7.  ดา้นความซ่ือสัตย ์พนกังานทุกคนในสาํนกังานบญัชี ควรมีความเท่ียงตรงน่าเช่ือถือ และสามารถ
เกบ็รักษาความลบัของลูกคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี เพื่อใหลู้กคา้เกิดความประทบัใจ 
 8.  ดา้นความมัน่คง ควรมีมีการนาํเคร่ืองมือ อุปกรณ์สาํนกังาน หรือเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัเขา้มาช่วย
ในการจดัทาํบญัชี เพื่อใหง้านบญัชีมีคุณภาพ ไดม้าตรฐาน สร้างความพึงพอใจใหก้บัผูใ้ชบ้ริการ 
 9.  ด้านความเขา้ใจ ควรมีการให้บริการท่ีครบวงจร มีการแจ้งข่าวสารด้านภาษีอากร มีการให้
คาํแนะนําด้านเอกสาร   และควรมีการคิดค่าธรรมเนียมในการให้บริการ โดยพิจารณาจากปริมาณเอกสารท่ี
ลงบญัชี และดูจากประเภทของกิจการ 
 10.  ดา้นการสร้างส่ิงท่ีจบัต้องได้ ควรมีส่ิงอาํนวยความสะดวกอ่ืน ๆ ไวค้อยบริการสําหรับ
ผูใ้ช้บริการ ในการเดินทางมาติดต่อกับสํานักงาน เช่น หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ ห้องนํ้ า และบรรยากาศใน
สาํนกังาน พร้อมกบัสถานท่ีจอดรถสาํหรับลูกคา้ท่ีมาติดต่อกบัสาํนกังาน 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาคร้ังต่อไป  
 1. ความคิดเห็นเก่ียวกบัการเลือกใชส้าํนกังานบญัชีของผูป้ระกอบธุรกิจ ในจงัหวดัราชบุรี 
 2.  การเลือกใชบ้ริการสาํนกังานบญัชีอยา่งต่อเน่ืองของผูป้ระกอบการ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 3.  ประสิทธิภาพการใหบ้ริการของสาํนกังานบญัชี  ในเขตปริมณฑลและต่างจงัหวดั  
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ผลการจัดการเรียนรู้และความพงึพอใจทางการเรียน เร่ืองการเมืองการปกครอง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม  โดยใช้บทเรียนการ์ตูนสําหรับ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่6 โรงเรียนบ้านคลองหลวง จังหวดัสมุทรปราการ* 
Learning Achievements, and  student’s satisfaction in Political  and  Government 
on Social Studies, Religion and Culture Subject Group Developed Car toon lesson 

of Prathom Suksa 6 students Ban-klong-luang School, Samutprakarn province 
 
      นางสาวรัตนา  ลาวงศ*์* 
      Miss  Rattana  Lawong 
 
บทคดัย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพื่อพฒันาบทเรียนการ์ตูนเร่ืองการเมืองการปกครอง กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรมชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ใหมี้ประสิทธิภาพ 80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการเมืองการปกครองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีสอนโดยใชบ้ทเรียน
การ์ตูนกบัการสอนปกติ และ 3) เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจทางการเรียนเร่ืองการเมืองการปกครองของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีสอนโดยใช้บทเรียนการ์ตูนกบัการสอนปกติ  ประชากร คือ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนบา้นคลองหลวง  จงัหวดัสมุทรปราการ จาํนวน 4 
หอ้งเรียนกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี  เป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2552 
โรงเรียนบา้นคลองหลวง จงัหวดัสมุทรปราการจาํนวน 2 ห้องเรียน ๆ ละ 30 คน  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ 
แผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนการ์ตูน และแผนการสอนปกติจาํนวน 20 แผน บทเรียนการ์ตูนจาํนวน 
 5 เร่ืองเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และแบบวดัความพึงพอใจทางการเรียนของ
นักเรียนต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนการ์ตูนกบัการสอนปกติ  การวิเคราะห์ขอ้มูล โดย ค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานและการทดสอบค่าที 
 ผลการวิจยัพบว่า 1) บทเรียนการ์ตูน เร่ืองการเมืองการปกครองกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวฒันธรรมมีประสิทธิภาพเท่ากบั 84.10/88.20  2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ีไดรั้บการ
สอนโดย 
 
Abstract 
 The purposes of this research were: (1) to develop Prathom Suksa 6 cartoon lessons on politics 
and government for social study, religion, and culture subject group to be at the 80/80 efficiency level, and  

                                                 
 * บทความวิทยานิพนธ์ 
** ครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 
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(2) to compare learning achievements and satisfactions of students studing  the developed cartoon lessons and  
those in the regular teaching approach. The 60 samples were Ban-klong-luang’s students, Samutprakarn 
province, equally divided into 2 groups: control group and experimental group. The research instruments were 
developed cartoon lessons. with 20 cartoon lessons, regular teaching approach plans, a learning  achievements 
test, and questionnaire on satisfaction in learning. The data were analyzed by mean, standard deviation,  
and t-test. 
 The results of the research showed that, the efficiency of developed cartoon lessons was 
84.10/88.20. The achievements and satisfaction of students who studied by developed cartoon lessons were 
higher than those who studied by regular approach plans. at the level of statistical significance .01.  
 
ความนํา 
 การเมืองการปกครองมีความสําคญั และความจาํเป็นต่อการดาํรงชีวิตประจาํวนั เพราะสภาพ
สังคมไทยปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว ทั้งดา้นภาวะเศรษฐกิจ ดา้นการเมืองการปกครอง บทบาทสังคม 
และหนา้ท่ีในฐานะพลเมืองของประเทศในระบอบประชาธิปไตยส่ิงเหล่าน้ีส่งผลกระทบต่อคนไทย ทาํใหเ้ผชิญ
กบัการเปล่ียนแปลงของคนในสังคมปัจจุบนัการปฏิบติัตนตามกฎระเบียบของสังคม ลดนอ้ยลง ทาํใหส้ังคมเกิด
ความวุ่นวายมีการเอารัดเอาเปรียบกนัมากข้ึน บทบาทความรับผิดชอบ การเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชน 
สังคมและประเทศยงัไม่ประสบความสําเร็จ (กรมวิชาการ, 2545, หน้า 16) เพราะในสังคมมีการแข่งขนักนัสูง
เยาวชนของชาติเคยชินกบัระบบการแข่งขนัตั้งแต่ระดบัอนุบาลจนถึงระดบัมหาวิทยาลยั การเห็นแก่ตวัไดเ้กิดข้ึน
อยา่งกวา้งขวางและก่อใหเ้กิดปัญหาอ่ืน ๆ ตามมานานบัปการ ฉะนั้นการพฒันาคนในภาวะเศรษฐกิจ และสังคม
การเมืองมีแต่การแข่งขนักนั จึงจาํเป็นตอ้งเนน้ใหมี้ความสามคัคี มีคุณธรรม และจริยธรรม ควบคู่ไปกบัการศึกษา
ในส่วนอ่ืนๆ (รัตนา  บาํรุงญาติ, 2547, หนา้ 3) 
 การปลูกฝังจิตสํานึกท่ีถูกต้องเก่ียวกับการเมืองการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคล และสังคมไทยตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศกัราช 2544 ท่ีมุ่งพฒันาผูเ้รียนให้สามารถพฒันาคุณภาพชีวิต พร้อมท่ีจะทาํประโยชน์ให้แก่สังคมตาม
บทบาทและหนา้ท่ีของตนเองในฐานะพลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุขโดย
มุ่งให้ผูเ้รียนรู้จกัคิดเป็น ทาํเป็น และแกปั้ญหาเป็นสามารถดาํรงชีวิต มีสุขภาพสมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ
ทาํงานครองชีวิตอยา่งเป็นสุขได ้(กรมวิชาการ, 2544, หนา้ 5) 
 ดงันั้นประเทศจึงจาํเป็นตอ้งปฏิรูปการเรียนรู้โดยเร็วท่ีสุดเพื่อเสริมสร้างศกัยภาพของเยาวชนให้
สามารถ  คิดเป็น ทาํเป็น มีทกัษะการจดัการเรียนมีคุณธรรม  และค่านิยมท่ีดีงามและรักการแสวงหาความรู้อย่าง
ต่อเน่ือง (รุ่ง  แกว้แดง, ม.ป.ป) กระทรวงศึกษาได้จดัทาํหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2544 เป็น
หลกัสูตรใหม่ท่ีไดป้รับปรุง และพฒันาข้ึนใหส้อดคลอ้งกบัระบบสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปโดยมุ่งเนน้ใหมี้การจดั
การศึกษาดา้นความรู้ ความคิดความสามารถคุณธรรม กระบวนการเรียนและความรับผดิชอบต่อสังคม เพ่ือพฒันา
คนให้มีความสมดุลโดยยึดผู ้เ รียนเป็นสําคัญ ทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองและสังคม
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2544, หนา้ 4) 



วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปีท่ี 10 ฉบบัท่ี 1 
โครงการบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 

 

 116

 หลกัสูตรสังคมศึกษาจะมีส่วนช่วยเตรียมนักเรียนสําหรับการดาํเนินชีวิตเตรียมเยาวชนของชาติ
สําหรับโลกอนาคต เน่ืองจากจุดมุ่งหมายพ้ืนฐานของหลกัสูตรสังคมศึกษา คือ การช่วยพฒันาดา้นการคิดแบบ
สะท้อน  และทักษะความสามารถท่ีจะนําไปใช้ปฏิบัติในบทบาทการเป็นพลเมืองดีในชีวิตประจําว ัน  
(สิทธิศกัด์ิวุลศิริพงษ,์ 2540, หนา้ 206) การจดักิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษามุ่งหวงัใหน้กัเรียนรู้จกัวิเคราะห์ 
แกไ้ขปัญหา ยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ื้นส่งเสริมให้รู้จกัวิเคราะห์ผลดีการปฏิบติัการอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรม
ส่ิงแวดลอ้ม ให้เกิดประโยชน์เหมาะสมกบับทบาทหน้าท่ีต่อครอบครัว ชุมชนและประเทศชาติไดอ้ย่างถูกตอ้ง 
(กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม, 2545, หนา้ 18) มาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสังคมศึกษา
ศาสนาและวฒันธรรมช่วงชั้นท่ี 2 สาระท่ี 2 หนา้ท่ีพลเมือง วฒันธรรม และการดาํเนินชีวิตในสังคมสาระหนา้ท่ี
พลเมืองวฒันธรรมและการดาํเนินชีวิตมีแนวคิดสาํคญัในการปลูกฝังใหผู้เ้รียนมีพื้นฐานความรู้เป็นพลเมืองดีตาม
วิถีประชาธิปไตยทั้งในระดบัตนเอง ครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติ และในสังคมโลกมีส่วนร่วมและปฏิบติัตาม
ระบอบประชาธิปไตย การส่งเสริมให้ผูอ่ื้นปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดีตามสถานภาพ บทบาท สิทธิภาพในฐานะ
พลเมืองนาํหลกัคุณธรรมจริยธรรมของการเป็นพลเมืองดีมาเป็นพื้นฐานในการปฏิบติัตามกฎระเบียบ กติกาของ
สงัคม ตามหลกัสิทธิมนุษยช์นในสังคมไทยและสังคมโลก (หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นคลองหลวง, 2544,
หนา้ 42) หลกัสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงจาํเป็นตอ้งใหมี้การเรียน เร่ืองการเมืองการปกครอง 
 การเรียน เร่ือง การเมืองการปกครอง นกัเรียนจะไดค้วามรู้ความเขา้ใจตอ้งมีส่วนร่วมในทางการเมือง
การปกครอง รู้จักใช้สิทธิและเสรีภาพ มีความรับผิดชอบ มีวินัยในตนเอง(กรมวิชาการ, 2541, หน้า 20-21) 
ส่งเสริมใหส้ถาบนัการศึกษาทุกระดบัมีบทบาทในการปลูกฝังความรู้ความเขา้ใจ  และศรัทธาในวิธีการและเน้ือหา
สาระของการเมืองการปกครองไม่วา่ในดา้นทฤษฏีหรือการปฏิบติั (กรมวิชาการ, 2541, หนา้ 1) 
 การจดักิจกรรมการเรียนการสอนใน สาระท่ี 2 หนา้ท่ีพลเมือง วฒันธรรม และการดาํเนินชีวิตใน
สังคม พบปัญหาหลายดา้นโดยเฉพาะเน้ือหาบางอย่างค่อนขา้งยาก ครูสอนใหน้กัเรียนท่องจาํตามหนงัสือ ทาํให้
นกัเรียนเบ่ือหน่าย และไม่สนใจเรียน เร่ืองการเมืองการปกครอง และยงัขาดส่ือการเรียนการสอนท่ีทนัสมยัทาํให้
ผูเ้รียนไม่บรรลุตามจุดมุ่งหมายท่ีตั้งไว ้กระบวนการจดัการเรียนการสอนของครู จึงจาํเป็นตอ้งเลือกใชส่ื้อและ
นวตักรรมท่ีเหมาะสมเพราะส่ือจะช่วยใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้อยา่งเขา้ใจ ไดค้วามรู้จากเน้ือหาสาระและไม่เบ่ือหน่าย
ต่อการเรียน(นิคม  ชมพหูลวง, 2541, หนา้ 39) ส่ือการ์ตูน  ถือเป็นส่ือท่ีนกัเรียนในระดบัน้ีใหค้วามสนใจและเป็น
ประโยชน์ในการเรียนการสอน การ์ตูนช่วยกระตุน้ใหผู้เ้รียนสนใจเร่ืองท่ีเรียนมากข้ึน  และจาํไดน้านใชเ้ป็นส่ือ
สาํหรับสอนผูเ้รียนเป็นรายบุคคลไดดี้ ทาํใหเ้กิดอารมณ์ขนั สนุกสนานเพลิดเพลิน คลายเครียด ก่อใหเ้กิดความคิด
สร้างสรรค ์(วีระ  พุฒกลาง, 2540, หนา้ 46) หนังสือการ์ตูนมีคุณค่าทาํให้เกิดมโนภาพท่ีดีงามช่วยให้เด็กเกิด
ความคิดสร้างสรรคแ์ละจินตนาการท่ีดีงามดว้ย  การ์ตูนเป็นส่ือประเภทหน่ึงท่ีเหมาะสมกบันกัเรียนในระดบั
ประถมศึกษานอกจากจะเป็นส่ิงพิมพเ์พื่อความบนัเทิงแลว้ ยงัสามารถนาํมาใชใ้นการเสริมทกัษะในการเรียนการ
สอนการ์ตูนเป็นภาษาสากลของโลกท่ีทุกชาติทุกภาษาสามารถเขา้ใจได ้โดยมิตอ้งใช้ภูมิปัญญาสูงแต่อย่างใด 
(ศกัด์ิชยั  เกียรตินารินทร์, 2545, หนา้ 6) เพราะการ์ตูนช่วยกระตุน้ใหเ้ด็กสนใจ ในส่ิงท่ีเรียนช่วยใหเ้ด็กไดเ้รียนรู้
จากการลงมือปฏิบติักิจกรรมท่ีไดรั้บประสบการณ์ท่ีเป็นรูปธรรม การ์ตูนสาํหรับเดก็ไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งมาก 
จากการสาํรวจการอ่านของเด็กท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างมีอายุ  ระหว่าง 8-12 ปี พบว่าเด็กในวยัน้ีสนใจการ์ตูนมากถึง
ร้อยละ 90 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2544, หนา้ 3) และผลการสาํรวจหนงัสือท่ีเด็กชอบอ่านมากท่ีสุดในระดับ
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ประถมศึกษาคือหนงัสือการ์ตูน ร้อยละ96.48 (สุนนัทา  ฝันนิมิต, 2542, หนา้ 10) ดงันั้นการ์ตูนจึงเป็นส่ือการสอน
อีกประการหน่ึงท่ีควรนาํมาใชใ้นระดบัประถมศึกษา  เน่ืองจากเป็นส่ิงท่ีเด็กสนใจอยู่แลว้ดงัผลงานวิจยัหลาย ๆ 
ท่านกล่าวคือผลงานของ วนิดา สาวิสิทธ์ิ (2545, หนา้ 84) ไดศึ้กษาผลสัมฤทธ์ิของการเรียนโดยใชบ้ทเรียนการ์ตูน
และการเรียนปกติกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต เร่ืองทรัพยากรดินของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีท่ี 5 
พบว่า ภาพการ์ตูนมีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.56/80.63 และนักเรียนท่ีได้รับการเรียนโดยใช้ภาพการ์ตูนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่านกัเรียนท่ีไดรั้บการเรียนวิธีปกติสถิติท่ีระดบั .01 ธิดารัตน์ ชูชี (2547, หนา้ 135) 
ไดศึ้กษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาทอ้งถ่ินของเรา ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ระหว่างการจดัการ
เรียนรู้โดยบทเรียนการ์ตูนกบัแบบ 4 MAT พบว่า ประสิทธิภาพเท่ากบั 76.20/80.21 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ ์75/75 และ
นกัเรียนท่ีไดรั้บการเรียนโดยใชภ้าพการ์ตูนกบั 4 MAT มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนไม่แตกต่างกนั 
 จะเห็นไดว้่าบทเรียนการ์ตูน เป็นส่ือการจดัการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถนาํมาใชใ้นการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีน่าสนใจของผูเ้รียน  เป็นเร่ืองราวท่ีเขา้ใจง่าย ก่อให้เกิดความรู้และผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรียนเพราะการ์ตูน คือ หวัใจท่ีสาํคญัท่ีเร้าความสนใจและทาํใหเ้กิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน บรรลุผลตาม
วตัถุประสงค์ในการเรียน เป็นแรงกระตุ้นให้ผูเ้รียนมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน สามารถเขา้ใจเร่ืองราวต่าง ๆ ได้ง่าย  
(วิมลรัตน ์ สุนทรโรจน,์ 2544, หนา้ 118) 
 โรงเรียนบา้นคลองหลวง สํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 จดัการศึกษาระดบั
ประถมศึกษาตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2544 ไดจ้ดัการเรียนรู้เป็น 2 ช่วงชั้น ช่วงชั้นท่ี 1  
(ป.1-3) ช่วงชั้นท่ี 2 (ป.4-6) จดักิจกรรมการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษา กาํหนด
วิสัยทศัน์โรงเรียนบา้นคลองหลวงมุ่งพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณธรรมนาํความรู้กา้วสู่เทคโนโลยี เม่ือวิเคราะห์จุดอ่อน
ในรายงานการประเมินตนเองโรงเรียนบา้นคลองหลวง (Self  Study  Report: S S R) ปี 2548 การพฒันาโรงเรียน
ในด้านคุณภาพผูเ้รียน พบว่านักเรียนโดยภาพรวมควรได้พฒันาหลายดา้น ทกัษะกระบวนการคิด ทกัษะการ
แกปั้ญหาการฝึกฝนทกัษะการคิดวิเคราะห์ การแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง การใชส่ื้อนวตักรรมในการจดัการเรียน
การสอน (โรงเรียนบ้านคลองหลวง, 2548, หน้า 28) นอกจากน้ีรายงานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโรงเรียน 
บา้นคลองหลวง พบวา่ ผลสมัฤทธ์ิของนกัเรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 กลุ่มสาระสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตตาม
หลกัสูตร พุทธศกัราช 2521 (ฉบบัปรับปรุง, 2533) ซ่ึงจดัอยู่ในขอบข่ายของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวฒันธรรม  ปีการศึกษา 2549  คิดเป็นร้อยละ 78 ซ่ึงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาดงักล่าวไม่น่าพอใจ
ตามท่ีโรงเรียนตั้ งไวแ้ละจากการนิเทศติดตามผลของหน่วยงานศึกษานิเทศก์ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมอยูใ่นระดบั
ปานกลางในทุกระดับชั้น ดังรายงานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของชั้นประถมศึกษาปีท่ี1–6 ปีการศึกษา 2549 
(หน่วยศึกษานิเทศก ์สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรปราการเขต 1, 2549) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 มีผลสัมฤทธ์ิ
เฉล่ียร้อยละ 72.87 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 มีผลสัมฤทธ์ิเฉล่ียร้อยละ 73.40 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 มีผลสัมฤทธ์ิ
เฉล่ียร้อยละ 69.69 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 มีผลสัมฤทธ์ิเฉล่ียร้อยละ 69.72 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 มีผลสัมฤทธ์ิ
เฉล่ียร้อยละ 68.74 และชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 มีผลสัมฤทธ์ิเฉล่ียร้อยละ 70.06 ตามลาํดบัโดยมีผลสัมฤทธ์ิเฉล่ีย
รวมทุกระดับชั้ นร้อยละ 70.75 เท่านั้น ซ่ึงไม่สอดคล้องกับความต้องการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
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สมุทรปราการเขต 1 ในมาตรฐานท่ี 9 สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรปราการเขต 1 มีนโยบายและจุดเนน้ 
ยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในทุกช่วงชั้นใหสู้งข้ึนร้อยละ 85 
 ดว้ยหลกัการและเหตุผลดงักล่าวผูว้ิจยัจึงสนใจ  การเรียนการสอนในรูปแบบบทเรียนการ์ตูน ซ่ึงมี
ความสําคญัต่อการสอนในระดับประถมศึกษาเป็นอย่างมาก เพราะเป็นส่ือท่ีเหมาะสมกบัวยั ความสนใจของ
ผูเ้รียน และเป็นส่ือท่ีช่วยกระตุน้ใหผู้เ้รียนลงมือปฏิบติักิจกรรมดว้ยตนเองทาํใหเ้กิดการเรียนรู้ท่ีดียิ่งข้ึน บทเรียน
การ์ตูนสามารถนํามาสร้างเป็นส่ือการเรียนการสอนประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการรู้ได้เป็นอย่างดี  
การพฒันาบทเรียนการ์ตูน เร่ืองการเมืองการปกครอง สําหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 เป็นแนวทางใน 
การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และเป็นการพฒันาการเรียนการสอนท่ียดึผูเ้รียนเป็นสาํคญั ใหมี้ประสิทธิภาพ
บรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 1.  เพ่ือพฒันาบทเรียนการ์ตูน เร่ือง การเมืองการปกครอง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา
และวฒันธรรม สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ใหมี้ประสิทธิภาพเท่ากบั 80/80 
 2.  เพือ่เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  เร่ืองการเมืองการปกครอง  สาํหรับนกัเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีสอนโดยใชบ้ทเรียนการ์ตูนกบัการสอนปกติ 
 3.  เพือ่เปรียบเทียบความพึงพอใจทางการเรียน เร่ือง การเมืองการปกครอง  สาํหรับนกัเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีสอนโดยใชบ้ทเรียนการ์ตูนกบัการสอนปกติ 
 
สมมติฐานงานวจิยั 
 1.  นกัเรียนท่ีเรียนรู้สังคมศึกษา เร่ืองการเมืองการปกครองโดยใชบ้ทเรียนการ์ตูน มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน สูงกวา่นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนปกติ 
 2.  นกัเรียนท่ีเรียนรู้สังคมศึกษา  เร่ืองการเมืองการปกครอง โดยใชบ้ทเรียนการ์ตูน มีความพึงพอใจ
ทางการเรียน สูงกวา่นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนปกติ 
 
ขอบเขตของการวจิยั 
 1.  ขอบเขตด้านประชากร 
 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2552 
โรงเรียนบา้นคลองหลวง  จงัหวดัสมุทรปราการ จาํนวน 4 หอ้งเรียน นกัเรียนจาํนวน 120 คน 
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2552 
โรงเรียนบา้นคลองหลวง สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 1ไดม้าโดยวิธีการสุ่มตวัอย่าง 
แบบกลุ่ม (cluster  sampling) จาํนวนนกัเรียน 2 หอ้ง จาํนวนนกัเรียน 60 คน 
 กลุ่มทดลองเป็น นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/1 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2552 จาํนวน30 คน 
 กลุ่มควบคุมเป็น นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/2 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2552จาํนวน30 คน 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 1.  แผนการจดัการเรียนรู้  โดยใชบ้ทเรียนการ์ตูน เร่ือง  “การเมืองการปกครอง” สาํหรับ นกัเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จาํนวน 10 แผนการจดัการเรียนรู้การสอนปกติ จาํนวน10 แผนการจดัการเรียนรู้ 
 2.  บทเรียนการ์ตูน เร่ือง “การเมืองการปกครอง” สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จาํนวน 5 
เร่ือง คือ กฎหมายการเกิด  กฎหมายการทาํบตัรประจาํตวัประชาชน กฎหมายการเกณฑท์หาร กฎหมาย การจด
ทะเบียนสมรส  กฎหมายการตาย 
 3.  แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสังคมศึกษา เร่ืองการเมืองการปกครอง เป็นแบบทดสอบ
ปรนยั 4 ตวัเลือก จาํนวน 30 ขอ้ 
 4.  แบบสอบถามความพึงพอใจทางการเรียน  เร่ืองการเมืองการปกครอง โดยใชบ้ทเรียนการ์ตูน กบั
การสอนปกติ จาํนวน 1 ฉบบั 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ในการวิจยัคร้ังน้ี  มีขั้นตอนการทดลองและเกบ็รวบรวมขอ้มูลตามลาํดบัขั้น  ดงัน้ี 
 1.  ดาํเนินการติดต่อผูบ้ริหารโรงเรียนบา้นคลองหลวง สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1 เพือ่ขอความร่วมมือในการวิจยั 
 2.  ดาํเนินการทดลอง มีขั้นตอนดงัน้ี 
 2.1  ผูว้ิจยันาํแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ เร่ืองการเมืองการปกครอง โดยใชบ้ทเรียนการ์ตูน 
และแผนการสอนตามปกติท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปดาํเนินการสอนดว้ยตนเอง กบักลุ่มตวัอยา่ง ในภาคเรียนท่ี 1 ปี
การศึกษา 2552 โรงเรียนบา้นคลองหลวง สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมทุปราการ เขต 1 วนัละ 2 ชัว่โมง
สัปดาห์ละ 2 คร้ัง รวม 5 สปัดาห์ จาํนวน 5 เร่ือง ดงัน้ี 
  เร่ืองท่ี  1  กฎหมายการเกิด 
  เร่ืองท่ี  2  กฎหมายการทาํบตัรประจาํตวัประชาชน 
  เร่ืองท่ี  3  กฎหมายการเกณฑท์หาร 
  เร่ืองท่ี  4  กฎหมายการจดทะเบียนสมรส 
  เร่ืองท่ี  5  กฎหมายการตาย 
   2.2  ภายหลงัส้ินสุดการเรียนการสอนใหน้กัเรียนทั้ง 2 กลุ่ม ทาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรียน เร่ือง การเมืองการปกครอง 
   2.3  วดัความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อกระบวนการจดัการเรียนรู้โดยใชบ้ทเรียนการ์ตูนกบั 
การสอนปกติ 20 นาที โดยใชแ้บบสอบถามความพึงพอใจทางการเรียน 
   2.4  นาํผลการทาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองการเมืองการปกครอง โดยใช้
บทเรียนการ์ตูน หลงัเรียนของนกัเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมาตรวจ วิเคราะห์คาํตอบและใหค้ะแนน เพ่ือ
ทดสอบสมมุติฐาน 
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การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผูว้ิจัยนําคะแนนวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทั้ งก่อนเรียนและหลงัของนักเรียนกลุ่มทดลองและ 
กลุ่มควบคุมมาวิเคราะห์ดว้ยวิธีทางสถิติ 
 1.  หาค่าสถิติพื้นฐาน X , S.D 
 2.  เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เร่ืองการเมืองการปกครอง ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 
6 ท่ีไดรั้บการสอนโดยใชบ้ทเรียนการ์ตูน กบัการสอนปกติ โดยใช ้t – test independent 
 3.  เปรียบเทียบความพึงพอใจของนกัเรียน เร่ือง การเมืองการปกครอง ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีท่ี 6 ท่ีไดรั้บการสอนโดยใชบ้ทเรียนการ์ตูน  กบัการสอนปกติ โดยใช ้t – test independent 
 
สรุปผลการวจิยั 
 1.  บทเรียนการ์ตูนเร่ืองการเมืองการปกครองกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม
ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 มีประสิทธิภาพตามเกณฑม์าตรฐาน 80 /80 โดย E 1  เท่ากบั 84.10 E 2  เท่ากบั 
8.20 
 2.  นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีเรียนเร่ืองการเมืองการปกครอง ในกลุ่มทดลองท่ีไดรั้บการสอน
โดยใชบ้ทเรียนการ์ตูน มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน สูงกวา่นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนปกติ 
 3.  นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีเรียนเร่ืองการเมืองการปกครองในกลุ่มทดลอง ท่ีไดรั้บการสอน
โดยใชบ้ทเรียนการ์ตูนมีความพงึพอใจทางการเรียนสูงกวา่  นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนปกติ 
 
อภปิรายผล 
 1.  การวิเคราะห์ค่าดชันีประสิทธิภาพบทเรียนการ์ตูน เร่ืองการเมืองการปกครองกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรมของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนไดค้ะแนนเฉล่ียจาก
การทาํแบบทดสอบทา้ยบทเรียนคิดเป็นร้อยละ 84.10 และคะแนนทดสอบหลงัเรียน 88.20  แสดงว่าบทเรียน
การ์ตูนเร่ืองการเมืองการปกครอง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม ท่ีผูว้ิจัยสร้างข้ึนมี
ประสิทธิภาพ E 1 เท่ากบั 84.10 E 2 เท่ากบั 88.20 สูงกว่าเกณฑ์ท่ีตั้งไว ้80/80 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ 
อาภาภรณ์ อินเสมียน (2545, หนา้ 94) ไดศึ้กษาบทเรียนสาํเร็จรูปประกอบการ์ตูนเร่ืองอริยสัจ 4 กลุ่มสร้างเสริม
ประสบการณ์ชีวิตชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ผลการวิจยัพบว่า บทเรียนสําเร็จรูปประกอบการ์ตูนมีประสิทธิภาพ
เท่ากบั  87.66/89.50 วนิดา  สาวิสิทธ์ิ (2545, หนา้ 84) ไดศึ้กษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใชบ้ทเรียนการ์ตูนและ 
การเรียนปกติ กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต เร่ืองทรัพยากรดินของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ผลการวิจยั
พบว่า บทเรียนการ์ตูนมีประสิทธิภาพเท่ากบั 81.56/80.63 นวลจนัทร์  วิเศษ (2546, หนา้ 105) ไดศึ้กษาการพฒันา
บทเรียนสาํเร็จรูปการ์ตูนประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนเร่ือง การประหยดั กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวฒันธรรมชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ผลการวิจยัพบว่า ประสิทธิภาพของบทเรียนสาํเร็จรูปการ์ตูนเท่ากบั 
88.20/88.12 ประดบั  ปาลวฒัน์ (2547, หนา้ 64) ไดศึ้กษาการพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้โดยใชบ้ทเรียนการ์ตูน 
เร่ืองจงัหวดันครราชสีมา กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรมชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ผลการวิจยั
พบว่า แผนการจดัการเรียนรู้โดยใชบ้ทเรียนการ์ตูนมีประสิทธิภาพเท่ากบั 86.40/87.75 ศมาภรณ์  สีเนา (2548, 
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หน้า 91) ได้ศึกษาการพฒันาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสําเร็จรูปประกอบการ์ตูน เร่ืองมรรค 8  
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ผลการวิจยัพบว่า บทเรียนสําเร็จรูปประกอบการ์ตูนมีประสิทธิภาพเท่ากบั 80.10/85.59 
พระณัฐพนธ์  ชอบมี (2548, หน้า 75) ได้ศึกษาพฒันาแผนการเรียนรู้โดยใช้หนังสือประกอบภาพการ์ตูน  
เร่ืองพรมวิหาร4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ผลการวิจยัพบว่า  
การใช้หนังสือประกอบภาพการ์ตูนมีประสิทธิภาพเท่ากบั 85.80/84.07 และบทเรียนการ์ตูน  เร่ืองการเมือง 
การปกครอง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีผูวิ้จยัสร้างข้ึนมี
ประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑท่ี์ตั้งไว ้เน่ืองจากการพฒันาบทเรียนการ์ตูนท่ีผา่นขั้นตอนกระบวนการสร้างอยา่งเป็น
ระบบ และมีความเหมาะสม มีการเลือกหน่วยการเรียน การศึกษาเอกสารหลกัสูตร การวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ 
หลกัทฤษฏีการสร้างส่ือการเลือกลกัษณะของการ์ตูนท่ีเหมาะสม ขั้นตอนการเขียนการ์ตูนประกอบการเรียน 
การสอน ลกัษณะของภาพการ์ตูนท่ีดี บทเรียนการ์ตูนผ่านกระบวนการกลัน่กรอง  ตรวจสอบแกไ้ขจากอาจารยท่ี์
ปรึกษา ผู ้เ ช่ียวชาญ ผู ้มีประสบการณ์  ด้านเน้ือหาเร่ืองการเมืองการปกครองด้านภาษาไทยด้านศิลปะ 
ด้านเทคโนโลยีการศึกษา แล้วนําไปทดลองรายบุคคล  กลุ่มเล็กและภาคสนาม ทาํให้บทเรียนการ์ตูน  
เร่ืองการเมืองการปกครองมีคุณสมบติัช่วยดึงดูดความสนใจผูเ้รียนทั้งน้ีบทเรียนการ์ตูนมีคาํบรรยายภาพสั้น ๆ 
กะทดัรัดและครอบคลุมจุดมุ่งหมายของภาพ  สามารถส่ือความหมายไดต้รงกบัความตอ้งการของผูเ้รียนในแต่ละ
เพศแต่ละวยั สีของภาพ ขนาดตวัอกัษร ขนาดของภาพสะดุดตาทาํใหน้กัเรียนมีความกระตือรือร้นไม่เบ่ือหน่ายต่อ
การเรียนและบทเรียนการ์ตูนยงัช่วยส่งเสริมการสอนของครู เพราะเป็นส่ือท่ีมีความสวยงาม น่าอ่าน ทาํให้
นกัเรียนชอบอ่าน และเน้ือหาเขา้ใจง่าย สามารถช่วยผูเ้รียนเขา้ใจบทเรียนไดดี้ยิ่งข้ึนและส่ือความหมาย ให้เกิด
ความเขา้ใจเน้ือหาไดเ้ร็วข้ึน ผูเ้รียนเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน ผอ่นคลายความเครียดทาํใหบ้ทเรียนน่าติดตาม
โดยตลอดซ่ึงจากคุณค่าของบทเรียนการ์ตูนดงักล่าวจึงเป็นสาเหตุท่ีนกัเรียนกลุ่มทดลอง  เขา้ใจบทเรียนไดช้ดัเจน 
ทาํใหค้ะแนนแบบทดสอบทา้ยบทเรียน และแบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนมากกวา่เกณฑท่ี์ตั้งไว ้
 2.  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองการเมืองการปกครอง พบว่า นกัเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ไดรั้บการสอนโดยใชบ้ทเรียนการ์ตูน กบันกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนตามปกติผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรียนแตกต่างกนั โดยนักเรียนท่ีได้รับการสอนโดยใช้บทเรียนการ์ตูนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่า  
นักเรียนท่ีไดรั้บการสอนปกติ ซ่ึงผลการวิจยัสอดคลอ้งกบัสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้ และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  
วนิดา  สาวิสิทธ์ิ (2545, หน้า 84) ท่ีไดศึ้กษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้บทเรียนการ์ตูนและการสอนปกติ 
กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตเร่ืองทรัพยากรดิน ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มท่ีไดรั้บ
การสอนโดยใชบ้ทเรียนการ์ตูนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่ากลุ่มท่ีไดรั้บการสอนปกติอย่างมีนัยสําคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .01 และการศึกษาของ ธิดารัตน์  ชูชี (2547, หนา้137) ไดศึ้กษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
รายวิชาทอ้งถ่ินของเราชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ระหว่างการจดัการเรียนโดยใชก้าร์ตูนกบัแบบ 4 MAT ผลการวิจยั
พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไม่แตกต่างกัน  ดังนั้นจึงแสดงให้เห็นว่าจากการท่ีผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรียนของนกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนโดยใชบ้ทเรียนการ์ตูนสูงกว่า  นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนปกติ เน่ืองจากการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนการ์ตูนนั้ นส่งผลดีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ทั้งน้ีเน่ืองมาจากบทเรียนการ์ตูนเป็นเคร่ืองมือฝึกทกัษะ ทบทวน สรุปบทเรียน ตลอดจน
สามารถวดัผลและประเมินผลการเรียนหลงัจากท่ีนกัเรียนไดเ้รียนจบแต่ละบทเรียนไปแลว้ ทาํใหน้กัเรียนทราบผล
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ความกา้วหนา้ในการเรียนของตนเองนกัเรียนจะพยายามปรับปรุงแกว้ไขขอ้บกพร่องในการเรียนของตนเพื่อให้
เกิดการเรียนรู้ไดดี้ยิ่งข้ึน และบทเรียนการ์ตูนเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยให้ผูเ้รียนมีโอกาสทบทวนความรู้ความเขา้ใจ 
ฝึกนาํความรู้ไปใชใ้นสถานการณ์ต่าง ๆ เพ่ิมพูนประสบการณ์ในการเรียนเร่ืองนั้น ๆ ใหก้วา้งขวางยิ่งข้ึนกว่าเดิม 
ทั้งยงัช่วยในเร่ืองความแตกต่างระหว่างบุคคล ช่วยให้ครูเห็นจุดเด่นหรือจุดบกพร่องของนักเรียนได้ชัดเจน 
บทเรียนการ์ตูนเป็นส่ือช่วยครูประหยดัแรงและเวลาช่วยเป็นเคร่ืองมือวดัผลการเรียนรู้หลงัจากจบบทเรียนแต่ละ
คร้ังนกัเรียนสามารถนาํไปทบทวนดว้ยตนเอง  บทเรียนการ์ตูนท่ีจดัทาํข้ึนนอกเหนือจากหนงัสือท่ีเรียนจะช่วยให้
นกัเรียนไดฝึ้กฝนเพิ่มเติมไดอ้ย่างเต็มท่ี บทเรียนการ์ตูนทาํใหน้กัเรียนเห็นความกา้วหนา้ของตนเอง ดงันั้นจะเห็น
ไดว้่าการเรียนการสอนโดยใชบ้ทเรียนการ์ตูนทาํให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ไดเ้ป็นอยา่งดี บทเรียนการ์ตูนจึงเป็น
เหตุผลใหน้กัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง การเมืองการปกครอง ในกลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
สูงกวา่กลุ่มควบคุม 
 3.  ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจทางการเรียน ของนกัเรียนต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้เร่ือง
การเมืองการปกครอง  สําหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยใชบ้ทเรียนการ์ตูนกบัการสอนปกติ พบว่า 
แตกต่างกนั โดยนกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนโดยใชบ้ทเรียนการ์ตูนมีความพึงพอใจทางการเรียนสูงกว่านกัเรียนท่ี
ไดรั้บการสอนปกติ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้ และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จุฬาวรรณ  แสงหิริญ 
(2547, หนา้ 77) ไดศึ้กษาการพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้โดยใชบ้ทเรียนการ์ตูนประกอบเร่ือง การแกโ้จทยปั์ญหา
คณิตศาสตร์ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ผลการวิจยัพบว่า นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใชบ้ทเรียนการ์ตูน
ประกอบเร่ืองการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์  อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  ประดบั  ปาลวฒัน ์(2547, หนา้ 76) ไดศึ้กษา
พฒันาแผนการเรียนรู้โดยใชบ้ทเรียนการ์ตูน เร่ืองจงัหวดันครราชสีมา  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา
และวฒันธรรม ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ผลการวิจยัพบว่า นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใชบ้ทเรียนการตู
นอยู่ในระดับมาก ภูษิต  ผาสุก (2549, หน้า 117) ได้ศึกษาการพฒันาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เร่ือง 
ประวติัศาสตร์จงัหวดัสุรินทร์ วิชา ส 071ทอ้งถ่ินของเรา (จงัหวดัสุรินทร์) ดว้ยบทเรียนการ์ตูน ผลการวิจยัพบว่า  
นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนดว้ยบทเรียนการ์ตูนอยูใ่นระดบัมาก จกัรินทร์ สุดชนะ (2550, หนา้ 66-67) ได้
ศึกษาผลการจดักิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย เร่ืองคาํนามชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โดยใชบ้ทเรียนการ์ตูน
ประกอบการสอน ผลการวิจยัพบว่า นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใชบ้ทเรียนการ์ตูนอยูใ่นระดบัมาก 
จากการท่ีความพึงพอใจทางการเรียนของนกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนโดยใชบ้ทเรียนการ์ตูนมีความพึงพอใจสูงกว่า
นักเรียนท่ีไดรั้บการสอนปกติ เน่ืองจากการสอนโดยใชบ้ทเรียนการ์ตูน มีการจดักิจกรรมเนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญั 
การจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  ทาํใหน้ักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ และเกิดความสนุกกบั
บทเรียน บทเรียนการ์ตูนเป็นกิจกรรมท่ีแปลกใหม่ซ่ึงนกัเรียนไม่เคยกบัส่ือประเภทน้ีมาก่อน  ผูเ้รียนจึงไม่เกิด
ความเบ่ือหน่าย เพราะไม่จาํเจกบัการสอนแบบเดิม ๆ ของครูเป็นส่วนกระตุน้ใหน้กัเรียนเกิดความสนใจและเกิด
แรงจูงใจท่ีจะเรียน และบทเรียนการ์ตูนเป็นส่ือการจดัการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ ดึงดูดความสนใจชวนติดตามดู
แลว้เขา้ใจง่ายแมแ้ต่เด็กท่ีอ่านหนงัสือไม่ออกสามารถเดาความหมายของเร่ืองไดจ้ากสาเหตุดงักล่าวจึงเป็นสาเหตุ
ใหน้กัเรียนมีความพึงพอใจต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชบ้ทเรียนการ์ตูนสูงกว่า  นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอน
ปกติ 
 



วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปีท่ี 10 ฉบบัท่ี 1 
โครงการบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 

 

 123

ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการจดัการเรียนรู้และ 
การศึกษาวิจยัในคร้ังต่อไป  ดงัน้ี 
 1.  ข้อเสนอแนะในการนําผลการวจิยัไปใช้ 
      1.1  ก่อนท่ีจะนาํบทเรียนการ์ตูนไปใชค้รูควรเตรียมความพร้อมให้กบันกัเรียนก่อนโดยให้
คาํแนะนาํเบ้ืองตน้แก่นักเรียนทุกคน ซ่ึงในช่วงแรก ๆ นักเรียนจะยงัไม่เขา้ใจวิธีการเรียนดงันั้นครูตอ้งคอยให้
ความช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีปัญหาในการเรียน เม่ือเห็นว่านักเรียนสามารถเรียนได้ด้วยตนเองแลว้จึงให้เรียน
บทเรียนต่อเน่ืองกนัไปจนจบบทเรียน 
      1.2  ในการเรียนดว้ยบทเรียนการ์ตูนจะมีคาํเฉลยอยูใ่นหนา้ถดัไปนกัเรียนอาจเปิดดูเฉลยก่อนท่ีจะ
ใชค้วามคิดพิจารณา จะทาํใหข้า้มขั้นตอนการฝึกหดัไป ครูผูส้อนตอ้งเนน้เร่ืองความซ่ือสัตยต์่อตนเองในการเรียน 
และควบคุมใหน้กัเรียนทาํตามขั้นตอน 
      1.3  การเรียนโดยใชบ้ทเรียนการ์ตูน เป็นการส่งเสริมความสามารถของแต่ละบุคคลดงันั้น
นกัเรียนท่ีมีสติปัญญาดีย่อมเรียนไดร้วดเร็วทาํให้มีเวลาเหลือ อาจเป็นสาเหตุทาํให้นักเรียนเกิดความเบ่ือหน่าย
หรืออาจรบกวนเพ่ือนท่ียงัทาํไม่เสร็จ ครูผูส้อนจึงควรเตรียมกิจกรรมพิเศษใหน้กัเรียนกลุ่มน้ีไดท้าํเพิ่มเติม 
 2.  ข้อเสนอแนะเพื่อการวจิยัในคร้ังต่อไป 
      2.1  ควรพฒันาบทเรียนการ์ตูน  เป็นในรูปคอมพิวเตอร์ช่วยสอนหรือพฒันาร่วมกบัส่ืออ่ืนในรูป
ของส่ือประสม  เพื่อใหเ้กิดความหลากหลาย 
      2.2  ควรไดท้าํการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างการสอนดว้ยบทเรียนการ์ตูนกบั
เทคนิควิธีสอนแบบอ่ืน ๆ 
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คุณลักษณะพนักงานขายเคร่ืองตรวจวเิคราะห์สารเคมีในเลือดอัตโนมัติทีพ่งึประสงค์
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Character istics of Hospital, Located in the Eastern Region 
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Mr. Sombat  Wongwandee 

 
บทคดัย่อ 

งานวิจยัเร่ืองน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) เพื่อศึกษาคุณลกัษณะพนักงานขายเคร่ืองตรวจวิเคราะห์
สารเคมีในเลือดอตัโนมติัท่ีพึงประสงคข์องโรงพยาบาลสังกดัเขตภาคตะวนัออก 2) เพื่อเปรียบเทียบคุณลกัษณะ
พนกังานขายเคร่ืองตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือดอตัโนมติัท่ีพึงประสงค ์ของโรงพยาบาลสังกดัเขตภาคตะวนัออก  
จาํแนกตามขอ้มูลส่วนบุคคลของผูป้ฏิบติังานในโรงพยาบาลและขอ้มูลโรงพยาบาล กลุ่มตวัอย่างคือ ผูท่ี้มีอาํนาจ
ตดัสินใจซ้ือจาํนวน 1 คน และเจา้หนา้ท่ีผูใ้ชง้านเคร่ืองตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือดอตัโนมติัจาํนวน 1 คน จาก 30 
โรงพยาบาล  รวมทั้งหมดจาํนวน 60 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม  วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้วามถ่ี 
ร้อยละ  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะหค์วามแปรปรวน 

ผลการวิจยัพบวา่  
1. คุณลกัษณะพนักงานขายเคร่ืองตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือดอตัโนมติัท่ีพึงประสงค์ของ

โรงพยาบาลสังกดัเขตภาคตะวนัออก ในภาพรวมทั้ง 5 ดา้นอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น  พบว่า   อยูใ่น
ระดับมากทุกดา้น  เรียงลาํดับจากมากไปน้อย  คือ  ดา้นความคิดเห็นเก่ียวกบัตนเอง  ด้านทกัษะ  ดา้นความรู้    
ดา้นบุคลิกภาพ  และดา้นแรงจูงใจในการทาํงาน    

2. ผลการเปรียบเทียบคุณลกัษณะพนกังานขายเคร่ืองตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือดอตัโนมติัท่ีพึง
ประสงคข์องโรงพยาบาลสังกดัเขตภาคตะวนัออก  จาํแนกตามขอ้มูลส่วนบุคคลของผูป้ฏิบติังานในโรงพยาบาล 
และขอ้มูลโรงพยาบาล พบว่า  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายตุ่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบั  คุณลกัษณะพนกังานขาย
เคร่ืองตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือดอตัโนมติัท่ีพึงประสงค ์ ในภาพรวมทั้ง 5 ดา้น แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญั
ทางสถิติ ท่ี 0.05  และผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุการทาํงาน  และตาํแหน่งงาน  ต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบั 

 
Abstract 

The objectives of  this research were 1) to study the automated chemistry analyzer diagnostic 
salesman’s desirable characteristics of   hospital, located  in  the eastern  region, and 2) to compare the  

                                                         
  * บทความการคน้ควา้อิสระ 
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automated chemistry analyzer diagnostic salesman’s desirable characteristics of  hospital, located  in  the 
eastern  region classified by personal data of officers in hospital and hospital data. The samples were 60 persons 
chosen from 30 hospital in area divided into 30 of  buying decision-making officers and 30 of practical officers. 
The research tool used for collecting data was a questionnaire. The data were analyzed using ; frequency, 
percentage, mean, standard deviation, t-test, and analysis of variance.  

The results indicated that.   
1. The automated chemistry analyzer diagnostic salesman’s desirable characteristics of hospital, 

located in the eastern region were high level in 5 overall aspects. Considered aspect by aspect, the result showed 
that all of them were all high ranking from large to small : self-concept aspect, skill aspect, knowledge aspect, 
traits aspect, and motives aspect respectively. 

2. The comparison result of comparing the automated chemistry analyzer diagnostic salesman’s 
desirable characteristics of  hospital, located  in  the eastern  region classified by different personal data of 
officers in hospital and hospital data found that there was significant difference at 0.05 in the automated 
chemistry analyzer diagnostic salesman’s desirable characteristics of  hospital, located  in  the eastern  region,  
classified by the difference of  age, and there were significant difference at 0.01 in the automated chemistry 
analyzer diagnostic salesman’s desirable characteristics of  hospital, located  in  the eastern  region,  classified 
by the difference  of   years of working  and working position. And there was  no significant difference in the 
automated chemistry analyzer diagnostic salesman’s desirable characteristics of  hospital, located  in  the 
eastern  region,  classified by  the officers who work in difference kind of  hospital and size of  hospital.  

 
บทนํา 
 การดาํเนินธุรกิจในปัจจุบนัจะตอ้งมีการติดต่อส่ือสารระหว่างภายในองคก์ารและบุคคลภายนอกอยู่
ตลอดเวลา  ไม่ว่าจะเป็นองคก์ารประเภทใดการแข่งขนัทางดา้นการบริการ  องคก์ารประเภทใหบ้ริการยอ่มติดต่อ
กบับุคคลภายนอกมากกว่า   งานบริการเป็นงานท่ีละเอียดอ่อน มีปัจจยัหลายอย่างเขา้มาเก่ียวขอ้ง  ไม่ว่าจะเป็น
ปัจจยัส่วนบุคคล หมายถึง พนกังานท่ีทาํหนา้ท่ีใหบ้ริการ  ในดา้นบุคลิกภาพ  ความรู้  ความสามารถ  และใจรักใน
การให้บริการ  และปัจจยัทางดา้นตวัสินคา้  ในดา้นมาตรฐานของสินคา้ท่ีมีคุณภาพและตรงความตอ้งการของ
ลูกคา้  นอกจากทั้งสองปัจจยัดงักล่าวแลว้  ยงัมีปัจจยัอ่ืนๆ อีกโดยเฉพาะทางดา้นคู่แข่งขนั  ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ี
การดาํเนินกิจการทุกกิจการควรท่ีจะตอ้งคาํนึงถึง 
 การบริการเป็นส่ิงท่ีสาํคญัอยา่งยิง่ในการดาํเนินธุรกิจในปัจจุบนั ตวัพนกังานขาย  จะตอ้งเป็นบุคคล
ท่ีช่วยส่งเสริมและผลกัดนัใหสิ้นคา้และบริการของบริษทันั้นออกไปสู่ลูกคา้ไดอ้ยา่งประสบผลสาํเร็จ   โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในสภาพแวดลอ้มปัจจุบนัท่ีมีการแข่งขนัสูง การเสนอขายสินคา้ด้วยพฤติกรรมท่ีเหมาะสมถือว่าเป็น      
กลยุทธ์ท่ีสาํคญั  ท่ีจะทาํให้องคก์ารมีรายไดจ้ากการจาํหน่ายสินคา้และอยู่รอดต่อไปได ้ เพราะว่าธุรกิจเอกชนมี
หลายบริษทัท่ีผลิตสินคา้ในลกัษณะเดียวกนั  ถา้บริการไม่ดีลูกคา้ไม่พอใจแลว้  เขาอาจจะไปซ้ือสินคา้ของบริษทั
อ่ืนได ้ พนักงานขายเป็นตวัแทนท่ีให้บริการแก่ลูกคา้เสมือนหน่ึงเป็นตวัแทนขององคก์ารและเป็นตวัแทนของ
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ผลิตภณัฑด์ว้ย  ดงัท่ี วารินทร์ สินสูงสุด (2525, หนา้ 31) ไดก้ล่าวไวว้่า พนกังานขายมีบทบาทในระบบการตลาด
ท่ียึดลูกคา้เป็นหลกั  พนกังานขายเป็นองคป์ระกอบสาํคญัต่อการเพิ่มพูนและการพฒันายอดขายใหแ้ก่บริษทั  แต่
อยา่งไงกต็าม การใหพ้นกังานเป็นผูข้ายสินคา้ยอ่ยมีขอ้เสียอนัเน่ืองมาจากพนกังานท่ีเขา้มามีวุฒิการศึกษาค่อนขา้งตํ่า  
ค่าจา้งเงินเดือนก็นอ้ยตามไปดว้ย  จึงยากท่ีจะหาคนท่ีมีความรู้ความสามารถเขา้มาทาํงานในตาํแหน่งน้ี  ผลท่ีตามมา
ก็คือปัญหาของงานบริการท่ีตํ่าลงไปดว้ย  ซ่ึงปัญหาของการบริการอยู่ท่ีคุณภาพของงานบริการ  โอกาสในการ
ใหบ้ริการ  และปฏิกิริยาระหว่างผูใ้หบ้ริการกบัผูรั้บบริการ  พนกังานขายผูป้ระสบความสําเร็จจะประกอบดว้ย
คุณลกัษณะหลกั คือ คุณสมบติัดา้นบุคลิกภาพ  เป็นองคป์ระกอบท่ีสาํคญัท่ีสุดของพนกังานขาย ไดแ้ก่ ฉลาด มีสติ 
มีวินัยในการทาํงาน อดทน  คุณสมบติัด้านศิลปะการขาย ได้แก่ ทกัษะการส่ือสาร การบริหารงานขาย  และ
คุณสมบติัดา้นความรู้ ไดแ้ก่ รู้ในตวัสินคา้ ความรู้เก่ียวกบัคู่แข่ง ความรู้ความเขา้ใจลูกคา้ เป็นตน้  
 จะเห็นได้ว่าพนักงานมีส่วนเก่ียวขอ้งกับการดาํเนินธุรกิจของบริษทั ทั้งก่อให้เกิดผลกาํไรและ
ขาดทุนแก่หน่วยงาน  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงคุณภาพโดยเฉพาะในดา้นการบริการของ
พนกังานขายเคร่ืองตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือดอตัโนมติัใหมี้คุณลกัษณะตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ จึง
จาํเป็นตอ้งทาํการวิจยัเพื่อสํารวจความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณลกัษณะพนักงานขายเคร่ืองตรวจวิเคราะห์สารเคมีใน
เลือดอตัโนมติัท่ีพึงประสงคข์องโรงพยาบาลสังกดัภาคตะวนัออก  เพื่อนาํผลการวิจยัมาเป็นส่วนประกอบในการ
คดัเลือกคุณสมบติัของพนกังานขายใหเ้หมาะสมกบังาน บุคคลประเภทไหนเหมาะกบังานบริการ เพื่อนาํผลท่ีได้
ไปจดัทาํแผนพฒันาคุณภาพของพนกังานขายใหต้รงตามความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งแทจ้ริง      

 
วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

1. เพื่อศึกษาคุณลกัษณะพนกังานขายเคร่ืองตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือดอตัโนมติั  ท่ีพึงประสงคข์อง
โรงพยาบาลสงักดัเขตภาคตะวนัออก 

2. เพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะพนักงานขายเคร่ืองตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือดอัตโนมัติท่ีพึง
ประสงค ์ จาํแนกตามขอ้มูลองคก์ร 
 
สมมุติฐานของการวจิยั 

คุณลกัษณะพนกังานขายเคร่ืองตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือดอตัโนมติัท่ีพึงประสงค ์ จาํแนกตามขอ้มูล
องคก์ร มีความแตกต่างกนั     

1. ประชากร   
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูท่ี้มีอาํนาจตัดสินใจซ้ือ  และเจา้หน้าท่ีผูใ้ช้งานเคร่ืองตรวจ

วิเคราะหส์ารเคมีในเลือดอตัโนมติั  ของโรงพยาบาลสงักดัเขตภาคตะวนัออก จาํนวน 30 โรงพยาบาล  รวมจาํนวน 
90 คน   

2. กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี คือ ผูท่ี้มีอาํนาจตัดสินใจซ้ือ และเจ้าหน้าท่ีผูใ้ช้งาน

เคร่ืองตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือดอตัโนมติั จาก 30 โรงพยาบาล  โดยเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (purposive 
sampling) จากโรงพยาบาลละ 2 คน คือ ผูท่ี้มีอาํนาจตดัสินใจซ้ือจาํนวน 1 คน  และเจา้หนา้ท่ีผูใ้ชง้านเคร่ืองตรวจ
วิเคราะหส์ารเคมีในเลือดอตัโนมติั  จาํนวน 1 คน รวมจาํนวน 60 คน 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนโดยมีขั้นตอนตามลาํดบั  ดงัน้ี  
1. การศึกษาเอกสาร ตาํรา และงานวิจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยัคร้ังน้ี 
2. การจัดทาํโครงสร้างของแบบสอบถาม ให้มีเน้ือหาครอบคลุมวตัถุประสงค์ของ  การวิจัยคร้ังน้ี  

แบบสอบถามมี 2 ส่วน คือ 
2.1 ขอ้มูลองค์กรของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบด้วยขอ้มูลส่วนบุคคล คือ เพศ อายุ อายุการ

ทาํงาน  ตาํแหน่งงาน  รวมจาํนวน 4 ขอ้  และขอ้มูลโรงพยาบาล คือ ประเภทโรงพยาบาล และขนาดของ
โรงพยาบาล  รวมจาํนวน 2 ขอ้   

2.2 คุณลกัษณะพนกังานขายเคร่ืองตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือดอตัโนมติัท่ีพึงประสงค ์ แบ่งออกเป็น 
5 ดา้น  คือ  ดา้นความรู้  ดา้นทกัษะ  ดา้นความคิดเห็นเก่ียวกบัตนเอง  ดา้นบุคลิกภาพ  และดา้นแรงจูงใจในการทาํงาน  
ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบัของลิเคิร์ท (Likert)  จาํนวน 30 ขอ้ 

3. นําแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนให้อาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระของมหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี       
ไดต้รวจสอบความสอดคลอ้งของเน้ือหา กบัวตัถุประสงคข์องการวิจยั เป็นการศึกษาความเท่ียงตรง (validity)   
ของแบบสอบถาม แลว้นาํมาปรับปรุงแกไ้ข  เพื่อให้คาํถามชดัเจนสามารถส่ือความหมายได้ตรงประเด็นและ
เหมาะสมยิง่ข้ึน 

4. นาํแบบสอบถามไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยั จาํนวน 30 คน  แลว้นาํ
ขอ้มูลดงักล่าวมาหาค่าความเช่ือมัน่ (reliability) ของแบบสอบถาม โดยใชสู้ตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบคั 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) ไดค่้าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.93 

 
การรวบรวมข้อมูล 

ผูว้ิจยัดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยขอความร่วมมือจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นผูท่ี้มีอาํนาจตดัสินใจซ้ือ 
1 คน  และเจา้หนา้ท่ีผูใ้ชง้านเคร่ืองตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือดอตัโนมติั 1 คน  จากทุกโรงพยาบาลสังกดัเขต
ภาคตะวนัออก จาํนวน 30 โรงพยาบาล รวมกลุ่มตวัอย่างทั้งหมดจาํนวน 60 คน สุ่มตวัอย่างดว้ยวิธีแบบเจาะจง 
(purposive sampling) โดยนําแบบสอบถามให้กลุ่มตวัอย่างกรอกขอ้มูล แลว้ขอรับคืนด้วยตนเอง รวม
แบบสอบถามทั้งหมดจาํนวน 60 ชุด  

 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถาม จะนาํมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ทุกชุด และนาํมาลงรหัส  
ประมวลผลขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป  หาความถี่  ร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  t-test   F-test  
และ LSD ดงัน้ี 

1. วิเคราะหข์อ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม  โดยใชค้วามถ่ี และคา่ร้อยละ (Percentage) 
2. วิเคราะห์คุณลกัษณะพนักงานขายเคร่ืองตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือดอตัโนมติัท่ีพึงประสงคข์อง

โรงพยาบาลสงักดัเขตภาคตะวนัออก  โดยใชค่้าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 
3. เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( X )  ของคะแนนคุณลกัษณะพนกังานขายเคร่ืองตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือด

อตัโนมติัท่ีพึงประสงค ์ จาํแนกตามขอ้มูลองคก์ร  โดยใช ้t-test และ F-test 
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4. เปรียบเทียบพหุคูณ เพ่ือทดสอบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนคุณลกัษณะพนักงานขายเคร่ืองตรวจ
วิเคราะห์สารเคมีในเลือดอตัโนมติัท่ีพึงประสงค ์จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยวิธี Least Significant 
Difference (LSD) 
 
สรุปผลการวจิยั 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลคุณลกัษณะพนักงานขายเคร่ืองตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือดอตัโนมติัท่ีพึง
ประสงคข์องโรงพยาบาลสงักดัเขตภาคตะวนัออก สามารถสรุปได ้ ดงัน้ี 

1. สถานภาพทัว่ไปพนักงานทีต่อบแบบสอบถาม   
 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 53.33 อาย ุ31 - 40 ปี ร้อยละ  50.00  รองลงมา  

นอ้ยกว่า  31 ปี ร้อยละ  30.00  อายกุารทาํงาน  5 – 10 ปี  มีจาํนวนร้อยละ 30 เท่ากบัอายุการทาํงาน 11 – 15 ปี  
รองลงมา น้อยกว่า 5 ปี ร้อยละ 23.33 ตาํแหน่งงานผูมี้อาํนาจตัดสินใจซ้ือ มีจาํนวนร้อยละ 50 เท่ากบัจาํนวน
ผูป้ฏิบติังาน  โรงพยาบาลประเภทรัฐบาล  ร้อยละ 70.00 รองลงมา เอกชน ร้อยละ  30.00  ขนาดโรงพยาบาล       
นอ้ยกวา่ 150 เตียง  ร้อยละ 46.67 รองลงมา 150 – 500 เตียง  ร้อยละ 33.33   

2. วเิคราะห์คุณลักษณะพนักงานขายเคร่ืองตรวจวิเคราะห์สารเคมี ในเลือดอัตโนมัติท่ีพงึประสงค์ของ
โรงพยาบาลสังกัดเขตภาคตะวนัออก   

ผูต้อบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นเก่ียวกบั คุณลกัษณะพนกังานขายเคร่ืองตรวจวิเคราะห์สารเคมี
ในเลือดอตัโนมติัท่ีพึงประสงคข์องโรงพยาบาลสังกดัเขตภาคตะวนัออก  ในภาพรวมทั้ง 5 ดา้น  อยู่ในระดบัมาก  
เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า  มีความคิดเห็น  อยู่ในระดับมากทุกด้านโดยเรียงลาํดับจากมากไปน้อย  คือ     
ด้านความคิดเห็นเก่ียวกบัตนเอง  ด้านทกัษะ  ด้านความรู้  ด้านบุคลิกภาพ  และด้านแรงจูงใจในการทาํงาน             
มีรายละเอียดดงัน้ี 

ด้านความรู้ 
ผูต้อบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นเก่ียวกบั คุณลกัษณะพนกังานขายเคร่ืองตรวจวิเคราะห์สารเคมี

ในเลือดอตัโนมัติท่ีพึงประสงค์ของโรงพยาบาลสังกัดเขตภาคตะวนัออก  ด้านความรู้  อยู่ในระดับมาก เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้  พบวา่  มีความคิดเห็น อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้  คือ  มีความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑท่ี์เสนอขายเป็น
อย่างดี มีความรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์รของลูกคา้  มีความรู้เก่ียวกบัระเบียบและแนวปฏิบติัในการจดัซ้ือของ
ลูกคา้  มีความรู้เก่ียวกับประวติัและกฎระเบียบปฏิบติัของบริษทัตนเอง  และ มีความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ของ         
คู่แข่งขนัเป็นอยา่งดี 

ด้านทกัษะ 
ผูต้อบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นเก่ียวกบั คุณลกัษณะพนกังานขายเคร่ืองตรวจวิเคราะห์สารเคมี

ในเลือดอตัโนมัติท่ีพึงประสงค์ของโรงพยาบาลสังกัดเขตภาคตะวนัออก  ด้านทักษะ  อยู่ในระดับมาก เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่า  มีความคิดเห็น  อยู่ในระดบัมากทุกขอ้  คือ  มีทกัษะในแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ไดดี้    
มีความสามารถในการควบคุมอารมณ์ของตนเองไดดี้  มีทกัษะในการให้บริการลูกคา้  มีทกัษะในการเขา้สังคม     
มีมนุษยสัมพนัธ์ดี  มีทกัษะการใช้ภาษาในการส่ือสารไดเ้ป็นอย่างดี ลูกคา้เขา้ใจง่าย มีทกัษะในการเสนอขาย      
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อยา่งเป็นขั้นเป็นตอนท่ีชดัเจน  มีทกัษะในการบริหารจดัการงานขายไดดี้  และมีทกัษะในการโนม้นา้วจูงใจลูกคา้
ไดดี้     

ด้านความคดิเห็นเก่ียวกบัตนเอง 
ผูต้อบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นเก่ียวกบั คุณลกัษณะพนกังานขายเคร่ืองตรวจวิเคราะห์สารเคมี

ในเลือดอตัโนมติัท่ีพึงประสงคข์องโรงพยาบาลสังกดัเขตภาคตะวนัออก  ดา้นความคิดเห็นเก่ียวกบัตนเอง อยูใ่น
ระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้   พบว่า มีความคิดเห็น  อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  3  ขอ้ คือ  มีใจรักในการบริการ 
ติดตามดูแลเอาใจใส่ลูกคา้อยา่งสมํ่าเสมอ  และมีความกระตือรือร้นในการทาํงาน  และมีความเห็นอยูใ่นระดบัมาก  
9  ขอ้  คือ  มีความเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น เอาใจเขามาใส่ใจเรา  มีทศันคติท่ีดีต่อหน่วยงานของตนเอง  ทุ่มเทแรงกาย 
แรงใจ และเวลาในการทาํงาน มีความซ่ือสัตยต่์อตวัเองและผูอ่ื้น  มีความอดทนและความเพียรพยายาม  มีใจรัก 
ในการประกอบอาชีพ  มีความเป็นผูน้ ํา กลา้คิด กลา้ตัดสินใจ  มีความมั่นใจในตัวเอง  และมีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค ์

ด้านแรงจูงใจในการทาํงาน 
ผูต้อบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นเก่ียวกบั คุณลกัษณะพนกังานขายเคร่ืองตรวจวิเคราะห์สารเคมี

ในเลือดอตัโนมติัท่ีพึงประสงคข์องโรงพยาบาลสังกดัเขตภาค ดา้นแรงจูงใจในการทาํงาน อยูใ่นระดบัมาก  เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่า  มีความคิดเห็น  อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้  คือ  รักความกา้วหนา้  ตอ้งการความสาํเร็จใน
งานอาชีพ  การยอมรับในงานอาชีพ  ความมัน่คงในงานขาย  ชอบงานท่ีทา้ทาย  และความตอ้งการค่านายหนา้และ
ค่าตอบแทน 

3. การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนคุณลักษณะพนักงานขายเคร่ืองตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือด
อัตโนมตัิทีพ่งึประสงค์ของโรงพยาบาลสังกัดเขตภาคตะวนัออก  จาํแนกข้อมูลองค์กร 

3.1  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนนคุณลกัษณะพนักงานขายเคร่ืองตรวจวิเคราะห์สารเคมีใน
เลือดอตัโนมติัท่ีพึงประสงค์ของโรงพยาบาลสังกัดเขตภาคตะวนัออก พบว่า  เพศชาย  และเพศหญิง มีความ
คิดเห็นในภาพรวมทั้ง 5 ดา้น  และพิจารณาเป็นรายดา้น  ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

3.2  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนนคุณลกัษณะพนกังานขายเคร่ืองตรวจวิเคราะห์สารเคมีใน
เลือดอตัโนมติัท่ีพึงประสงคข์องโรงพยาบาลสังกดัเขตภาคตะวนัออก  พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุต่างกนั    
มีความคิดเห็น  ในภาพรวมทั้ง 5 ดา้น  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05  และพิจารณาเป็นรายดา้น  
พบว่า  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุต่างกนั มีความคิดเห็น  ดา้นความรู้ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั  0.01  และ มีความคิดเห็น  ดา้นบุคลิกภาพ  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05 นอกนั้นไม่
แตกต่างกนั 

3.3  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนนคุณลกัษณะพนักงานขายเคร่ืองตรวจวิเคราะห์สารเคมีใน
เลือดอตัโนมติัท่ีพึงประสงคข์องโรงพยาบาลสังกดัเขตภาคตะวนัออก พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุการ
ทาํงานต่างกนั  มีความคิดเห็น  ในภาพรวมทั้ ง 5 ดา้น  แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ
พิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุการทาํงานต่างกนั มีความคิดเห็น ดา้นความรู้ ดา้นทกัษะ 
ดา้นความคิดเห็นเก่ียวกบัตนเอง ดา้นบุคลิกภาพ  และดา้นแรงจูงใจในการทาํงานพนกังาน  แตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.01 
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3.4  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนนคุณลกัษณะพนักงานขายเคร่ืองตรวจวิเคราะห์สารเคมีใน
เลือดอตัโนมติัท่ีพงึประสงคข์องโรงพยาบาลสังกดัเขตภาคตะวนัออก  พบว่า  ตาํแหน่งงาน ผูมี้อาํนาจตดัสินใจซ้ือ  
และผูป้ฏิบติังาน  มีความคิดเห็น  ในภาพรวมทั้ง 5 ดา้น  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.01  และ
พิจารณาเป็นรายดา้น  พบว่า  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีตาํแหน่งงาน  ต่างกนั  มีความคิดเห็น ดา้นความรู้ แตกต่าง
กนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05  และมีความคิดเห็น ดา้นทกัษะ และดา้นความคิดเห็นเก่ียวกบัตนเอง  
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.01  นอกนั้นไม่แตกต่างกนั 

3.5  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนนคุณลกัษณะพนักงานขายเคร่ืองตรวจวิเคราะห์สารเคมีใน
เลือดอัตโนมัติท่ีพึงประสงค์ของโรงพยาบาลสังกัดเขตภาคตะวันออก  พบว่า  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอยู่
โรงพยาบาลประเภทรัฐบาล หรือเอกชน  มีความคิดเห็น  ในภาพรวมทั้ง 5 ดา้น   ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติ  และพิจารณาเป็นรายดา้น  พบว่า  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอยูโ่รงพยาบาลประเภทต่างกนั  มีความคิดเห็น
ดา้นทกัษะ  และดา้นบุคลิกภาพ  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05  และดา้นความคิดเห็นเก่ียวกบั
ตนเอง  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.01 

3.6  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนนคุณลกัษณะพนักงานขายเคร่ืองตรวจวิเคราะห์สารเคมีใน
เลือดอตัโนมติัท่ีพึงประสงคข์องโรงพยาบาลสังกดัเขตภาคตะวนัออก  พบว่า  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีขนาด
โรงพยาบาลต่างกนั  มีความคิดเห็น  ในภาพรวมทั้ง 5 ดา้น  ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  และพิจารณา
เป็นรายดา้น  พบว่า  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีขนาดโรงพยาบาล  ต่างกนั  มีความคิดเห็น  ดา้นความรู้  แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05  นอกนั้นไม่แตกต่างกนั 

 
การอภิปรายผล 

การวิจยัเร่ือง  คุณลกัษณะพนกังานขายเคร่ืองตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือดอตัโนมติัท่ีพึงประสงคข์อง
โรงพยาบาลสงักดัเขตภาคตะวนัออก  สามารถนาํผลการวิจยัมาอภิปรายไดด้งัน้ี 

จากผลการศึกษาพบว่าคุณลกัษณะพนักงานขายเคร่ืองตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือดอตัโนมัติท่ีพึง
ประสงคข์องโรงพยาบาลสังกดัเขตภาคตะวนัออก  ในภาพรวมทั้ง 5 ดา้น  อยูใ่นระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น  
พบว่า  มีความคิดเห็น  อยู่ในระดับมากทุกดา้นโดยเรียงลาํดับจากมากไปน้อย  คือ ด้านความคิดเห็นเก่ียวกับ
ตนเอง  ดา้นทกัษะ ดา้นความรู้ ดา้นบุคลิกภาพ  และดา้นแรงจูงใจในการทาํงาน  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฏีของ 
David ท่ีกล่าวถึงองคป์ระกอบของสมรรถนะของพนกังาน มี 5 ส่วน คือ 1. ความรู้ (knowledge)  2. ทกัษะ (skill) 
3. ความคิดเห็นเก่ียวกบัตนเอง (self-concept)  4. บุคลิกลกัษณะประจาํตวัของบุคคล (traits)  5. แรงจูงใจ/เจตคติ 
(motives/attitude)  และสอดคลอ้งกบัคาํกล่าวของ กิตติ  สิริพลัลภ  ท่ีกล่าวไวว้่า  คุณลกัษณะของพนกังานขาย คือ 
ลกัษณะ คุณสมบติั ความถนดั ทศันคติ และความสามารถอ่ืน ๆ ท่ีรวมกนัทาํใหเ้ป็นพนกังานขายมีคุณภาพ มาจาก
หลกัความจริงท่ีว่าบุคลิกภาพในการขายท่ีดีนั้นไม่ไดมี้สูตรสาํเร็จอยา่งเดียว คนท่ีมีขอบเขตบุคลิกภาพอย่างกวา้ง ๆ 
จะมีโอกาสท่ีจะท่ีประสบความสําเร็จในการขาย  ซ่ึงพนกังานขายควรตอ้งมี  คือ  ความสามารถดา้นสติปัญญา
รวมทั้งเชาวไ์หวพริบ และความสามารถพิเศษในการคิดไดอ้ยา่งรวดเร็ว  และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ วลัลภ  
เมฆทับ ศึกษาเร่ือง  การวิเคราะห์ปัจจัยแห่งความสําเร็จในกระบวนการขายของพนักงานขายผลิตภัณฑ์
หอ้งปฏิบติัการโรงพยาบาล  ผลการศึกษาพบว่า ผลการศึกษาพบว่า  ปัจจยัแห่งความสาํเร็จประกอบไปดว้ย  ส่วนแรก



วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปีท่ี 10 ฉบบัท่ี 1 
โครงการบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 

 
 

 132

คือความรู้ความเขา้ใจและทกัษะในการขายในทุกขั้นตอนของกระบวนการขาย  ส่วนท่ีสองไดแ้ก่ความสามารถ
ส่วนตวัของพนกังานขายไดแ้ก่ความแม่นยาํและความรวดเร็วในการรับทราบความตอ้งการของลูกคา้  บุคลิกภาพ
ของพนกังาน มนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี  จรรยาบรรณท่ีดี  ความสามารถในการจูงใจดา้นคุณภาพ  ความขยนัหมัน่เพียร  
ความรับผิดชอบต่อตนเอง  การสนใจรายละเอียดปลีกย่อย  และการปรับตวัให้เขา้กับสถานการณ์  และส่วน
สุดทา้ยไดแ้ก่รางวลัจูงใจต่าง ๆ ท่ีจะกระตุน้ความพยายามของพนกังานขาย ดงันั้นการพฒันาคุณลกัษณะพนกังาน
ขายใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการของลูกคา้จะตอ้งพฒันาคุณลกัษณะพนกังานใหค้รบทั้ง 5 ดา้นตามท่ีกล่าวมา และ
สําหรับการพฒันาคุณลกัษณะพนักงานขายเคร่ืองตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือดอตัโนมติัท่ีพึงประสงค์ของ
โรงพยาบาลสังกดัเขตภาคตะวนัออกนั้น ควรใหค้วามสาํคญัในพฒันาคุณลกัษณะดา้นความคิดเห็นเก่ียวกบัตนเอง 
มากท่ีสุด ซ่ึงเป็นเร่ืองเก่ียวกบัการมีใจรักในการบริการ ติดตามดูแลเอาใจใส่ลูกคา้อย่างสมํ่าเสมอ มีความ
กระตือรือร้นในการทาํงาน  มีความเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น เอาใจเขามาใส่ใจเรา  มีทศันคติท่ีดีต่อหน่วยงานของตนเอง  
ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ และเวลาในการทาํงาน มีความซ่ือสัตยต่์อตวัเองและผูอ่ื้น  มีความอดทนและความเพียร
พยายาม  มีใจรักในการประกอบอาชีพ  มีความเป็นผูน้าํ กลา้คิด กลา้ตดัสินใจ  มีความมัน่ใจในตวัเอง  และมี
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ เพราะลูกคา้ใหค้วามสาํคญัต่อคุณลกัษณะน้ีมากท่ีสุด 

ส่วนผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนนคุณลกัษณะพนกังานขายเคร่ืองตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือด
อตัโนมติัท่ีพึงประสงคข์องโรงพยาบาลสงักดัเขตภาคตะวนัออก พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี อาย ุ  อายกุารทาํงาน   
และตาํแหน่งงานแตกต่างกนัมีความคิดเห็น  เก่ียวกบัคุณลกัษณะพนกังานขายเคร่ืองตรวจวิเคราะห์สารเคมีใน
เลือดอตัโนมติัท่ีพึงประสงคข์องโรงพยาบาลสังกดัเขตภาคตะวนัออก ในภาพรวมทั้ง 5 ดา้น  แตกต่างกนัอย่างมี
นัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05 ดงันั้นผูป้ระกอบการขายเคร่ืองตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือดอตัโนมติัท่ีพึง
ประสงคข์องโรงพยาบาลสังกดัเขตภาคตะวนัออก ควรพฒันาคุณลกัษณะพนกังานขายใหต้รงตามความตอ้งการ
ของลูกคา้ท่ีมีความแตกต่างกนัทางดา้นอาย ุ  อายกุารทาํงาน   และตาํแหน่งงาน จึงจะสามารถสร้างความพึงพอใจ
ใหแ้ก่ลูกคา้ได ้ซ่ึงความพึงพอใจน้ีจะส่งผลใหลู้กคา้ตดัสินใจซ้ือไดง่้ายข้ึน 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. การพฒันาคุณลกัษณะพนกังานขายของผูป้ระกอบการ ควรพฒันาใหพ้นกังานขายมีคุณลกัษณะครบ
ทั้ง 5 ดา้น คือ ดา้นความคิดเห็นเก่ียวกบัตนเอง ดา้นทกัษะ ดา้นความรู้ ดา้นบุคลิกภาพ และดา้นแรงจูงใจในการ
ทาํงาน เพื่อใหพ้นกังานขายมีคุณลกัษณะครบถว้นตามความตอ้งการของลูกคา้ ท่ีสามารถสร้างความพึงพอใจแก่
ลูกคา้ไดสู้งสุด 

2. การพฒันาคุณลกัษณะพนกังานขายในแต่ละดา้น ควรใหค้วามสาํคญัในเร่ืองความรู้เก่ียวกบัสินคา้ท่ี
เสนอขาย มีทกัษะในแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ไดดี้ มีใจรักในการบริการ มีความน่าเช่ือถือ รักความกา้วหนา้ เพราะ
ลูกคา้ใหค้วามสาํคญัเป็นอนัดบัหน่ึงจากแต่ละดา้น 

3. การพฒันาคุณลกัษณะพนักงานขายควรเน้นทกัษะการปรับตัวเขา้กับลูกคา้ท่ีมีขอ้มูลส่วนบุคคล
แตกต่างกนั  เพราะลูกคา้ใหค้ะแนนความสาํคญัเก่ียวกบัคุณลกัษณะพนกังานขายในดา้นต่าง ๆ แตกต่างกนั 

 
 



วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปีท่ี 10 ฉบบัท่ี 1 
โครงการบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 

 
 

 133

ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาคร้ังต่อไป 
1. ควรศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อกระบวนการขายเคร่ืองตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือด

อตัโนมติัของพนกังานขาย 
2. ควรศึกษาคุณภาพในการใหบ้ริการของพนกังานขายเคร่ืองตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือดอตัโนมติั 
3. ควรศึกษาปัญหาในการทาํงานของพนกังานขายเคร่ืองตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือดอตัโนมติั 
4. ควรศึกษาการพฒันาศกัยภาพในการขายของพนักงานขายเคร่ืองตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือด

อตัโนมติั 
 

บรรณานุกรม 
 

กิตติ  สิริพลัลภ. (2552).  กลยุทธ์การขายโดยใช้พนักงานขาย. [ออนไลน]์. คน้เม่ือ 11 ธนัวาคม 2552, จาก 
http://www.bus.tu.ac.th/usr/kitti  

วลัลภ  เมฆทบั. (2545). การวเิคราะห์ปัจจยัแห่งความสําเร็จในกระบวนการขายของพนักงานขายผลิตภัณฑ์
ห้องปฏบัิติการโรงพยาบาล. การคน้ควา้แบบอิสระ ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่. 

วารินทร์  สินสูงสุด. (2525). ศิลปการขาย. กรุงเทพมหานคร : สายใจ.  
Best, John W.(1977). Research in education. (3rd ed.). New Jersey : Prentice Hall. 
Best, John W. and Kahn, James V. (1998). Research in education. (8th ed.). Singapore : Allyn and Bacon. 
David C. McClelland. (1973). Test for  Competence, rather  than intelligence. New York : American 

Psychologists. 
Krejcie, Robert V. and Morgan, Earyle W. (1970). Educational and psychological measurement.              

New York : McGraw-Hill. 
 



วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปีท่ี 10 ฉบบัท่ี 1 
โครงการบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 

 134 

การพฒันาบนเรียนผ่านเวบ็เพื่อส่งเสริมการคดิอย่างมีวจิารณญาณ 
เร่ือง เทคโนโลยคีอมพวิเตอร์สําหรับนักเรียนช่วงช้ันท่ี 4* 

The Development of Web-Based Instruction for  Cr itical Thinking skill on the 
topic of  Technology computer  for   For   Four th Students 

 
      นางอรรคพร  ทบัทิมทอง** 
      Mrs. Akporn   Tabtimtong 
 
บทคดัย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือพฒันาและหาประสิทธิภาพบทเรียนผ่านเว็บเพ่ือส่งเสริมการคิด 
อยา่งมีวิจารณญาณ  เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 4 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 หลงัเรียน 
ดว้ยบทเรียนผา่นเวบ็และเรียนแบบปกติ  และเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของนกัเรียน 
ช่วงชั้นท่ี 4 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 หลงัเรียนดว้ยบทเรียนผา่นเวบ็กบัเรียนแบบปกติ  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา 
เป็นนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 4  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ อาํเภอเมือง  จงัหวดันครนายก ภาคเรียนท่ี 
2 ปีการศึกษา 2551 จาํนวน 30 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคือ บทเรียนผ่านเวบ็เพ่ือส่งเสริมการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และแบบวดัความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
กลุ่มทดลองศึกษารายละเอียดขั้นตอนการเรียนจากบทเรียนผา่นเวบ็ และทาํกิจกรรมตามใบงานในบทเรียนท่ีผูว้ิจยั
สร้างข้ึน และกลุ่มควบคุมศึกษาเน้ือหาเดียวกนั โดยใชเ้วลาเรียนตามปกติ ตามแผนการจดัการเรียนรู้ของ สสวท. 
ผูว้ิจัยเก็บรวบรวมขอ้มูลคะแนนจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และการทดสอบวัด
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลงัเรียนของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์
ขอ้มูล ไดแ้ก่  ค่าเฉล่ีย ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที 
 ผลการวิจยัพบวา่ ผลการศึกษาพบว่า 1) บทเรียนผา่นเวบ็เพ่ือส่งเสริมการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ เร่ือง 
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สําหรับนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 4 ท่ีสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพเท่ากบั 85.33/85.00  ซ่ึงสูงกว่า
เกณฑ ์80/80 ท่ีตั้งไว ้ 2) นกัเรียนช่วงชั้นท่ี 4 ท่ีเรียนโดยใชบ้ทเรียนผา่นเวบ็เพื่อส่งเสริมการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่านักเรียนท่ีเรียนแบบปกติ อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .01 3) 
นกัเรียนช่วงชั้นท่ี 4 ท่ีเรียนโดยใชบ้ทเรียนผ่านเวบ็เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณมีความสามารถในการ
คิดอยา่งมีวิจารณญาณหลงัเรียนสูงกวา่นกัเรียนท่ีเรียนแบบปกติ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 
Abstract 
          The purpose of this research were  to development and find the efficiency of activity web-based 
instruction for critical thinking skill, to compare the study achievement of fourth students matthayom suksa IV 
                                                 
* บทความวิทยานิพนธ์ 
** ครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 
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level after using web-based instruction  for  critical  thinking skill and usual learn, to compare critical thinking 
of fourth students matthayom suksa IV level after using web- based instruction for  critical  thinking skill and 
learn usual. The target group consisted of 30 Fourth students at Nawama Rachanasor school, Amphur Maung, 
Nakhonnayok in the second semester of 2008 academic year.  The research instruments were web-based 
instruction for critical thinking skill, the tests that measured the students’ learning achievement on the topic of 
Technology computer, the tests that measured the critical thinking skill. Analysis of data were the percentage, 
standard deviation and T – test. 
 The research were as follows : 1) The efficiency of web-based instruction for critical thinking skill 
on the topic of technology computer for  fourth students  was 85.33/85.00 which was higher than hypothetica 
criteria of 80/80  2) Post – learning of fourth students by using the web-based instruction for critical thinking 
was significantly higher than usual learn  at the .01 level  3) The fourth students  who were using the web-based 
instruction for critical thinking skill was significantly higher than usual learn  at the .01 level   
  
ความนํา 
 ความเจริญกา้วหนา้ทางดา้นวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสารโทรคมนาคมท่ีมี
เครือข่ายเช่ือมโยงทัว่โลก  มีผลก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงอยา่งมากมายในสังคม ทาํใหส้ังคมไทยกลายเป็นสงัคม
แห่งการเรียนรู้ ซ่ึงมีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม การเมือง การศึกษาและส่ิงแวดลอ้ม อนัเป็น
ปัญหาท่ีท้าทายการคิดและการตัดสินใจอย่างฉับพลัน  หากประชาชนในสังคมมีการคิดอย่างเป็นระบบ จะ
สามารถดาํรงชีวิตอยูใ่นสังคมยุคโลกาภิวตัน์ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและเป็นสุข ซ่ึงสภาพทางการคิดของคนไทย
ยคุเทคโนโลยีสารสนเทศตอ้งไดรั้บการพฒันาใหเ้กิดความคิดเชิงวิเคราะห์  มีทกัษะการตรวจสอบขอ้มูลข่าวสาร
ก่อนตดัสินใจเช่ือหรือยอมรับในส่ิงนั้น เพื่อไม่ใหถู้กครอบงาํทางความคิดและวฒันธรรม  การท่ีจะใหป้ระชาชน
ในสังคมมีการคิดอยา่งเป็นระบบไดต้อ้งเร่ิมท่ีนกัเรียนก่อน  ครูจึงมีหนา้ท่ีหาหนทางสร้างใหเ้ด็กและเยาวชนใหมี้
คุณภาพทางการคิดพฒันาความสามารถในการคิดให้เกิดกบันกัเรียน  เพื่อให้นกัเรียนคิดเป็น แกปั้ญหาเป็น ใช้
ความคิดในทางท่ีถูกตอ้ง สามารถดาํเนินชีวิตในสังคมไดอ้ย่างราบร่ืนและมีความสุข  (โสรัจน์  หงส์ลดารมณ์, 
2545, หนา้ 6 ) 
 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และท่ีแกไ้ขปรับปรุงเพิ่มเติม  (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2545  
หมวด 4   แนวการจดัการศึกษา ระบุว่า  การจดัการศึกษาตอ้งยึดหลกัว่านกัเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และ
พฒันาตนเองได ้ และถือว่านกัเรียนมีความสําคญัท่ีสุด  กระบวนการจดัการศึกษาตอ้งฝึกทกัษะ กระบวนการคิด  
การจดัการ  การเผชิญสถานการณ์และการประยุกตค์วามรู้มาใชเ้พ่ือป้องกนัและแกไ้ขปัญหา หมวด 6 มาตรฐาน
และการประกนัคุณภาพการศึกษา มาตรา 48 ใหส้ถานศึกษามีระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา  เพื่อ
พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  โดยให้มีการพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดบั  ซ่ึงใน
มาตรฐานท่ี 4 ระบุว่า “นักเรียนต้องสามารถคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความคิด
สร้างสรรค ์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทศัน ์(สาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2547, หนา้ 
5)   ซ่ึงขอ้กาํหนดน้ีไดถู้กถ่ายทอดในหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช  2544  ในเร่ืองแนวการจดัการ
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เรียนท่ีมุ่งพฒันาใหผู้เ้รียนมีความสามารถดา้นการคิดอยา่งสร้างสรรค ์และการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ มีทกัษะการ
เรียนรู้  มีกระบวนการคิดอยา่งมีเหตุผล  มีโอกาสใชข้อ้มูลสารสนเทศ  เทคโนโลยกีารส่ือสารและส่งเสริมจิตใจท่ี
อยากรู้อยากเห็นในการเรียนรู้ใหเ้กิดกบัผูเ้รียน  และผูเ้รียนสามารถนาํความรู้ไปสู่การปฏิบติั    
 จากรายงานผลการประเมินการปฏิรูปการศึกษาในภาพรวมรอบ 6 ปีท่ีผ่านมา พบว่า ผูเ้รียนมี
ความสุขกบัการเรียนมากข้ึน  แต่ความสามารถของผูเ้รียนในการคิดวิเคราะห์  การคิดสังเคราะห์   การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ  และการคิดสร้างสรรค ์ มีเพียงร้อยละ 11.1 ของผลการประเมินอิงเกณฑ ์(สาํนกังานเลขาธิการสภา
การศึกษา, 2549, หนา้ 60) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกสังกดั ในทุกระดบั
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จาํแนกเป็นรายมาตรฐานโดยรวมของประเทศ พบว่า มาตรฐานท่ี 4 สถานศึกษาท่ีมีผลการ
ประเมินอยูใ่นระดบัควรปรับปรุง ร้อยละ 11 และระดบัพอใช ้ร้อยละ 78 (วิเชียร เกตุสิงห,์ 2548, หนา้ 2-6)  
 การคิดจึงเป็นเร่ืองสาํคญัในการจดัการศึกษา  และการคิดอยา่งมีวิจารณญาณเป็นการคิดประเภทหน่ึง 
ท่ีเป็นตวับ่งช้ีในมาตรฐานคุณภาพของผูเ้รียน ซ่ึงการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ เป็นความสามารถในการอา้งเหตุผล 
เพื่อสนบัสนุนทศันคติ ภายใตค้วามรู้ ประสบการณ์ และเกณฑท่ี์เหมาะสม และการคิดอยา่งมีวิจารณญาณเป็นการ
คิดขั้นสูง ครูผูส้อนจะตอ้งพฒันาผูเ้รียนให้เกิดทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ดว้ยการวิจารณ์ส่ิงท่ีได้เรียนรู้ 
โดยผ่านการไตร่ตรองอย่างมีเหตุผล เช่ือมโยงความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูล  ประเมินผลความเช่ือถือของขอ้มูล 
และเลือกความคิดหรือทางเลือกท่ีเหมาะสม  โดยใชเ้วลาสั่งสมทกัษะการคิด  ซ่ึงเร่ิมฝึกจากการคิดระดบัง่ายไปถึง
ระดบัท่ีมีความซบัซอ้นมาก  และแนะนาํใหผู้เ้รียนปรับระดบัความคิดของตนให ้มีหลกัการ มีขั้นตอน มีวิธีคิด  มี
เหตุผล  และเป็นผูท่ี้รู้จักคิด และคิดเป็นในท่ีสุด ตลอดจนนํารูปแบบวิธีการสอน จัดการเรียนการสอนให้
หลากหลาย ตรงกบัความสนใจ ความถนดัของผูเ้รียน ดว้ยบรรยากาศ สภาพแวดลอ้ม ส่ือการเรียนท่ีอาํนวยความ
สะดวกแก่ผูเ้รียนใหเ้กิดการเรียนรู้และรอบรู้ ทั้งน้ีการสอนผา่นเวบ็ (Web-Based Instruction  หรือ WBI) นบัเป็น
เคร่ืองมือหรือส่ืออีกประเภทหน่ึงท่ีครูผูส้อนสามารถประยุกต์ใชท้รัพยากรในเครือข่ายใยแมงมุม หรือเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ระดบัโลก (World Wide Web หรือ  WWW) สร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ และใชป้ระโยชน์ต่อการ
จดัการเรียนการสอน  ทั้งดา้นการติดต่อส่ือสาร  แลกเปล่ียนข่าวสารขอ้มูลและความคิดเห็น  การสนทนาระหว่าง
ครูผูส้อนกบัผูเ้รียนอยา่งมีปฏิสัมพนัธ์กนัผา่นกระดานสนทนา  (bulletin  board)  หรือไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์ (e-
mail)  ซ่ึงปฏิสัมพนัธ์ระหว่างสมาชิกในกลุ่ม เป็นการเรียนร่วมกนัมีการส่ือสารระหว่างกนัและกนั  ช่วยสร้าง
ความรู้ท่ีหลากหลาย สร้างทกัษะการคิด ปฏิสัมพนัธ์ท่ีเกิดเป็นการสะทอ้นความคิดนาํสู่การพฒันาสติปัญญา  โดย
มีเป้าหมายเป็นแรงจูงใจท่ีสําคญั ทาํให้บรรลุผลสําเร็จ ตลอดจนการสืบคน้ขอ้มูลสารสนเทศต่าง ๆ ในเครือข่าย  
ช่วยทาํใหเ้กิดเป็นการสะทอ้นความคิดสู่การพฒันาสติปัญญา  
 เม่ือไดศึ้กษาการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคโลกาภิวตัน์  และแนวคิดต่าง ๆ ท่ีได้
รายงานขา้งต้น  ทาํให้ผูว้ิจัยสนใจพฒันาบทเรียนผ่านเว็บเพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณในรายวิชา  
เทคโนโลยีสารสนเทศ  เร่ือง  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  ของนักเรียนช่วงชั้นท่ี 4 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โดยใช้
บทเรียนผ่านเวบ็  ฝึกทกัษะการคิดควบคู่ไปกบัการสอนเน้ือหาวิชาในหลกัสูตร เพื่อผูเ้รียนจะไดฝึ้กทกัษะการคิด
อยา่งมีวิจารณญาณจนเกิดความชาํนาญ สามารถถ่ายโยงไปใชใ้นวิชาอ่ืนและในชีวิตประจาํวนัได ้ ตลอดจนใชเ้ป็น
ขอ้มูลในการพฒันาการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพ 
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วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 1. เพื่อพฒันาบทเรียนผา่นเวบ็เพื่อส่งเสริมการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ  เร่ือง เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
สาํหรับนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 4  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4 ใหมี้ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนของนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 4 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ี
เรียนดว้ยบทเรียนผา่นเวบ็เพือ่ส่งเสริมการคิดอยา่งมีวิจารณญาณกบัเรียนแบบปกติ 
 3. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลงัเรียนของนักเรียนช่วงชั้นท่ี 4  
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีเรียนดว้ยบทเรียนผา่นเวบ็เพือ่ส่งเสริมการคิดอยา่งมีวิจารณญาณกบัเรียนแบบปกติ 
 
สมมุติฐานการวจิยั 
 1. บทเรียนผ่านเว็บเพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เร่ือง เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สําหรับ
นกัเรียนช่วงชั้นท่ี 4  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4  มีประสิทธิภาพสูงกวา่เกณฑ ์ 80/80 
 2. นกัเรียนช่วงชั้นท่ี 4  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4 ท่ีเรียนดว้ยบทเรียนผา่นเวบ็เพื่อส่งเสริมการคิดอยา่งมี
วิจารณญาณมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่นกัเรียนท่ีเรียนแบบปกติ 
 3. นกัเรียนช่วงชั้นท่ี 4 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีเรียนดว้ยบทเรียนผา่นเวบ็เพื่อส่งเสริมการคิดอยา่งมี
วิจารณญาณมีความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณหลงัเรียนสูงกวา่นกัเรียนท่ีเรียนแบบปกติ 
 
ขอบเขตของการวจิยั 
 1.  ด้านประชากร 
  ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ นกัเรียนช่วงชั้นท่ี 4  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4โรงเรียนนวม
ราชานุสรณ์  อาํเภอเมือง  จงัหวดันครนายก  ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2551 จาํนวน 120  คน 
 2.  กลุ่มตัวอย่าง ไดแ้ก่ นกัเรียนช่วงชั้นท่ี 4  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2551  
โรงเรียนนวมราชานุสรณ์  อาํเภอเมือง  จงัหวดันครนายก ซ่ึงกลุ่มตวัอย่างได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (cluster 
sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม ได้กลุ่มตวัอย่างจาํนวน 2 ห้องเรียน เป็นห้องทดลอง 1 ห้อง 
ห้องควบคุม 1 ห้อง ในแต่ละห้องเรียนมีนักเรียน จาํนวน  30  คน  ซ่ึงจัดเป็นแบบคละความสามารถ คือมีทั้ ง
นักเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อนอยู่ในห้องเดียวกัน โดยพิจารณาจากระดับผลการเรียนในภาคเรียนท่ี 1  ปี
การศึกษา  2551 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีประกอบดว้ย   
 1. บทเรียนผา่นเวบ็เพ่ือส่งเสริมการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ เร่ือง เทคโนโลยคีอมพวิเตอร์ 
           2. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
 3. แบบสอบวดัความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ  
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การวิจยั  เป็นการวิจยัเชิงทดลอง  ซ่ึงผูว้ิจยัผูว้ิจยัไดด้าํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ดงัน้ี 
 1. คดัเลือกนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง จากนักเรียนช่วงชั้นท่ี 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศึกษา 2551 โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
 2. กลุ่มทดลองศึกษารายละเอียดขั้นตอนการเรียนจากบทเรียนผา่นเวบ็  และทาํกิจกรรมตามใบงาน 
ในบทเรียน  พร้อมส่งงานดว้ยระบบ Online  ตามเวลาท่ีกาํหนดไวใ้นแต่ละเร่ือง  กลุ่มควบคุมเรียนตามปกติ  และ 
ทั้งสองกลุ่มศึกษาเน้ือหาเดียวกัน โดยใช้เวลาเรียนตามปกติในห้องเรียน จํานวน 16 คาบ ๆ ละ 50 นาที  (8 
สปัดาห์) เท่ากนั 
 3. กลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม ทาํแบบสอบวดัความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและ
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัการทดลอง  
 4. นาํผลการทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และการทดสอบวดัความสามารถในการคิดอยา่งมี
วิจารณญาณของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมไปทาํการวิเคราะห์ค่าทางสถิติ และทาํการทดสอบสมมติฐานต่อไป 
 
สรุปผลการวจิยั 
 ผลการวิจยัพบวา่ 
 1. บทเรียนผ่านเว็บเพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เร่ือง เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สําหรับ
นกัเรียนช่วงชั้นท่ี  4 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4  มีประสิทธิภาพตามเกณฑม์าตรฐาน 80/80  โดย  E1 เท่ากบั 85.19,  E2   
เท่ากบั 86.82 
 2. นกัเรียนช่วงชั้นท่ี 4  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4  กลุ่มท่ีเรียนโดยใชบ้ทเรียนผา่นเวบ็เพื่อส่งเสริมการคิด
อยา่งมีวิจารณญาณ เร่ือง  เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่านกัเรียนกลุ่มท่ีเรียน
แบบปกติ  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 3. นกัเรียนช่วงชั้นท่ี 4  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4 กลุ่มท่ีเรียนโดยใชบ้ทเรียนผา่นเวบ็เพื่อส่งเสริมการคิด
อยา่งมีวิจารณญาณ เร่ือง  เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์  มีความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณหลงัเรียนสูงกว่า
นกัเรียนกลุ่มท่ีเรียนแบบปกติ  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
        
อภปิรายผล 
 จากผลการพฒันาบทเรียนผ่านเว็บเพ่ือส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  เ ร่ือง เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์  สาํหรับนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 4 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4 มีประเด็นท่ีน่าสนใจนาํมาอภิปรายในดา้นต่าง ๆ 
ดงัน้ี 
 1.  ประสิทธิภาพของบทเรียนผ่านเวบ็ 
                  จากผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนผ่านเว็บเพ่ือส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เร่ือง 
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาํหรับนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 4 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4  มีประสิทธิภาพตามเกณฑ8์0/80  ซ่ึง
เป็นไปตามสมมติฐานขอ้ท่ี  1  ซ่ึงพบว่าในการหาประสิทธิภาพบทเรียนผ่านเว็บเพ่ือส่งเสริมการคิดอย่างมี
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วิจารณญาณ ขั้นท่ี  3 มีประสิทธิภาพตามเกณฑม์าตรฐาน 80/80 โดย  E1 เท่ากบั 85.19  E2  เท่ากบั 86.82  และใน
การหาประสิทธิภาพไดท้ดลองหาประสิทธิภาพตามขั้นตอนของชยัยงค ์ พรหมวงศ ์(2532, หนา้ 494-495) ดงัน้ี 
 1.1  การหาประสิทธิภาพขั้นท่ี 1 กลุ่มยอ่ย  จาํนวน 3 คน บทเรียนผา่นเวบ็เพื่อส่งเสริมการคิดอยา่ง
มีวิจารณญาณ เร่ือง เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาํหรับนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 4  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4  มีประสิทธิภาพ 
ตามเกณฑม์าตรฐาน 80/80  โดย E1 เท่ากบั 82.22 และ E2   เท่ากบั 85.56  ซ่ึงผูว้ิจยัไดด้าํเนินการปรับปรุง 
เพื่อให้บทเรียนผ่านเว็บมีความสมบูรณ์มากข้ึน ดังน้ี ปรับปุ่มตัวเลือกคาํตอบของแบบทดสอบหลงัเรียนให้
สามารถโตต้อบได ้ปรับภาพให้ชดัเจนข้ึน แกไ้ขคาํท่ีพิมพผ์ิด  ผูว้ิจยัจึงนาํไปทดลองหาประสิทธิภาพในขั้นท่ี 2 
ต่อไป 
 1.2  การหาประสิทธิภาพขั้นท่ี 2 กลุ่มเลก็ จาํนวน  6  คน  ปรากฏว่าบทเรียนผา่นเวบ็เพื่อส่งเสริม
การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ เร่ือง เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  สาํหรับนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 4  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4  ท่ี
ปรับปรุงใหม่จากการหาประสิทธิภาพกลุ่มยอ่ย มีประสิทธิภาพตามเกณฑม์าตรฐาน 80/80 โดย E1 เท่ากบั 86.67  
E2 เท่ากบั 87.78 ซ่ึงผูว้ิจยัไดด้าํเนินการจดัทาํภาพกราฟฟิกท่ีจะทาํใหก้ารส่ือความหมายไดช้ดัเจนข้ึน จากนั้นผูว้ิจยั
จึงนาํบทเรียนผ่านเวบ็เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เร่ือง เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สําหรับนกัเรียนช่วง
ชั้นท่ี  4 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4  ไปทดลองหาประสิทธิภาพในขั้นท่ี 3 ต่อไป 
 1.3  การหาประสิทธิภาพขั้นท่ี 3 จาํนวน 30 คน ปรากฏว่าบทเรียนผ่านเวบ็เพื่อส่งเสริมการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ เร่ือง เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  สําหรับนักเรียนช่วงชั้นท่ี  4 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4  มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑม์าตรฐาน 80/80 โดย E1 เท่ากบั 86.67 และค่า  E2  เท่ากบั 87.11  ซ่ึงแสดงว่าบทเรียนผา่น
เว็บเพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  เร่ือง  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  สําหรับนักเรียนช่วงชั้นท่ี 4 ชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี  4  ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 สามารถนาํไปใชใ้นการทดลองได ้
 จากการท่ีบทเรียนผ่านเวบ็เพื่อส่งเสริมการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ  เร่ือง  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
สาํหรับนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 4  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4  มีประสิทธิภาพตามเกณฑท่ี์ตั้งไวเ้ป็นผลมาจาก ผูว้ิจยัไดพ้ฒันา
รูปแบบบทเรียนผ่านเวบ็ มุ่งพฒันาใหผู้เ้รียนมีการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  วางแผนวิธีการสอนท่ีมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่าง
ผูส้อนกบัผูเ้รียน ผูเ้รียนกบัผูเ้รียน ผูเ้รียนกบัแหล่งขอ้มูล  จดัทาํแบบฝึกหัดท่ีส่ือความเขา้ใจต่อผูเ้รียน และสร้าง
สภาพแวดลอ้มในการเรียนการสอนผ่านเวบ็  โดยนาํสถานการณ์จาํลองใหน้กัเรียนไดแ้สดงความคิดเห็น เนน้การ
ปฏิสัมพนัธ์โดยใชร้ะบบออนไลน์ ทาํใหผู้เ้รียนและผูส้อนไดรั้บความรู้ใหม่จากกิจกรรม  การสนทนาแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นและขอ้มูล    ซ่ึงสอดคลอ้งกบัคาํกล่าวของ ฮิลทซ์ (Hiltz, 1993) ท่ีกล่าวว่า บทเรียนผ่านเวบ็เสมือน
เป็นหอ้งเรียนท่ีนาํแหล่งทรัพยากรออนไลน์มาใชใ้นลกัษณะการเรียนแบบร่วมมือ ระหว่างผูเ้รียนดว้ยกนั ผูเ้รียน
กบัผูส้อน ชั้นเรียนกบัสถาบนัการศึกษาอ่ืน  ทาํใหผู้เ้รียนไดป้ระโยชนจ์ากการเรียน และเขา้ใจไดเ้ร็วข้ึน ชดัเจนข้ึน 
กวา้งขวางข้ึน ทาํให้การสอนของครูและการเรียนของนักเรียนประสบความสําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ และ
สอดคลอ้งกบัฉลองชยั สุรวฒันบูรณ์  (2548, หนา้ 28) ท่ีเสนอแนวคิดการออกแบบบทเรียนผ่านเวบ็ ผูอ้อกแบบ
จะตอ้งวิเคราะห์รายวิชาท่ีตอ้งการใหเ้อ้ืออาํนวยบนเว็บ  มีการวางแผนการสอนในรูปแบบโมดูลการสอน โดย
กาํหนดกิจกรรมท่ีสัมพนัธ์กับวตัถุประสงค์ ผูเ้รียนจะตอ้งมีการปฏิสัมพนัธ์กบัผูส้อน และผูเ้รียนอ่ืน ๆ มีการ
ตรวจสอบระดบัความรู้ของผูเ้รียน จนสามารถรู้วา่ผูเ้รียนปฏิบติัไดดี้เพียงใด 
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 2 .  จากผลการวิจัยพบว่านัก เ รียนช่วงชั้ น ท่ี  4  ท่ี เ รี ยนด้วยบทเ รียนผ่านเว็บ เพื่ อ ส่ง เสริม 
การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ เร่ือง เทคโนโลยคีอมพวิเตอร์ มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่านกัเรียนท่ีเรียน 
แบบปกติ  อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานขอ้ท่ี 2 ผลการวิจยัคร้ังน้ีสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ วราภรณ์  ผอ่งสุวรรณ (2547)  ไดศึ้กษาการพฒันาบทเรียนผา่นเวบ็ เร่ือง “เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การบริหาร” กรณีศึกษานกัศึกษารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  และเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนกัศึกษาระหว่างกลุ่มท่ีเรียนดว้ยบทเรียนผา่นเวบ็และกลุ่มท่ีเรียนตามปกติ ผลการวิจยัพบว่า นกัศึกษาท่ีเรียน 
ด้วยบทเรียนผ่านเว็บ  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเ รียนสูงกว่านัก ศึกษาท่ี เ รียนตามปกติ  อย่างมีนัยสําคัญ 
ทางสถิติท่ีระดบั .01  และสอดคลอ้งกบั อรุณี  ผดุงศิลป์ (2546) ไดศึ้กษาวิจยั เร่ือง ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ 
ความคงทนในการจาํ ดว้ยการเรียนผ่านเว็บท่ีสรุปโดยการ์ตูนเคล่ือนไหว ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
โรงเรียนสัตศีลขนัธรรม จาํนวน 50 คน ผลการวิจยัพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนจากบทเรียนผ่าน
เวบ็ท่ีสรุปโดยการ์ตูนเคล่ือนไหวสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และมีความคงทนในการจาํ 
 ท่ีเป็นเช่นน้ี เพราะวิจยัไดอ้อกแบบบทเรียนผา่นเวบ็โดยนาํรูปแบบการสร้างท่ียึดผูเ้รียนเป็นสาํคญั 
ให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้ มีปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้ม และขอ้มูลดว้ยยตนเอง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดพื้นฐานของ
ทฤษฎีการคน้พบของบรุนเนอร์ (Bruner) ผูเ้รียนตอ้งมีความรับผิดชอบสูงในการศึกษา เป็นผูรู้้จกัขวนขวายใฝ่หา
ขอ้มูลองคค์วามรู้ต่าง ๆ ดว้ยตนเอง และคน้พบปัญหาไดด้ว้ยตนเองอยา่งมีเหตุผล ตลอดจนทาํใหผู้เ้รียนเกิดความ
มัน่ใจกลา้แสดงความคิดเห็น และโตต้อบไดอ้ย่างเสรี เกิดการแลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั ทาํให้เกิด
ความคิดท่ีหลากหลาย เป็นการเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมีอิสระในการทาํงาน เป็นการสร้างบรรยากาศในการเรียนการ
สอนเป็นกนัเอง ไม่ตึงเครียด ไม่ทาํให้ผูเ้รียนเกิดความอึดอดั ทาํให้เกิดความเพลิดเพลินในการทาํงาน ดงัท่ี เท
อรอฟฟ์ (Turoff, 1995) ได้กล่าวว่า การจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จะทาํให้ผูเ้รียนได้
ประโยชนจ์ากการเรียน โดยปราศจากขอ้จาํกดัในเร่ืองเวลา และสถานท่ี 
 จากการท่ีไดจ้ดัการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนผ่านเว็บเพ่ือส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เร่ือง 
เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ สาํหรับนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 4 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4 ไดมี้การออกแบบบทเรียนผ่านเวบ็ให้
ผูเ้รียนเป็นผูศึ้กษาคน้คว้า และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง มีการวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั มีการ
ประเมินผลการเรียนรู้ ส่งผลใหน้กัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีข้ึน 
 3. จากผลการวิจยัพบว่านกัเรียนช่วงชั้นท่ี 4 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4  ท่ีเรียนดว้ยบทเรียนผา่นเวบ็เพื่อ
ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  เร่ือง เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  มีความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ
หลงัเรียนสูงกว่านกัเรียนท่ีเรียนแบบปกติ ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานขอ้ท่ี 3 ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะแบบฝึกกิจกรรมการ
คิดท่ีผูวิ้จยัสร้างข้ึน มุ่งเนน้การสอนการคิดควบคู่ไปกบัการสอนเน้ือหาวิชา  โดยนาํส่ิงท่ีผูเ้รียนสนใจ ส่ิงท่ีใกลต้วั
ผูเ้รียน  และเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั เป็นกิจกรรมในการฝึกการคิด  เพ่ือตอ้งการฝึกใหผู้เ้รียนไดฝึ้กการคิด
อย่างมีวิจารณญาณควบคู่ไปกบัการเรียนเน้ือหาในหลกัสูตร  ผูเ้รียนจะตอ้งหาเหตุผลสนบัสนุนการคิดของตน 
และนาํผลการคิดของตนมาแลกเปล่ียนกบัผูอ่ื้น  ซ่ึงถือเป็นการส่งเสริมใหผู้เ้รียนเป็นผูท่ี้พิจารณาขอ้มูลไดอ้ย่าง
ละเอียดรอบคอบมากข้ึน สอดคลอ้งกบั Kurfiss (1993) ไดก้ล่าวว่า การพฒันาการคิดอยา่งมีวิจารณญาณจะเนน้ท่ี
กิจกรรมและการปฏิบติัในการช่วยใหผู้เ้รียนไดเ้ขา้ใจในสภาพการณ์ท่ีมีความหมายต่อเขา เขา ผูเ้รียนจะแสวงหา
สภาพการณ์ คาํถามหรือปัญหาที่จะนาํไปสู่ขอ้สรุปท่ีเหตุผลและสามารถตดัสินใจได ้   ซ่ึงสอดคลอ้งกบั  ประสาร 
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มาลากุล ณ อยธุยา (2542, หนา้ 28 ) ท่ีใหค้วามเห็นว่า รูปแบบการสอนการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ เป็นโปรแกรม
เฉพาะควบคู่ไปกบัโปรแกรมการสอนทัว่ไปท่ีใชเ้น้ือหาสาระในรายวิชาตามปกติ เป็นวิธีการพฒันาการคิดอยา่งมี
วิจารณญาณ ซ่ึงถือว่าเป็นวิธีท่ีดี และสอดคลอ้งกบั พิชิต สนัน่เอ้ือ (2542, หนา้ 30) ไดพ้ิจารณาการนาํทกัษะการ
คิดอยา่งมีวิจารณญาณไปใชใ้นการสอน  ตอ้งพิจารณาทกัษะเฉพาะท่ีผูเ้รียนจะตอ้งทราบถึงทกัษะท่ีจะเกิดข้ึนตาม
ความคาดหวงั ให้เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้ฝึกทกัษะท่ีจาํเป็นในการพฒันาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  และตอ้ง
เตรียมกิจกรรมหลกัของการพฒันาทกัษะ ท่ีผูเ้รียนสามารถนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั มีการบูรณาการเขา้สู่การ
สอนในห้องเรียน  นับว่าเป็นขั้นตอนท่ีสําคัญในการสร้างแรงจูงใจให้เกิดทักษะการคิด ซ่ึงสอดคล้องกับ
ผลงานวิจยัของ เสาวลกัษณ์ รัตนชูวงศ ์ (2551) ไดท้าํการศึกษาผลการเรียนแบบร่วมมือท่ีมีโครงสร้างต่างกนับน
เวบ็ดว้ยกระดานสนทนาท่ีมีต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 พบว่า นกัเรียนมี
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีข้ึน และนกัเรียนมีทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 
 นอกจากน้ี  ผูว้ิจัยได้จัดสภาพแวดล้อมในการเรียนการสอนผ่านเว็บแบบผสมผสาน เพื่อ
สนบัสนุนการเรียนตามหลกัทฤษฏี constructivist เนน้ใหผู้เ้รียนสร้างความรู้ดว้ยตนเอง สร้างบรรยากาศการเรียน
แบบร่วมมือ ผูเ้รียนมีความรับผิดชอบ กลา้แสดงออก มีความคิดริเร่ิมในการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนตามสถานการณ์ท่ี
เกิดข้ึน อันจะนําไปสู่กระบวนการคิด สอดคล้องกับผลงานวิจัยการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนแบบ 
constructivist เพื่อพฒันาทกัษะกระบวนแกปั้ญหาโดยใชค้อมพิวเตอร์  และ เลวิส (Lewis,1998 )  โดยใชว้ิธีสอน
แบบผสมผสานการใชเ้กมสถานการณ์จาํลองและเทคโนโลยี  ในวิชาสังคมศึกษาของนกัเรียนเกรด 4  พบว่า วิธี
สอนโดยใชเ้กมสถานการณ์กบัซอฟตแ์วร์ไดเ้พ่ิมทกัษะการคิดอยา่งมิวิจารณญาณ  
 ผูว้ิจยัไดน้าํรูปแบบการจดัการเรียนการสอนบทเรียนผา่นเวบ็ โดยยดึแนวของกาเย ่(Gagne) 9 ขั้น
มาใชใ้นการออกแบบบทเรียนผ่านเว็บ โดยใชค้าํถามสร้างพลงัคิด เพื่อกระตุน้การคิดและทกัษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณใหเ้กิดกบันกัเรียน กิจกรรมการฝึกการคิดแต่ละกิจกรรม ผูว้ิจยัใหผู้เ้รียนไดฝึ้กการคิด  3 ขั้นตอน คือ 
ขั้นเสนองาน ขั้นฝึกความสามารถในการคิด  เป็นขั้นฝึกให้ผูเ้รียนคิดเป็นรายบุคคล คิดเป็นกลุ่ม และนาํเสนอ
ความคิด และขั้นประเมินการคิดของตนเอง ซ่ึงสอดคลอ้งกบั แนวคิดของ เพญ็พิศุทธ์ิ  เนคมานุรักษ ์(2537) ท่ี
กล่าวว่า การสอนการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ สาํหรับเยาวชนไทยควรเร่ิมจากการเสนองาน เป็นการสร้างแรงจูงใจ
ต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน ให้ผูเ้รียนมองเห็นคุณค่าของส่ิงท่ีจะตอ้งเรียนรู้ รวมทั้งการแสดงสถานการณ์ปัญหา  
ประเด็นท่ีชวนสงสัย  เพื่อเป็นส่ิงกระตุน้ความคิดของผูเ้รียน และฝึกให้ผูเ้รียนความสามารถในการคิด  เป็น
รายบุคคลโดยให้ผูเ้รียนพยายามรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเด็นปัญหา ความเช่ือถือของแหล่งขอ้มูล การ
ระบุลกัษณะของขอ้มูล เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดฝึ้กปฏิบติังานดว้ยตนเอง และใหผู้เ้รียนบอกผลท่ีไดจ้ากการคิดของ
ตนแก่สมาชิกกลุ่ม  เพื่อใหผู้เ้รียนไดฝึ้กการแสดงความคิดและการรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น ไดฝึ้กเปรียบเทียบ
ผลการคิดของตนเองกับผู ้อ่ืน รวมทั้ งได้ฝึกการหาเหตุผลและการใช้เหตุผลเชิงตรรกะ เพื่อหาข้อสรุปท่ี
สมเหตุสมผลทั้ งในส่วนบุคคลและของกลุ่มย่อย และมีการประเมินกระบวนการคิดของผูเ้รียน โดยให้ผูเ้รียน
พิจารณากระบวนการคิดของตนเปรียบเทียบกบัคาํถามท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการคิดในแต่ละเร่ือง  ซ่ึงผูส้อนใช้
คาํถามใหผู้เ้รียนอธิบายและใชก้ารย ํ้าทวนเพ่ือความแน่อีกคร้ัง หากไม่เป็นไปตามจุดมุ่งหมายท่ีกาํหนด ใหผู้เ้รียน
ยอ้นกลบัไปทาํกิจกรรมในขั้นท่ี 2 หรือพิจารณากระบวนการคิดของตนใหม่และสอดคลอ้งกบัโครงการของ ลิ
ปแมน (Lipman, 1993, p.22) ท่ีมีการประยกุตก์ระบวนการถาม – ตอบ มาใชใ้นโครงการและพบว่า ผูเ้รียนมีส่วน
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ร่วมในการเรียนอย่างกระตือรือร้น และใชเ้วลาในการคน้หาและตดัสินคาํตอบมากข้ึนกว่าเดิม ตั้งใจฟังการแสดง
ความคิดเห็นของคนอ่ืน และมีการถามคาํถามมากข้ึน รวมทั้งสามารถคิดถึงเร่ืองราวต่าง ๆ ไดด้ว้ยตนเอง ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Beyer (1995, pp. 44-49) ท่ีกล่าวไวว้่าในการพฒันาการสอนคิดอยา่งมีวิจารณญาณควร
เร่ิมตน้ดว้ยกระบวนการนาํทกัษะท่ีตอ้งการฝึก ใหผู้เ้รียนทบทวนความรู้ประสบการณ์เดิม ฝึกใชท้กัษะต่าง ๆ ให้
บรรลุเป้าหมาย แลว้จึงสรุป โดยให้ผูเ้รียนทบทวนส่ิงท่ีคิด หรือเกิดข้ึนในสมองขณะทาํกิจกรรม พร้อมดว้ยการ
อา้งเหตุผลของการกระทาํ  ผูเ้รียนระบุทกัษะท่ีคาดหวงั แลว้บรรยายกระบวนการท่ีนกัเรียนวางแผนจะใชท้กัษะ
นั้น ๆ จากนั้นให้ผูเ้รียนทาํนายผลการใช้ทกัษะของตนเองตรวจสอบกระบวนการท่ีนักเรียนวางแผน แลว้จึง
ประเมินผล  
 จากการท่ีได้จัดทาํบทเรียนผ่านเว็บเพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เร่ือง เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ โดยสอดแทรกกิจกรรมแบบฝึกการคิดควบคู่กบัเน้ือหาวิชาท่ีเรียน ให้ผูเ้รียนไดฝึ้กการคิดอย่างมี
ขั้นตอน จะส่งผลใหผู้เ้รียนมีทกัษะกระบวนการคิดอยา่งรอบคอบและอยา่งมีวิจารณญาณาดีข้ึนอยา่งเห็นไดช้ดัเจน 
 
ข้อเสนอแนะ 
         จากผลการศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ี ผูว้ิจัยมีขอ้เสนอซ่ึงอาจเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้และ 
การศึกษาวิจยั ดงัน้ี 
         1.  ข้อเสนอแนะในการนําผลการวจิยัไปใช้ 
      1.1 การเรียนดว้ยบทเรียนผ่านเว็บเพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นเร่ืองใหม่สําหรับ
ผูเ้รียน ดังนั้น ควรจดัทาํคาํแนะนาํวิธีการศึกษาบทเรียนให้ชัดเจน เพ่ือนักเรียนจะได้ทาํความเขา้ใจในการใช้
บทเรียนก่อนลงมือศึกษาบทเรียน 
  1.2 สถานการณ์หรือข่าวเหตุการณ์ท่ีนํามาใช้ในแบบฝึกกิจกรรมการคิดควรเป็นเร่ือง 
ท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหาใหน้กัเรียนไดฝึ้กทกัษะการคิด โดยใชข้อ้มูลและคาํถามเป็นกลยทุธ์สาํคญัเก่ียวกบัเร่ืองนั้นๆ 
เช่น สถานการณ์เก่ียวกบัเร่ืองใด ขอ้มูลท่ีสาํคญัในสถานการณ์มีอะไรบา้ง คาํตอบคืออะไร คิดอยา่งไรเป็นสาํคญั 
คิดและตดัสินใจโดยใชอ้งคป์ระกอบอะไรบา้ง 
  1.3 ครูผูส้อนควรมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูเ้รียน   ส่งเสริมและใหก้าํลงัใจแก่นกัเรียนท่ีกลา้แสดงออกวิธี
คิดท่ีแปลกใหม่พร้อมแสดงเหตุผลในความคิด ไม่ควรปิดกั้นการคิดของผูเ้รียน 
  1.4 การจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ และส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณสําหรับยุคปฏิรูป
การศึกษา ความสําคญัอยู่ท่ีเทคนิคกลวิธีของครูผูส้อน มิใช่สอนตามหนงัสือ ควรตอ้งหาส่ือนวตักรรมท่ีมีคุณค่า
และมีความสําคญัต่อการรู้วิธีคิด รู้วิธีแสวงหาความรู้ เพื่อจะไดรู้้จกัเท่าทนัความเป็นไปของชีวิตและสังคมยุค
ขอ้มูลข่าวสารท่ีจะไม่ตอ้งตกเป็นเหยือ่ขอ้มูล 
  1.5 ควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านเว็บให้นักเรียนไดเ้รียนทั้งเน้ือหาและกระบวนการ 
ไปพร้อม ๆ กนั คือ เพ่ือให้เกิดการวิจยัและพฒันาตนเอง โดยรู้เร่ืองท่ีเรียน รู้วิธีแสวงหาความรู้ และวิธีคิดควบคู่
กนัไป 
  1.6 นักเรียนควรมีความพร้อมในการเรียนการสอนผ่านเว็บ มีความสามารถในการใช้ระบบ
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเบ้ืองตน้ เช่น การรับ-ส่งไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ หากนกัเรียนไม่มีทกัษะในการใช้
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คอมพิวเตอร์มาก่อน จะทาํให้เกิดปัญหาในการเรียนการสอนผ่านเวบ็อย่างมาก และถา้ผูเ้รียนมีความสามารถใน
ดา้นคอมพวิเตอร์และอินเทอร์เน็ตมาแลว้ ผูส้อนอาจไม่ตอ้งเตรียมนกัเรียนก่อนเรียนดว้ยบทเรียนผา่นเวบ็ 
 2.  ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
  2.1 การพฒันาบทเรียนผ่านเว็บเพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เร่ือง เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์   ผูว้ิจยัไดน้าํมาพฒันาเพียงส่วนหน่ึงของรายวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี  ดงันั้น ควรจะมีการพฒันาบทเรียนลกัษณะน้ีให้ครบทุกเน้ือหาของรายวิชา เพ่ือเป็น
ประโยชนแ์ก่ผูเ้รียนและผูส้นใจต่อไป 
  2.2 ควรมีการวิจยัถึงปัญหาและผลกระทบจากการเรียนการสอนท่ีมีต่อการเรียนผ่านเว็บ เพื่อ
ประโยชนใ์นการพฒันาและปรับใชใ้หเ้หมาะสมต่อไป 
  2.3 ควรส่งเสริมใหน้กัเรียนนาํส่ิงท่ีเกิดจากทกัษะการคิดสร้างองคค์วามรู้ไดด้ว้ยตนเอง โดยใช้
ทฤษฎีการเรียนรู้นาํมาออกแบบการสอน จะทาํใหน้กัเรียนมีความรู้อยา่งคงทนถาวร  
  2.4 ควรนําการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนผ่านเว็บเพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมี
วิจารณญาณไปใชว้ิจยัในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ และในช่วงชั้นอ่ืนๆ 
  2.5 ควรศึกษาตวัแปรดา้นอ่ืน ๆ ร่วมกบัการพฒันาการจดัการเรียนรู้โดยใชบ้ทเรียนผ่านเวบ็เพื่อ
ส่งเสริมการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ เช่น ความพึงพอใจท่ีมีต่อการเรียนดว้ยบทเรียนผ่านเวบ็   การคิดอย่างมีเหตุผล 
และค่านิยมในดา้นต่าง ๆ  
  2.6 ควรให้นกัเรียนไดศึ้กษาคน้ควา้เพิ่มเติม หรือหาข่าวเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีนกัเรียน 
มีความสนใจ ถือเป็นการฝึกทกัษะการคิดเพิม่เติม 
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บทคดัย่อ 
 การวิจยัเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาพฤติกรรมและการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการซัก อบ รีด ของ
ผูบ้ริโภค  เขตหลกัส่ี กรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างคือผูบ้ริโภคท่ีอาศยัอยู่ในพื้นท่ีเขตหลกัส่ี กรุงเทพมหานคร 
และเป็นผูใ้ชบ้ริการซกั อบ รีด จาํนวน 234 คนต่อเดือน จากร้านใหบ้ริการซกั อบ รีด จาํนวน 10 แห่ง เคร่ืองมือท่ี
ใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้วามถ่ี ร้อยละ คา่เฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมการใชบ้ริการซัก อบ รีด ดงัน้ี  ช่วงเวลาการใชบ้ริการ หลงั 
เวลา 17.00 น. ร้อยละ 57.26 ใชบ้ริการ 1 คร้ัง/สัปดาห์ ร้อยละ 38.46  นาํผา้มาใชบ้ริการ 1-5 ช้ิน/คร้ัง ร้อยละ 37.18  
ค่าใชจ่้าย 100-200 บาท/สัปดาห์ ร้อยละ 37.61  ใชบ้ริการซกั อบ และรีด ร้อยละ62.39  นาํเส้ือผา้ท่ีซกัยาก/รีดยาก 
มาใชบ้ริการ ร้อยละ 57.69  ชอบรูปแบบการคิดค่าบริการแบบต่อช้ิน ร้อยละ 73.08  ใชบ้ริการเพราะไม่มีเวลาว่าง 
ร้อยละ 60.26  ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการดว้ยตนเอง ร้อยละ 56.84 ผูบ้ริโภคมีการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการซกั อบ รีด  
ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็น รายดา้น ดงัน้ี  ดา้นบริการ ผูบ้ริโภคมีการตดัสินใจโดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยู่ในระดบัมากทุกรายการ 3 อนัดบัแรก คือ ความสะอาดในการซัก
เส้ือผา้ ความเรียบในการรีด และตรงตามเวลานดัหมาย  ดา้นราคา  ผูบ้ริโภคมีการตดัสินใจโดยรวมอยู่ในระดบั
มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัมาก 5 รายการ  3 อนัดบัแรก คือ รูปแบบการคิดค่าบริการต่อช้ิน 
ราคาเหมาะสมกบัการบริการ และราคาตํ่ากว่าคู่แข่ง  ดา้นช่องทางการจาํหน่าย/สถานท่ี ผูบ้ริโภคมีการตดัสินใน
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยู่ในระดับมาก 3 รายการ คือ ความสะดวกในการ
เดินทาง/ท่ีจอดรถ มีบริการรับ-ส่ง และการจดัร้านเป็นระเบียบ สวยงาม และสะอาด  ดา้นการส่งเสริมการตลาด  
ผูบ้ริโภคมีการตดัสินใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัมาก 3 รายการ คือ ซกั/
รีด ครบ 70 ช้ิน คิด 60 ช้ิน   สมาชิก ลด 10% และซกั/รีด ครบ 70 ช้ิน ฟรีซกัผา้นวม 1 ผืน 
 
 
 

                                                         
 * บทความการคน้ควา้อิสระ 
** บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด) มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
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Abstract   
 The objectives of this research were to study behaviors and decision-making on use of laundry 
service by customers living in Khet Lak Si , Bangkok. The sample group was 234 customers using laundry 
service from 10 laundry shops. Questionnaires were used as a research tool for collecting data. The Analysis of 
data was done by use of frequency, percentage, mean and standard deviation. 
 The results showed that 57.26 percent of customers wanted to have laundry service after 17.00 
pm. 38.46 percent used the service one time per week. 37.18 had 1-5 clothes done each time.37.16 percent paid 
100 -200 baht per week. 62.39 percent used laundry service. 57.69 percent had hard-washed clothes done at the 
laundry service. 73.08 percent liked to pay service charge per clothes. 60.26 percent used the service because of 
no free time. 56.84 percent used the service willingly. In overall, customers used the services at high level. 
Considering into aspects, customers had overall decision-making on service aspect at high level. Considered 
into lists, results showed that every of them was at high level either in which the three highest were cleanness, 
smoothness, and punctuality. In price aspect, customers had overall decision- making at high level. Considering 
into lists, 5 of them were at the high level in which the three highest were service charge per clothes, reasonable 
price, cheaper price. In distribution / position aspect, customers had overall decision – making at high level. 
Considering into lists, 3 of them were at high level which were convenience in transportation/parking lot, 
delivery service, tidiness beauty cleanness of the shop. In market promotion aspect, customers had overall 
decision – making at high level. Considering into lists, 3 of them were at high level which were charge as 60 
clothes for 70 clothes wash, 10 percent discount for being member, and 70 clothes – 1 quilt wash for free. 

 
บทนํา 
 เส้ือผา้เป็นปัจจยัหลกัในการดาํเนินชีวิตประจาํของมนุษย ์แมแ้ต่เด็กท่ีเพิ่งคลอดออกมายงัตอ้งใส่
เส้ือผา้เพือ่ห่อหุม้ร่างกายและใหค้วามอบอุ่น   จึงถือไดว้า่เส้ือผา้เป็นส่ิงท่ีจาํเป็นมากต่อทุกคน กิจกรรมหลกั ๆ ของ
แม่บา้นส่วนใหญ่กค็งหนีไม่พน้การซกัผา้ รีดผา้ ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีน่าเบ่ือมาก แต่ก็ตอ้งทาํเพราะเด๋ียวจะไม่มีเส้ือผา้
ใส่  วิธีการซกัผา้กแ็ตกต่างกนัออกไป บางคนบอกว่าซกัมือแลว้สะอาดดี แต่บางคนไม่มีเวลาพอท่ีจะมานัง่ซกัมือก็
จะซกัดว้ยเคร่ืองซกัผา้ช่วยทาํใหป้ระหยดัเวลาและยงัช่วยประหยดัแรงอีกดว้ย 
 จากสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบนั มีผลให้ชีวิตความเป็นอยู่ ลกัษณะครอบครัว และการ
ดาํเนินชีวิตของผูบ้ริโภคเปล่ียนแปลงไปจากเดิม  เวลาส่วนใหญ่ผูบ้ริโภคจะใชไ้ปกบัการทาํงานนอกบา้นเพ่ือหา
รายไดม้าเล้ียงครอบครัวและพฒันาคุณภาพชีวิตใหดี้ข้ึน  แมแ้ต่แม่บา้นซ่ึงเคยมีหนา้ท่ีรับผดิชอบงานบา้นโดยตรง
ก็มีเวลาลดนอ้ยลง เน่ืองจากตอ้งออกไปทาํงานนอกบา้นเช่นเดียวกบัพ่อบา้น ดงันั้นเม่ือมีส่ิงอาํนวยความสะดวก
หรือบริการท่ีจะช่วยแบ่งเบาภาระ โดยเฉพาะงานบา้นจึงไดรั้บความนิยมมาตลอด   
 ปัจจยัดงักล่าวทาํใหมี้ธุรกิจบริการเกิดข้ึนหลายรูปแบบ ซ่ึงธุรกิจบริการประเภทหน่ึงท่ีมีการขยายตวั
อย่างรวดเร็วคือ ธุรกิจบริการ “ซัก อบ รีด”  ธุรกิจน้ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีมีเวลานอ้ย
และตอ้งการความสะดวกรวดเร็ว  ขณะเดียวกนัก็ตอ้งการความสะอาดและทะนุถนอมเส้ือผา้ท่ีใชใ้นงานออกงาน
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สังคม โดยเฉพาะชุดสูทและชุดราตรี ทาํใหธุ้รกิจบริการ     ซกั อบ รีด มีลกัษณะการใหบ้ริการ 2 รูปแบบใหญ่ ๆ 
คือ บริการซักรีด สําหรับเส้ือผา้ทัว่ไปท่ีใชอุ้ปกรณ์เคร่ืองมือทัว่ ๆ ไปในการซักรีดเส้ือผา้ เช่น ผงซกัฟอก เตารีด 
เป็นตน้   อีกบริการหน่ึงเป็นบริการซกัแหง้ สาํหรับเส้ือผา้ท่ีมีคุณสมบติัพิเศษไม่สามารถซกัรีดแบบวิธีธรรมดาได ้
เพราะจะส่งผลใหเ้น้ือผา้เสียรูปทรงได ้ จึงจาํเป็นตอ้งใชอุ้ปกรณ์เคร่ืองมือพิเศษ เช่น นํ้ายาซกัแหง้ เคร่ืองอบไอนํ้ า 
เป็นตน้   
            ธุรกิจบริการซัก อบ รีด ในปัจจุบนัมีการขยายตวัอย่างรวดเร็ว เน่ืองจากสภาพเวลาท่ีมีจาํกดั และ
ผูบ้ริโภคตอ้งการความสะดวกสบายมากย่ิงข้ึน ผูใ้หบ้ริการจะมีทั้งประเภทร้านบริการซกั อบ รีด ซ่ึงลูกคา้ตอ้งนาํ
เส้ือผา้มาซกัท่ีร้าน และประเภทรับเส้ือผา้มาซกัและส่งเส้ือผา้ท่ีซกัแลว้ถึงบา้นพกัของผูบ้ริโภค  ตลอดจนประเภท
ใหบ้ริการเคร่ืองซักผา้แบบหยอดเหรียญ โดยการบริการตนเอง ซ่ึงแต่ละประเภทจะมีลกัษณะการให้บริการและ
คิดอตัราค่าบริการท่ีแตกต่างกนั  จึงทาํใหผู้ว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงปัจจยัสาํคญัท่ีผูบ้ริโภคพิจารณาในการ
เลือกใชบ้ริการซกั อบ รีด  เพื่อนาํมาประยุกตใ์ชเ้ป็นแนวทางในการดาํเนินธุรกิจซกั อบ รีด ใหมี้คุณลกัษณะตรง
กบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคมากท่ีสุด 

 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 1.  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชบ้ริการซกั อบ รีด ของผูบ้ริโภค  เขตหลกัส่ี   กรุงเทพมหานคร 
 2.  เพื่อศึกษาการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการซกั อบ รีด ของผูบ้ริโภค  เขตหลกัส่ี กรุงเทพมหานคร 

 
ขอบเขตของการวจิยั 
 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี เป็นการศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมและการตดัสินใจเลือกใช้บริการซัก อบ รีด 
ของผูบ้ริโภค  เขตหลกัส่ี  กรุงเทพมหานคร  ซ่ึงจะกล่าวถึงเฉพาะธุรกิจบริการซกั อบ รีด  ท่ีผูป้ระกอบการลงทุน
ด้วยตนเอง ไม่รวมถึงธุรกิจซัก อบ รีด แบบแฟรนไชส์ และธุรกิจให้บริการเคร่ืองซักผา้แบบหยอดเหรียญ  
เน่ืองจากมีวิธีการดาํเนินธุรกิจและขนาดของการลงทุนแตกต่างกนั  โดยมีขอบเขตของการวิจยัดงัน้ี 
 1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง    
 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือผูบ้ริโภคท่ีอาศยัอยูใ่นพื้นท่ีเขตหลกัส่ี กรุงเทพมหานคร และเป็น
ผูใ้ชบ้ริการซกั อบ รีด จาํนวน 642 คนต่อเดือน จากร้านใหบ้ริการซกั อบ รีด จาํนวน 10 แห่ง ไดแ้ก่ ร้าน Smart 
Wash  ร้านมายดายคลีน  ร้านหอ้งเส้ือตะวนั  ร้านตั้งเฮงฮวด  ร้านพีทีซกัแหง้  ร้านอธิปลอนดร่ี์  ร้านดวงวนั ร้าน 
Sister Laundry   ร้านออมซกัรีด  และ  เอบีนาเฮา้ส์  
 เลือกเป็นกลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 234 คน  ขนาดของกลุ่มตวัอย่างไดจ้ากตารางกาํหนดขนาดกลุ่ม
ตวัอยา่งของ Krejcie และ Morgan (1970, p.608) 

 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนโดยมีขั้นตอนตามลาํดบัดงัน้ี 
           1.  การศึกษาเอกสาร ตาํรา และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
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            2.  การจดัทาํโครงสร้างของแบบสอบถาม ให้มีเน้ือหาครอบคลุมวตัถุประสงคข์องการศึกษาคร้ังน้ี  
แบบสอบถามมี 3 ส่วน คือ 
         ส่วนท่ีหน่ึง  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน 7 ขอ้ 
 ส่วนท่ีสอง  พฤติกรรมการใชบ้ริการซกั อบ รีด ของผูบ้ริโภค จาํนวน 9 ขอ้ 
 ส่วนท่ีสาม  การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการซกั อบ รีด ของผูบ้ริโภค โดยลกัษณะของแบบสอบถาม
เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ของ ลิเคิร์ท (Likert)  จาํนวน 24 ขอ้ 
 3.  นาํแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนให้อาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระ ไดต้รวจสอบความสอดคลอ้ง
ของเน้ือหา กับจุดประสงค์ของการวิจัย เป็นการศึกษาความเท่ียงตรง (validity) ของแบบสอบถาม แลว้นํามา
ปรับปรุงแกไ้ข เพื่อใหค้าํถามชดัเจนสามารถส่ือความหมายไดต้รงประเด็นและเหมาะสมยิง่ข้ึน 
 4.  นาํแบบสอบถามไปทดลองใชก้บัผูบ้ริโภคท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างในการวิจยั จาํนวน 30  ชุด  คิด
เป็นร้อยละ 12.82  แลว้นาํขอ้มูลมาหาค่าความเช่ือมัน่ (reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิ
แอลฟาของครอนบคั (Cronbach’s Alpha Coefficient)  ไดค้า่ความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.877 

 
การรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูศึ้กษาไดด้าํเนินการเก็บขอ้มูลโดยการแจกแบบสอบถามใหก้บัผูบ้ริโภคท่ี
เป็นกล◌ุ◌่มตวัอยา่ง  จาํนวน 234 คน ในระหว่างวนัท่ี 29 สิงหาคม 2552  ถึงวนัท่ี 24 กนัยายน 2552   รวม 25 วนั   
แจกแบบสอบถาม จาํนวน 234 ชุด  และไดรั้บคืน 234 ชุด   คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถาม จะนาํมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ทุกชุดและ นาํมาลง
รหสั ประมวลผลขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป SPSS for window ในการหาความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ดงัน้ี 
           1.  วิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม และพฤติกรรมการใช้บริการซัก อบ รีด ของ
ผูบ้ริโภค โดยใชค้วามถ่ี และค่าร้อยละ 
            2.  วิเคราะห์การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ ซัก อบ รีด ของผูบ้ริโภค จาํแนกตามลกัษณะส่วนบุคคล 
โดยหาค่าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 
 
สรุปผลการวจิยั 
 จากผลการศึกษาคน้ควา้เร่ือง พฤติกรรมและการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการซัก อบ รีด ของผูบ้ริโภค  
เขตหลกัส่ี กรุงเทพมหานคร ไดผ้ลการศึกษาท่ีสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 1.  ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 61.54  อายุ 40 ปีข้ึนไป ร้อยละ 50.85  
รองลงมาอายุ 30-39 ปี ร้อยละ 34.19   สถานภาพสมรส ร้อยละ 61.54 รองลงมาโสด ร้อยละ 31.62 การศึกษา
ปริญญาตรี ร้อยละ 54.27 รองลงมาตํ่ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 29.91 จาํนวนสมาชิกในครอบครัว มากกว่า 3 คน 
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ร้อยละ 50.85 รองลงมา  3 คน ร้อยละ 18.38 อาชีพขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 43.59  รองลงมาพนกังานบริษทั 
ร้อยละ 31.20  รายไดเ้ฉล่ียมากกว่า 30,000 บาท/เดือน ร้อยละ 43.59 รองลงมา 20,001 - 30,000 บาท/เดือน ร้อยละ 
26.50 
 2.  พฤติกรรมการใช้บริการซัก อบ รีด ของผู้บริโภค สรุปได้ดงันี ้
  2.1 ช่วงเวลาการใชบ้ริการ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ใชบ้ริการในช่วงเวลาหลงั 17.00 น. ร้อยละ 57.26   
รองลงมาเวลา 06.00 น. - 11.59 น. ร้อยละ 26.50  
  2.2 ความถ่ีในการใชบ้ริการต่อสัปดาห์ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ใช้บริการ 1 คร้ัง/สัปดาห์ ร้อยละ 
38.46 รองลงมา 2 คร้ัง/สปัดาห์ ร้อยละ 34.19 
  2.3 จาํนวนผา้ท่ีนาํมาใชบ้ริการต่อคร้ัง ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่นาํผา้มาใชบ้ริการ 1-5 ช้ิน/คร้ัง ร้อยละ 
37.18 รองลงมา 6-10 ช้ิน/คร้ัง ร้อยละ 25.64 
  2.4 ค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการต่อสปัดาห์ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการ 100-200 
บาท/สปัดาห์ ร้อยละ 37.61 รองลงมา 201-300 บาท/สัปดาห์ ร้อยละ 23.92 
  2.5 ประเภทการใชบ้ริการ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ใชบ้ริการซกั อบ และรีด ร้อยละ 62.39 รองลงมา
รีดอยา่งเดียว ร้อยละ 19.66 
  2.6. ลกัษณะของผา้ท่ีนาํมาใชบ้ริการ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่นาํเส้ือผา้ท่ีซกัยาก/รีดยาก มาใชบ้ริการ 
ร้อยละ 57.69 รองลงมาเส้ือผา้ท่ีตอ้งการเร่งด่วน ร้อยละ 23.93 
  2.7 รูปแบบการคิดค่าบริการ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ชอบรูปแบบการคิดค่าบริการแบบต่อช้ิน ร้อยละ 
73.08 รองลงมาแบบต่อชุด ร้อยละ 16.67 
  2.8 เหตุผลสาํคญัท่ีสุดในการใชบ้ริการ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ใชบ้ริการเน่ืองจากไม่มีเวลาว่าง ร้อย
ละ 60.26 รองลงมา เส้ือผา้เรียบกวา่รีดเอง ร้อยละ 15.82 
  2.9 ผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการดว้ย
ตนเอง ร้อยละ 56.84 รองลงมา บุคคลในครอบครัว ร้อยละ 38.46 
 3.  วเิคราะห์การตัดสินใจเลือกใช้บริการ ซัก อบ รีด ของผู้บริโภค 
  ผูบ้ริโภคมีการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ ซกั อบ รีด  ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.77) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี 
  ด้านบริการ   ผูบ้ริโภคมีการตดัสินใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก    ( X = 4.07)  เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.81– 4.35)  ทุกรายการ  5 อนัดบัแรกคือ 
  1.  ความสะอาดในการซกั 
  2.  ความเรียบในการรีด 
  3.  ตรงตามเวลานดัหมาย 
  4.  พนกังานมีความสุภาพ/อธัยาศยัดี 
  5.  พนกังานมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการซกั/รีด 
  ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัเพศชายและเพศหญิง ทุกระดบัอาย ุทุกสถานภาพสมรส ทุกระดบัการศึกษา 
ทุกอาชีพ ทุกจาํนวนสมาชิกในครอบครัว  และทุกรายได ้ 
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  ด้านราคา   ผูบ้ริโภคมีการตดัสินใจ โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.66)  เม่ือพิจารณาเป็นราย
ขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.69 – 4.24)  จาํนวน 5 รายการ คือ 
  1. รูปแบบการคิดค่าบริการต่อช้ิน 
  2.  ราคาเหมาะสมกบัการบริการ 
  3.  ราคาตํ่ากวา่คู่แข่ง 
  4.  รูปแบบการคิดค่าบริการต่อชุด 
  5.  มีป้ายแสดงราคาค่าบริการชดัเจน 
  ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัเพศชายและเพศหญิง ผูบ้ริโภคท่ีมีอาย ุ20-29 ปี  สถานภาพโสดและสมรส 
ทุกระดบัการศึกษา ทุกจาํนวนสมาชิกในครอบครัว ทุกอาชีพ และทุกรายได ้
  ด้านช่องทางการจําหน่าย/สถานท่ี   ผูบ้ริโภคมีการตดัสินใจโดยรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X = 
3.75)  เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.68 – 4.01)  จาํนวน 3 รายการ คือ 
  1.  ความสะดวกในการเดินทาง/ท่ีจอดรถ 
  2.  มีบริการรับ-ส่ง 
  3.  จดัร้านเป็นระเบียบ สวยงาม และสะอาด 
  ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัเพศชาย ทุกระดบัอายุ  ทุกสถานภาพสมรส  ผูท่ี้มีการศึกษาตํ่ากว่าปริญญา
ตรี และปริญญาตรี ทุกจาํนวนสมาชิกในครอบครัว  ทุกอาชีพ และทุกรายได ้
  ด้านการส่งเสริมการตลาด   ผูบ้ริโภคมีการตดัสินใจ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.61)  เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก  ( X = 3.54 – 4.03)   3 รายการ คือ  
  1.  ซกั/รีด ครบ 70 ช้ิน คิด 60 ช้ิน 
  2.  สมาชิก ลด 10% 
  3.  ซกั/รีด ครบ 70 ช้ิน ฟรีซกัผา้นวม 1 ผนื 
  ซ่ึงมีคา่สอดคลอ้งกบัเพศชาย สถานภาพสมรส การศึกษาปริญญาตรี จาํนวนสมาชิกในครอบครัว
มากกวา่ 3 คน  อาชีพธุรกิจส่วนตวั และมีรายได ้20,001 – 30,000 บาท/เดือน 
 
การอภปิรายผล 
จากผลการศึกษาคน้ควา้เร่ือง พฤติกรรมและการตัดสินใจเลือกใชบ้ริการซัก อบ รีด ของผูบ้ริโภค  เขตหลกัส่ี 
กรุงเทพมหานคร  ไดผ้ลการศึกษาท่ีสามารถนาํขอ้มูลมาอภิปรายผลดงัน้ี 
 1.  จากการศึกษา พฤติกรรมการใช้บริการซัก อบ รีด ของผูบ้ริโภค เขตหลกัส่ี กรุงเทพมหานคร   
พบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ตอ้งออกไปทาํงานนอกบา้น ไม่มีเวลาว่างในการซักรีดเส้ือผา้เอง จึงนาํเส้ือผา้มาใช้
บริการท่ีร้านซัก อบ รีด โดยนาํเส้ือผา้มาใช้บริการในช่วงเวลาหลงัจากเลิกงานแลว้ คือช่วงเวลาหลงั 17.00 น.  
สัปดาห์ละ 1 คร้ัง คือในช่วงวนัหยุดสุดสัปดาห์  นาํส่งคร้ังละ 1-5 ช้ิน  และมีค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการ 100-200 
บาท/สัปดาห์   เลือกใชบ้ริการซัก อบและรีด มากท่ีสุด เส้ือผา้ท่ีนาํมาใชบ้ริการส่วนใหญ่เป็นเส้ือผา้ท่ีซกัยาก/ รีด
ยาก  ส่วนใหญ่ทาํการตัดสินใจเลือกใช้บริการด้วยตนเอง และชอบรูปแบบการคิดค่าบริการแบบต่อช้ิน ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วิชุดา  ธีระสาร (2544, บทคดัย่อ) ผูใ้ชบ้ริการซกั อบ รีด โดยใชเ้คร่ืองในเขตเทศบาล
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นครอุดรธานี  ใชบ้ริการเดือนละ 3-4 คร้ัง  เลือกใชบ้ริการในวนัหยดุสุดสัปดาห์  สาเหตุท่ีใชบ้ริการคือไม่มีเวลา
วา่ง และเส้ือผา้ท่ีนาํมาใชบ้ริการป็นเส้ือผา้ท่ีซกัยากหรือรีดยาก  
                    2.  ความคิดเห็นเก่ียวกบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ ซกั อบ รีด ของผูบ้ริโภค สรุปไดด้งัน้ี  
ดา้นบริการ  พบวา่ ผูบ้ริโภคมีการตดัสินใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยใหค้วาม สาํคญักบัความสะอาดในการซกั
เส้ือผา้  ความเรียบในการรีด  ตรงตามเวลานดัหมาย พนกังานมีความสุภาพ/อธัยาศยัดี  พนกังานมีความรู้ความ
เขา้ใจเก่ียวกบัการซกั/รีด รับผิดชอบ/รับประการความเสียหาย  และการใชเ้คมีภณัฑท่ี์ดีมีคุณภาพในการซกั    ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วิชุดา  ธีระสาร (2544, บทคดัย่อ) ผูใ้ชบ้ริการซกั อบ รีด โดยใชเ้คร่ืองในเขตเทศบาล
นครอุดรธานี ท่ีใหค้วามสาํคญักบัความสะอาดของเส้ือผา้ รีดเรียบ ตรงต่อเวลาในการรับเส้ือผา้ มีความรับผดิชอบ
หรือรับประกนัความเสียหาย  
 จากขอ้มูลท่ีพบน้ี ทาํให้ทราบว่า ผูบ้ริโภคมีความท่ีใช้บริการซัก อบ รีด ให้ความสําคญัเก่ียวกบั
คุณภาพการบริการมาก จาํเป็นอย่างยิ่งท่ีกิจการจะต้องปรับปรุงและพฒันาการบริการให้ดียิ่งข้ึน เพื่อทาํให้
ผูใ้ชบ้ริการเกิดความพึงพอใจมากท่ีสุด และมาใชบ้ริการซํ้ าอีก นอกจากน้ียงัช่วยประชาสัมพนัธ์โดยการบอกต่อ
เพือ่น ญาติ และคนท่ีรู้จกัใหม้าใชบ้ริการดว้ย  
 ดา้นราคา  พบว่า ผูบ้ริโภคมีความคิดการตดัสินใจเห็นโดยรวมอยู่ในระดบัมาก คือ รูปแบบการคิด
ค่าบริการต่อช้ิน ราคาเหมาะสมกบัการบริการ ราคาตํ่ากว่าคู่แข่ง รูปแบบการคิดค่าบริการต่อชุด และมีป้ายแสดง
ราคาค่าบริการชดัเจน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วิชุดา  ธีระสาร (2544, บทคดัยอ่) ผูใ้ชบ้ริการซกั อบ รีด โดย
ใชเ้คร่ืองในเขตเทศบาลนครอุดรธานี ใหค้วามสาํคญัมากเก่ียวกบั ราคายติุธรรม แจง้ราคาค่าบริการใหลู้กคา้ทราบ 
และคิดราคาค่าบริการตํ่ากวา่ราคาตลาด  
 จากขอ้มูลท่ีพบน้ี ทาํใหท้ราบว่าผูบ้ริโภคตอ้งการใหคิ้ดค่าบริการในราคาที่สมเหตุสมผล เหมาะสม
กบัการบริการและมีราคาไม่แพงกว่าผูป้ระกอบการอ่ืน ดงันั้น ผูป้ระกอบการควรตั้งราคาแบบอิงตลาดไม่ใหแ้พง
กวา่คู่แข่ง  มีการแจง้ราคาใหก้บัผูบ้ริโภคทราบโดยการเขียนหรือพิมพค่์าบริการ ติดป้ายไวใ้หผู้บ้ริโภคเห็นชดัเจน 
หากมีการเปล่ียนแปลงราคาควรแจง้ให้ผูบ้ริโภคทราบล่วงหนา้ ขอ้มูลค่าบริการท่ีติดป้ายไว ้ควรถูกตอ้งและเป็น
ปัจจุบนั การคิดราคาตํ่ากวา่คู่แขง่ จะเป็นส่ิงกระตุน้ใหผู้บ้ริโภคเกิดความตอ้งการใชบ้ริการมากยิง่ข้ึน 
 ดา้นช่องทางการจาํหน่าย/สถานท่ี ผูบ้ริโภคมีการตดัสินใจโดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยเฉพาะใน
เร่ืองของความสะดวกในการเดินทาง/ท่ีจอดรถ มีบริการรับ-ส่ง และการ  จดัร้านเป็นระเบียบ สวยงาม และสะอาด  
ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ โศภิตา  ล้ิมพงษ ์(2544, บทคดัยอ่) ผูบ้ริโภคตดัสินใจเลือกใชบ้ริการซกั อบ รีด ร้าน 
Mrs.Laundry จากการพิจารณาดา้นสถานท่ี จะเนน้เร่ืองการเดินทางสะดวก/มีท่ีจอดรถสะดวกสบาย 
 เจ้าของกิจการสามารถนําขอ้มูลท่ีได้น้ี ไปพฒันาปรับปรุงช่องทางการจาํหน่ายของกิจการให้มี
คุณลกัษณะตามท่ีผูบ้ริโภคต้องการ น่าใช้บริการมากยิ่งข้ึน และหากจะเปิดกิจการใหม่หรือเปิดสาขาใหม่ ก็
สามารถทาํใหท้ราบแนวทางในการเลือกทาํเลท่ีตั้งไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 ดา้นการส่งเสริมการตลาด พบว่า ผูบ้ริโภคมีการตดัสินใจโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เก่ียวกบัการ
ส่งเสริมการขาย  ซกั/รีด ครบ 70 ช้ิน คิด 60 ช้ิน   สมาชิก ลด 10% และซกั/รีด ครบ 70 ช้ิน ฟรีซกัผา้นวม 1 ผืน 
จากขอ้มูลท่ีพบทาํให้ทราบว่า ผูบ้ริโภคตอ้งการให้กิจการให้ความสําคญักบัการส่งเสริมการตลาดท่ีสามารถลด
ค่าใชจ่้ายใหก้บัผูบ้ริโภคได ้และใหค้วามสาํคญักบัลูกคา้ประจาํ โดยคิดราคาพเิศษต่างจากลูกคา้ทัว่ไป 
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ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาคร้ังน้ี สามารถนาํผลการศึกษาท่ีไดไ้ปใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาปรับปรุงและนาํไป
ประยุกต์ใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดสําหรับกิจการ  เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการตลาดและช่วยให้การ
ดาํเนินงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดงัน้ี 
 1.  ดา้นบริการ การประกอบธุรกิจเก่ียวกบัการใหบ้ริการ ตอ้งมีการวางแผนเก่ียวกบัรายละเอียดของ
บริการท่ีเสนอขายให้มีมาตรฐาน  เน้นคุณภาพการบริการให้เป็นท่ีเช่ือถือ มีการอบรมพนักงาน และพยายาม
โฆษณาใหเ้กิดความน่าเช่ือถือในระดบัคุณภาพท่ีสมํ่าเสมอ  และในการใหบ้ริการจะตอ้งควบคุมใหสู้งกว่าระดบัท่ี
โฆษณาไว ้  สาํหรับธุรกิจบริการซกั อบ รีด  ผูป้ระกอบการควรฝึกอบรมพนกังานในร้านใหท้ราบถึงขั้นตอนการ
ทาํงานในหน้าท่ีต่าง ๆ เพื่อให้พนักงานทุกคนสามารถทาํงานทดแทนหรือหมุนเวียนหน้าท่ีกันได้ กรณีท่ีมี
พนกังานขาด-ลา ทั้งน้ีเพื่อให้บริการซกั อบ รีด ของร้านมีมาตรฐานและตอ้งให้ความสําคญัเก่ียวกบัคุณภาพการ
ใหบ้ริการ โดยเฉพาะในดา้นความสะอาดของการซกัเส้ือผา้ รีดใหเ้รียบ และส่งมอบไดท้นัตามระยะเวลาท่ีกาํหนด 
เพือ่เป็นการสร้างความประทบัใจและพึงพอใจใหก้บัผูบ้ริโภค 
 2.  ดา้นราคา ควรใชรู้ปแบบการคิดราคาบริการแบบต่อช้ิน การคิดราคาค่าบริการควรเปรียบเทียบ
ราคากบัร้านอ่ืน ๆ เพื่อนาํมาเป็นขอ้มูลในการตดัสินใจตั้งราคาใหเ้หมาะสม หากเป็นไปไดค้วรตํ่ากว่าราคาตลาด 
เพื่อดึงดูดความสนใจของผูบ้ริโภคใหม้าใชบ้ริการมากยิ่งข้ึน เน่ืองจากในปัจจุบนัมีร้านใหบ้ริการซกั อบ รีด เป็น
จาํนวนมาก การแข่งขนัมีสูง เจา้ของกิจการควรให้ความสําคญักบัการแข่งขนัดา้นราคา และให้ความสําคญักบั
ลูกคา้ประจาํ โดยการคิดราคาพเิศษ เพื่อใหลู้กคา้จงรักภกัดีต่อกิจการตลอดไป 
 3.  ดา้นช่องทางการจาํหน่าย/สถานท่ี ส่ิงสําคญัท่ีตอ้งพิจารณาสําหรับธุรกิจบริการซัก อบ รีด คือ 
การเลือกทาํเลท่ีตั้ง เพราะถา้ทาํเลท่ีตั้งของธุรกิจดีก็จะสนบัสนุนกิจการใหดี้ไปดว้ย  ทาํเลท่ีเหมาะสมสาํหรับการ
เปิดร้านซัก อบ รีด ควรอยู่ใกลแ้หล่งชุมชนท่ีพกัอาศยัท่ีมีคนพกัอาศยัอยู่เป็นจาํนวนมาก มีความสะดวกในการ
เดินทาง/มีท่ีจอดรถ เพ่ือผูบ้ริโภคจะไดมี้ความสะดวกในการเดินทางมาใชบ้ริการ และกิจการควรมีบริการรับ-ส่ง
ถึงท่ีพกัของผูบ้ริโภค เพื่อเป็นการอาํนวยความสะดวกใหก้บัผูบ้ริโภคมากยิ่งข้ึน นอกจากน้ี การตกแต่งร้านก็เป็น
ส่วนหน่ึงท่ีจะช่วยดึงดูดใหผู้บ้ริโภคเขา้มาใชบ้ริการ ผูป้ระกอบการควรเนน้การจดัวางส่ิงของต่าง ๆ ภายในร้านให้
เป็นระเบียบ มองดูสะอาดตา อยูเ่สมอ 
 4.  ดา้นการส่งเสริมการตลาด ธุรกิจบริการซัก อบ รีด สามารถดาํเนินกิจกรรมทางการตลาดเพื่อ
กระตุน้ใหมี้ผูม้าใชบ้ริการกบัทางร้านไดห้ลายวิธี  เช่น การทาํป้ายหนา้ร้านใหโ้ดดเด่นสะดุดตาและมองเห็นง่าย  
การทาํโบชวัร์ แผน่พบั และเอกสารอ่ืน ๆ เพือ่แนะนาํร้านและบริการใหเ้ป็นท่ีรู้จกัของกลุ่มเป้าหมาย การรับสมคัร
สมาชิก เพื่อมอบส่วนลดพิเศษใหก้บัผูบ้ริโภคท่ีมาใชบ้ริการเป็นประจาํ  และการจดัรายการส่งเสริมการขายอ่ืนๆ 
เพือ่กระตุน้ใหเ้กิดการใชบ้ริการ เช่น ซกัรีด ครบ 70 ช้ิน คิด 60 ช้ิน ซกัรีด ครบ 70 ช้ิน ฟรีซกัผา้นวม 1 ผนื เป็นตน้ 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาคร้ังต่อไป  
 การศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ี เป็นการศึกษาคน้ควา้เฉพาะพฤติกรรมและการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการซัก 
อบ รีด ของผูบ้ริโภค เท่านั้น ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดรั้บอาจมีไม่เพียงพอต่อการนาํไปใชเ้ป็นแนวทางในการกาํหนดกลยทุธ์
ทางการตลาดให้กบักิจการ  เพราะในปัจจุบนัการดาํเนินการกิจการให้ประสบความสําเร็จ จะตอ้งเก่ียวขอ้งกบั
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ปัจจยัหลายอยา่ง ทั้งสภาพแวดลอ้มทางดา้นเศรษฐิจ การเมือง สังคม แมก้ระทัง่วิถีการดาํเนินชีวิตของคนในสังคม
ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงไปตามยุดสมยัอยู่ตลอดเวลา  ฉะนั้น จึงควรมีการศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบัปัจจยัดา้นอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งดว้ย เช่น ปัจจยัทางดา้นสังคม เศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย วฒันธรรม และรูปแบบการดาํเนินชีวิตของ
ผูบ้ริโภคอยา่งต่อเน่ือง  เพ่ือนาํผลการศึกษาท่ีไดไ้ปพฒันา ปรับปรุงใหกิ้จการประสบความสาํเร็จมากยิง่ข้ึน  
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ประเพณีกินดองของชาวภูไท 
ตําบลโพนทอง ตําบลเรณู ตําบลเรณูใต้ อําเภอเรณูนคร จังหวดันครพนม* 

The Traditional Cultivation in Dowry System-Marr iage of the Bhutai Clan, 
Dhonbur i Rajabhat University 

 
                    นายอมัพร นนันวล** 

Mr. Amporn  Nannual 
 
บทคดัย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาวิเคราะห์ประเพณีกินดองและคาํเฆ่ียนเขยของชาวภูไทตาํบล
โพนทอง  ตาํบลเรณู ตาํบลเรณูใต ้อาํเภอเรณูนคร จงัหวดันครพนม และศึกษาแนวทางอนุรักษป์ระเพณีกินดอง
ของชาวภูไท กลุ่มตวัอยา่งมีจาํนวน 18 คน แบ่งเป็นผูรู้้จาํนวน 5 คน ผูป้ฎิบติั จาํนวน 8 คน ผูร่้วมพิธีทัว่ไปจาํนวน 
5 คน โดยใชแ้บบสมัภาษณ์แบบเจาะลึก นาํเสนอการวิจยัดว้ยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ 
 ผลการศึกษา พบว่า  ประเพณีกินดองเป็นประเพณีท่ีสําคญัในการดาํเนินชีวิตของชาวภูไท ผูท่ี้จะ
แต่งงานตอ้งผ่านพิธีกรรมบายศรีสู่ขวญัผูกแขนใหเ้ป็นสามีภรรยา ผูท่ี้เป็นเขยตอ้งถูกอบรมโดยล่าม คาํสอนของ
ล่ามเรียกวา่คาํเฆ่ียนเขย พธีิเฆ่ียนเขยเป็นพิธีการยนิยอมของเขยท่ีจะตอ้งปฏิบติัตามกฎของชาวภูไทใหค้รบ  14 ขอ้ 
ประเพณีกินดองของชาวภูไทนั้นถือว่าเป็นการสร้างครอบครัวใหม่ เป็นการพิสูจน์ความอดทนและอดกลั้นของ
ผูช้ายชาวภูไทเช่ือว่าชายท่ีมีความวิริยะอุตสาหะสูง จะเป็นผูน้าํของครอบครัวท่ีดี แนวทางอนุรักษป์ระเพณีกินดอง
ของชาวภูไทมี 2 วิธี คือวิธีบนัทึกไวเ้ป็นหลกัฐาน และวิธีการถ่ายทอดขนบประเพณีไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลาน 
 ผลการวจิยัพบว่า 
 1. ประเพณีกินดองเป็นประเพณีท่ีสาํคญัในการดาํเนินชีวิตของชาวภูไทผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งโดยตรงคือ
ผูท่ี้มาในงานแต่งงานจะโดยผูท่ี้จะมาเป็นเขย ญาติของผูท่ี้จะมาเป็นเขย พร้อมดว้ยญาติของฝ่ายเจา้สาวทุกเพศ ทุก
วยักจ็ะตอ้งมีส่วนมาร่วมพิธีกรรมบายศรีสู่ขวญัผกูแขนใหเ้ป็นสามีภรรยา ผูท่ี้เป็นเขยตอ้งถูกอบรมโดยล่าม หรือผู ้
ท่ีเป็นท่ีเคารพนบัถือของทั้งสองฝ่าย ผูเ้ป็นปราชญใ์นสังคม และชุมชนคนภูไท, คาํสอนของล่ามเรียกว่าคาํเฆ่ียน
เขย พิธีเฆ่ียนเขยเป็นพิธีกรรมท่ีจะทาํใหมี้การปฏิบติัตามคาํสอนของปราชญใ์นแต่ละรุ่นท่ีไดท้รงจาํพิธีกรรมพิธี
การต่างๆ ของบรรพบุรุษมาหลายชั่วอายุกาลซ่ึงผูกไวเ้ป็นการทรงจาํเรียนรู้ในสังคมชุมชนคนภูไท หรือผูไ้ท 
เพราะการยนิยอมท่ีจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้บญัญติั 14 ขอ้เป็นคาํพูดของลุงตา ย่ายาย ท่ีถูกเรียกว่าล่าม ทั้งฝ่ายหญิง
หรือฝ่ายชายเป็นคนสอน จะมีการสอนกนัทีละขอ้   ให้ฝ่ายชายรับเอาขอ้บญัญติัทุกขอ้  ฝ่ายชายตอ้งรับไดทุ้กขอ้ 
จะรับเพียงขอ้ใดขอ้หน่ึงไม่ได ้ประเพณีกินดองของชาวภูไทนั้นถือว่าเป็นการสร้างครอบครัวใหม่เป็นการพิสูจน์
ว่าฝ่ายชายจะมีความอดทนอดกลั้นได้หรือไม่ ปราชญ์ชาวภูไทสอนให้มีความเช่ือว่าคนท่ีจะเป็นผูน้ําของ

                                                 
 * บทความวิทยานิพนธ์ 
** ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
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ครอบครัวตอ้งมีความวิริยะอุตสาหะอย่างสูงเขาผูน้ั้นท่ีจะมาเป็นเขยจึงจะเป็นผูน้าํของครอบครัวท่ีดีไดห้ลงัจาก
แต่งงาน เขาผูน้ั้นท่ีจะเป็นเขย เร่ิมเป็นผูน้าํในระบบสงัคมชุมชนคนภูไทต่อไปในภายหนา้ได ้
 2. ในการศึกษาวิจยัเร่ืองประเพณีกินดองของชาวภูไท กรณีศึกษาตาํบลโพนทอง ตาํบลเรณู ตาํบล
เรณูใต ้อาํเภอเรณูนคร จงัหวดันครพนม ผูว้ิจยัไดก้าํหนดวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาประวติัความเป็นมาประเพณีกิน
ดองของชาวภูไทเพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรมท่ีชาวภูไทได้สืบทอดกันมาเป็นเวลาช้านานโดยเลือก
กรณีศึกษาในพื้นท่ี ณ ตาํบลโพนทอง ตาํบลเรณู ตาํบลเรณูใต ้จงัหวดันครพนมโดยในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเป็นการ
วิจยัแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซ่ึงผูว้ิจยัไดใ้ชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพเป็นวิธีในการดาํเนินการวิจยั โดย
การรวบรวมขอ้มูลจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง และรวบรวมขอ้มูลจากภาคสนาม โดยใช้วิธีการสังเกตรวมทั้งการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) และการใชแ้บบสอบถามกบักลุ่มตวัอย่าง และล่ามคือผูป้ระกอบ
พิธีกรรมในการแต่งงาน สาํหรับการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัไดจ้ดัเก็บขอ้มูลอยา่งเป็นระบบโดยอาศยันวตักรรม
เทคโนโลยมีาทาํการบนัทึกเสียงเก็บภาพ และการใชว้ิธีดั้งเดิมเก่าแก่ท่ีสุดของมนุษยจ์ดบนัทึกขอ้มูลรวมทั้งการจดั
เรียบเรียงหมวดหมู่ของขอ้มูล เพื่อนาํเสนอและวิเคราะห์ขอ้มูลอย่างเป็นระบบต่อไป ซ่ึงผลท่ีไดจ้ากการศึกษา
สามารถนาํมาสรุป และอภิปรายผลการวิจยัตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั 
 3. ตอนแรกเร่ิมประเพณีกินดองของชาวภูไท เป็นการแต่งงานชาติพนัธ์เผา่เดียวกนัโดยมีปรัชญาแนว
คาํสอนเพื่อยดึเป็นหลกัคาํสอนท่ีผูจ้ะมาเป็นเขยท่ีเรียกว่า คอง 14 และสอดคลอ้งกบัฮีต 12 คลอง 14 ของประเพณี
ไทยเกือบทุกภูมิภาคเอามาเป็นหลกัในการดาํเนินชีวิตคู่การแต่งงานถือว่าเป็นการสร้างครอบครัวใหม่ คนท่ีเป็น
หัวหนา้ครอบครัวตอ้งมีความรับผิดชอบสูง จากท่ีตนเคยอยูค่นเดียวไปไหนมาไหนไม่จาํเป็นตอ้งบอกคนอ่ืนให้
รับทราบชายทุกคนท่ีแต่งงานตอ้งปฏิบติัตนอยู่ในจารีตประเพณีขนบธรรมเนียมโดยไม่ประพฤติผิดกฎกติกา 
ขอ้บงัคบั ระเบียบชุมชน เม่ือทาํผิดไปแลว้ผูท่ี้แยกครอบครัวใหม่ควรจะปรึกษาครอบครัวผูเ้ฒ่าผูแ้ก่หรือล่ามผู ้
ประกอบพิธีใหซ่ึ้งถือว่าเป็นครูเป็นกลัญาณมิตรในการใหค้าํแนะนาํ เพื่อหาทางแกไ้ขใหเ้ขยใหม่รู้ว่าอะไรผิดหรือ
ถูกอยา่งไรควรแกไ้ขอยา่งไร ถา้มีการทาํความผดิกจ็ะตอ้งถูกตกัเตือน 2-3 คร้ังเพื่อใหเ้ขย หรือผูน้าํครอบครัวใหม่
รู้จกัสํานึก ถา้ยงัมีการกระทาํความผิดซํ้ าอีก ล่ามตอ้งเรียกผูใ้หญ่ทั้งสองฝ่ายมาพูดมาเป็นสักขีพยานว่าทั้งสองไม่
สามารถรักษาการดาํเนินชีวิตคู่ไดอี้กต่อไป จึงไดเ้ลิกร้างกนั ไม่มีสิทธ์ิท่ีจะมาเก่ียวขอ้งกนัอีกต่อไปได ้และทั้งคู่ก็มี
สิทธ์ิท่ีจะมีหญิงอ่ืน หรือชายอ่ืนไดต้ามความเหมาะสมของทั้งคู่ การหยา่ร้างตอ้งบอกผีบา้นผีเรือนใหรั้บรู้ดว้ย ล่าม
เรียกผูใ้หญ่ทั้งสองฝ่ายมาทาํพิธีบอกผีถือว่าทั้งสองยติุการเป็นสามีภรรยากนัแลว้ ชาวภูไทยงัยดึมัน่ถือปฏิบติัตาม
ประเพณีกินดองอยู่ในสังคมปัจจุบนัแมจ้ะมีการเปล่ียนแปลงตามสภาวะของบา้นเมือง หรือมีการแต่งงานขา้ม
เผ่าพนัธ์ุผสมผสานกับประเพณีท่ีเขา้มา ทาํให้การอยู่ร่วมกนัของสังคมมากข้ึน ชาวภูไทได้จัดประเพณีแบบ
ผสมผสานกบัประเพณีของตนให้มีความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัให้มีความสอดคลอ้งในสังคมท่ีมี ลกัษณะการ
เปล่ียนแปลงเป็นการปรับตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์แวดลอ้ม ประเพณีกินดองของชาวภูไทถือไดว้่าเป็นประเพณีท่ีมี
ความสําคญัต่อวิถีชีวิตโดยเฉพาะหลกัคาํสอนเขย ให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีไม่ให้ประพฤติประเวณี คือมี
สัจจะ มีความจริงใจต่อสามีและภรรยาตน ชาวภูไทยงัเช่ืออีกว่าตอ้งเช่ือเร่ืองผีบา้นผีเรือนแมจ้ะเป็นเพียงแค่ส่ิง
ศกัด์ิสิทธ์ิท่ีมองไม่เห็นกต็ามแต่ก็ไม่ควรหลบหลู่ จะไปท่ีไหนก็ตอ้งบอกกล่าวใหรั้บทราบเพื่อใหท่้านไดคุ้ม้ครอง
และทาํใหเ้ราประสบแต่ความสาํเร็จ ประเพณีกินดองชาวภูไทถือว่าเป็นการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตจากแต่ก่อนนั้น
เคยอยู่กบัพ่อแม่ท่ีคอยเอาอกเอาใจใส่ พอจะออกเรือนตอ้งเรียนรู้ว่าการพ่ึงตนเอง หรือทาํตนเองให้เป็นท่ีพ่ึงของ
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คู่ครอง และช่วยเหลือคนอ่ืนใหรู้้จกัตนเองว่าเป็นใครมาจากไหนควรมีสัมมาคารวะต่อผูใ้หญ่ การท่ีมาเป็นเขยนั้น
ตอ้งรู้จกัญาติทั้งสองฝ่าย คือ พี่ ป้า น้า อา ก่อนแต่งงานนั้นคุน้เคยการอยู่ตวัคนเดียวจะไปไหนอยู่ท่ีไหนก็ไม่มี
ภาระหนา้ท่ีใหต้อ้งตระหนกั บดัน้ีไม่เหมือนแต่ก่อนผูจ้ะเป็นเขยมีหน้าท่ีจะตอ้งทาํ คือ การดูแลเป็นสามีท่ีดีของ
ภรรยารวมทั้งเป็นเขยท่ีดีดว้ยช่วยแบ่งเบางานใหเ้รียนรู้ว่าพร้อมท่ีจะรับหรือไม่ เม่ือแต่งงานแลว้จะทาํตาหวานตา
น้อยใส่หญิงอ่ืนไม่ได้ แมแ้ต่น้องเมียของตนเองควรให้เกียรติ ในเม่ือเกิดปัญหาต่างๆ ควรบอกกล่าวให้คนใน
ครอบครัวให้รู้ก่อน ถา้ไม่กลา้บอกให้ไปบอกภรรยาของตนเองก่อน การเป็นเขยนั้นถือว่าเป็นสมาชิกใหม่ใน
ครอบครัว จงปฏิบติัตามคาํสอนของพ่อล่าม ผูท้าํหนา้ท่ีเป็นล่ามจะสอนภาษาภูไทว่าขอใหรั้บเอาไปปฏิบติั หากมี
ขอ้ไหนท่ีไม่เขา้ใจก็ขอใหถ้ามพ่อล่าม แมแ้ต่งงานไปแลว้เกิดมีปัญหาก็ถามไดใ้นภายหลงั ดงันั้นเขยมาอยูท่ี่บา้น
เจา้สาวกเ็ป็นเหมือนลูกอีกคนหน่ึง โดยไม่ใช่เป็นคนอ่ืนคนไกลใหคิ้ดว่าเป็นครอบครัวเดียวกนั มีปัญหาช่วย เหลือ
แกไ้ขกนัไดจ้นตลอดชีวิต 
 
Abstract 
 The purpose of this research to study and analyze the traditional cultivation in dowry system-
marriage, and the bridgroom by Bhutai clan’s senior at Phonthong sub-district, Renu sub-district, Renu Tai sub-
district, Renu Nakorn district, and Nakorn Phanom province of Thailand. In this qualitative research, the 
specific sampling method was used. The 18 samples were divided into three groups; 5 key informants, 8 casual 
informants, and 5 general information providers by in-depth interview. The results of the research were 
presented by descriptive analysis.   
 The results of the research indicated at the traditional cultivation in dowry system-marriage, which 
call “Kin Dong” is a very important tradition for marrying of Bhutai. Brother-in law had to undergo training by 
the interpreters through their sermons. This ceremony allows the grooms to marry after they have followed the 
14 steps of “Kin Dong”  tradition. This ceremony qualifies the quality of a new family by manifesting the 
grooms’ perseverance and restrain, the virtues of good family leaders, the conservation system of Bhutai 
consists of two methods : by recording and transferring of this tradition from generation to generation. 
 
ความนํา        
 ชาว “ภูไท” ไดอ้พยพโยกยา้ยลงมาจากมณฑลยนูนาน กวางสี กวางโจ๋ว มาอยูท่ี่บา้นนานอ้ย ออ้ยหนู  
หลงัไดอ้พยพตามลงมาเร่ือย ๆ ทาํใหชุ้มชนหนาแน่นข้ึน จึงพากนัขยบัขยายลงมาทางใตเ้ร่ือย ๆ ในแถบแผน่ดิน
ญวน ภูไทไดต้ั้งบา้นเรือนปะปนกนัต่อมาในสมยัของพระไชย  องคเ์ว ้ คือพระไชยเชษฐาธิราชท่ี 2 เป็นบุตรของ
ทา้วชมภู ซ่ึงหนีไปอยูเ่มืองเว ้ชาวภูไทนิยมเรียกว่าเมืองเวภู้ชุน ไดท้ราบข่าวท่ีเมืองเวียงจนัทนเ์กิดความวุ่นวาย  จึง
ไดข้อกองทพัญวนมาตีเมืองเวียงจนัทน์แลว้จบัเจา้นนัทราชบุตรทา้วอุปฮาตเมืองนครพนมประหารเสีย แลว้จึงข้ึน
เสวยราชสมบติัเป็นเจา้เมืองเวียงจนัทน์ในปี พ.ศ. 2241-2273 สมยันั้นเองชาวภูไทก็ได้มากบักองทพัดว้ย และ
ประมาณปี พ.ศ. 2334 ชาวภูไทช่ือ อา้ยญาก่า หรือพระยาก่า ทาํความดีความชอบในสมยัของพระเจา้อนุรุธ ช่วย
ปราบกบฏข่าโส้สาํเร็จ จึงไดรั้บพระราชทานนามวา่ “พระศรีวรราช” และไดย้กพระราชธิดาท่ีเกิดกบันางสนมช่ือ 
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“เจา้นางช่อฟ้า” เป็นภรรยา ชาวภูไทนิยมเรียกช่ือว่า “นางลาว” มาปกครองเมืองวงั ต่อมามีลูกหลานมากข้ึน ใน
ขณะเดียวกนัชาวภูไทไดอ้พยพเขา้มาอาศยัเป็นจาํนวนมากข้ึน  จึงไดข้ยายเมืองออกไปอีก  คือ  เมืองตะโปน (เมือง
เซโปน)  เมืองสบแอก   เมืองเชียงคอ้   โดยข้ึนตรงกบัเมืองเวียงจนัทน์  ชาวภูไทไดอ้พยพเขา้มาสมทบเร่ือย ๆ และ
อยูป่ะปนกบัชาว ข่าโส้  ซ่ึงชาวเผา่ข่าโส้มีอยู ่ 6  กลุ่ม  คือ  1) ข่าตะโอย 2) ข่าเปาะจะแหละ 3) ข่าหูเต่ิง  4) ข่าแข่ว
เฮ้ียน 5)  ข่าทั้งบั้งหรือกะโส้ ท่ีอยูเ่มืองไทย 6) ข่าตองเหลือง  จึงไดต้ั้งบา้นเรือนอีก เช่น เมืองพิน เมืองนอง  เมือง
พาน     เมืองพอ้ง ฯลฯ ซ่ึงเมืองหลงั ๆ น้ี ชาวภูไทอยูป่ะปนกบัชาวข่าโส้  ลาว  ลาวกะเลิง ญอ้ จึงทาํใหภ้าษาเพี้ยน
สาํเนียงไปบา้ง ชาวภูไทน้ีส่วนมากจะอยู่แถบแขวงคาํม่วนและแขวงสวรรณเขต ตลอดจนจรดแม่นํ้ าโขงทางทิศ
ตะวนัตก  แถวภาคกลางของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว แขวงอ่ืน ๆ ไม่ค่อยมีหมู่บา้นของชาวภูไท1  
 ชาวภูไทไดเ้คล่ือนยา้ยจากชายฝ่ังเมืองเวภู้ชุน เมืองคาํโลเ้ขา้สู่คาํม่วน และแขวงสุวรรณเขต ตลอดฝ่ัง
ขวาแม่นํ้าโขงเขา้สู่ประเทศไทย  “สาเหตุของการอพยพ” 2 การอพยพคร้ังท่ี 1 เม่ือประมาณ พ.ศ. 2373  มีสาเหตุมา
จากพี่นอ้งผิดใจกนั แยง่กนัเป็นใหญ่ดงัเหตุการณ์ต่อไปน้ีคือ เม่ือสมยัท่ีอา้ยญาก่า หรือ “พระศรีวรราช” ของชาวภู
ไท ไดรั้บพระราชทาน “เจา้นางช่อฟ้า” หรือ “นางลาว” เป็นภรรยาก่อนท่ีจะมาปกครองเมืองวงันั้น นางไดทู้ลขอ
พระพุทธรูปองคแ์สน ซ่ึงมีนํ้ าหนกั 120 ก.ก. ปัจจุบนัประดิษฐานอยูท่ี่ถ ํ้าผาบงั, พร้อมกบัพระสงฆ ์2 รูป มาตั้งถ่ิน
ฐานท่ีเมืองวงัทาํใหช้าวภูไทนบัถือศาสนาพทุธมาตั้งแต่บดันั้น ก่อนน้ีชาวภูไทนบัถือผไีท ้ ผีแถน หรือผบีรรพบุรุษ  
ต่อมาอา้ยญาก่า  หรือ “พระศรีวรราช” เสียชีวิต อา้ยญาเตโช อุปฮาต จึงข้ึนปกครองเมืองแทน  ทาํให้อา้ยญากํ่า 
บุตรของอา้ยญาก่าท่ีเกิดกบันางลาวไม่พอใจ จึงไปขอความช่วยเหลือจากเมืองคาํโล ้ซ่ึงเมืองราชคาํร่ัวตั้งอยูไ่ม่ไกล
กบัเมืองเวภูชุนในแผน่ดินญวน เพ่ือมาสู้รบกนัหลายคร้ังก็สู้พระยาเตโชไม่ได ้จนสุดทา้ยญวนตอ้งใชอุ้บายโดยใช้
แหครอบจบัตวัไดแ้ลว้นาํไปเมืองคาํโล ้และหายสาบสูญไป ต่อมาลูกหลานของพระยาเตโชจึงไดพ้ากนัหนี มีทา้ว
บุตร ทา้วอินธิสาร เขยของพระยาเตโช พร้อมทา้วเพชร ทา้วสาย รวมจาํนวน 42 คน ส่วนทา้วไพรนั้นเป็นบุตรของ
พระยาเตโชท่ีเกิดกบัภรรยานอ้ยซ่ึงคลอดระหว่างทางอพยพโยกยา้ย ณ บริเวณใกลก้อไผ่ จึงตั้งช่ือว่าทา้วไพร ซ่ึง
ตรงกบั พ.ศ. 2373   เม่ืออยูค่รบไฟเดือนเรียบร้อยแลว้จึงไดอ้พยพขา้มแม่นํ้ าโขงมาข้ึนท่ีบา้นพระกลางทุ่ง ซ่ึงอยูใ่น
เขตอาํเภอธาตุพนม จะเดินทางต่อไปตั้งรกรากท่ีหนองหาร แต่ดว้ยชาวภูไทซ่ึงมีถ่ินฐานอยูใ่นป่าแถบหุบเขาจึงไม่
ชินกบัอากาศท่ีมีลมพดัโล่ง ๆ ทาํใหเ้ด็ก และผูสู้งอายมีุอาการลม้ป่วยดว้ยโรคซาง  เป็นโรคปอดบวม เป็นจาํนวน
มาก ต่อมาไดป้รึกษาหารือกนัว่าจะกลบัไปต่อสู้เพ่ือเอาบา้นเมืองคืน พอมาถึงวดัพระธาตุพนมจึงไดพ้ากนัเขา้ไป
นมสัการพระภิกษทุา ท่านจึงไดแ้นะนาํชกัชวนใหอ้ยูด่ว้ยกนัเสียท่ีน่ี ไดใ้หค้วาญชา้งบกัเอก คือชา้งงาเดียวพาไปยงั
พื้นท่ีบริเวณดงหวายซ่ึงมีห้วยสายบ่อแกไหลผ่านมีบ่อทาํนาเกลืออุดมสมบูรณ์จึงพากันมาถากถางและตั้ ง
บา้นเรือนข้ึนใหช่ื้อว่า  “บา้นดงหวายสายบ่อแก” ต่อมามีชาวภูไทอพยพตามลงมาสมทบอีกประมาณ 300 คนทาํ
ใหมี้ประชากรมากข้ึนเร่ือย ๆ ทา้วเพชรมีโอกาสเขา้เฝ้าพระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยู่หัว รัชกาลท่ี 3 รับ
พระราชทานนํ้ าพิพฒัน์สัตยา และรับพระราชทานส่ิงของเม่ือวนัท่ี 17 สิงหาคม 2381 ทาํให้ชาวภูไทตั้งหลกัปัก
ฐานในประเทศไทยคร้ังแรกมีช่ือวา่ บา้นดงหวายสายบ่อแก  
 การอพยพคร้ังท่ี 2 เม่ือปี พ.ศ. 2369  เจา้อนุเวียงจนัทน์ไดก่้อกบฏข้ึน และก็ถูกปราบลงไดถู้กจบักุม
ลงมากรุงเทพมหานครและเสียชีวิตในปี พ.ศ. 2370 ต่อมาในปี พ.ศ. 2384   พระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั 
รัชกาลท่ี 3 ไดโ้ปรดเกลา้ฯ ให้พระมหาสงคราม (พระยา  บดินทรเดชา สิงห์ สิงหเสนีย)์ และเจา้อุปราช (อว้น ติส
                                                 
1 ชยับดินทร์ สาลีพนัธ์ , 2541, หนา้ 2-3 
2 ชยับดินทร์ สาลีพนัธ์, 2541, หนา้ 4-7 
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โส) พระอนุชาเจา้อนุเวียงจนัทน์ แต่ไดม้าสวามิภกัด์ิต่อประเทศไทย ยกกองทพัหัวเมืองนครพนม มุกดาหาร 
หนองหาร หนองคาย ภูเวียง เขมราฐ  แยกเป็น 4 สายเพื่อไปตีเมืองวงั  เมืองตะโปน  (เซโปน) เมืองพิน เมืองนอง 
เมืองเชียงฮม  เมืองผาบงั  สงครามคร้ังน้ี  ทา้วสาย  นายครัวเมืองวงัไดไ้ปในกองทพัดว้ย  พระมหาสงคราม       
(พระยาบดินทรเดชา) ไดจ้ดัให้ทา้วสาย นายครัวเมืองวงัไปเกล้ียกล่อมไดค้รอบครัวราชวงศก์อทา้วคองบุตรเจา้
เมือง  และทา้วตั้วบุตรอุปฮาตเมืองวงัเขา้มาสวามิภกัด์ิ พาครอบครัวขา้มมาฝ่ังไทย และไดเ้กล้ียกล่อมพร้อมกวาด
ตอ้นมาดงัน้ี  
 ครัวเมืองวงั    จาํนวน  852 คน 
 ครัวเมืองตะโปน   จาํนวน  575 คน 
 ครัวเมืองระนอง   จาํนวน  103 คน 
 ครัวเมืองพิน    จาํนวน  122 คน 
 ครัวเมืองคาํออ้แขวงคาํมว้น  จาํนวน  806 คน 
      รวม      2,458 คน 
 ชุมชน “บา้นดงหวายสายบ่อแก” ใหญ่ข้ึน ต่อมาชาวภูไทท่ีไดเ้กล้ียกล่อมมาก็แยกยา้ยไปตั้งบา้นเรือน
ใหม่ เช่น เมืองวาริชภูมิ  เมืองพรรณานิคม  เมืองหนองสูง  เมืองกฉิุนารายณ์ ฯลฯ 
 การอพยพคร้ังท่ี 3 ระหว่างปี พ.ศ. 2416-2432 ไดเ้กิดสงครามฮ่อข้ึนเม่ือประมาณปี พ.ศ. 2397 พวก
ฮ่อใหญ่ก่อกบฏเพ่ือลม้ลา้งราชวงศแ์มนจู แต่ทาํการไม่สําเร็จจึงหนีลงเรือมาข้ึนท่ีเมืองท่าไฮฟอง ซ่ึงอยู่ทางตอน
เหนือของประเทศเวียดนาม กษตัริยญ์วนจึงให้พวกฮ่อน้ีไปปกครอง 4 เมืองทางตอนเหนือของสิบสองจุไทย คือ 
เมืองไล เมืองบาง เมืองเจียน เมืองมุน พวกฮ่อมักแตกคอกัน และแตกแยกออกเป็น 4 กลุ่มได้ออกปล้น และ
บางคร้ังกร็บกนัเอง ดงัน้ี 
 1) กลุ่มยบิมนัไต  ใชธ้งเหลืองเป็นสญัลกัษณ์  อยูท่ี่เมืองลา (เซินลา) 
 2) กลุ่มฮ่อลิวตาหยนั  ใชธ้งดาํเป็นสญัลกัษณ์  อยูท่ี่เมืองลาวกาย 
 3) กลุ่มฮ่ออาเจือง  ใชธ้งแดงเป็นสัญลกัษณ์  อยูท่ี่เมืองเชียงขวางของลาว 
 4) กลุ่มฮ่อไกวชิง  ใชธ้งลายเป็นสญัลกัษณ์  อยูท่ี่เมืองเชียงคาํในแขวงเชียงขวาง 
 ฮ่อทั้ง 4 กลุ่มน้ี ไดเ้ท่ียวตีปลน้เอาทรัพยสิ์นเงินทองและเสบียงอาหารตามเมืองเลก็ เมืองนอ้ยในเขต
แดนลาว และญวน (แกว) ถา้ผูใ้ดทาํการต่อสู้ขดัขวางจะฆ่าเสีย ถา้เป็นเด็กอาย ุ14-15 ปี เม่ือฆ่าพ่อแม่ท้ิงแลว้ก็จบั
เอาลูกเล็กเด็กแดงไปถกัเปียเป็นฮ่อ ถา้เด็กเติบโตข้ึนเป็นหนุ่มก็จบัเอาไปเล้ียงมา้ เล้ียงฬา เล้ียงฬ่อ หรือเอาไปเป็น
คนใชใ้นกองทพัฮ่อ ไดเ้ร่ิมรุกรานแผ่นดินสิบสองจุไทย และแผ่นดินลาวตั้งแต่ พ.ศ. 2416-2432, ต่อมาจึงถูก
ปราบปรามจนสงบราบคาบ ในขณะท่ีพวกฮ่อทาํการอยูน่ั้น ชาวภูไท ชาวไทกะเลิง ไทพวน ไทดาํ ไทญอ้ ไทโยย้ 
และชาวข่าโส้ไดย้ินถึงความโหดร้ายของพวกฮ่อ จึงไดพ้ากนัอพยพหนีตามพี่ตามนอ้งขา้มมายงัฝ่ังขวาแม่นํ้ าโขง 
อนัเป็นแผ่นดินไทยในปัจจุบนัเป็นจาํนวนมาก โดยเฉพาะชาวภูไทเม่ือมาตอ้งแวะขา้มมาถามถึงญาติพี่นอ้งท่ีถูก
เกล้ียกล่อมและถูกกวาดตอ้นมาเม่ือคร้ังปี พ.ศ. 2384 ต่อมาจึงเรียกติดปากว่า “เมืองเวบา้นดงหวาย สายบ่อแก”  
เพราะทุกคนตอ้งแวะ หรือเว หรือวกกลบัมาถามทุกคร้ังท่ีตามหาญาติพ่ีนอ้งสามารถดูแผนท่ี 1.2 การอพยพและ
การอยูร่่วมกบัชาวภูไท ชาวกะเลิง ชาวข่าโส้ นบัเป็นการเคล่ือนยา้ยอพยพคร้ังยิง่ใหญ่โดยไม่มีการบงัคบั ชาวภูไท
ได้เขา้มาอาศยัอยู่ในพ้ืนท่ีแถบจงัหวดันครพนม มุกดาหาร สกลนคร กาฬสินธุ์ และเล็กน้อยท่ีจงัหวดัอุดรธานี 
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จังหวดัอาํนาจเจริญ จังหวดัร้อยเอ็ด และจังหวดัอุบลราชธานี เป็นต้น นับเป็นการอพยพคร้ังสําคญัยิ่ง และท่ี
ยิง่ใหญ่ทาํใหภ้าคอีสานมีพลเมืองมากข้ึน จากเหตุการณ์การอพยพคร้ังท่ี 3 น้ี โดยเฉพาะการไดย้ินถึงความโหดร้าย
ของพวกฮ่อทั้ง 4 กลุ่ม เผา่ไทอ่ืนๆ กไ็ดอ้พยพตามมาดว้ย 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั   
 1. เพื่อศึกษาความเป็นมาและประเพณีกินดองของชาวภูไท ในตาํบลโพนทอง ตาํบลเรณู ตาํบลเรณู
ใต ้อาํเภอเรณูนคร จงัหวดันครพนม 
 2. เพื่อศึกษาวิเคราะห์ประเพณีกินดองของชาวภูไท ตาํบลโพนทอง ตาํบลเรณู   ตาํบลเรณูใต ้อาํเภอ
เรณูนคร จงัหวดันครพนม 
 3. เพื่อศึกษาแนวทางการอนุรักษป์ระเพณีกินดองของชาวภูไท ตาํบลโพนทอง ตาํบลเรณู ตาํบลเรณู
ใต ้อาํเภอเรณูนคร จงัหวดันครพนม  
 
สมมุติฐานการวจิยั  
 การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดเ้ลือกกรณีศึกษาเชิงคุณภาพ (Quality Research) โดยเลือกศึกษาประเพณีกิน
ดองของชาวภูไทในบริเวณตาํบลโพนทอง ตาํบลเรณู ตาํบลเรณูใต ้อาํเภอเรณูนคร จงัหวดันครพนม โดยมีเหตุผล
ดงัน้ี 
 1. ชาวภูไทเป็นกลุ่มชนขนาดกลาง ท่ีตั้ งถ่ินฐานอาศยัในบริเวณภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทยท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะดา้นวฒันธรรมทอ้งถ่ินท่ีโดดเด่น เช่น การตา้นนาง การบายศรีสู่ขวญัเป็นตน้ 
และมีประวติัความเป็นมาท่ีน่าสนใจศึกษานาํมาเพื่อการอนุรักษว์ฒันธรรม ประเพณีของชนเผา่ต่างๆ ในภูมิภาค
วฒันธรรมทัว่ประเทศไทย 
 2. ชาวภูไทท่ียงัไม่ไดผ้สมกบัชาติพนัธ์เผ่าอ่ืน ๆ ยงัพอมีหลงเหลือใหเ้ห็นอยู่อย่างมากมาย และมี
วฒันธรรมทอ้งถ่ินท่ีโดดเด่นอย่างยิ่งคือประเพณีกินดองของชาวภูไทจึงน่าสนใจศึกษาวิจยัไวเ้ป็นแนวทางใหค้น
ไทยไดต้ระหนกัถึงองคค์วามรู้ดั้งเดิม และความเป็นมาของภูมิวฒันธรรมแต่ละภูมิภาค 
 3. ผูว้ิจัยมีความคุน้เคยกับคนในพื้นท่ีพอสมควรซ่ึงเป็นปัจจัยสําคญั ท่ีทาํให้การรวบรวมขอ้มูล
ภาคสนามเป็นไปอยา่งสะดวก และขอ้มูลท่ีไดจ้ะมีความถูกตอ้งและน่าเช่ือถือยิง่ข้ึน 
 4. กลุ่มประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี เป็นชาวภูไทท่ีอยูใ่นบริเวณตาํบลโพนทอง อาํเภอเรณู  ตาํบล
เรณูใต ้อาํเภอเรณูนคร จงัหวดันครพนม เพราะเป็นชุมชนเก่าแก่และมีความเป็นไปไดสู้งท่ีจะเป็นตน้ทุนทางสังคม
สาํหรับชุมชนไทยทุกภูมิภาคไดศึ้กษาเป็นตวัอยา่งสืบต่อไป 
 5. กลุ่มผูรู้้ ผูน้าํทางศาสนาไดแ้ก่ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลจาํนวน 5 ท่าน ครูอาจารยเ์หล่าน้ี 
ลว้นเป็นปราชญช์าวบา้นท่ีเป็นปัญญาชนของชุมชนท่ีมีความน่าเช่ือถือไดอ้นัถือไดว้่าขอ้มูลปฐมภูมิในระดบัแนว
หนา้ของเหล่าชาวภูไทเช่นกนั 
 6. กลุ่มผูป้ฏิบติัการไดแ้ก่ล่ามผูป้ระกอบพธีิกรรมในงานแต่งงานมีจาํนวน 8 ท่าน ทั้งหมดน้ีเป็นผูมี้ 
ประสบการณ์ตรงโดยความเป็นล่าม คือผูส้อน เป็นปราชญช์าวบา้น มีศีลธรรม  จริยธรรม เพื่อจรรโลงคุณธรรม
ข้ึนในสงัคมของชาวภูไท 
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 7. กลุ่มทัว่ไป ไดแ้ก่ผูท่ี้อยูใ่นพิธีกรรมประเพณีการกินดองของชาวภูไท จะเป็นลูกเล็กเด็กแดง เป็น
ญาติก็ตามไม่ใช่ญาติก็ตาม ทุกคนล้วนเป็นส่วนหน่ึงในการช่วยส่งเสริมวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม ประเพณี
วฒันธรรมของถ่ิน ลว้นเป็นประดุจฟันเฟืองตวัหน่ึง ส่วนหน่ึงของชุมชน 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสัมภาษณ์ปลายเปิด ท่ีไดส้ร้างข้ึนจากการ ศึกษา
แบบสัมภาษณ์ของวิราวรรณ์ ชาติบุตร ตลอดจนเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งและจากตวัผูท้าํการศึกษาไดคิ้ดคน้ข้ึน
เองบา้งในบางส่วนหลงัจากไดศึ้กษา จากนั้นจึงนาํแบบสัมภาษณ์ท่ีไดส้ร้างข้ึนใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาไดช่้วยทาํการ
ตรวจสอบความเท่ียงตรงเน้ือหาเพื่อใหมี้เน้ือความครอบคลุมและสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคทุ์กขอ้แลว้จึงนาํไป
เกบ็ขอ้มูลในพื้นท่ีท่ีทาํการวิจยั โดยผูว้ิจยัไดแ้บ่งหวัขอ้ในการสมัภาษณ์ออกเป็น 4 ตอน ดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1 ขอ้มูลเก่ียวกบัผูใ้หส้ัมภาษณ์ โดยส่วนน้ี ผูใ้หส้ัมภาษณ์ขอ้มูลท่ีไดจ้ะตอ้งสอดคลอ้งกบั
ความเป็นจริงท่ีว่า ท่านเหล่านั้นเป็นใคร มีความเก่ียวขอ้งดว้ยความเป็นส่วนหน่ึงของชุมชนหรือไม่ มีความรู้ใน
ส่วนท่ีงานวิจยัเขา้ไปเก่ียวขอ้งมากนอ้ยขนาดไหน ผูว้ิจยัไดเ้ปรียบในส่วนท่ีเป็นส่วนหน่ึงของชนเผา่จึงเป็นต่อใน
แง่ของความเป็นจริงไดใ้นระดบัตน้ ๆ ของขอ้มูลปฐมภูมิได ้
 ตอนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัประเพณีกินดองของชาวภูไท  โดยความเป็นสายเลือดในชนเผา่ แต่ในแง่ของ
การศึกษาวิจยั จะตอ้งเป็นวิชาการในการวิจยั วิเคราะห์ใหผู้ท่ี้ไม่ไดเ้ป็นชนเผา่สามารถศึกษาวิเคราะห์ตามไดอ้ยา่งมี
ระบบจึงคิดว่าการศึกษาในเชิงวิชาการ จึงน่าจะเป็นกระบวนการในการช่วยอนุรักษว์ฒันธรรม ประเพณีของชน
เผ่าไดทุ้กระดบั เป็นการจุดประกายให้ชนเผ่าท่ีหลากหลายในแต่ละภูมิภาคของประเทศไดน้าํไปเป็นนวตักรรม
เพื่อประสานใหส้อดคลอ้งต่อการรักษาความเป็นเอกภาพในแต่ละชุมชนท่ีหลากหลายให้มีความงดงามประดุจ
มาลยัท่ีร้อยได้งดงาม แมจ้ากดอกไมห้ลากหลายสีสัน ประดุจชาติพนัธ์ุท่ีหลากหลายสามารถอยู่ได้อย่างสันติ
ภายใตธ้งไตรรงคเ์ดียวกนั 
 ตอนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัคาํเฆ่ียนเขย เป็นภูมิธรรม เป็นภูมิปัญญาท่ีไดรั้กษาชาติพนัธุ์มาไดห้ลายชัว่
อายคุน เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาอบรม ผ่านประสบการณ์ชีวิตจากรุ่นสู่รุ่น สะสมเป็นปรัชญาจนทาํใหเ้กิดเป็น
ปราชญช์าวบา้นเป็นพ่อล่ามแนะนาํสั่งสอนจากรุ่นสู่รุ่นจนถึงปัจจุบนัและการศึกษาน้ี ผูว้ิจยัมีความคาดหวงัไวว้่า
ใหแ้ต่ละชาติพนัธุ์อนุรักษอ์งคค์วามรู้เหล่าน้ีไวใ้หไ้ด ้ 
 ตอนท่ี 4 แนวทางในการอนุรักษ ์และประเพณีกินดอง ควรไดรั้บการส่งเสริมใหชุ้มชนไดฝึ้กพูด ฝึก
อ่าน สามารถประกอบพิธีได้ และแปลความหมายท่ีเป็นภาษาภูไทได้ให้ชุมชนมีสํานึกในการปลูกฝังในการ
อนุรักษป์ระเพณีท่ีสืบทอดกนัมาตั้งแต่ ปู่ ยา่ ตา ยาย ใหรู้้สึกสาํนึกในวฒันธรรมของตนเอง เป็นตน้ 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
 ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จะใชก้ารศึกษาวิเคราะห์
ดว้ยนวตักรรมทางจากขอ้มูลดงัต่อไปน้ี  
 1) จากเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษา 2) จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลและ
การศึกษาภาคสนามซ่ึงจะใชว้ิธีการสังเกตและการสัมภาษณ์ดงัจะมีเคร่ืองมือท่ีช่วยในการทาํการศึกษาดงัน้ี สมุด
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บนัทึกประจาํวนั กลอ้งถ่ายภาพ และเทปบนัทึกเสียงซ่ึงผูว้ิจยัไดท้าํความเขา้ใจ และขออนุญาตบนัทึกภาพและ
เสียงจากผูถู้กสัมภาษณ์ก่อนทุกคร้ัง เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลตรงตามเป้าหมาย ในการสังเกตนั้นจะใชก้ารสังเกตแบบไม่มี
ส่วนร่วม (Non-participant Observation) ส่วนการสัมภาษณ์นั้นจะใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth 
Interview) โดยแบ่งไดด้งัน้ี 
 1. การศึกษาจากเอกสาร   
      เป็นการศึกษาขอ้มูลพื้นฐานของหมู่บา้นและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงรวบรวมการบนัทึกทุกรูปแบบ
เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางในการประกอบการวิจยั 
 2. การสงัเกต 
      การศึกษาคร้ังน้ีจะใชก้ารสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant Observation) คือใชก้าร
สังเกตห่าง ๆ เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีหลากหลายยิ่งข้ึนจากการสังเกตพฤติกรรมต่าง ๆ ท่ีไดจ้ากการประกอบพิธีกรรม
ในแต่ละขั้นตอนในการนาํมาประกอบการพจิารณาเพื่อเป็นองคป์ระกอบในการ ศึกษาวิเคราะห์              
  3. การสมัภาษณ์ 
        การวิจยัคร้ังน้ีจะใชว้ิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสารและ
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพือ่การสาํรวจพื้นท่ีท่ีวิจยั และปรึกษาผูรู้้เน้ือหาก่อนการสมัภาษณ์ 
                4. การจดบนัทึกภาคสนาม (Field Notes)  
       ใชบ้นัทึกขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสังเกตและการสัมภาษณ์เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลรายละเอียดเก่ียวกบัเร่ืองท่ี
ทาํการศึกษาอยา่งเป็นระบบ โดยจะแยกการบนัทึกในแต่ละประเด็นท่ีทาํการศึกษา 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล  
   การวิเคราะห์ขอ้มูลนั้นหลงัจากผูศึ้กษาไดร้วบรวมขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสังเกตสัมภาษณ์และจดการ
บนัทึกขอ้มูลแลว้ ไดท้าํการจดัระเบียบขอ้มูลใหเ้ป็นหมวดหมู่ตามประเด็นท่ีทาํการศึกษาเพื่อใหเ้ขา้ใจง่ายและมี
ความเช่ือมโยงโดยใชก้ารวิเคราะห์ความสัมพนัธ์เชิงเหตุผลเปรียบเทียบการวิจยั หรือแนวคิดท่ีมีผูไ้ดศึ้กษามาแลว้
ตลอดกระบวนการวิจยั  
  การตรวจสอบขอ้มูลนั้น เม่ือไดข้อ้มูลทุกส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยัท่ีได้จาการรวบรวมมา แลว้
ผูว้ิจยักจ็ะนาํมาจดัเป็นหมวดหมู่ และทาํการตรวจสอบขอ้มูลเหล่านั้นว่า มีเน้ือหาสมบูรณ์ครบถว้นหรือไม่เพียงใด 
เม่ือพบว่ามีประเด็นใด หรือส่วนไหนท่ียงัไม่มีความสมบูรณ์ก็จะทาํการเก็บขอ้มูลเพิ่มเติมจนไดข้อ้มูลท่ีครบถว้น  
และครอบคลุมวตัถุประสงคท่ี์ไดต้ั้งใจไวอ้ยา่งชดัเจนจากนั้นจึงจะไดน้าํมาเสนอผลการศึกษาโดยวิธีการพรรณนา
วิเคราะห์ 
 
สรุปผลการวจิยั 
 ประเพณีกินดองเป็นประเพณีท่ีสาํคญัอนัดบัตน้ๆ สาํหรับชาวภูไท การแต่งงานของชาวภูไทเร่ิมจาก 
ฝ่ายชายไปพดูเก้ียวพาราสีฝ่ายหญิง เม่ือมีความรักใคร่ชอบพอกนั ฝ่ายชายก็จะหาล่ามหรือผูเ้ฒ่า ผูแ้ก่ไดแ้ก่ผูสู้งอายุ
ท่ีเป่ียมดว้ยวยัวุฒิและคุณวุฒิมาสู่ขอฝ่ายหญิง ฝ่ายหญิงนั้นก็หาล่ามเตรียมไวอ้ยูแ่ลว้ ทั้งสองฝ่ายมาพูดคุยกนัเร่ือง
ต่าง ๆ เช่น การทาํมาหากินมาจบลงเร่ืองค่าดองสินสอดทองหมั้น และหาฤกษ์วนัแต่งงาน ชาวภูไทนั้นนิยม
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แต่งงานกนัเดือนคู่ไม่นิยมแต่งงานในเดือนค่ี หรือช่วงใกลเ้ขา้พรรษา ในการกาํหนดวนัแต่งงานตอ้งเอาวนัเดือนปี
เกิดของทั้งสองฝ่ายมาให้หมอดู (ล่าม) เม่ือครบกาํหนดของวนัแต่งงานฝ่ายชายเร่ิมแห่ขบวนขนัหมากมาท่ีบา้น
เจา้สาวก่อนจะเร่ิมแห่ขนัหมาก เจา้บ่าวตอ้งมอบของท่ีบา้นคือการลาของท่ีรักษาและกระทืบเทา้ลงพ้ืนก่อน 3 คร้ัง 
เพือ่บอกส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิใหท้ราบวา่เราจะยา้ยไปอยูท่ี่อ่ืน ขบวนขนัหมากไดม้าถึงบา้นเจา้สาว ทางญาติฝ่ายเจา้สาวก็จะ
ออกมาตอ้นรับญาติฝ่ายเจา้บ่าว  ก่อนจะข้ึนบนบา้นเจา้สาวขบวนแห่จะตอ้งจ่ายเงินค่าประตูก่อนไปถึงประตู หรือ
ทางข้ึนบา้นเจา้สาวจะตอ้งลา้งเทา้ให้สะอาดหลงัจากนั้นคนท่ีลา้งเทา้จะจูงมือเจ้าบ่าวข้ึนบนบ้านเสร็จแลว้ให้
เจา้บ่าวจะถูกหา้มนัง่ จะใหย้ืนรอเจา้สาวเพราะมีความเช่ือว่าการนัง่ก่อนเจา้สาวนั้นจะทาํใหเ้จา้สาวข่มเหงเจา้บ่าว 
หรือสามีได ้หลงัจากนั้นญาติฝ่ายเจา้สาวก็ไดพ้าเจา้สาวออกมาจากห้องมานัง่พร้อมกนักบัเจา้บ่าว ณ จุดตั้งพาน
บายศรีสู่ขวญัเพ่ือประกอบพธีิกรรม    
 จากการสังเกตและสัมภาษณ์ ประเพณีกินดองนั้นถือว่าเป็นประเพณีท่ีสําคญัสําหรับชาวภูไทเป็น
อย่างมาก ไม่ว่าใครก็ตามถา้จะเป็นเขยภูไทจะตอ้งมีการอบรมให้รู้จกัมารยาท มีความอดทน อดกลั้น จะตอ้ง
ช่วยเหลือเก้ือกูลกนั3  โดยมีการกล่าวภาษาทอ้งถ่ินว่า “ขนัมนัมีจบมีด๋ี มนัเบาะมีลอนสอนมีได ้มีเห้อคาํเมอนาย 
ขายเมอหนา้คา้เหอ้แก๋ว ลุหมูลุหมา เหอ้ส่งหามุง้ ลุฮุง้ลุค่าง เหอ้ส่งเซอผา ลุลุงหลานต๋า เหอ้ส่งหาลุงต๋ามีเหอ้เอ๋าไป
เฮนต่างพา้หา้ต่างเสม”   แปลเป็นไทยง่าย ๆ ว่า “ถา้เมียประพฤติตนไม่เรียบร้อย บอกสอนไม่เอาความมิใหข้บัไล่
ไปอยูท่ี่อ่ืน ไม่ให้ขายไปขา้งหนา้ หรืขายใหค้นญวน ลูกหมูลูกหมาใหส่้งหามุง้ ลูกเหยี่ยวลูกกาใหส่้งภูเขา ลูกลุง
หลานตาให ้ส่งหาผูใ้หญ่ ไม่ใหเ้อาไปเข่นต่างพร้า ฆ่าต่างเสียม (ประเพณีภูไท ถือว่า หญิงนั้นเม่ือเด็กอยู่ในความ
ปกครองของพอ่แม่ แต่งงานแลว้อยูใ่นความปกครองของผวั เม่ือหยา่กนัหญิงนั้น และบุตรก็กลบัไปอยูใ่นปกครอง
ของพอ่แม่อีก จึงบงัคบัใหส่้งหญิงและหลานไปหาตาและยายดว้ย”,    4  ภาษาภูไทว่า “ฮีตปู่คองพ่อ     ฮีตญอ้ คอง
ภูไท มีเหอ้ท่ิมเซอฟะ ละเซอดิน มีเหอ้เสตอ ห่อเสเล่ม สืบฮอยต๋า ว่าฮอยปู่ ฮีตแตปู่มีเหอ้อยา่ ฮีตแต่หยา่มีเหอ้เส ฮีต
ขา้ขา้มิไดไ้ล ฮีตภูไท ภูไทมิไดป้ะ แต่งพอยอแม่นแล่วก็  สาธุ” แปลเป็นไทยว่า “คนเราตอ้งรู้จกัการทาํมาหากิน 
อย่าเป็นคนเกียจคร้าน รู้จักช่วยพ่อแม่  ต้องรู้จักให้ความเคารพและย ํ่าเกรง เคารพในหลักธรรมคําสอน
ขนบธรรมเนียมประเพณีอนัดีงาม ฮีต 12 คลอง 14 ตามประเพณีอีสานประพฤติตนตามคาํเฆ่ียนเขยของชาวภูไทท่ี
พ่อล่ามได้กล่าวสอนก่อนแต่งงานให้เจ้าประพฤติปฏิบติัตามนั้น ส่ิงไดท่ีทาํให้เกิดการทะเลาะวิวาทกนัจงอย่า
กระทาํ   ใหรู้้จกัความสามคัคีปรองดองกนั รู้จกัการใหอ้ภยัซ่ึงกนัและกนั จงอยา่ละท้ิงขนบธรรมเนียมคาํสอนของ
ชาวภูไท” 
 เม่ือล่ามสอนเขยเสร็จก็จะมีการป้อนไข่เส่ียงทายว่า ถา้ไข่ปอกออกมาสวยงามถือว่าจะมีแต่ความสุข
ความเจริญ  แต่ถา้ไข่ปอกออกมาไม่สวยถือว่าไม่ดี จะตอ้งมีการแกเ้คลด็ใหผ้บีา้นผเีรือนรับรู้ หลงัจากนั้นล่ามก็นาํ
ทั้งสองไปหอ้งนอน สอนให้กราบท่ีนอน 3 คร้ัง ภรรยายกพานให้สามีเพ่ือแสดงความเคารพทาํพิธีในห้องนอน
เสร็จแลว้ ล่ามก็จะบอกทั้งสองใหอ้อกมาขา้งนอกแนะนาํใหเ้ขยใหม่รู้จกัสมาชิกในครอบครัว (การเล้ียง) ต่อมา
เป็นการขอขมา หรือสมมาญาติผูใ้หญ่ของทั้งสองฝ่ายและล่ามผูป้ระกอบพิธีแต่งงานเป็นการเสร็จส้ินพิธีกรรม
ทั้งหมด 
 

                                                 
3 ถวิล ทองสวา่งรัตน์ 2527, หนา้ 207 
4 ณรงค ์ชิณสาร  2540, หนา้ 15 
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อภปิรายผล 
 ประเพณีกินดองในสมยัก่อนเป็นการแต่งงานในเผ่าพนัธ์ุเดียวกนั โดยยึดหลกัคาํสอนเขยท่ีเรียกว่า     
คอง 14 (คลอง 14) เอามาเป็นหลกัในการดาํเนินชีวิตคู่ การแต่งงานถือว่าเป็นการสร้างครอบครัวใหม่ คนท่ีเป็น
หัวหนา้ครอบครัวตอ้งมีความรับผิดชอบสูง เดิมทีตนเคยอยู่คนเดียวไปไหนมาไหนไม่จาํเป็นตอ้งบอกคนอ่ืนให้
รับทราบ ทุกคนท่ีแต่งงานตอ้งปฏิบติัอยูใ่นขนบธรรมเนียม อยา่ไดท้าํผิดกฎขอ้บงัคบั เม่ือทาํผิดไปแลว้ควรปรึกษา
ครอบครัวหรือล่ามเพ่ือหาทางแกไ้ขใหท่้านสรุปว่าผิดหรือถูกอย่างไรควรแกไ้ขอยา่งไร ถา้เรามีความผดิก็ตอ้งถูก
ตกัเตือน 2-3 คร้ัง เพื่อใหเ้รารู้จกัสาํนึก ถา้ยงัทาํซํ้ าอีก ล่ามตอ้งเรียกผูใ้หญ่ทั้งสองฝ่ายมาพูดมาเป็นสักขีพยานว่าทั้ง
สองไดเ้ลิกร้างกนัแลว้ไม่มีสิทธ์ิท่ีจะมาเก่ียวขอ้งในเม่ือเขาไปมีหญิงอ่ืนชายอ่ืน เช่นกนัการหยา่ร้างตอ้งบอกผบีา้น
ผเีรือนใหรั้บรู้ดว้ย ล่ามเรียกผูใ้หญ่ทั้งสองฝ่ายมาทาํพธีิขอบผถืีอวา่ทั้งสองยติุการเป็นสามีภรรยา  
 ชาวภูไทยงัยึดหลกัประเพณีกินดองอยู่ในปัจจุบนัของสังคมท่ีไดมี้การเปล่ียนแปลงไปตามสภาวะ
ของบา้นเมือง หรือมีการแต่งงานขา้มเผา่พนัธ์ุผสมผสานกบัประเพณีท่ีเขา้มา ทาํใหก้ารอยู่ร่วมกนัของสังคมมาก
ข้ึน ชาวภูไทได้จัดประเพณีแบบผสมผสานกบัประเพณีของตนให้มีความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัให้มีความ
สอดคลอ้งในสังคม ลกัษณะการเปล่ียนแปลงเป็นการปรับตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์แวดลอ้ม ประเพณีกินดองของ
ชาวภูไทถือไดว้่าเป็นประเพณีท่ีมีความสําคญัต่อวิถีชีวิตโดยเฉพาะหลกัคาํสอนผูท่ี้จะมาเป็นเขย หมายถึง ความ
กตญัญูต่อหนา้ท่ีไม่ใหผ้ดิลูกผดิภรรยาของคนอ่ืน ชาวภูไทยงัเช่ืออีกว่าตอ้งเช่ือเร่ืองผบีา้นผีเรือนแมจ้ะเป็นเพียงแค่
ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีเรามองไม่เห็นก็ตามแต่ก็ไม่ควรหลบหลู่ จะไปท่ีไหนก็ตอ้งบอกกล่าวให้รับทราบเพื่อให้ท่านได้
คุม้ครองและทาํใหเ้ราประสบแต่ความสาํเร็จ ประเพณีกินดอง ชาวภูไทถือว่าเป็นการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิต   จากแต่
ก่อนนั้นเคยอยูก่บัพ่อแม่ท่ีคอยเอาใจใส่  เด่ียวน้ีตอ้งเรียนรู้ดว้ยการพึ่งตนเองและช่วยเหลือคนอ่ืน ใหรู้้จกัตนเองว่า
เราเป็นใครมาจากไหนควรมีสัมมาเคารวะต่อผูใ้หญ่ การท่ีเราเป็นเขยนั้นตอ้งรู้จกั พี่ ป้า นา้ อา ของทั้งสองฝ่าย แต่
ก่อนนั้นเราอยู่ตวัคนเด่ียวจะไปไหนอยู่ท่ีไหนก็ไม่มีภาระหน้าท่ีให้ตอ้งคิดหนัก มาวนัน้ีไม่เหมือนแต่ก่อนเจา้มี
หนา้ท่ีจะตอ้งทาํ คือ การดูแลเป็นสามีท่ีดีของภรรยารวมทั้งเป็นเขยท่ีดีดว้ยช่วยแบ่งเบางานส่ิงเหล่าน้ีลว้นแต่เป็น
ภาระหนกัไม่ทราบว่าพร้อมท่ีจะรับหรือไม่ เม่ือแต่งงานไปแลว้จะทาํตาหวานตานอ้ยใส่หญิงอ่ืนไม่ได ้โดยเฉพาะ
นอ้งเมียของตนเองควรใหเ้กียรติ ในเม่ือเกิดปัญหาเร่ืองต่าง ๆ ควรบอกกล่าวให้คนในครอบครัวใหรู้้ก่อน ถา้ไม่
กลา้บอกใหไ้ปบอกภรรยาของตนเอง การเป็นเขยนั้นถือวา่เป็นสมาชิกใหม่ในครอบครัว จงปฏิบติัตามคาํสอนของ
พ่อล่าม พ่อล่ามนั้นจะสอนด้วยคาํพูดของภาษาภูไท ขอให้รับเอามีขอ้ไหนท่ีไม่เขา้ใจก็ขอให้ถามพ่อล่ามหรือ
แต่งงานไปแลว้เกิดมีปัญหาก็ถามได ้ดงันั้นเขยมาอยูท่ี่น่ีกเ็หมือนลูกอีกคนหน่ึง อยา่คิดว่าเราเป็นคนอ่ืนคนไกลให้
คิดวา่เขยเป็นครอบครัวเดียวกนั มีปัญหาช่วยเหลือกนัแกไ้ข  
 
ข้อเสนอแนะการนําผลการวจิยัไปใช้ 
 จากผลการวิจยัคร้ังน้ีทาํใหไ้ดแ้นวทางการอนุรักษท่ี์ถูกตอ้งร่วมกนัต่อไป ดงัน้ี  
        ประเพณีกินดองของชาวภูไท ตาํบลโพนทอง ตาํบลเรณู ตาํบลเรณูใต ้ควรมีการอนุรักษ์เพื่อเก็บ
รักษาไวใ้ห้อนุชนรุ่นหลงัไดเ้รียนรู้ประเพณีอนัดีงามของชนเผ่า การรักษาชาติพนัธ์ุท่ีสําคญัอย่างหน่ึงก็คือการ
อนุรักษว์ฒันธรรม ประเพณีกินดองของชาวภูไทเพ่ือเป็นแบบอยา่งใหมี้การอนุรักษว์ฒันธรรมในส่วนอ่ืน ๆ ของ
ชนเผา่ท่ีมีความแตกต่างกนัอยูใ่นส่วนต่าง ๆ ของประเทศไทยดว้ยซ่ึงนบัวนักจ็ะหดหายไปจากวิถีแห่งชีวิต  
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  ประเพณีกินดองของชาวภูไท ควรได้รับการส่งเสริมให้ชุมชนได้ฝึกพูดฝึกอ่านและสามารถ
ประกอบพิธีได ้แปลความหมายท่ีเป็นภาษาภูไทให้ชุมชนมีจิตสํานึกในการปลูกฝังให้ประเพณีวฒันธรรมท่ีสืบ
ทอดกนัมาตั้งแต่ ปู่ ยา่ ตา ยาย ใหรู้้สึกสาํนึกในความมีอยูเ่ป็นอยูข่องวฒันธรรมของตนเอง การส้ินชาติท่ีแทจ้ริง 
คือการสูญส้ินวฒันธรรมแห่งชาติพนัธ์ุของตนนัน่เอง 
 
ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
 ควรมีการทาํการศึกษาความเช่ือในการนับถือผี  และการนับถือพระพุทธศาสนาท่ีมีบทบาทต่อวิถี
ชีวิตของกลุ่มชุมชนชาวภูไทว่ามีความสาํคญัมากนอ้ยขนาดไหน ควรมีการทาํการศึกษาประวติัความเป็นมาของ
ประเพณีการฟ้อนรําของชาวภูไทท่ีมีความเป็นมาต่อวิถีชีวิตในการดาํรงอยู่อย่างไร ควรทาํการศึกษาความเป็นอยู่
ของชาวภูไทในแต่ละจงัหวดันั้น ๆ เช่นมีความเช่ือ   และประเพณีว่ามีความแตกต่างกนั หรือเหมือนกนัอย่างไร 
ควรทาํการศึกษาปัญหาการเปล่ียนแปลงทางดา้นประเพณีวฒันธรรม วิถีชีวิตว่ามีการผสมผสานกนัในสังคมยุค
ปัจจุบนัของกลุ่มชาวภูไทในแต่ละจงัหวดัมากนอ้ยอยา่งไร 
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การมีส่วนร่วมของนักเรียน ครู และผู้ปกครองในการส่งเสริมระเบียบวนัิยด้าน 
ความสะอาดของนักเรียนโรงเรียนทรงวทิยา* 

The Par ticipation of Pupils, Teachers and Parents in Cleanliness Discipline 
Promotion in Songvitaya School 

 
                   นางณิชาภา   จัน่วงศแ์กว้** 

Mrs. Nichapa  Janvongkalw 
 
บทคดัย่อ 
 การวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของนักเรียน ครู และผูป้กครองในการส่งเสริม
ระเบียบวินัยดา้นความสะอาดของนักเรียนและเพ่ือศึกษาการรักษาระเบียบวินัยดา้นความสะอาดของนักเรียน
โรงเรียนทรงวิทยา กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียน ครู และผูป้กครองนกัเรียนในโรงเรียนทรงวิทยา จาํนวนทั้งหมด 332 
คน เคร่ืองมือวิจยัเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบั และทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค่้าร้อย
ละ ค่าเฉล่ีย และคา่ของส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 ผลการศึกษาเก่ียวกบัระดบัความคิดเห็นท่ีมีต่อการมีส่วนร่วมของนักเรียน ครู และผูป้กครองในการ
ส่งเสริมระเบียบวินยัดา้นความสะอาดของนกัเรียนโรงเรียนทรงวิทยา โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และรายดา้นทั้ง 4 
ดา้นอยู่ในระดบัมาก ได้แก่ การมีส่วนร่วมปฏิบติังาน การมีส่วนร่วมติดตามประเมินผล การมีส่วนร่วมศึกษา
ปัญหา และการมีส่วนร่วมวางแผนตามลาํดบั ความคิดเห็นของนกัเรียน ครู และผูป้กครองในการรักษาระเบียบ
วินัยดา้นความสะอาดของนักเรียนในภาพรวมอยู่ในระดบัมากและรายดา้น อยู่ในระดบัมาก เรียงตามลาํดบัคือ 
ความสะอาดเทา้ เคร่ืองแต่งกาย ความสะอาดผม ความสะอาดผิวหนงั ความสะอาดหู ความสะอาดปากและฟัน 
ความสะอาดตา ความสะอาดเลบ็และความสะอาดจมูก 

Abstract 
 The purposes of this research were to study the participation of pupils, teachers and parents in 
cleanliness discipline promotion and to study the disciplining of pupils’ cleanliness in Songvitaya School. The 
322 samples were pupils, teachers, and parents of Songvitaya School. The instrument was 5 rating scale 
questionaire. Data were analyzed by percentage, mean, and standard devition.  
 The research results indicated that the level of pupils, teachers, and parents’ participation in 
cleanliness discipline promotion as a whole were at high level and 4 aspects: participation in operation, follow-
up and evaluation, problem study, and planning, were at high level, respectively. The opinion of pupils, teachers 

                                                 
  * บทความภาคนิพนธ์ 
** ครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
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and parents in cleanliness as a whole and for each aspect were at high level, foot, dress, hair, skin, mouth, teeth, 
eyes, and nose cleanliness respectively. 
 
ความนํา 
 ในปัจจุบนัน้ีไม่ว่าองคก์รหรือหน่วยงานไหนๆ ต่างก็หนัมาใหค้วามสาํคญักบัสุขภาพร่างกายกนัทั้งส้ิน 
สังเกตไดจ้ากสินคา้อุปโภค บริโภค อาหาร เคร่ืองด่ืม ส่วนใหญ่จะมีส่วนผสมของอาหารเสริม วิตามินต่างๆ เขา้มา
เสริมสร้างสุขภาพกนัมากมาย หรือแมก้ระทัง่การดูแลร่างกายผวิพรรณ รูปลกัษณ์ เรือนร่างภายนอกก็ลว้นเป็นส่ิง
ท่ีผูค้า้ปัจจุบนัใหค้วามสนใจกนัเป็นอย่างยิ่ง โอกาสหรือช่องทางการขายสินคา้เหล่าน้ีมีสาเหตุท่ีแทจ้ริงมาจากการ
ละเลยท่ีจะดูแลใส่ใจกบัสุขภาพอนามยัของตนเอง ซ่ึงการเสริมสร้างสุขอนามยัท่ีดีนั้น ควรปลูกฝังใหก้นัมาตั้งแต่
เป็นเยาวชน จะช่วยชะลอความสึกหรอของร่างกาย ซ่ึงเป็นสาเหตุสาํคญัของการเกิดโรคร้ายต่างๆ ตามมา ดงันั้นผู ้
ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัเยาวชนไม่ว่าจะเป็นพอ่ แม่ ครู อาจารย ์ควรใหค้วามรู้ และความสาํคญัในการส่งเสริมใหเ้ด็ก
ดูแลสุขภาพอนามยัของเดก็ใหดี้เสียแต่เน่ิน ๆ ก่อนท่ีจะเกิดโรคภยัไขเ้จบ็ เพราะเดก็คืออนาคตของชาติต่อไป  
 องคก์ารอนามยัโลกใหค้าํนิยามของคาํว่า สุขภาพ (HEALTH) ว่า หมายถึง ภาวะท่ีสมบูรณ์ทั้งทางดา้น
ร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณ สงัคม และปัญญา มิใช่เป็นเพียงการปราศจากโรค เม่ือพดูถึง “สุขภาพ” คนส่วนใหญ่จะ
คิดวา่ เป็นเร่ืองของแพทย ์พยาบาล และเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข แต่แทท่ี้จริงแลว้ สุขภาพเป็นเร่ืองของพวกเราทุกคน 
เราจะมีสุขภาพดีไดอ้ยา่งไร หากเราไม่ดูแลตนเอง ตวัอยา่งท่ีเห็นไดช้ดัเจน คือ หากเราไม่แปรงฟันหลงัอาหาร ฟัน
ยอ่มผ ุหากเราไม่ออกกาํลงักาย ร่างกายของเราจะแขง็แรงสมส่วนไดอ้ยา่งไร ดงันั้น การสร้างสุขภาพจึงเป็นส่ิงท่ี
เราทุกคนตอ้งช่วยกนัสร้าง เพราะแพทยแ์ละพยาบาลจะเป็นผู ้“ซ่อมสุขภาพ” เม่ือเราเจ็บป่วยแลว้เท่านั้น และ  
หากว่า สุขภาพสร้างข้ึนไดโ้ดยประชาชนเอง ประชาชนจะเห็นคุณค่า รัก และผกูพนักบัสุขภาพ จนขยายผลเป็น
ครอบครัวสุขภาพ ชุมชนสุขภาพ และสังคมสุขภาพ ก่อใหเ้กิดผลลพัธ์ขั้นสุดทา้ย คือ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
และพึ่งพาตนเองไดม้ากข้ึน 
 ปัญหานกัเรียนขาดความมีวินยั เป็นปัญหาท่ีนบัวนัจะทวีความรุนแรงเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะในเด็กระดบั
ประถมศึกษา ซ่ึงเป็นช่วงวยัหัวเล้ียวหัวต่อของชีวิต ซ่ึงอาจเกิดอารมณ์รุนแรง และมีปัญหาในการปรับตัว 
เน่ืองจากการพฒันาทางร่างกาย และส่ือต่างๆ ท่ีเขา้มาสู่นกัเรียน ทาํใหน้กัเรียนปฏิบติัตนตามแบบอย่างท่ีไดพ้บ
เห็นจากส่ือเทคโนโลย ีซ่ึงทาํใหเ้ยาวชนขาดความมีวินยั   ดงันั้น ยทุธศาสตร์ของการปฏิรูปการเรียนรู้จึงมุ่งเนน้ให้
สถานศึกษาทุกแห่งจดัการเรียนรู้ คู่คุณธรรม ใชเ้ครือข่ายการศึกษาร่วมสนบัสนุนการจดัการเรียนรู้พฒันาคุณภาพ
ผูเ้รียน เสริมสร้างวินยัและสนบัสนุนใหน้กัเรียนประกอบความดี ซ่ึงตรงกบัแนวทางปฏิบติังานตามรอยพระยุคล
บาท ท่ีทรงพระราชทานไวว้่า “จะตอ้งฝึก ตอ้งสร้างวินัยในตนเองสําหรับควบคุมประคบัประคองให้สามารถ
ปฏิบติัความดีไดอ้ยา่งเหนียวแน่นตลอดต่อเน่ือง มิใหข้าดตอนหรือขาดวิ่นลง และตอ้งมีวินยัเคร่งครัด มีความขยนั
พากเพียร มีความกลา้หาญอดทน และมีสติย ั้งคิดอย่างสูง” (กรมวิชาการ, 2542, หนา้ 13-17) พฤติกรรมท่ีไร้
ระเบียบวินัยของนกัเรียนเป็นปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อตวัของนักเรียนโดยตรงและยงัส่งผลไปถึงการพฒันางาน
ต่างๆ ใหข้าดประสิทธิภาพไปดว้ย การมีระเบียบวินยัจึงเป็นคุณธรรมพื้นฐานของการอยูร่่วมกนัในสังคม และเป็น
ส่ิงท่ีจาํเป็นทุกคนท่ีจะทาํใหค้วบคุมตนเอง มีความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ีการงาน และสังคม รวมทั้งเป็นเอกลกัษณ์
สําคญัอย่างหน่ึงของคนไทย ทุกคนตอ้งตระหนักและดาํเนินการเพื่อให้ชาติบา้นเมืองสามารถเผชิญกบัความ



วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปีท่ี 10 ฉบบัท่ี 1 
โครงการบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 

 

 168

เปล่ียนแปลงของโลก มีจุดยืนและทิศทางในการพฒันาท่ีสอดคล้องกับรากเหง้าทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วฒันธรรม ภูมิปัญญาไทย สามารถนาํพาสังคมและประเทศชาติกา้วไปพร้อมกบักระแสความเปล่ียนแปลงของ
โลกอยา่งมัน่คงและสงบสุข  
 ดังนั้ น พฤติกรรมด้านวินัย หรือระเบียบวินัยจึงมีความสําคัญต่อการรักษาวินัยของเด็ก ซ่ึงได้แก่ 
พฤติกรรมท่ีมีผลกระทบต่อเด็กในระยะยาว ถา้ไม่ไดรั้บการแกไ้ขเสียแต่เร่ิมแรก โอกาสท่ีจะประสบปัญหาชีวิต
เม่ือเติบโตเป็นผูใ้หญ่ในอนาคตนั้นสูงมาก เช่น ปัญหาการเรียนลม้เหลว ปัญหาความกา้วร้าว ปัญหาการซึมเศร้า 
และปัญหาเขา้กบัเพื่อนไม่ได ้(สาํนกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2541, หนา้ 8) ทั้งน้ี ครู อาจารย ์
และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งจะตอ้งตระหนกัในภาระหนา้ท่ี ในการอบรมสั่งสอนนกัเรียน โดยจะตอ้งศึกษาหารูปแบบ
และวิธีการในการปลูก   จิตสาํนึกให้แก่นกัเรียนในดา้นความมีวินยั เพราะหากนกัเรียนขาดความมีวินยัจะทาํให้
เกิดปัญหาดา้นการเรียน การปฏิบติัตนในสังคม และการดาํรงชีวิตในสังคม หากไม่ไดรั้บการแกไ้ขกจ็ะเป็นภาระ
ของสงัคมไปในท่ีสุด 
 การส่งเสริมระเบียบวินยัดา้นความสะอาดจึงเป็นกลวิธีหน่ึงในการสร้างเสริมและปลูกฝังพฤติกรรม
สุขภาพท่ีพึงประสงค ์เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนปฏิบติัเพื่อนาํไปสู่การมีสุขภาพท่ีดีได ้ในยุคปัจจุบนั 
เทคโนโลยีสมยัใหม่ไดเ้ขา้มามีบทบาทในชีวิตประจาํวนัของผูค้นมากข้ึน ทาํใหว้ิถีการดาํเนินชีวิตตอ้งเปล่ียนไป 
จะเห็นไดว้่า คนไทยประสบปัญหาสุขภาพ โดยเฉพาะโรคท่ีไม่ติดต่อมีแนวโน้มเพิ่มมากข้ึนอย่างน่าเป็นห่วง 
ในขณะท่ีปัญหาโรคติดต่อท่ีสําคญักลบักลายพนัธ์ุรักษาให้หายขาดไดย้ากข้ึน อนัมีสาเหตุมาจากปัจจยัดา้น
พฤติกรรมสุขภาพและปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีไม่เอ้ือ ล่าสุดขอ้มูลสถิติสาธารณสุข พ.ศ. 2540 ระบุว่าคนไทยตาย
ดว้ยโรคหวัใจและหลอดเลือดมากเป็นอนัดบัหน่ึง (มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2525)  
 ดว้ยเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ ทาํใหผู้ว้ิจยัมีความประสงคท่ี์จะศึกษาการมีส่วนร่วมระเบียบวินยัดา้นความ
สะอาดของนักเรียน ดว้ยการปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนทรงวิทยา เพื่อเป็นแนวทางในการตดัสินใจ
สร้างกลยุทธ์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการมีส่วนร่วมระเบียบวินัยด้านความสะอาดของนักเรียนใน
โรงเรียนทรงวิทยาต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 1.  เพื่อศึกษาระดบัการมีส่วนร่วมของนกัเรียน ครู และผูป้กครอง ในการส่งเสริมระเบียบวินยัดา้นความ
สะอาดของนกัเรียนในโรงเรียนทรงวิทยา 
 2.  เพือ่ศึกษาการรักษาระเบียบวินยัดา้นความสะอาดของนกัเรียนในโรงเรียนทรงวิทยา 
 
ขอบเขตของการวจิยั 
 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ นกัเรียน ครูประจาํชั้น และผูป้กครอง จาํนวน 2,310 คน โดยจาํแนกเป็น 
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึง 6 ของโรงเรียนทรงวิทยา จาํนวน 1,140 คน ครูประจาํชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึง 
6 ของโรงเรียนทรงวิทยา จาํนวน 30 คน และผูป้กครองนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึง 6 ของโรงเรียนทรง
วิทยา จาํนวน 1140 คน  



วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปีท่ี 10 ฉบบัท่ี 1 
โครงการบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 

 

 169

 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัน้ี ไดแ้ก่ นกัเรียน ครูประจาํชั้น และผูป้กครองของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 1 ถึง 6 ของโรงเรียนทรงวิทยา การกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง โดยวิธีการกาํหนดขนาดตัวอย่าง Krejcie 
Morgan ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 332 คน ใชว้ิธีการสุ่มอยา่งง่าย ไดน้กัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึง 6 จาํนวน 163 
คน ครูประจาํชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึง 6 จาํนวน 6 คน และผูป้กครองนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึง 6 จาํนวน 
163 คนรวม 332 คน   
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีผูวิ้จยัสร้างข้ึน แบ่งเป็น 3 ตอน คือ 
 ตอนที ่1  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม  
 ตอนที่ 2  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัระดบัการมีส่วนร่วมของนกัเรียน คุณครู และผูป้กครอง ในการ
ส่งเสริมระเบียบวินยัดา้นความสะอาด เป็นคาํถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) จาํนวน 12 ขอ้ 
 ตอนที ่3  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัการรักษาระเบียบวินยัดา้นความสะอาด ของนกัเรียนโรงเรียนทรง
วิทยา 2 ดา้นคือ ดา้นร่างกาย และเคร่ืองแต่งกาย เป็นคาํถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า (rating scale) จาํนวน 29 
ขอ้ 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 เกบ็รวบรวมขอ้มูล โดยผูว้ิจยัแจกแบบสอบถามดว้ยตนเองแก่ครูท่ีสอนประจาํชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึง 
6 ของโรงเรียนทรงวิทยา จาํนวน 6 คน นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึง 6 ของโรงเรียนทรงวิทยา ชั้นละ 5 รวม 
30 คนจาํนวน 163 คน แจกแบบสอบถามห้องละประมาณ 5 -6 คน โดยวิธีการจบัฉลาก และผูป้กครองของ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึง 6 ของโรงเรียนทรงวิทยา จาํนวน 163 คน รวมทั้งหมด 332 คน  
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผูว้ิจยัดาํเนินการนาํแบบสอบถามท่ีรวบรวมได ้มาดาํเนินการตรวจสอบขอ้มูลความสมบูรณ์ของการ
ตอบแบบสอบถาม โดยแยกออกเป็น นกัเรียน ครู และ ผูป้กครองนกัเรียน แลว้นาํขอ้มูลท่ีไดท้ ั้งหมดทาํการบนัทึก
โดยใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ โปรแกรมสาํเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ มีขั้นตอนการวิเคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 
 1.  การวิเคราะหค์วามเช่ือมัน่ (reliability) ของแบบสอบถามโดยวิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟ่า (Coefficient 
Alpha) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach)   
 2.  สถิติวิเคราะห์เชิงพรรณนา (descriptive statistical analysis) โดยใช ้ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ( X

x

) 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) และนาํเสนอขอ้มูลในตาราง เพือ่อธิบายขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบักลุ่มตวัอยา่ง  
 
สรุปผลการวจิยั 
 1.  ขอ้มูลและสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามพบว่า ครู คิดเป็นร้อยละ 1.80 ผูป้กครองนกัเรียน คิด
เป็นร้อยละ 49.10 และนกัเรียน คิดเป็นร้อยละ 49.10 
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 2.  โดยรวมนกัเรียนครู และผูป้กครอง ในโรงเรียนทรงวิทยา มีส่วนร่วมในการดาํเนินกิจกรรมดา้นความ
สะอาดของนกัเรียนอยูใ่นระดบัมาก ( X

x

= 3.86) และมีการปฏิบติัอยู่ในระดบัมากทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ การมีส่วนร่วม
ปฏิบติังานอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียสูงสุด ( X = 4.02) การมีส่วนร่วมติดตามประเมินผล อยูใ่นระดบัมาก ( X = 
3.92) การมีส่วนร่วมศึกษาปัญหา อยูร่ะดบัมาก( X

x

=3.82) และการมีส่วนร่วมวางแผนมีคา่เฉล่ียตํ่าสุด ( X
x

= 3.70) 
 3.  โดยรวมนกัเรียน ครู ผูป้กครองนกัเรียน และนกัเรียนในโรงเรียนทรงวิทยา มีการรักษาวินยัดา้นความ
สะอาดของนกัเรียนอยู่ในระดบัมาก ( X = 3.87) และมีการปฏิบติัอยู่ในระดบัมากทั้ง 9 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการทาํ
ความสะอาดเทา้ อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียสูงสุด ( X = 4.01) ดา้นเคร่ืองแต่งกาย อยูใ่นระดบัมาก ( X  = 4.00) การ
ทาํความสะอาดผมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย ( X

x

= 3.98) การทาํความสะอาดผวิหนงัมีค่าเฉล่ีย ( X
x

= 3.93) การทาํ
ความสะอาดหู มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.87 การทาํความสะอาดปากและฟันอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย ( X

x

= 3.84 ) การ
ทาํความสะอาดดวงตา อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย ( X

x

= 3.84) การทาํความสะอาดเลบ็ อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 
( X

x

= 3.77 )และการทาํความสะอาดจมูกมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด ( X
x

= 3.67) ตามลาํดบั 
 
อภปิรายผล 
 จากการศึกษาการพฒันาระเบียบวินยัดา้นความสะอาดของนกัเรียน ดว้ยการปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 
ในโรงเรียนทรงวิทยา พบว่าโดยรวมมีการปฏิบติัแบบมีส่วนร่วมในการพฒันาระเบียบวินัยดา้นความสะอาด 
ดงันั้นผูว้ิจยัจึงอภิปรายผลการวิจยัแยกเป็นรายดา้นดงัน้ี 
 1.  ด้านการมส่ีวนร่วมในการพฒันาระเบียบวนัิยด้านความสะอาดของนักเรียน พบว่า มีส่วนร่วมในการ
พฒันาระเบียบวินัยด้านความสะอาดของด้านการปฏิบัติ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้ งน้ีเพราะว่า ครูทุกคน
ผูป้กครองนกัเรียน และนกัเรียนตระหนกัถึงความสําคญัของความสะอาด เป็นไปตามหลกัสุขาภิบาลหลกัความ
ปลอดภยัเพื่อใหต้นเองและส่ิงแวดลอ้มมีความสะอาดปราศจากโรคภยัไขเ้จ็บเป็นงานท่ี สอดคลอ้งกบัผลการวิจยั
ของ กาํพล  สินันตา (2546) เร่ือง การมีส่วนร่วมของผูป้กครองและครูในการเสริมสร้างวินัยให้แก่นักเรียน
โรงเรียนบา้นหวัดอย สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงราย เขต 1 พบว่า 1. ครูท่ีรับผดิชอบมีเจตคติท่ีดีต่อ
การมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างวินยัใหแ้ก่นกัเรียน โดยมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุเลือกยทุธวิธีและ
วางแผนท่ีเหมาะสม ครูมีความรับผิดชอบ มีความรู้และมีประสบการณ์ในการเสริมสร้างวินยัใหแ้ก่นกัเรียน 2. 
ผูป้กครองมีความเตม็ใจต่อการมีส่วนร่วม มีเจตคติท่ีดีต่อการเสริมสร้างวินยัใหแ้ก่ นกัเรียน และพร้อมจะมีส่วน
ร่วมในการเสริมสร้างวินยัให้แก่นกัเรียน 3.แนวทางการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง คือ ผูป้กครองควรช่วยดูแล
พฤติกรรมเก่ียวกบัวินยัของนกัเรียนในขณะท่ีอยูบ่า้น และประสานงานกบัครูอยา่งนอ้ยเดือนละ 1 คร้ัง เพ่ือครูจะ
ไดท้ราบขอ้มูลต่าง ๆ ของนกัเรียนและหาทางเสริมสร้างวินยัใหแ้ก่นกัเรียนร่วมกนั 4. แนวทางการมีส่วนร่วมของ
ครู คือ ครูควรจดัสภาพโรงเรียน อาคารสถานท่ี และท่ีสาํคญัคือตวัครูตอ้งเป็นแบบอยา่งท่ีดีสาํหรับนกัเรียน 
 2.  ด้านการรักษาระเบียบวินัยด้านความสะอาดของนักเรียน พบว่า ในการรักษาระเบียบวินยัดา้นความ
สะอาดของนกัเรียน มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 3.87 อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น การมีส่วนร่วมในการดาํเนิน
กิจกรรมดา้นเคร่ืองแต่งกาย มีค่าเฉล่ียสูงสุด เท่ากบั 4.00 อยู่ระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ดิเรก ศรีเก้ือกล่ิน (2550, 
บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาการพฒันาวินัยนกัเรียนโรงเรียนดินดาํบวัรองวิทยา อาํเภอจงัหาร จงัหวดัร้อยเอ็ด พบว่าดา้น
การพฒันาวินยันกัเรียนกลยทุธ์โครงการพฒันาวินยันกัเรียน ประกอบดว้ย 5 กิจกรรม คือกิจกรรมแบ่งพื้นท่ีรักษา 
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ความสะอาด  พบว่านักเรียนทาํความสะอาดเขตพ้ืนท่ีมากข้ึน กิจกรรมรณรงคน์ักเรียนแต่งกายถูกระเบียบของ
โรงเรียน โรงเรียนกาํหนดแนวปฏิบติัเก่ียวกบัเคร่ืองแต่งกายนกัเรียนในโรงเรียนใหน้กัเรียนไดป้ฏิบติัอยา่งชดัเจน 
ประชุมช้ีแจงแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการแต่งกายของนกัเรียนในโรงเรียนใหน้กัเรียนเขา้ใจอยา่งทัว่ถึง  การกาํหนดปัก
ช่ือตวั ช่ือสกุล อกัษรย่อของโรงเรียนเส้ือ กางเกง กระโปรงประชาสัมพนัธ์ความรู้เร่ืองการแต่งกายให้นกัเรียน
นําไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง ตรวจเคร่ืองแต่งกายรวมถึงความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเคร่ืองแบบท่ีสวมใส่
ประจาํวนัของนกัเรียนและตามท่ีโรงเรียนกาํหนดและนกัเรียนปรับเปล่ียนพฤติกรรมดา้นวินยัการแต่งกายดีข้ึน
มากจนเป็นท่ีน่าพอใจ ซ่ึงสอดคลอ้งกับผลการศึกษาวิจัยของ ชาญ อรัญชัย (2547, หน้า 98-99) ได้ศึกษา
ผลการรักษาการดาํเนินงานส่งเสริมวินยันกัเรียน 2 ดา้นคือ ดา้นการแต่งกาย และดา้นการความสะอาด โดยใชก้าร
วิจยัเชิงปฏิบติัการผลการศึกษาพบวา่ ดา้นการแต่งกาย นกัเรียนมีพฤติกรรมแต่งกายดีข้ึน คงเหลือ  ร้อยละ 4.88 ไม่
มีการปรับปรุงดา้นการรักษาความสะอาด พบว่านกัเรียนนกัเรียนมีการรักษาความสะอาด ดีข้ึน  แสดงว่าการรักษา
ความสะอาดคร้ังน้ีทาํใหน้กัเรียนเกือบทั้งหมดมีวินยัดา้นการแต่งกายและการรักษาความสะอาดดีข้ึน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาการวิธีการรักษาระเบียบวินยัดา้นความสะอาดของนกัเรียนดว้ยการปฏิบติัการแบบมี
ส่วนร่วม ในโรงเรียนทรงวิทยา ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะในการนาํผลการวิจยัไปจดัทาํแผนการักษาระเบียบวินยัของ
นกัเรียนโรงเรียนทรงวิทยา ดงัน้ี 
 1.  ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏบัิติ 
  1.1  การมีส่วนร่วมในการดาํเนินกิจกรรมดา้นความสะอาด 
   1.1.1 ครูสุขศึกษาควรเนน้การสอนความสาํคญัของการรักษาความสะอาดของร่างกายนกัเรียน 
   1.1.2 โรงเรียนเชิญชวนผูป้กครองเขา้ร่วมโครงการ/กิจกรรมเพื่อวางแผนดูแลรักษาสุขภาพ
อนามยัดา้นความสะอาดของนกัเรียน 
   1.1.3  โรงเรียน และผูป้กครองร่วมกนัติดตามผลของกิจกรรมรักษาความสะอาดท่ีไดว้างแผนไว ้
  1.2  การรักษาระเบียบวินยัดา้นความสะอาดของนกัเรียน 
   1.2.1 ส่งเสริมให้นกัเรียนรักษาสุขภาพของปากอย่างนอ้ยปีละ 1 คร้ัง โรงเรียนจดัหมอมาตรวจ
สุขภาพปาก 
   1.2.2 แนะนาํผูป้กครองใหเ้ขม้งวดนกัเรียนสระผมสปัดาห์ละ 1-2 คร้ัง 
   1.2.3 แนะนาํผูป้กครองใหเ้ขม้งวดนกัเรียนเช็ดตวัใหแ้หง้ดว้ยผา้เช็ดตวัท่ีสะอาด 
   1.2.4 ครูสุขศึกษาเนน้ใหน้กัเรียนรักษาความสะอาดเลบ็  
   1.2.5 ผูป้กครองเนน้ใหน้กัเรียนเช็ดเทา้ดว้ยผา้แหง้ท่ีสะอาด 
   1.2.6 ครูสุขศึกษาเนน้ใหน้กัเรียนรักษาความสะอาดของตา 
   1.2.7 ครูสุขศึกษาเนน้ในเร่ืองของการทาํความสะอาดจมูก 
   1.2.8 ครูสุขศึกษาเนน้ใหน้กัเรียนใชส้ะอาดเช็ดใบหูและหูดา้นนอกอยูเ่สมอ 
   1.2.9 ผูป้กครองดูแลใหน้กัเรียนแต่งกายใหส้ะอาด 
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 2.  ข้อเสนอแนะเพื่อการวจิยัคร้ังต่อไป 
  2.1  ความตอ้งการในการพฒันาระบบงานรักษาความสะอาดของโรงเรียน  
  2.2  วินยัของนกัเรียนในการรักษาความสะอาด 
  2.3  การประเมินผลประสิทธิภาพของการปฏิบติังานดา้นการรักษาความสะอาดของนกัเรียน 
  2.4  เปรียบเทียบการรักษาระเบียบวินยัการรักษาความสะอาดของนกัเรียน 
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บทคดัย่อ 
 งานวิจยัเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังานของพนกังาน บริษทั สยาม
ไฮเทคพรีซีชัน่โปรดกัส์ จาํกดั และเพื่อเปรียบเทียบขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังานของพนกังาน จาํแนกตาม
ลกัษณะส่วนบุคคล กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 108 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลโดย
ใชค้วามถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวน 
 ผลการวิจยัพบว่า ขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังาน ในภาพรวม อยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็น
รายดา้น พบว่า มีความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก 2 ดา้น คือ ดา้นลกัษณะของขวญัและกาํลงัใจดี และปัจจยั
ท่ีมีอิทธิพลต่อการกาํหนดขวญัและกาํลงัใจ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ดา้นลกัษณะของขวญัและกาํลงัใจดี อยู่
ในระดบัมาก จาํนวน 7 รายการ 3 อนัดบัแรก คือ พนักงานรักษาระเบียบวินยั ความจงรักภกัดีต่อบริษทั ปกป้อง
ผลประโยชน์ของบริษทั และความร่าเริงแจ่มใสในการปฏิบติังาน ดา้นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการกาํหนดขวญัและ
กาํลงัใจ อยู่ในระดบัมาก จาํนวน 8 รายการ 3 อนัดบัแรก คือ สุขภาพจิตของพนักงานมีผลต่อขวญัและกาํลงัใจ 
ผูบ้ริหารวางกฎขอ้บงัคบัละเอียดรัดกุม และความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างพนกังานกบัผูบ้ริหาร ผลการเปรียบเทียบ
ขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังานของพนกังาน จาํแนกตามลกัษณะส่วนบุคคล พบว่า พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษา 
และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็น ในภาพรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
และ 0.05 ตามลาํดบั เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า พนกังานท่ีมี ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และอายุ
ต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม ดา้นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการกาํหนดขวญัและกาํลงัใจ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 ตามลาํดบั พนกังานท่ีมีอาย ุและระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม 
ด้านองค์ประกอบสําคญัของขวญัและกาํลังใจ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ 0.05 
ตามลาํดบั และพนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม ดา้นลกัษณะของขวญัและกาํลงัใจดี 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  
 
 
 

                                                        
 * บทความการคน้ควา้อิสระ 
** บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจดัการทัว่ไป) มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
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Abstract 
The objectives of this research were to study morale in working of employees at Siam Hi-tech Pre-

season product Ltd and to compare the morale in working of employees based on personal characteristics. The 
sample included 108 employees. Questionnaires were used as a research tool. Data analysis was done by use of 
frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, and analysis of variance. 
 The results indicated that in overall, the morale in working was determined at high level. Considering 
into aspects, there were 2 aspects determined at high level which were appearance of employees with good 
morale and factors dominating on morale. Considering into lists, 7 lists in appearance of employees with good 
morale were at high level in which the three highest were discipline, loyalty, benefits protection, and 
cheerfulness. In factors affecting morale aspect, 8 lists were at high level in which the three highest were mental 
health, strict rule, and good relationship between employees and manager. Compared between morale in 
working of employees based on personal characteristics. The result indicated that employees in different 
educational level and monthly income had difference in overall opinions at 0.01 and 0.05 respectively. 
Considering into aspects, employees in different educational level, monthly income, and age had difference in 
overall opinions on factors affecting morale at 0.01 and 0.05 respectively. Employees in different age and 
educational level had difference in overall opinions on important components in morale at 0.01 and 0.05 
respectively. Employees in different educational level had difference in overall opinions on appearance of 
employees with good morale at 0.01 significant level.      
 
ความนํา 
 การบริหารและพฒันาองค์การใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนหรือภาครัฐก็ตาม จาํเป็นตอ้งอาศยั
ทรัพยากรบริหารซ่ึงมี 7 ประการ หรือ 7M’s ได้แก่ พนักงาน (man) เงิน (money) วสัดุอุปกรณ์ (material) 
เคร่ืองจักร เคร่ืองมือ (machine) การบริหารจัดการ (management) การตลาด (marketing) และเวลา (time) ใน
บรรดาทรัพยากรบริหารทั้ งหมดดังกล่าว ถือว่า พนักงานเป็นปัจจัยสําคญัท่ีสุดท่ีจะสามารถขบัเคล่ือนนาํพา
องคก์ารไปสู่เป้าหมาย กล่าวคือ ถา้พนกังานมีความรู้ความสามารถ มีการพฒันาอย่างต่อเน่ือง ประกอบกบัการ
สร้างเสริมแรงจูงใจอยา่งสมํ่าเสมอ ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพ ทาํให้
องคก์ารประสบความสาํเร็จตามเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้
 ดงันั้น ผูบ้ริหารจึงตอ้งศึกษาถึงปัจจยัต่าง ๆ เป็นตน้ว่า ความรู้ความสามารถ ทกัษะ ความชาํนาญ 
ประสบการณ์ ความตั้งใจ ตลอดจนขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังานของพนกังาน 
 ขวญัและกาํลงัใจของพนกังานแต่ละบุคคลเป็นภาวะทางจิตใจของบุคคลนั้น ซ่ึงเป็นความรู้สึกของ
เขาเก่ียวกบัส่ิง ๆ หน่ึง เช่น ความรู้สึกต่อองคก์าร ถา้ระดบัขวญัและกาํลงัใจของบุคคลสูง เขาจะมีความรู้สึกท่ีดีต่อ
องคก์าร เขาจะมองโลกในแง่ดี และจะทาํงานดว้ยความขยนัขนัแขง็ ทาํงานไดดี้มากข้ึนและดีข้ึนกว่าเดิม มีความ
กระตือรือร้น มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ตรงกนัขา้มเม่ือบุคคลมีขวญัและกาํลงัใจตํ่า โดยทัว่ไปเขาจะมีเจตคติ
ในทางลบกบัการทาํงานของเขา (สร้อยตระกลู (ติวยานนท)์ อรรถมานะ, 2545, หนา้ 394) 
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 บริษทั สยามไฮเทคพรีซีชั่น โปรดักส์ จาํกัด ได้ตั้ งข้ึนเม่ือ พ.ศ.2540 ดาํเนินธุรกิจเก่ียวกบัการผลิต
ช้ินส่วนโลหะของเคร่ืองจกัรในอุตสาหกรรมอาหารและบริการตดั พบั เลเซอร์ช้ินส่วนโลหะในอุตสาหกรรมยาน
ยนต ์สินคา้ส่วนใหญ่จะผลิตตามคาํสั่งซ้ือของลูกคา้ และผลิตตามรูปแบบมาตรฐานของตลาดโดยทัว่ไป ตั้งแต่ปี 
พ.ศ.2551 เป็นตน้มา บริษทัไดรั้บผลกระทบจากภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ ทาํใหป้ริมาณการสั่งซ้ือจากลูกคา้ลดลง 
ทาํใหร้ายไดข้องบริษทัลดลงมาก บริษทัจึงจาํเป็นตอ้งปรับลดจาํนวนพนกังานลงจากเดิมเป็นจาํนวนมาก ซ่ึงส่งผล
ต่อขวญัและกาํลงัใจต่อพนักงานท่ียงัคงปฏิบติังานอยู่ ส่ิงเหล่าน้ีจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลขององค์การ ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังานของพนักงาน บริษทั สยามไฮเทค 
พรีซีชั่น โปรดักส์ จาํกดั เพื่อจะได้ใช้ประโยชน์ในการบริหารงานทรัพยากรมนุษยใ์ห้ประสบผลสําเร็จตาม
เป้าหมายและประโยชนโ์ดยตรงต่อการพฒันาองคก์ารต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 1.  เพื่อศึกษาขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังานของพนกังาน บริษทั สยามไฮเทคพรีซีชัน่ โปรดกัส์ 
จาํกดั  
 2.  เพื่อเปรียบเทียบขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังานของพนกังาน จาํแนกตามลกัษณะส่วนบุคคล 
 
สมมติฐานการวจิยั 
 ขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังานของพนกังาน บริษทั สยามไฮเทคพรีซีชัน่ โปรดกัส์ จาํกดั จาํแนก
ตามลกัษณะส่วนบุคคลแตกต่างกนั 
 
ขอบเขตของการวจิยั 
 ในการวิจัยคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเก่ียวกบัขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังานของพนักงาน บริษทั 
สยามไฮเทคพรีซีชัน่ โปรดกัส์ จาํกดั มีขอบเขตของการวิจยั ดงัน้ี 
 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นพนกังานของ บริษทั สยามพรีซีชัน่ โปรดกัส์ จาํกดั จาํนวน 152 คน 
เลือกเป็นกลุ่มตวัอยา่งโดยใชต้ารางกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างของ Krejcie และ Morgan (1970, p.608) ไดก้ลุ่ม
ตวัอยา่ง จาํนวน 108 คน 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนโดยมีขั้นตอนตามลาํดบั ดงัน้ี 
 1.  การศึกษาเอกสาร ตาํรา และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2.  จดัทาํโครงสร้างของแบบสอบถาม ใหมี้เน้ือหาครอบคลุมวตัถุประสงคข์องการวิจยัคร้ังน้ี โดยให้
แบบสอบถามมี 2 ส่วน คือ 
  2.1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน จาํนวน 5 ขอ้ 
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  2.2  ขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังาน ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดบั ของลิเคิร์ท (Likert) จาํนวน 30 ขอ้ 
 3.  ทาํแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนให้อาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระของมหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
ไดต้รวจสอบความสอดคลอ้งของเน้ือหากบัจุดประสงคข์องการวิจยั แลว้นาํมาปรับปรุงแกไ้ขเพ่ือให้ไดค้าํถาม
ชดัเจนสามารถส่ือความหมายไดต้รงประเด็นและเหมาะสมยิง่ข้ึน 
 4.  หาความเช่ือมัน่ (reliability) ของแบบสอบถาม โดยนาํแบบสอบถามไปทดลองใชก้บัพนกังาน 
บริษทั สยามไฮเทคพรีซีชัน่ โปรดกัส์ จาํกดั ท่ีไม่ใชก้ลุ่มตวัอยา่งในการวิจยั จาํนวน 30 คน แลว้นาํขอ้มูลดงักล่าว
มาหาค่าความเช่ือมัน่ โดยใชสู้ตรสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบคั (Cronbach’s Alpha  Coefficient) ไดค้่าความ
เช่ือมัน่ของแบบสอบถาม เท่ากบั 0.9427 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยการขอความร่วมมือจากกลุ่มตวัอยา่ง คือ พนกังาน บริษทั 
สยามไฮเทคพรีซีชัน่ โปรดกัส์ จาํกดั โดยนาํแบบสอบถามไปแจกใหพ้นกังาน กลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 108 คน และ
ขอรับแบบสอบถามคืนดว้ยตนเอง 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถามจะนาํมาตรวจสอบความถกตอ้งสมบูรณ์ทุกชุด และนาํมาลง
รหัส ประมวลผลขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูป หาความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test, F-test 
และ LSD ดงัน้ี 
 1.  วิเคราะห์ขอ้มูลลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม โดยใช้ค่าความถ่ีและค่าร้อยละ 
(percentage) 
 2.  วิเคราะห์ขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังานของพนกังาน บริษทั สยามไฮเทคพรีซีชัน่ โปรดกัส์ 
จาํกดั โดยใชค่้าเฉล่ีย ( X ) 
 3.  เปรียบเทียบค่าวิเคราะห์ขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังานของพนกังาน บริษทั สยามไฮเทคพรี
ซีชัน่ โปรดกัส์ จาํกดั จาํแนกตามลกัษณะส่วนบุคคล โดยใช ้t-test และ F-test 
 4.  เปรียบเทียบพหูคูณ เพ่ือทดสอบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังาน
ของพนักงาน บริษทั สยามไฮเทคพรีซีชัน่ โปรดกัส์ จาํกดั จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน โดยใชวิ้ธีของ 
Least Significant Difference (LSD) 
 
สรุปผลการวจิยั 
 1.   ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 64.81 อายุ 25-35 ปี ร้อยละ 43.52 รองลงมา 36-
45 ปี ร้อยละ 30.56 สถานภาพสมรส ร้อยละ 49.08 รองลงมา โสด ร้อยละ 37.96 ระดบัการศึกษามธัยมศึกษาหรือ
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ตํ่ากวา่ ร้อยละ 35.19 รองลงมา อนุปริญญา ร้อยละ 33.33 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000-20,000 บาท ร้อยละ 43.52 
รองลงมา ตํ่ากวา่ 10,000 บาท ร้อยละ 37.96  
 2.   วเิคราะห์ขวญัและกําลังใจในการปฏบัิติงานของพนักงาน จาํแนกตามลักษณะส่วนบุคคล 
  พนกังานมีความคิดเห็นเก่ียวกบัขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังาน ในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก 
( X = 3.60) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี 
  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกําหนดขวัญและกําลงัใจ พนกังานมีความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่นระดบั
มาก ( X = 3.58) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.55-3.89) จาํนวน 8 รายการ 5 อนัดบัแรก 
คือ 
  1.  สุขภาพจิตของพนกังานมีผลต่อขวญัและกาํลงัใจ 
  2.  ผูบ้ริหารวางกฎขอ้บงัคบัละเอียดรัดกมุ 
  3.  ความสมัพนัธ์ท่ีดีระหว่างพนกังานกบัผูบ้ริหาร 
  4.  ไดรั้บการยอมรับในความสามารถ 
  5.  อิสระในการติดต่อส่ือสารกบัผูบ้ริหาร 
  ซ่ึงมีคา่สอดคลอ้งกบัพนกังานท่ีมีสถานภาพสมรส การศึกษาอนุปริญญา 
  องค์ประกอบสําคญัของขวญัและกําลังใจ พนกังานมีความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง 
( X = 3.46) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.50-3.81) จาํนวน 5 รายการ คือ 
  1.  การปฏิบติัตนต่อเพื่อนร่วมงานในบริษทั 
  2.  ความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลในการทาํงาน 
  3.  ชัว่โมงการปฏิบติังานเหมาะสม 
  4.  ความพึงพอใจในหนา้ท่ีการงานท่ีปฏิบติั 
  5.  ทศันคติทัว่ไปของพนกังานท่ีมีต่อบริษทั 
  ซ่ึงมีคา่สอดคลอ้งกบัเพศหญิง อาย ุ25-35 ปี สถานภาพโสด 
  ลักษณะของขวัญและกําลังใจดี พนกังานมีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดบัมาก ( X = 3.74) 
เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.62-3.94) จาํนวน 7 รายการ 5 อนัดบัแรก คือ 
  1.  พนกังานรักษาระเบียบวินยั 
  2.  ความจงรักภกัดีต่อบริษทั ปกป้องผลประโยชนข์องบริษทั 
  3.  ความร่าเริงแจ่มใสในการปฏิบติังาน 
  4.  การทุ่มเทความสามารถ กาํลงักาย ความคิดเพ่ือความเจริญกา้วหนา้ของบริษทั 
  5.  พนกังานกระตือรือร้นและเตม็ใจร่วมแกปั้ญหาบริษทั 
  ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกับเพศชาย และเพศหญิง อายุ 25-35 ปี และ 36-45 ปี สถานภาพโสด และ
สมรส การศึกษาอนุปริญญา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000-20,000 บาท 
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 3.   การเปรียบเทยีบค่าเฉล่ียของคะแนนขวญัและกําลังใจในการปฏบัิติงานของพนักงาน จาํแนกตาม
ลักษณะส่วนบุคคล 
  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังานของพนกังาน จาํแนก
ตามลกัษณะส่วนบุคคล พบว่า พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั ในภาพรวม แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 ตามลาํดบั เม่ือพจิารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี 
  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกําหนดขวัญและกําลังใจ  พนักงานท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็น 
โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 2 รายการ คือ 
  1.  พนกังานมีความเช่ือถือวางใจผูบ้ริหารเสมือนคนในครอบครัว 
  2.  สุขภาพจิตของพนกังานมีผลต่อขวญัและกาํลงัใจ  
  และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 4 รายการ คือ 
  1.  อิสระในการติดต่อส่ือสารกบัผูบ้ริหาร 
  2.  ความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งพนกังานกบัผูบ้ริหาร 
  3.  ผูบ้ริหารมีลกัษณะเป็นเพื่อนร่วมงานร่วมทุกขร่์วมสุข 
  4.  ไดรั้บการยอมรับในความสามารถ 
  พนักงานท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 10 
รายการ คือ 
  1.  ผูบ้ริหารวางกฎขอ้บงัคบัละเอียดรัดกมุ 
  2.  อิสระในการติดต่อส่ือสารกบัผูบ้ริหาร 
  3.  ความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งพนกังานกบัผูบ้ริหาร 
  4.  พนกังานมีความเช่ือถือวางใจผูบ้ริหารเสมือนคนในครอบครัว 
  5.  ผูบ้ริหารมีลกัษณะเป็นเพื่อนร่วมงานร่วมทุกขร่์วมสุข 
  6.  ไดรั้บมอบหมายท่ีเหมาะสมกบัความรู้ความสามารถ 
  7.  ค่าตอบแทนการทาํงานเหมาะสมเป็นธรรม  
  8.  มีความกา้วหนา้ในอาชีพ 
  9.  ไดรั้บการยอมรับในความสามารถ 
  10.  สุขภาพจิตของพนกังานมีผลต่อขวญัและกาํลงัใจ  
  และแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ สภาพแวดลอ้มใน
การทาํงานส่งเสริมขวญัและกาํลงัใจ 
  พนกังานท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 6 
รายการ คือ 
 



วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปีท่ี 10 ฉบบัท่ี 1 
โครงการบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 

 

 179

  1.  อิสระในการติดต่อส่ือสารกบัผูบ้ริหาร 
  2.  ความสมัพนัธ์ท่ีดีระหว่างพนกังานกบัผูบ้ริหาร 
  3.  พนกังานมีความเช่ือถือวางใจผูบ้ริหารเสมือนคนในครอบครัว 
  4.  ผูบ้ริหารมีลกัษณะเป็นเพ่ือนร่วมงานร่วมทุกขร่์วมสุข 
  5.  ไดรั้บมอบหมายท่ีเหมาะสมกบัความรู้ความสามารถ 
  6.  ไดรั้บการยอมรับในความสามารถ 
  และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ มีความกา้วหนา้ใน
อาชีพ 
  องค์ประกอบสําคญัของขวญัและกําลังใจ พนกังานเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็น โดยรวม 
ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ มีการแขง่ขนัท่ีผูอ่ื้นไม่สามารถเอาชนะได ้
  พนกังานท่ีมีอายุต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จาํนวน 1 รายการ คือ 
ทศันคติทัว่ไปของพนกังานท่ีมีต่อบริษทั 
  และแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ ความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคลในการทาํงาน 
  พนกังานสถานภาพสมรสต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทาง
สถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ 
ความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลในการทาํงาน 
  พนักงานท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 2 
รายการ คือ  
  1.  ความพึงพอใจในหนา้ท่ีการงานท่ีปฏิบติั 
  2.  ความพึงพอใจทีมีต่อมาตรฐานของงาน 
  และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ ลกัษณะท่าทางและ
บทบาทของผูบ้ริหารต่อพนกังาน 
  พนกังานท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญั
ทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 รายการ คือ 
การปฏิบติัตนต่อเพื่อนร่วมงานในบริษทั 
  ลักษณะของขวัญและกําลังใจดี พนักงานเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 จาํนวน 2 รายการ คือ  
  1.  ความจงรักภกัดีต่อบริษทั ปกป้องผลประโยชนข์องบริษทั 
  2.  พนกังานรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของบริษทั 
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  พนกังานท่ีมีอายุต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ พนกังานรักษา
ระเบียบวินยั 
  พนกังานท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติ เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 2 รายการ คือ  
  1.  พนกังานรักษาระเบียบวินยั 

 2.  พนกังานกระตือรือร้นและเตม็ใจร่วมแกปั้ญหาบริษทั 
  พนักงานท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 2 
รายการ คือ  
  1.  พนกังานมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

 2.  การพฒันาความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์แก่พนกังานอยา่งต่อเน่ือง 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ พนักงาน
กระตือรือร้นและเตม็ใจร่วมแกปั้ญหาบริษทั 
  พนกังานท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญั
ทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 2 รายการ คือ  
  1.  การทุ่มเทความสามารถ กาํลงักาย ความคิดเพื่อความเจริญกา้วหนา้ของบริษทั 
  2.  พนกังานมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
 
อภปิรายผล 
 การศึกษาเร่ือง ขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังานของพนกังาน บริษทั สยามไฮเทคพรีซีชัน่โปรดกัส์ 
จาํกดั ไดผ้ลการวิจยัท่ีสามารถนาํมาอภิปรายผลดงัน้ี 
 1.    ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 64.81 อายุ 25-35 ปี ร้อยละ 43.52 สถานภาพ
สมรส ร้อยละ 49.08 ระดบัการศึกษามธัยมศึกษาหรือตํ่ากว่า ร้อยละ 35.19 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000-20,000 
บาท ร้อยละ 43.52 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ อาคม ฉนัทเจริญโชค (2545) ศึกษาเร่ือง ขวญัและกาํลงัใจของ
พนกังานฝ่ายผลิต บริษทั ซีพลาศอินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั ผลการศึกษา พบว่า พนักงานฝ่ายผลิตจบการศึกษา
ระดบั ม.3/ม.6 หรือปวช. เป็นส่วนมาก และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ เกริกชัย เกิดเสม (2546) ศึกษาเร่ือง 
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อขวญัและกาํลงัใจของพนกังาน บริษทั ปูนซีเมนตน์ครหลวง จาํกดั (มหาชน) ผลการวิจยัพบว่า 
บริษทั ปูนซีเมนตน์ครหลวง จาํกดั (มหาชน) มีอายอุยูร่ะหวา่ง 25-30 ปี จากขอ้คน้พบดงักล่าว สภาพทางจิตใจของ
ผูป้ฏิบติังาน เช่น ความรู้สึกนึกคิดท่ีไดรั้บอิทธิพล แรงกดดนั หรือส่ิงเร้าจากปัจจยัหรือสภาพแวดลอ้มในองคก์าร
ท่ีอยูร่อบตวัเขา และจะมีปฏิกิริยาโตก้ลบั คือพฤติกรรมในการทาํงาน ซ่ึงมีผลโดยตรงต่อผลงานของบุคคลนั้น 
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 2.   วเิคราะห์ขวญัและกําลังใจในการปฏบัิติงานของพนักงาน จาํแนกตามลักษณะส่วนบุคคล 
  พนกังานมีความคิดเห็นเก่ียวกบัขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังาน ในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก 
( X = 3.60) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า พนกังานมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการกาํหนดขวญั
และกาํลงัใจ และลกัษณะของขวญัและกาํลงัใจดี อยู่ในระดบัมาก ( X = 3.58 และ 3.74 ตามลาํดบั) สําหรับ
องคป์ระกอบสําคญัของขวญัและกาํลงัใจ อยู่ในระดบัปานกลาง ( X = 3.46) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ 
สังคม อ่วมศรี (2546) ศึกษาเร่ือง ขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานของพนักงาน บริษทั บ๊ิกซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ 
จาํกดั (มหาชน) : กรณีศึกษา สาขาแฟชั่นไอซ์แลนด์ ผลการศึกษาพบว่า ในภาพรวมพนักงาน บริษทั บ๊ิกซี 
ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) : กรณีศึกษา สาขาแฟชัน่ไอซ์แลนด ์มีสภาพขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานอยู่
ในระดบัมาก จากขอ้คน้พบดงักล่าว แมว้า่ขวญัและกาํลงัใจเป็นส่ิงท่ีมองไม่เห็นและวดัไดย้ากแต่เราก็สามารถรู้สึก
และสงัเกตได ้นอกจากนั้น ขวญัและกาํลงัใจยงัเป็นส่ิงสาํคญัท่ีผูบ้ริหารควรรับรู้ เพราะขวญัและกาํลงัใจเป็นปัจจยั
ท่ีสาํคญัท่ีจะนาํไปสู่ความสาํเร็จหรือความลม้เหลวได ้
 3.   การเปรียบเทยีบค่าเฉล่ียของคะแนนขวญัและกําลังใจในการปฏบัิติงานของพนักงาน จาํแนกตาม
ลักษณะส่วนบุคคล 
  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังานของพนกังาน จาํแนก
ตามลกัษณะส่วนบุคคล พบว่า พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั ในภาพรวม แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 เม่ือพจิารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี 
  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกําหนดขวัญและกําลังใจ พนกังานท่ีมีอายุ ระดบัการศึกษารายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 ตามลาํดบั 
  องค์ประกอบสําคญัของขวญัและกําลังใจ พนกังานท่ีมีอาย ุระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็น 
โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 ตามลาํดบั 
  ลักษณะของขวัญและกําลังใจดี พนักงานท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  
  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ เกริกชยั เกิดเสม (2546) ท่ีพบว่า ระดบัขวญัและกาํลงัใจในการ
ปฏิบติังานของพนกังาน โดยรวมอยูใ่นระดบัสูง โดยปัจจยัส่วนบุคคลของพนกังาน เช่น เพศ อาย ุอายุการทาํงาน 
การศึกษา ไม่มีความสัมพนัธ์กบัระดบัขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังานอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จาก
ขอ้คน้พบดงักล่าว นอกจากจะใหค้วามสาํคญักบัการมีส่วนร่วมแลว้ ยงัเนน้ใหทุ้กคนรู้จกัปรับปรุงงานของตนเอง
เป็นหลกั เพราะผูป้ฏิบติัย่อมรู้ดีว่าปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานเป็นอย่างไร โดยเร่ิมจากการสังเกต
สภาพแวดลอ้มในการทาํงานรอบ ๆ ตวัของเราก่อน 
 
ข้อเสนอแนะ  
 1.  จากขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัคร้ังน้ี สามารถนาํไปใชเ้ป็นแนวทางในการสร้างขวญัและกาํลงัใจใน
การปฏิบติังานของพนกังาน  
 2.  ขอ้มูลจากการวิจยัคร้ังน้ี ผูบ้ริหารทาํการปรับปรุงและพฒันาการสร้างขวญัและกาํลงัใจในการ
ปฏิบติังานของพนกังาน บริษทั สยามไฮเทคพรีซีชัน่โปรดกัส์ 
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 3.  ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง หรือสนใจท่ีจะศึกษาสามารถนาํขอ้มูลท่ีไดไ้ปใชป้ระกอบการพฒันาการสร้างขวญั
และกาํลงัใจในการปฏิบติังานของพนกังานในบริษทัอ่ืน ๆ เพื่อส่งผลใหบ้ริษทัมีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน 
 4.  จากขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัคร้ังน้ี พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความแตกต่างกนั บริษทัฯ 
ควรทาํการพฒันาและปรับปรุงทางดา้นองคป์ระกอบและลกัษณะสําคญัของขวญัและกาํลงัใจของพนกังานใหมี้
ความสมัพนัธ์กนัในดา้นต่าง ๆ  
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ความคดิเห็นของหัวหน้างานท่ีมีต่อคุณภาพการปฏิบัติงานของพนักงานรับจ้างเหมา
บริการ บริษัท ทโีอที จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่* 

Supervisors’ Opinions  toward  quality in operation  of  all-service-employed 
officersat headquar ter s of  TOT Co.Ltd 

 
               นางสาวณฎัฐการณ์  พรประพนัธุ*์* 

Ms. Nattakarn Pornprapun 
 
บทคดัย่อ 
 งานวิจยัเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความคิดเห็นของหวัหนา้งานท่ีมีต่อคุณภาพการปฏิบติังานของ
พนกังานรับจา้งเหมาบริการ บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) สาํนกังานใหญ่ และเพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นท่ีมี
ต่อคุณภาพการปฏิบติังานของพนกังานรับจา้งเหมาบริการของหัวหนา้งาน จาํแนกตามลกัษณะส่วนบุคคล กลุ่ม
ตวัอยา่ง คือ หวัหนา้งานของบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) สํานกังานใหญ่ จาํนวน 138 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ
วิจยัเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้วามถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที 
และการวิเคราะห์ความแปรปรวน 
 ผลการวิจัยพบว่า หัวหน้างานมีความคิดเห็นต่อคุณภาพการปฏิบติังานของพนักงานรับจ้างเหมา
บริการ ในภาพรวม อยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า มีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดับมาก  
จาํนวน 4 ดา้น เรียงตามลาํดบั คือ ดา้นความรับผดิชอบ ดา้นความน่าเช่ือถือ ดา้นการเอาใจเขามาใส่ใจเรา และดา้น
ความมัน่ใจ ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนนความคิดเห็นท่ีมีต่อคุณภาพการปฏิบติังานของพนักงานรับจา้ง
เหมาบริการ จาํแนกตามลกัษณะส่วนบุคคล พบว่า หัวหน้างานท่ีมีลกัษณะส่วนบุคคลต่างกนั มีความคิดเห็นต่อ
คุณภาพการปฏิบติังานของพนกังานรับจา้งเหมาบริการ ในภาพรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ หวัหนา้งานท่ีมีเพศต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม ดา้นการบริการ แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 หวัหนา้งานท่ีมีอายงุานต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม ดา้นความรับผิดชอบ และ
ดา้นการเอาใจเขามาใส่ใจเรา แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 ตามลาํดบั  
 
Abstract 

The purposes of this research were to study supervisors’ opinions  toward  quality in operation  of  all-
service-employed officers at headquarters of TOT Co.,Ltd. and to compare these opinions  ground on  personal 
characteristics. The sample group consisted of 138 supervisors. Questionnaires were used as a research tool. 
Data were analyzed by use of  frequency, percentage, mean, standard  deviation, t-test, and analysis of variance. 

                                                        
 * บทความภาคนิพนธ ์
** บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด) มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
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 The results showed that  supervisors  had  overall opinions toward quality in operation of all-service-
employed at high level. Considering into aspects, overall opinions which were at high level were on these 4 
aspects; responsibility, reliability, thoughtfulness, and self-confidence. From comparison between mean scores 
of opinions ground on personal characteristics, the results showed that supervisors in different characteristics 
had overall opinions toward quality in operation of all-service-employed  officers  with no significant level.  
Considering into aspects, overall opinions from supervisors in different gender on aspect of service were varied 
at 0.01 significant level. In addition, opinions from those in different work experience on aspects of 
responsibility and thoughtfulness were varied at 0.01 and 0.05 respectively.        
 
ความนํา 
 การเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศไทยท่ีผ่านมา ทาํให้มีผลกระทบต่อองค์กรทั้งภาครัฐและ
เอกชนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะให้ด้านต้นทุนการบริหารงาน ดังนั้นเพื่อความอยู่รอดขององค์การจึงมีความ
จาํเป็นตอ้งลดตน้ทุนการบริหารหลาย ๆ ดา้นลง ซ่ึงดา้นหน่ึงท่ีจะตอ้งลดลงดว้ยกคื็อ ตน้ทุนดา้นบุคลากร อนัไดแ้ก่ 
ค่าจา้ง เงินเดือน สวสัดิการต่าง ๆ เป็นตน้ ดว้ยการปรับโครงสร้างการจา้งงานท่ียืดหยุ่น จากการจา้งบุคคลใน
ลกัษณะประจาํมาเป็นการจา้งพนกังานรับจา้งเหมาบริการ จึงทาํใหเ้กิดธุรกิจใหม่ข้ึนเป็นธุรกิจรับจา้งเหมาะบริการ 
หรือท่ีเรียกกนัทัว่ไปว่า เอาทซ์อร์ส (outsoure) เป็นการ “ฆ่าตดัตอนระบบงาน” ซ่ึงหมายถึง การลดขั้นตอนงานท่ี
ไม่จาํเป็นหรือมีตน้ทุนสูง เปล่ียนไปซ้ือหรือว่าจา้งจากองคก์ารหรือธุรกิจอ่ืนท่ีมีตน้ทุนตํ่ากว่า (ศิริรัตน์ โชติเวช
การ, 2546, หนา้ 61) จดัส่งพนกังานรับจา้งเหมาบริการเขา้ปฏิบติังานต่าง ๆ ในองคก์าร เช่น งานบญัชี งานสารบญั 
งานเดินเอกสาร งานทาํความสะอาด งานรักษาความปลอดภยั งานขนส่ง และอ่ืน ๆ เป็นตน้ พนกังานรับจา้งเหมา
บริการเหล่าน้ียงัคงเป็นพนกังานของบริษทัรับจา้งเหมาบริการ ดงันั้นจึงรับค่าจา้ง เงินเดือน สวสัดิการต่าง ๆ หรือ
อ่ืน ๆ จากบริษทัรับจา้งเหมาบริการซ่ึงเป็นนายจา้ง องคก์ารภาครัฐและเอกชนท่ีใชบ้ริการ จึงมีความสัมพนัธ์กบั
บริษทัรับจา้งเหมาบริการในลกัษณะสญัญาจา้งเหมาบริการเท่านั้น 
 พนกังานรับจา้งเหมาบริการท่ีบริษทัรับจา้งเหมาบริการไดจ้ดัส่งมาปฏิบติังานในองคก์ารภาครัฐหรือ
เอกชนนั้นจะอยู่ในความควบคุมดูแลร่วมกนัของหวัหนา้งานในภาครัฐหรือเอกชนนั้นกบัหวัหนา้งานของบริษทั
รับจ้างเหมาบริการ การควบคุมดูแลพนักงานรับจ้างเหมาบริการจะดูแลในเร่ืองคุณภาพการปฏิบติังาน ความ
ประพฤติ การปรับตวัเขา้กบัวฒันธรรมองคก์าร เป็นตน้ หากพนกังานรับจา้งเหมาบริการคนใดไม่มีคุณภาพในการ
ปฏิบติังาน หรือไม่อาจปรับตวัเขา้กบัวฒันธรรมองคก์ารได ้กจ็ะตอ้งเปล่ียนตวัพนกังานรับจา้งเหมาบริการเป็นคน
ใหม่ต่อไป 
 บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) สํานักงานใหญ่ เป็นองค์การหน่ึงท่ีใช้บริการพนักงานรับจ้างเหมา
บริการจากบริษัทจ้างเหมาบริการเอกชนเขา้มาปฏิบัติงานด้วยเหตุผลการลดต้นทุนด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรมนุษย ์โดยบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) สาํนกังานใหญ่ ไดแ้ต่งตั้งหวัหนา้งานของบริษทั ทีโอที จาํกดั 
(มหาชน) สาํนกังานใหญ่ ท่ีพนกังานรับจา้งเหมาบริการมาปฏิบติังานอยูน่ั้นเป็นผูดู้แลควบคุมประเมินผลคุณภาพ
การปฏิบติังาน 
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 ดงันั้นผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาความคิดเห็นดา้นคุณภาพของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อพนกังานรับจา้งเหมา
บริการ บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) สํานักงานใหญ่ เพ่ือเป็นแนวทางในการนําขอ้มูลท่ีได้ไปดูแล ควบคุม 
ประเมินผลคุณภาพการปฏิบติังานของพนกังานรับจา้งเหมาบริการ เพื่อคุณภาพสูงสุดของการปฏิบติังานท่ีบริษทั 
ทีโอที จาํกดั (มหาชน) สาํนกังานใหญ่ จะไดรั้บต่อไป 
 
วตัถุประสงค์การวจิยั 
 1.  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของหัวหน้างานท่ีมีต่อคุณภาพการปฏิบติังานของพนักงานรับจา้งเหมา
บริการ บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) สาํนกังานใหญ่ 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นท่ีมีต่อคุณภาพการปฏิบติังานของพนักงานรับจา้งเหมาบริการของ
หวัหนา้งาน จาํแนกตามลกัษณะส่วนบุคคล 
 
สมมุติฐานการวจิยั  
 ความคิดเห็นท่ีมีต่อคุณภาพการปฏิบติังานของพนกังานรับจา้งเหมาบริการของหัวหนา้งาน จาํแนก
ตามลกัษณะส่วนบุคคลแตกต่างกนั 
 
ขอบเขตของการวจิยั 
 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี แบ่งขอบเขตของการวิจยัได ้ดงัน้ี 
 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ หัวหน้างานท่ีได้แต่งตั้ งจากบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 
สาํนกังานใหญ่ ท่ีมีพนกังานรับจา้งเหมาบริการจากบริษทัรับจา้งเหมาบริการเอกชนมาปฏิบติังานประจาํ จาํนวน 
215 คน เลือกเป็นกลุ่มตวัอยา่งโดยใชต้ารางกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งของ Krejcie และ Morgan (1970, p. 608) 
ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 138 คน 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนโดยมีขั้นตอนตามลาํดบั ดงัน้ี 
 1.  การศึกษาเอกสาร ตาํรา และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2.  จัดทาํโครงสร้างของแบบสอบถาม ให้มีเน้ือหาครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยคร้ังน้ี 
แบบสอบถามมี 2 ส่วน คือ 
  2.1  ขอ้มูลส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อาย ุอายงุาน ระดบัการศึกษา จาํนวน 4 ขอ้ 
  2.2  ความคิดเห็นท่ีมีต่อคุณภาพการปฏิบติังานของพนกังานรับจา้งเหมาบริการ แบ่งออกเป็น 5 
ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการบริการ ดา้นความน่าเช่ือถือ ดา้นความรับผิดชอบ ดา้นความมัน่ใจ และดา้นการเอาใจเขามาใส่
ใจเรา ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณคา่ 5 ระดบั ของลิเคิร์ท (Likert) จาํนวน 25 ขอ้ 
 3.  นําแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนให้อาจารยท่ี์ปรึกษาภาคนิพนธ์ของมหาวิทยาลัยราชภฏัธนบุรีได้
ตรวจสอบความสอดคลอ้งของเน้ือหากบัจุดประสงคข์องการวิจยั แลว้นาํมาปรับปรุงแกไ้ข เพื่อใหค้าํถามชดัเจน
สามารถส่ือความหมายไดต้รงประเดน็และเหมาะสมยิง่ข้ึน 
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 4.  หาความเช่ือมัน่ (reliability) ของแบบสอบถาม โดยนาํแบบสอบถามไปทดลองใชก้บัหวัหนา้งาน
ท่ีไดรั้บแต่งตั้งจากบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) สํานักงานใหญ่ ให้มีหน้าท่ีดูแลควบคุม ประเมินผลพนกังาน
รับจา้งเหมาบริการ ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยั จาํนวน 30 คน แลว้นาํขอ้มูลดงักล่าวมาหาค่าความเช่ือมัน่ โดย
ใชสู้ตรสมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบคั (Cronbach’s Alpha Coefficient) 0.8915 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผูว้ิจยัเป็นผูด้าํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล ดว้ยการขอความร่วมมือจากหวัหนา้งานท่ีไดรั้บแต่งตั้งจาก
บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) สํานกังานใหญ่ ให้มีหนา้ท่ีดูแลควบคุม ประเมินผลการปฏิบติังานของพนักงาน
รับจ้างเหมาบริการ โดยนําแบบสอบถามไปแจกให้หัวหน้างานกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 138 คน และขอรับ
แบบสอบถามคืนดว้ยตนเอง 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถาม จะนาํมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ทุกชุดและนาํมาลง
รหสั ประมวลผลขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป หาความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test, F-test 
และ LSD ดงัน้ี 
 1.  วิเคราะหข์อ้มูลส่วนบุคคลผูต้อบแบบสอบถาม โดยใชค่้าความถ่ี และคา่ร้อยละ (percentage) 
 2.  วิเคราะห์ความคิดเห็นท่ีมีต่อคุณภาพการปฏิบติังานของพนกังานรับจา้งเหมาบริการของหวัหน้า
งาน จาํแนกตามลกัษณะส่วนบุคคล โดยใชค่้าเฉล่ีย    และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 
 3.  เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย    ของคะแนนความคิดเห็นท่ีมีต่อคุณภาพการปฏิบติังานของพนักงาน
รับจา้งเหมาบริการของหวัหนา้งาน จาํแนกตามลกัษณะส่วนบุคคล โดยใช ้t-test และ F-test 
 4.  เปรียบเทียบพหุคูณ เพ่ือทดสอบค่าเฉล่ีย    ของความคิดเห็นท่ีมีต่อคุณภาพการปฏิบติังานของ
พนกังานรับจา้งเหมาบริการของหวัหนา้งาน จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยวิธีของ Least Significant 
Difference (LSD) 
 
สรุปผลการวจิยั 
 1.    ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 60.14 อาย ุ35-50 ปี ร้อยละ 50.00 รองลงมา 50 
ปีข้ึนไป ร้อยละ 31.16 มีอายุงาน 20 ปีข้ึนไป ร้อยละ 42.75 รองลงมา 10-15 ปี ร้อยละ 24.64 ระดับการศึกษา
อนุปริญญา-ปริญญาตรี ร้อยละ 67.39 รองลงมา ตํ่ากวา่อนุปริญญา ร้อยละ 17.39  
 2.    วิเคราะห์ความคดิเห็นทีม่ีต่อคุณภาพการปฏิบัติงานของพนักงานรับจ้างเหมาบริการของหัวหน้า
งาน จาํแนกตามลักษณะส่วนบุคคล 
  หวัหนา้งานมีความคิดเห็นต่อคุณภาพการปฏิบติังานของพนกังานรับจา้งเหมาบริการ ในภาพรวม 
อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.60) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี 
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  ด้านการบริการ หวัหนา้งานมีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดบัปานกลาง ( X = 3.47) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยู่ในระดบัมาก ( X = 3.69) จาํนวน 1 รายการ คือ พนกังานบริการมีความสุภาพ
เรียบร้อย 
  ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัเพศหญิง อาย ุ35-50 ปี และ 50 ปีข้ึนไป อายงุานตํ่ากว่า 10 ปี, 10-15 ปี และ 
20 ปีข้ึนไป การศึกษาอนุปริญญา-ปริญญาตรี 
  ด้านความน่าเช่ือถือ หัวหนา้งานมีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดบัมาก ( X = 3.66) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.72-3.84) จาํนวน 3 รายการ คือ  
  1.  พนกังานบริการทาํตามคาํส่ังครบถว้น 
  2.  พนกังานบริการใหบ้ริการตรงเวลาท่ีสญัญาไว ้
  3.  เม่ือท่านมีปัญหาพนกังานมีความจริงใจแกปั้ญหานั้น 
  ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัเพศหญิง อายุงานตํ่ากว่า 10 ปี และ 20 ปีข้ึนไป การศึกษา อนุปริญญา-
ปริญญาตรี 
  ด้านความรับผิดชอบ หวัหนา้งานมีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดบัมาก ( X = 3.75) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.64-3.81) ทุกรายการ คือ  
  1.  พนกังานบริการมีความพร้อมท่ีจะใหบ้ริการทนัท่วงที 
  2.  พนกังานบริการมีความเตม็ใจจะช่วยเหลือท่าน 
  3.  พนกังานบริการบอกท่านชดัเจนวา่จะใหบ้ริการเม่ือใด 
  4.  พนกังานบริการไม่ยุง่ยากจนเกินไปจนไม่สามารถสนองคาํร้องขอของท่าน 
  ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัเพศชาย และเพศหญิง ทุกระดบัอาย ุ อายงุาน 10-15 ปี และ 16-20 ปีทุก
ระดบัการศึกษา 
  ด้านความมั่นใจ หวัหนา้งานมีความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.56) เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.63-3.64) จาํนวน 2 รายการ คือ  
  1.  ท่านรู้สึกปลอดภยัเม่ือใชบ้ริการ 
  2.  พนกังานบริการสร้างความมัน่ใจแก่ท่าน 
  ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัเพศหญิง อายุ 35-50 ปี และ 50ปีข้ึนไป อายุงาน 20 ปีข้ึนไป การศึกษา
อนุปริญญา-ปริญญาตรี และปริญญาโท 
  ด้านการเอาใจเขามาใส่ใจเรา หวัหน้างานมีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดบัมาก ( X = 3.58) 
เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.51-3.75) จาํนวน 7 รายการ 5 อนัดบัแรก คือ  
  1.  พนกังานบริการใหค้วามใส่ใจในผูรั้บบริการ 
  2.  พนกังานบริการมีนํ้าใจต่อเพื่อนร่วมงาน 
  3.  พนกังานบริการมีใจเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผแ่ก่ทุกคน 
  4.  พนกังานบริการเขา้ใจความตอ้งการท่ีเฉพาะเจาะจงของผูรั้บบริการ 
  5.  จดัเวลาใหบ้ริการใหค้วามสะดวกแก่ผูรั้บบริการทุกราย 
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3.    การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนความคิดเห็นที่มีต่อคุณภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน
รับจ้างเหมาบริการของหัวหน้างาน จาํแนกตามลักษณะส่วนบุคคล 
  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนนความคิดเห็นท่ีมีต่อคุณภาพการปฏิบติังานของพนักงาน
รับจา้งเหมาบริการของหวัหนา้งาน จาํแนกตามลกัษณะส่วนบุคคล พบว่า หวัหนา้งานมีความคิดเห็น ในภาพรวม ไม่
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี 
  ด้านการบริการ หวัหนา้งานเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็นดา้นคุณภาพของผูใ้ชบ้ริการท่ีมี
ต่อพนกังานรับจา้งเหมาบริการ โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นราย
ขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 รายการ คือ บริษทับริการมีวสัดุท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการบริการ 
  และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 2 รายการ คือ 
  1.  พนกังานบริการมีความสุภาพเรียบร้อย 
  2.  บริษทับริการมีอุปกรณ์ทนัสมยั 
  ด้านความน่าเช่ือถือ หัวหน้างานเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 
2 รายการ คือ  
  1.  พนกังานบริการใหบ้ริการเหมาะสมตั้งแต่บริการคร้ังแรก 

  2.  พนกังานบริการไม่มีประวติัผดิพลาดในการใหบ้ริการ 
  ด้านความรับผิดชอบ หวัหนา้งานท่ีมีอายงุานต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
จาํนวน 1 รายการ คือ พนกังานบริการไม่ยุง่ยากจนเกินไปจนไม่สามารถสนองคาํร้องขอของท่าน 
  และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 2 รายการ คือ  
  1.  พนกังานบริการบอกท่านชดัเจนวา่จะใหบ้ริการเม่ือใด 
  2.  พนกังานบริการมีความพร้อมท่ีจะใหบ้ริการทนัท่วงที 
  ด้านการเอาใจเขามาใส่ใจเรา หวัหนา้งานท่ีมีอายงุานต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 จาํนวน 1 รายการ คือ พนกังานบริการเอาใจใส่ท่านโดยเฉพาะ 
  และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 3 รายการ คือ  
  1.  จดัเวลาใหบ้ริการใหค้วามสะดวกแก่ผูรั้บบริการทุกราย 
  2.  พนกังานบริการยดึหลกัความสนใจของผูรั้บบริการเป็นสาํคญั 
  3.  พนกังานบริการเขา้ใจความตอ้งการท่ีเฉพาะเจาะจงของผูรั้บบริการ 
  หัวหนา้งานท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญั
ทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 2 รายการ คือ  
  1.  พนกังานบริการใหค้วามใส่ใจในผูรั้บบริการ 
  2.  จดัเวลาใหบ้ริการใหค้วามสะดวกแก่ผูรั้บบริการทุกราย 
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อภปิรายผล 
 การศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นของหัวหนา้งานท่ีมีต่อคุณภาพการปฏิบติังานของพนกังานรับจา้งเหมา
บริการ บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) สาํนกังานใหญ่ ไดผ้ลการวิจยัท่ีสามารถนาํมาอภิปรายผลดงัน้ี 
 1.    วเิคราะห์ความคิดเห็นทีม่ีต่อคุณภาพการปฏิบัติงานของพนักงานรับจ้างเหมาบริการของหัวหน้า
งาน จาํแนกตามลกัษณะส่วนบุคคล 
  หัวหน้างานมีความคิดเห็นดา้นคุณภาพของผูใ้ช้บริการท่ีมีต่อพนักงานรับจา้งเหมาบริการ ใน
ภาพรวม อยู่ในระดบัมาก ( X = 3.60) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า หวัหนา้งานมีความคิดเห็นเก่ียวกบัดา้น
ความรับผิดชอบ ดา้นความน่าเช่ือถือ ดา้นการเอาใจเขามาใส่ใจเรา และดา้นความมัน่ใจ อยู่ในระดบัมาก ( X = 
3.77, 3.66, 3.58 และ 3.56 ตามลาํดบั) ส่วนดา้นการบริการ พบว่า หวัหนา้งานมีความคิดเห็น อยูใ่นระดบัปาน
กลาง ( X = 3.47) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ เบญจวรรณ  ชาญณรงค ์(2546) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อ
ความพึงพอใจในการทาํงานของพนกังานฝ่ายผลิต กรณีศึกษา บริษทั ฝาจีบ จาํกดั (มหาชน) ผลการศึกษาพบว่า 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในระดบัสูง คือ ปัจจยัด้านการยอมรับนบัถือ ส่วนปัจจยัท่ีมีผลต่อระดบัความพึง
พอใจในระดบัตํ่า คือ ปัจจยัดา้นโอกาสความกา้วหนา้ในงาน ในขณะท่ีปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีทาํการศึกษามีผลต่อความพึง
พอใจในระดบัปานกลาง และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ไพโรจน์  วงศส์กุลช่ืน (2548) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อแรงจูงใจในการทาํงานและความตั้งใจในการเปล่ียนงานของพนกังานจากบริษทัรับจา้งเหมาทาํงาน 
กรณีศึกษา บริษทั เอบีซี (ประเทศไทย) จาํกดั ผลการศึกษาพบว่า พนกังานจากบริษทัรับจา้งเหมาทาํงาน มีระดบั
แรงจูงใจในการทาํงานและระดบัความตั้งใจในการเปล่ียนงาน โดยรวม ในระดบัปานกลาง จากขอ้คน้พบดงักล่าว 
บริษทัมีความตระหนกัถึงความสาํคญั ดา้นทรัพยากรบุคคล ท่ีมีผลต่อการขยายตวัดา้นธุรกิจ และอุตสาหกรรม อีก
ทั้งสภาวะท่ีมีการเปล่ียนแปลงและปรากฏสถานการณ์แรงงานมีแนวโนม้ท่ีจะไม่เพียงพอต่อกาํลงัการผลิต เพิ่ม
ภาระในการสรรหา คดัเลือกพนกังานมากข้ึน ก็นบัว่าเป็นกลยุทธ์หน่ึงท่ีผูป้ระกอบการสามารถนาํมาใชไ้ดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2.    การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนความคิดเห็นที่มีต่อคุณภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน
รับจ้างเหมาบริการของหัวหน้างาน จาํแนกตามลกัษณะส่วนบุคคล 
  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนนความคิดเห็นท่ีมีต่อคุณภาพการปฏิบติังานของพนักงาน
รับจา้งเหมาบริการของหวัหนา้งาน จาํแนกตามลกัษณะส่วนบุคคล พบว่า หวัหนา้งานมีความคิดเห็น ในภาพรวม ไม่
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี 
  ด้านการบริการ หัวหน้างานเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  
  ด้านความน่าเช่ือถือ หัวหนา้งานเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 
2 รายการ คือ พนกังานบริการใหบ้ริการเหมาะสมตั้งแต่บริการคร้ังแรก และพนกังานบริการไม่มีประวติัผิดพลาด
ในการใหบ้ริการ 
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  ด้านความรับผิดชอบ หวัหนา้งานท่ีมีอายงุานต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
จาํนวน 1 รายการ คือ พนกังานบริการไม่ยุง่ยากจนเกินไปจนไม่สามารถสนองคาํร้องขอของท่าน 
  ด้านการเอาใจเขามาใส่ใจเรา หวัหนา้งานท่ีมีอายงุานต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
  ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ เบญจวรรณ  ชาญณรงค ์(2546) ท่ีพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล
ในดา้นระดบัการศึกษา และระยะเวลาในการทาํงานท่ีแตกต่างกนัของพนกังาน จะมีผลต่อระดบัความพึงพอใจใน
การทาํงานแตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ไพโรจน์  วงศส์กุลช่ืน (2548)  ท่ีพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล 
ดา้นอายุ และระยะเวลาในการทาํงานท่ีแตกต่างกนั จะมีผลต่อระดบัแรงจูงใจการทาํงานท่ีแตกต่าง จะมีผลต่อ
ระดบัแรงจูงใจในการทาํงานท่ีแตกต่างกนั ส่วนปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระดบัการศึกษา และระยะเวลาในการทาํงาน
ท่ีแตกต่างกนั จะมีผลต่อความตั้งใจในการเปล่ียนงานท่ีแตกต่างกนั จากขอ้คน้พบดงักล่าว คุณภาพของบริการ
ขณะรับบริการและการประเมินความพึงพอใจในบริการนั้นข้ึนอยู่กับคุณภาพของการปฏิบัติตอบต่อกันกับ
พนกังานผูใ้หบ้ริการกบัลูกคา้ผูรั้บบริการ ทั้งลูกคา้และพนกังานผูใ้หบ้ริการตอ้งปฏิบติัตามบทบาทของตนอย่าง
ถูกตอ้ง โดยเฉพาะพนกังานผูใ้หบ้ริการตอ้งเขา้ใจอยา่งถูกตอ้งถึงบทบาทท่ีองคก์ารบริการไดม้อบหมายใหป้ฏิบติั 
 
ข้อเสนอแนะ  
 1.  ขอ้มูลจากการวิจยัคร้ังน้ี สามารถนาํไปใชเ้ป็นแนวทางเพื่อศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นดา้น
คุณภาพของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อพนกังานรับจา้งเหมาบริการในหน่วยงานหรือองคก์รอ่ืน ๆได ้
 2.  จากขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัคร้ังน้ีหน่วยงานหรือองคก์รต่าง ๆ สามารถนาํไปประยกุตใ์ชเ้พื่อพฒันา
คุณภาพพนกังานรับจา้งเหมาบริการร่วมกบับริษทัรับจา้งเหมาบริการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
 3.  บริษทัรับจา้งเหมาบริการควรทาํความเขา้ใจกบัพนักงานรับจา้งเหมาบริการ เก่ียวกบัความ
รับผดิชอบ และการเอาใจใส่ของพนกังานรับจา้งเหมาบริการใหมี้ประสิทธิภาพเพิม่มากข้ึน 
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อเคร่ืองดนตรีสากล  
ในเวิง้นครเขษมของผู้บริโภคจังหวดักรุงเทพมหานคร* 

The Marketing Mix Factors Affecting to Decisions Making for  Buying Musical 
Instrument at Veangnakornkasaem Bangkok 

 
              นางสาวดรุณี  ปุกมณี** 
              Miss Darunee    Pookmanee 
 
บทคดัย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ือง
ดนตรีสากล ในเวิ้งนครเขษม และเพื่อเปรียบเทียบปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ือง
ดนตรีสากลของผูบ้ริโภคจาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ ตามความคิดเห็นของผูบ้ริโภค กลุ่มตวัอย่าง คือ 
ผูบ้ริโภคท่ีซ้ือเคร่ืองดนตรีสากลในเวิ้งนครเขษม จาํนวน 196 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบถาม
วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การทดสอบค่าเอฟ  
และการวิเคราะห์ความแปรปรวน 
 ผลการวิจัยพบว่า ผูบ้ริโภคในจังหวัดกรุงเทพมหานครให้ความสําคัญกับปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองดนตรีสากลในเวิ้งนครเขษม ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณา
เป็นรายดา้น พบวา่ ทั้ง 4 ดา้น คือ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด 
อยู่ในระดบัมาก และผลการเปรียบเทียบปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองดนตรี
สากล จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ พบว่า 1) ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศต่างกนัให้ความสําคญัดา้นสถานท่ีจัด
จาํหน่ายในหวัขอ้มีสถานท่ีสาํหรับทดลองสินคา้ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 2) ผูบ้ริโภคท่ีมี
อาชีพต่างกนัให้ความสําคญัดา้นราคาในหัวขอ้มีป้ายราคาแสดงชดัเจน แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 3) ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุต่างกนั  ใหค้วามสาํคญัดา้นผลิตภณัฑใ์นหวัขอ้สินคา้มีความทนทาน ดา้นราคาใน
หวัขอ้มีความเหมาะสมของราคาสินคา้กบัคุณภาพ ดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่ายในหวัขอ้ภายในร้านมีแสงสว่างเพียงพอ  
และดา้นการส่งเสริมการตลาดในหัวขอ้มีส่วนลดให้กบัลูกคา้สมาชิกและหัวขอ้จดังานลด 50-70% ปีละ 1 คร้ัง  
แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 4) ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัใหค้วามสําคญัดา้น
ผลิตภณัฑใ์นหวัขอ้สินคา้มีความทนทาน และดา้นราคาในหัวขอ้ราคาอะไหล่และอุปกรณ์เสริมมีความเหมาะสม 
5) ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนัให้ความสาํคญั ดา้นราคาในหวัขอ้ความเหมาะสมของราคาสินคา้กบั
คุณภาพ  และดา้นการส่งเสริมการตลาดในหัวขอ้มีส่วนลดใหก้บัลูกคา้สมาชิก แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 

                                                 
  * บทความภาคนิพนธ ์
** บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจดัการทัว่ไป)  มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
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Abstract 
 The purpose of this research were to study the marketing mix factors affecting to decisions making for 
buying musical instrument at Veangnakornkaseam, Bangkok and to compare the marketing mix factors 
affecting to decisions making for buying musical instrument categorized by the principle of population science. 
The samples in this study were drawn 196 samples from the customers at Veangnakornkasaem. The statistics 
used in this study were frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, F-test and One-way Analysis of 
Variance. 
 The results in this study showed that the marketing mix factors affected to decisions making for 
buying musical instrument at Veangnakornkamseam Bangkok in overall implied that Product, Price, Place and 
Promotion factors had an opinion was very important level. The results of comparison the marketing mix 
factors affected to decisions making for buying musical instrument at Veangnakornkaseam Bangkok distinguish 
by demographics characteristic conclusion as: 1) Customer who had difference gender had different opinions 
about the efficiency of the place factors in the shop had a laboratory topic were different level at 0.05 2)  
Customer who had different careers had different opinions about the efficiency of the price factors in billboard 
price was obvious difference level at 0.05 3) Customer who had different of age had different opinions about 
the efficiency of product factors in durability of commodity topic, price factors in the commodity had suitable 
price and quality topic, place factors in the ship had adequately light topic and promotion factors in discount 
rate for member and promotion 50-70% ceremony in anniversary of the year difference level at 0.05 4) 
Customer who had different of education level had difference opinions about the efficiency of the product 
factors in durability of commodity topic and price factors in a spare part and equipment had suitable price topic 
difference at 0.05 5) Customer who had different monthly income had different opinions about the efficiency of 
the price factors in the commodity had suitable price and quality topic and promotion factors in discount rate for 
member difference level at 0.05. 
 
ความนํา 
 ดนตรีก่อเกิดเพราะการไดย้นิเสียงจากธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มรอบตวัของมนุษย ์มีการรับรู้เลียนแบบ 
ศึกษาจงัหวะ  ระดบัเสียง  ความดงั-เบา ความกลมกลืนและแตกต่างของเสียงแต่ละประเภทจากใกลต้วัท่ีสุดคือชีพ
จรการเตน้ของหัวใจ  การเคล่ือนไหวร่างกาย  ไปถึงเสียงจากธรรมชาติและสัตวน์านา  ดนตรีสากลหรือดนตรี
ตะวนัตกมีพื้นฐานจากความมุ่งหวงัไปสู่ชีวิตท่ีดีกว่า จากหลกัปรัชญากรีกโบราณในราวช่วงปี 800 ก่อนคริสตกาล 
ท่ีเนน้ความสําคญัของการสร้างร่างกายใหแ้ข็งแรงดว้ยการเล่นกีฬา และความงดงามของจิตใจดว้ยศิลปะ บทกวี 
ดนตรี การละคร และระบาํรําฟ้อน เพื่อสร้างสรรคใ์หม้นุษยส์มบูรณ์ 
 สาํหรับสังคมไทยแลว้ดนตรีเปรียบเสมือนพื้นฐานของสังคม สามารถอธิบายถึงปรากฏการณ์ทางสังคม 
การเมืองและวฒันธรรมได ้ดนตรีหรือบทเพลงคือการบนัทึกภาพทางประวติัศาสตร์ท่ีสามารถสะทอ้นเหตุการณ์
สาํคญัต่างๆ ทางสังคม หรือสะทอ้นแนวคิดอุดมการณ์ในแต่ละยคุสมยัอยา่งต่อเน่ือง ดนตรีหรือบทเพลงนั้นถือได้
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ว่าเป็นภาษาทางอารมณ์ ซ่ึงคีตกวีหรือนกัแต่งเพลงไดพ้ยายามกระตุน้ออกมาเป็นเสียงเพลง  มีทั้งท่ีจงใจกระตุน้
และท่ีเกิดจากประสบการณ์ของตนเองซ่ึงเพลงเป็นส่ือกลางในการติดต่อและการทาํความเขา้ใจระหว่างมนุษยท่ี์
เก่าแก่ท่ีสุด  เพลงจึงเป็นภาษาหรือเคร่ืองมือสาํคญัของมนุษยใ์นการส่ือความคิดต่อกนั 
 จากแนวคิดของ David J.Elliott นกัปรัชญาดนตรี ไดใ้หมุ้มมองของกระบวนการส่ือสารท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การฟังไวว้า่ การฟังและกระบวนการรับรู้เป็นกระบวนการท่ีไม่เป็นอิสระ ซ่ึงจาํเป็นตอ้งไปเก่ียวขอ้งกบับริบทของ
ความรู้เก่ียวกบัเร่ืองของการไดย้ิน(context dependent process) ซ่ึงส่ิงท่ีเราไดย้ินไดฟั้งมนัเป็นกระบวนการท่ี
ซบัซอ้น และในการรับขอ้มูลเก่ียวกบัการฟังของมนุษยน์ั้นมีขอ้จาํกดั เราไม่สามารถรับรู้ขอ้มูลทุกส่ิงทุกอยา่งได้
ในการฟังคร้ังเดียว การฟังและการรับรู้ของมนุษยน์ั้นมีขอบเขตจาํกดั แต่ในความเป็นจริงสมองของมนุษยส์ามารถ
รับเสียงไดทุ้กเสียง สมองของมนุษยไ์ม่ไดท้าํงานทีละภาคส่วน แต่ทุกส่วนของสมองทาํงานพร้อมกนั ดงันั้น
ขณะท่ีมนุษยก์าํลงัรับรู้ถึงกระบวนการฟังต่าง ๆ นั้นสมองกจ็ะช่วยในการคดัสรรขอ้มูลในขั้นตน้ โดยพิจารณาจาก
ส่ิงท่ีปรากฏในดา้นความตั้งใจ(attention) ความตระหนกั (awareness) ตลอดจนการทบทวน(produce revise) 
ขอ้มูลต่าง ๆ ทั้งน้ีเพือ่การตดัสินใจในการรับการส่ือสารนั้น ๆ แต่ทั้งน้ีผลสมัฤทธ์ิท่ีเกิดข้ึนต่อกระบวนการดงักล่าว
ข้ึนอยูก่บับริบทของประสบการณ์ในแต่ละคนดว้ย  
 จากแนวคิดดงักล่าวเห็นไดว้่าบทบาทหนา้ท่ีของดนตรีเป็นตวัส่ือสารไปยงัผูรั้บสารโดยการแปลผลจาก
ส่ิงท่ีไดรั้บมาและส่งผา่นไปยงัสมอง และส่งผลทางดา้นจิตใจของผูรั้บสารเป็นผูเ้ลือกว่าจะรับหรือไม่รับ แต่ปัจจยั
อีกอยา่งในการตดัสินใจของผูรั้บสารนั้นไม่สามารถละเลยบริบททางสังคม ซ่ึงปัจจยัดงักล่าวสามารถเป็นตวัสร้าง
การตดัสินใจในการรับสารไดเ้ช่นกนั 
 ปัจจุบนัดนตรีถือเป็นส่วนหน่ึงในชีวิตประจาํวนัของคนทุกคนก็ว่าได ้ไม่ว่าจะเพศไหน  วยัใดหรือชน
ชาติใดก็ผกูพนักบัดนตรีกนัทั้งส้ินรวมทั้งประเทศไทยดว้ย ดนตรีเขา้มามีบทบาทสําคญัมากข้ึนไม่ว่าจะเป็นการ
ร้องเพลง เล่นดนตรี นอกจากจะเป็นการผอ่นคลายจากความเครียดจากการทาํงาน หรือความวุ่นวายในสังคมเมือง
แลว้ ยงัสามารถเป็นกิจกรรมเสริมสาํหรับเด็กเพื่อลดความเส่ียงท่ีจะเขา้ไปยุ่งเก่ียวกบัส่ิงเสพติดดว้ย  รัฐบาลและ
หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเขา้มาส่งเสริมกิจกรรมการเล่นดนตรีเพื่อปลูกฝังส่ิงดีๆให้กบัวยัรุ่นใน
ปัจจุบนั เช่นมีกิจกรรมการแขง่ขนัดนตรีตา้นยาเสพติด การแข่งขนัร้องเพลง และการประกวดวงดนตรีต่างๆ 
 จากเหตุผลดงักล่าว ทาํใหเ้กิดร้านจาํหน่ายเคร่ืองดนตรีสากลข้ึนอยา่งมากมายและมีการแข่งขนักนัสูง ทาํ
ใหร้้านจาํหน่ายเคร่ืองดนตรีสากลตอ้งดาํเนินแผนการใหบ้ริการเหนือกว่าคู่แข่งขนัเพื่อสร้างแรงดึงดูดใหผู้บ้ริโภค
เขา้มาใชบ้ริการของตนเองมากขึ้น ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองดนตรีสากล เพ่ือเป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้แก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง หรือผูท่ี้สนใจในการนาํไปประยกุตใ์ช ้หรือ
ปรับปรุงการจดับริการใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 1.  เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองดนตรีสากล ในเวิ้งนคร
เขษมของผูบ้ริโภคจงัหวดักรุงเทพมหานคร 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองดนตรีสากลของ
ผูบ้ริโภคจาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ 
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สมมุติฐานของการวจิยั 
 ผู ้บริโภคท่ีซ้ือเคร่ืองดนตรีสากลในเวิ้งนครเขษม ท่ีมีลักษณะประชากรศาสตร์แตกต่างกัน ให้
ความสาํคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองดนตรีสากลแตกต่างกนั 
 
ขอบเขตของการวจิยั 
 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา ไดแ้ก่ ผูบ้ริโภคท่ีซ้ือเคร่ืองดนตรีสากลในเวิ้งนครเขษม จาํนวน 400 คน 
(คาดประมาณจากขอ้มูลจาํนวนสมาชิกลูกคา้ในเขตกรุงเทพฯ ปี พ.ศ.2550 ของ บริษทั เพชรสยามซาวด์ แอนด ์
ไลทต้ิ์ง จาํกดั 
 กลุ่มตวัอย่าง คือ ผูบ้ริโภคท่ีซ้ือเคร่ืองดนตรีในเวิ้งนครเขษม เลือกเป็นกลุ่มตวัอย่างโดยการสุ่มตวัอยา่ง
อยา่งง่าย (simple random sampling) ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งไดจ้ากตารางกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งของ Krejcie 
และ Morgan (1970, p. 608) ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 196 คน 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงไดส้ร้างตามวตัถุประสงคแ์ละ
กรอบแนวคิดท่ีกาํหนดข้ึน ซ่ึงแบบสอบถามมี 2 ส่วน คือ 
 ส่วนท่ี 1 เป็นคาํถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา 
อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน จาํนวน 5 ขอ้ 
 ส่วนท่ี 2 เป็นคาํถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือเคร่ืองดนตรีสากล
ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด ลกัษณะคาํถามแบบปลายปิด 
โดยใชม้าตราส่วนประมาณค่า (rating scale) จาํนวน 24 ขอ้  
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การรวมรวบขอ้มูล ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการเก็บขอ้มูลดว้ยการขอความร่วมมือจากกลุ่มตวัอย่างท่ีซ้ือเคร่ือง
ดนตรีสากลในเวิ้งนครเขษม โดยนาํแบบสอบถามไปแจกใหก้ลุ่มตวัอยา่งตอบแบบสอบถาม จาํนวน 196 ฉบบั 
และขอรับคืนดว้ยตนเอง คิดเป็นร้อยละ 100 ตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ.2551 ถึง วนัท่ี 15 กรกฎาคม พ.ศ.2551 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถาม  จะนาํมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ทุกชุดและนาํมาลงรหสั
วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป โดยวิเคราะห์ส่วนต่างๆ  ดงัน้ี 
 1.  วิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ในดา้น เพศ  อาย ุ ระดบัการศึกษา  อาชีพ  และรายได้
เฉล่ียต่อเดือน โดยใชค้วาม ความถ่ี และ ค่าร้อยละ 
 2.  วิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองดนตรีสากล ในเวิ้งนคร
เขษม โดยหาค่าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD)  
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 3.  เปรียบเทียบปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองดนตรีสากล จาํแนกตาม
ลกัษณะประชากรศาสตร์ โดยการทดสอบค่าที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวน (F-test) เม่ือพบว่า ระดบั
ความคิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงทาํการทดสอบหาความแตกต่างเป็นรายคู่ โดย
วิธี Fisher’s Least Significant Difference (LSD) 
 
สรุปผลการวจิยั 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลระดบัความสําคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจซ้ือเคร่ือง
ดนตรีสากล  ในเวิง้นครเขษม ของผูบ้ริโภคจงัหวดักรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี 
 ส่วนที ่ 1 วเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไปโดยใช้ความถี ่ และร้อยละของผู้บริโภคท่ีซื้อเคร่ืองดนตรีสากลในเวิง้นคร
เขษมจาํแนกตามเพศ  อายุ  ระดบัการศึกษา  อาชีพ  และรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 
 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 53.06 อายรุะหว่าง 30-40 ปี  ร้อยละ 42.35 มี
การศึกษาระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 72.96 มีอาชีพเป็นนกัดนตรี ร้อยละ 38.27 และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,000-
30,000 บาท ร้อยละ 48.00  
 ส่วนที่ 2 วิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่จัดจําหน่าย  
และด้านการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อเคร่ืองดนตรีสากลในเวิง้นครเขษม  โดยใช้ค่าเฉล่ียและ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สรุปผลไดด้งัน้ี 
 ด้านผลิตภณัฑ์  (ตารางท่ี 4.2) 
 ผูบ้ริโภคท่ีตอบแบบสอบถาม ใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือเคร่ืองดนตรีสากล ในเวิง้นครเขษมของผูบ้ริโภคจงัหวดักรุงเทพมหานคร  โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.51) 
เม่ือพิจารณาเป็นรายหวัขอ้ พบว่า ผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญัอยู่ในระดบัมาก 4 หัวขอ้ คือ หวัขอ้สินคา้มีรูปลกัษณ์ท่ี
สวยงาม ( X = 3.92) หวัขอ้มียีห่อ้ใหเ้ลือกหลากหลาย ( X = 3.75) หวัขอ้สินคา้มีความทนทาน ( X = 3.60) และ
หวัขอ้สินคา้มีสีสันสวยงาม ( X = 3.51) นอกจากนั้นพบว่า ผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญันอ้ยท่ีสุด คือ หวัขอ้วสัดุท่ีใชมี้
คุณภาพ    ( X = 3.17) 
 ด้านราคา (ตารางท่ี 4.3) 
 ผูบ้ริโภคท่ีตอบแบบสอบถาม  ใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือเคร่ืองดนตรีสากล ในเวิง้นครเขษมของผูบ้ริโภคจงัหวดักรุงเทพมหานคร  โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.68)  
เม่ือพิจารณาเป็นรายหัวขอ้ พบว่า ผูบ้ริโภคใหค้วามสําคญัอยู่ในระดบัมาก  4  หัวขอ้  คือ  หัวขอ้การซ้ือสินคา้มี
ระบบการผอ่นชาํระ ( X = 3.94) มีความสาํคญัเท่ากบัหวัขอ้ค่าบริการซ่อมแซม/ติดตั้งมีความเหมาะสม ( X = 3.94) 
และใหค้วามสาํคญัรองลงมา  คือ  หวัขอ้ราคาอะไหล่และอุปกรณ์เสริมมีความเหมาะสม ( X = 3.74) และหวัขอ้
ความเหมาะสมของราคาสินคา้กบัคุณภาพ ( X = 3.60) นอกจากนั้นพบว่า ผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญันอ้ยท่ีสุด คือ  
ราคาสินคา้มีราคาถูกกวา่ท่ีอ่ืน ( X = 3.37)   
 ด้านสถานทีจ่ดัจาํหน่าย (ตารางท่ี 4.4) 
 ผูบ้ริโภคท่ีตอบแบบสอบถาม ใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือเคร่ืองดนตรีสากล ในเวิง้นครเขษมของผูบ้ริโภคจงัหวดักรุงเทพมหานคร  โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.72) 
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เม่ือพจิารณาเป็นรายหวัขอ้ พบวา่ ผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญัอยูใ่นระดบัมาก  5  หวัขอ้  คือ  มีสถานท่ีสาํหรับทดลอง
สินคา้ ( X = 3.97) มีสินคา้อยูใ่น Stock เสมอ ( X = 3.94) การจดัเรียงสินคา้เป็นระเบียบ สวยงาม น่ามอง ( X = 
3.91) ตั้งอยูใ่นท่ีหาง่าย ( X = 3.80)  และภายในร้านมีแสงสว่างเพียงพอ ( X = 3.59) นอกจากนั้นพบว่า ผูบ้ริโภค
ใหค้วามสาํคญันอ้ยท่ีสุด  คือ  ความสะอาดและกวา้งขวางของสถานท่ี  ( X = 3.39) 
 ด้านการส่งเสริมการตลาด (ตารางท่ี 4.5) 
 ผูบ้ริโภคท่ีตอบแบบสอบถาม ใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือเคร่ืองดนตรีสากล ในเวิง้นครเขษมของผูบ้ริโภคจงัหวดักรุงเทพมหานคร  โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.61) 
เม่ือพิจารณาเป็นรายหัวขอ้ พบว่า ผูบ้ริโภคให้ความสําคญัอยู่ในระดับมาก 3 หัวขอ้ คือ มีส่วนลดให้กบัลูกคา้
สมาชิก ( X = 3.97) มีบริการสัง่ซ้ือสินคา้ทางโทรศพัทแ์ละจดัส่งโดยไม่คิดค่าส่งสินคา้ ( X = 3.55) และมีพนกังาน
คอยใหค้าํแนะนาํ ( X = 3.52) นอกจากนั้นพบว่า ผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญันอ้ยท่ีสุด คือ จดังานลด 50-70% ปีละ 1 
คร้ัง ( X = 3.40) 
 กล่าวโดยสรุป  คือ  ผูบ้ริโภคท่ีตอบแบบสอบถาม ใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมี
ผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองดนตรีสากลในเวิ้งนครเขษม  ของผูบ้ริโภคจงัหวดักรุงเทพมหานคร ในภาพรวมทั้ง 4 
ดา้นอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.63) 
 ส่วนที่  3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท้ัง 4 ด้าน คือ  ด้านผลิตภัณฑ์  
ด้านราคา ด้านสถานทีจ่ดัจาํหน่าย  และด้านการส่งเสริมการตลาด ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเคร่ืองดนตรีสากล ใน
เวิง้นครเขษมจาํแจกตามลักษณะประชากรศาสตร์ 
 1.  จากสมมุติฐานขอ้ท่ี 1 พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกนั  ใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองดนตรีสากลในภาพรวมทั้ง 4 ดา้น(ตารางท่ี 4.6-4.9) ไม่แตกต่างกนั เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่ายในหัวขอ้มีสถานท่ีสําหรับทดลองสินคา้ แตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 2.  จากสมมุติฐานขอ้ท่ี 2 พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกนั ใหค้วามสําคญักบัปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองดนตรีสากลในภาพรวมด้านผลิตภณัฑ์(ตารางท่ี 4.10) และด้านราคา 
(ตารางท่ี 4.13) แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แต่เม่ือเปรียบเทียบอายกุบัปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่าย (ตารางท่ี 4.16) และดา้นการส่งเสริมการตลาด(ตารางท่ี 4.18) พบว่า ไม่แตกต่าง
กนั เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  ด้านผลิตภณัฑ์ในหัวขอ้สินคา้มีความทนทาน ด้านราคาในหัวขอ้มีความ
เหมาะสมของราคาสินคา้กบัคุณภาพ  ดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่ายในหัวขอ้ภายในร้านมีแสงสว่างเพียงพอ และดา้น
ส่งเสริมการตลาดในหัวขอ้มีส่วนลดให้กบัลูกคา้สมาชิก  และหัวขอ้จดังานลด 50-70% ปีละ 1 คร้ัง แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 3.  จากสมมุติฐานขอ้ท่ี 3 พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั ใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองดนตรีสากล ในภาพรวม  ดา้นผลิตภณัฑ ์(ตารางท่ี 4.21) ดา้น
สถานท่ีจัดจาํหน่าย (ตารางท่ี 4.26) และด้านการส่งเสริมการตลาด (ตารางท่ี 4.27) ไม่แตกต่างกัน  แต่เม่ือ
เปรียบเทียบระดบัการศึกษากบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา (ตารางท่ี 4.23)  พบว่า แตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า  ดา้นผลิตภณัฑใ์นหวัขอ้สินคา้มีความทนทาน 
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และดา้นราคาในหัวขอ้ราคาอะไหล่และอุปกรณ์เสริมมีความเหมาะสม แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 
 4.  จากสมมุติฐานขอ้ท่ี 4 พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดในภาพรวมทั้ง 4 ดา้นไม่แตกต่างกนั (ตารางท่ี 4.28-4.32) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นราคาใน
หวัขอ้มีป้ายราคาแสดงชดัเจนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 5.  จากสมมุติฐานขอ้ท่ี 5 พบว่าผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนัใหค้วามสาํคญักบัปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวม ดา้นผลิตภณัฑ ์(ตาราง 4.33) ดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่าย (ตารางท่ี 4.37)  และ
ดา้นการส่งเสริมการตลาด (ตารางท่ี 4.38)ไม่แตกต่างกนั แต่เม่ือเปรียบเทียบรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนกบัปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดดา้นราคา(ตารางท่ี 4.34)แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  เม่ือพิจาณาเป็น
รายดา้น พบว่า ดา้นราคาในหวัขอ้ความเหมาะสมของราคาสินคา้กบัคุณภาพ และดา้นการส่งเสริมการตลาดใน
หวัขอ้มีส่วนลดใหก้บัลูกคา้สมาชิก  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
อภปิรายผล 
 การวิจยัเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองดนตรีสากล ในเวิ้งนคร
เขษม ทาํใหท้ราบถึงความคิดเห็นของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีซ้ือเคร่ืองดนตรีสากลในเวิ้งนครเขษม ซ่ึงควรนาํมาอภิปราย
ในประเด็นต่างๆ ดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1 ผูบ้ริโภคท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 30 - 40 ปี การศึกษาระดบั
ปริญญาตรี อาชีพนกัดนตรี มีรายได ้ 20,000 บาท -  30,000 บาท ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สธน โรจนตระกลู  
ศึกษาเร่ือง “ความตอ้งการหลกัสูตรทอ้งถ่ิน “ดนตรีสากล” ของผูป้ระกอบการในจงัหวดัพิษณุโลกและใกลเ้คียง”  
พบว่า ผูป้ระกอบการหรือผูจ้ดัการท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมดนตรีสากล เป็นชายมากกว่าหญิงและมีอายุอยู่
ระหวา่ง 31-40 ปี ระดบัการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย 
 ส่วนท่ี  2  ผูบ้ริโภคท่ีซ้ือเคร่ืองดนตรีสากลในเวิ้งนครเขษม ให้ความสําคญักบัปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ  ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  ดงัน้ี 
 ดา้นผลิตภณัฑ์ (ตารางท่ี 4.2)  ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายหัวขอ้  พบว่า  อยู่ใน
ระดบัมาก 4 หวัขอ้  คือ  สินคา้มีรูปลกัษณ์ท่ีสวยงาม  มียีห่อ้ใหเ้ลือกหลากหลาย  สินคา้มีความทนทาน และสินคา้
มีสีสนัสวยงาม ส่วนดา้นผลิตภณัฑใ์นหวัขอ้อ่ืนๆ  อยูใ่นระดบัปานกลาง 
 ดา้นราคา (ตารางท่ี 4.3) ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายหัวขอ้  พบว่า  อยู่ในระดบั
มาก 4  หวัขอ้ คือ การซ้ือสินคา้มีระบบการผอ่นชาํระ ค่าบริการซ่อมแซม/ติดตั้งมีความเหมาะสม ราคาอะไหล่และ
อุปกรณ์เสริมมีความเหมาะสม และความเหมาะสมของราคาสินคา้กบัคุณภาพ ส่วนดา้นราคาในหวัขอ้อ่ืนๆ  อยูใ่น
ระดบัปานกลาง 
 ดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่าย (ตารางท่ี 4.4) ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายหวัขอ้  พบว่า  
อยูใ่นระดบัมาก  5  หัวขอ้  คือ  มีสถานท่ีสาํหรับทดลองสินคา้ มีสินคา้อยู่ใน Stock เสมอ การจดัเรียงสินคา้เป็น
ระเบียบ สวยงาม น่ามอง ตั้งอยู่ในท่ีหาง่าย และภายในร้านมีแสงสว่างเพียงพอ ส่วนดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่ายใน
หวัขอ้อ่ืนๆ อยูใ่นระดบัปานกลาง 
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 ดา้นการส่งเสริมการตลาด (ตารางท่ี 4.5) ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายหวัขอ้  พบว่า  
อยูใ่นระดบัมาก 3 หวัขอ้ คือ มีส่วนลดใหก้บัลูกคา้สมาชิก มีบริการสั่งซ้ือสินคา้ทางโทรศพัทแ์ละจดัส่งโดยไม่คิด
ค่าส่งสินคา้ และมีพนกังานคอยใหค้าํแนะนาํ ส่วนดา้นการส่งเสริมการตลาดในหวัขอ้อ่ืนๆ อยูใ่นระดบัปานกลาง 
 สรุป คือ ในภาพรวมทั้ง 4 ดา้นอยูใ่นระดบัมาก 
 ส่วนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ดา้น คือดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้น
ราคา ดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองดนตรีสากล ในเวิ้ง
นครเขษมจาํแจกตามลกัษณะประชากรศาสตร์  ดงัต่อไปน้ี 
 ผูบ้ริโภคทีมีเพศและอาชีพต่างกนั ใหค้วามสาํคญัในภาพรวมทั้ง 4 ดา้นไม่แตกต่างกนั  เม่ือพิจารณาราย
ดา้น พบวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศต่างกนัใหค้วามสาํคญั ดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่ายในหวัขอ้มีสถานท่ีสาํหรับทดลองสินคา้ 
แต่ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพต่างกนัใหค้วามสาํคญัดา้นราคาในหวัขอ้มีป้ายราคาแสดงชดัเจน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุต่างกัน  ให้ความสําคัญในภาพรวม ด้านผลิตภัณฑ์ และราคาแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แต่ด้านสถานท่ีจดัจาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาดไม่แตกต่างกนั  เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้น  พบว่า ดา้นผลิตภณัฑ ์(ตารางท่ี 4.10) ในหัวขอ้สินคา้มีความทนทาน  ดา้นราคา (ตารางท่ี 
4.13) หัวขอ้มีความเหมาะสมของราคาสินคา้กบัคุณภาพ  ดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่ายหัวขอ้ภายในร้านมีแสงสว่าง
เพียงพอ  และดา้นการส่งเสริมการตลาด (ตารางท่ี 4.18) ในหวัขอ้มีส่วนลดใหก้บัลูกคา้สมาชิก  และหวัขอ้จดังาน
ลด 50-70% ปีละ 1 คร้ัง  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั  ใหค้วามสาํคญัในภาพรวมดา้นผลิตภณัฑ ์ 
สถานท่ีจดัจาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาดไม่แตกต่างกนั แต่ดา้นราคาแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05  และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัให้ความสําคญัดา้น
ผลิตภณัฑ(์ตารางท่ี 4.21)ในหวัขอ้สินคา้มีความทนทาน   และดา้นราคา (ตารางท่ี 4.23) ในหวัขอ้ราคาอะไหล่และ
อุปกรณ์เสริมมีความเหมาะสม แต่ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนัให้ความสําคญั  ดา้นราคา (ตารางท่ี 
4.34) ในหัวขอ้ความเหมาะสมของราคาสินคา้กับคุณภาพ  และดา้นการส่งเสริมการตลาด (ตารางท่ี 4.38) ใน
หวัขอ้มีส่วนลดใหก้บัลูกคา้สมาชิก  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
ข้อเสนอแนะจากการวจิยัคร้ังนี ้
 จากผลการศึกษา ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองดนตรีสากล ในเวิ้ง
นครเขษม ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง ซ่ึงให้ความสําคญักบัปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดทั้ง 4 ดา้นคือ ด◌้านผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด   
และเม่ือทาํการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ือง
ดนตรีสากล ในเวิ้งนครเขษม จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ ปรากฏว่า กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีเพศ อายุ อาชีพ 
ระดบัการศึกษา และรายไดต่้อเดือน แตกต่างกนั มีผลต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
เคร่ืองดนตรีสากล ในเวิ้งนครเขษม ในปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่าย และ
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด   ดงันั้น ผูป้ระกอบการธุรกิจร้านเคร่ืองดนตรีสากล จึงควรมีการปรับปรุงรูปแบบ
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การดาํเนินงานโดยมุ่งเนน้การนาํปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยั
ดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่าย และปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ใหม้ากข้ึน เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากยิง่ข้ึนในการสนองตอบความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
 
ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
 1.  การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองดนตรี
สากล ในเวิ้งนครเขษม เท่านั้น ดงันั้น  ผูส้นใจในการศึกษาคร้ังต่อไปจึงควรท่ีจะศึกษาพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ
เคร่ืองดนตรีสากล ในเขตอ่ืนๆ ดว้ย เพื่อนาํผลการศึกษามาเปรียบเทียบเพ่ือนาํมาเป็นแนวทางในการวางแผน
การตลาด ตลอดจนทาํใหท้ราบถึงโครงสร้างทางการตลาดและปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ือง
ดนตรีสากลต่อไป 
 2.  การศึกษาคร้ังต่อไปผูว้ิจัยควรศึกษาต่อยอดจากผลการวิจัยคร้ังน้ีเก่ียวกับประโยชน์ท่ีผูซ้ื้อเคร่ือง
ดนตรีสากลพึงจะไดรั้บ ไดแ้ก่ การพฒันาสมาธิ ดา้นการส่งเสริมกิจกรรมความรู้ การใชเ้คร่ืองดนตรีในการบาํบดั
โรค การพฒันาความคิดริเร่ิมและจินตนาการ การพฒันาบุคลิกภาพ การสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีในครอบครัว หรือ
การพฒันาอารมณ์ จิตใจ ตลอดจนสังคม ของผูซ้ื้อเคร่ืองดนตรีสากล เป็นตน้ ทั้งน้ีเพื่อตอบสนองความตอ้งการ
ของผูซ้ื้อเคร่ืองดนตรีสากลนอกเหนือจากปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ดา้น ดงักล่าว 
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บทบาทการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลเอกชน  
เขตคลองสาน  กรุงเทพมหานคร* 

The Par ticipating Roles of Parents in Education Management of  Pr ivate Schools 
Under  Klongsarn Distr ict, Bangkok Metropolis Author ity 

 
                 นางสาวนิภาภทัร  ม่วงแกว้** 
                 Miss Nipaput   Muangkaw 
 
บทคดัย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษา เปรียบเทียบ และศึกษาปัญหาอุปสรรครวมทั้งขอ้เสนอแนะ
บทบาทการมีส่วนร่วมของผู ้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลเอกชน  เขตคลองสาน 
กรุงเทพมหานคร  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้เป็นผู ้ปกครองนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลเอกชน  เขตคลองสาน 
กรุงเทพมหานคร ในปีการศึกษา 2552 จาํนวน 196 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม  สถิติท่ีใชใ้น
การวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ความถ่ี  ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ความแปรปรวน 
 ผลการวิจยั ผลการศึกษาบทบาทการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง ในการจดัการศึกษาของโรงเรียนอนุบาล
เอกชน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร พบวา่ ภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ซ่ึงสามารถเรียงลาํดบัจากมากไปหา
นอ้ยได ้ดงัน้ี ดา้นการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ เฉพาะเร่ืองท่ีโรงเรียนมีการสนบัสนุนใหเ้ด็กเขา้ร่วมกิจกรรมทาง
ศาสนา ดา้นการจดัสภาพแวดลอ้มในโรงเรียน ดา้นการจดับริการนกัเรียน ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบั
ผูป้กครอง และดา้นการจดัหลกัสูตรสถานศึกษา ตามลาํดบั การเปรียบเทียบบทบาทการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง
ในการจดัการศึกษา พบว่า ผูป้กครองท่ีมีอาชีพ ระดบัการศึกษา และรายไดต่้างกนั มีบทบาทการมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา ไม่แตกต่างกัน ยกเวน้ ผูป้กครองท่ีมีอายุต่างกัน ท่ีมีบทบาทการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ปัญหา อุปสรรค พบว่า ผูป้กครองไม่มีความรู้เก่ียวกบัหลกัสูตร
ของโรงเรียน ไม่มีเวลาในการใหค้วามรู้กบัเดก็ เพราะมีภาระงานมาก และความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน
ยงัมีนอ้ย ผูป้กครองเสนอแนะแนวทางแกไ้ขโรงเรียนควรจดัอบรมใหค้วามรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการจดัหลกัสูตรและ
จดักิจกรรมสมัพนัธ์ใหโ้รงเรียนกบัชุมชนใหม้ากข้ึน 
 
Abstract 
 The purposes of this research were to study, and compare the roles of participation in private 
kindergarten management across their personal factors, and to explore the problems and obstacles to the roles of 
participation in private kindergarten management. The 196 samples were student’ parents of kindergartens in 

                                                 
  * บทความภาคนิพนธ์ 
** ครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
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Khet Klongsan, Bangkok. Data were collected by questionnaires, and were analyzed by frequency, percentage, 
standard deviation, and one way ANOVA. 
 The results of this study revealed that the roles of participation in private kindergarten management of 
parents were moderate, ordering from highly to low participating as follow: providing learning experiences, 
providing student services, parents and school staffs relationship, improving school environment, and 
developing school curriculum. The quantity of the roles of participation was not different across parents’ 
occupation, educational level, and income, but different across their age, at the level of statistical significance 
.05. The problems and obstacles to the roles of participation in private kindergarten management as follow: the 
parents lacked of understanding in school curriculum, insufficient time for taking care of their kids at home, 
less cooperating between parents and school staffs, respectively. 
 
ความนํา 
 การศึกษามีความเก่ียวพนัธ์กบัหลายองคป์ระกอบ เพราะจุดมุ่งหมายของการศึกษานั้น คือการพฒันาคน
ใหมี้คุณภาพ ดงันั้นการพฒันาการศึกษาใหมี้คุณภาพ จึงเป็นการพฒันาคุณภาพของชีวิตคนใหมี้คุณภาพควบคู่กนั
ไปดว้ย  การจดัการศึกษาใหมี้คุณภาพก็เป็นส่ิงท่ีมีความยากลาํบาก เพราะการดาํเนินการต่างๆ เก่ียวกบัการศึกษา
จึงตอ้งมี ปรัชญา เป็นเป้าหมายใหญ่ มีวตัถุประสงคท่ี์ชดัเจน และมีนโยบายท่ีจะทาํให้การจดัการศึกษาประสบ
ผลสาํเร็จ เพือ่ใหก้ารศึกษาของประเทศเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาคนและสงัคมไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 ผูป้กครองมีบทบาทท่ีสําคญัอย่างยิ่งต่อชีวิตของเด็ก เพราะบทบาทของผูป้กครองท่ีมีต่อเด็กมิไดจ้าํกดั
เฉพาะการเล้ียงดูอบรมบ่มนิสัยเท่านั้น บทบาทท่ีสําคญัอย่างหน่ึงท่ีผูป้กครองตอ้งกระทาํคือ การสนบัสนุนดา้น
การศึกษาแก่บุตรหลานของตน เม่ือผูป้กครองเป็นบุคคลท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งและมีอิทธิพลต่อการศึกษาของนกัเรียน
แลว้ ความคิดเห็นของผูป้กครองท่ีมีต่อการจดัการศึกษาจึงเป็นตวักาํหนดท่ีสําคญัประการหน่ึงว่า นกัเรียนควร
ไดรั้บการศึกษาอยา่งไร ผูป้กครองท่ีมีฐานะทางสงัคมและเศรษฐกิจท่ีแตกต่างกนั มกัจะมีความคิดเห็นต่อคุณค่าใน
การศึกษาแตกต่างกนั นอกจากน้ีผูป้กครองยงัเป็นครูคนแรกและคนสุดทา้ยท่ีสาํคญัท่ีสุดสาํหรับเด็ก 
 ในปัจจุบัน ถึงแม้รัฐบาลจะมีนโยบายส่งเสริมให้ผูป้กครองและท้องถ่ินเขา้มามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา แต่ในทางปฏิบติัท่ีผ่านมากลบัพบว่า นโยบายดงักล่าวยงัไม่สามารถดาํเนินการใหบ้รรลุเป้าหมายได ้
ผูป้กครองส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาน้อยมาก อีกทั้ งการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการจัด
การศึกษายงัไม่สอดคลอ้งตรงกบัความตอ้งการของชุมชน กล่าวคือ ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนัท่ีตกตํ่าผูป้กครอง
ตอ้งทาํงานนอกบา้นทั้งสองคน ดงันั้นจึงไม่มีเวลาจะเขา้มามีส่วนร่วม และผูป้กครองยงัไม่มีความความรู้ความ
เขา้ใจในการจดัการเรียนการสอนระดบัปฐมวยั แต่มีความคาดหวงัให้ครูสอนบุตรหลานให้อ่านและเขียนใหไ้ด้
เป็นประการสาํคญัก่อนข้ึนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  
 โรงเรียนท่ีเปิดสอนในระดบัอนุบาลแต่ละโรงเรียนมีจาํนวนนกัเรียนมากนอ้ยแตกต่างกนั ซ่ึงน่าจะเป็น
เพราะผูป้กครองต่างมีเจตคติท่ีแตกต่างกนัในการพิจารณาขอ้ปัจจยัดา้นต่างๆ ในการตดัสินใจเลือกโรงเรียนใหก้บั
บุตรหลาน จากสภาพปัญหาเศรษฐกิจในปัจจุบนั รายไดข้องครอบครัวเป็นส่ิงสําคญัต่อการดาํรงชีวิตประจาํวนั
ของสมาชิกในครอบครัว พ่อแม่หรือผูป้กครอง เป็นผูมี้อาชีพและรายไดข้องครอบครัว ดงันั้น การทาํงานของทั้ง



วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปีท่ี 10 ฉบบัท่ี 1 
โครงการบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 

 

 202

พอ่และแม่จึงมีผลต่อบุตรหลานท่ีอยูบ่า้น ไม่มีผูดู้แล การเลือกโรงเรียนใหบุ้ตรหลานนอกจากตอ้งการใหโ้รงเรียน
ช่วยแบ่งเบาภาระในการเล้ียงดูแลว้ ยงัตอ้งการให้บุตรหลานของตนไดรั้บการพฒันาศกัยภาพในดา้นต่างๆ ดว้ย 
แต่การให้บุตรหลานเขา้เรียนเพื่อให้ทางโรงเรียนดูแล อบรม และพฒันาการเรียนรู้ของเด็กเพียงฝ่ายเดียวคงไม่
เพียงพอ ซ่ึงผูป้กครองควรมีความเขา้ใจถึงการมีส่วนร่วมในการพฒันาการเรียนรู้ของบุตรหลานของตนเอง และมี
ส่วนร่วมในการจดัการศึกษาในโรงเรียนดว้ย ในขณะเดียวกนั โรงเรียนก็ควรมีการเปิดโอกาสและสํารวจความ
ตอ้งการของผูป้กครองและชุมชน ว่าตอ้งการใหชุ้มชนและผูป้กครองเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาในเร่ือง
ใดบา้ง ถา้หากทราบถึงการมีส่วนร่วมของผูป้กครองแลว้ ซ่ึงทางโรงเรียนสามารถนาํผลการวิจยัไปใช้ในการ
กาํหนดนโยบาย และนําไปสู่การปฏิบติั เพื่อเปิดโอกาสให้ชุมชนและผูป้กครองได้เขา้มีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาในระดบัปฐมวยัอยา่งแทจ้ริง และเอ้ือประโยชนต่์อการจดัการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 1.  เพื่อศึกษาบทบาทการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง ในการจดัการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลเอกชน เขต
คลองสาน กรุงเทพมหานคร 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบบทบาทการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาล
เอกชน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร จาํแนกตามอาย ุอาชีพ ระดบัการศึกษา  และรายไดข้องผูป้กครอง 
 3.  เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบับทบาทการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง ในการจดั
การศึกษาของโรงเรียนอนุบาลเอกชน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 
 
สมมุติฐานการวจิยั 
 ผูป้กครองท่ีมีอาย ุอาชีพ ระดบัการศึกษา และรายไดต่้างกนั มีบทบาทการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา
ของโรงเรียนอนุบาลเอกชน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 
 
ขอบเขตการวจิยั 

1.  ประชากร 
      ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูป้กครองของนักเรียนชั้นอนุบาล 1-3  ของโรงเรียนอนุบาล

เอกชน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร จาํนวน 4 โรงเรียน ในปีการศึกษา 2551 จาํนวน 400  คน 
2.  กลุ่มตัวอย่าง 
      กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูป้กครองของนกัเรียนชั้นอนุบาล 1-3 ของโรงเรียนอนุบาลเอกชน 

เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร จาํนวน 4 โรงเรียน ในปีการศึกษา 2551 จาํนวน 196  คน 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
                 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัในคร้ังน้ี ไดแ้ก่ แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ  

 1.  แบบสอบถามเก่ียวกบัสภาพของผูต้อบแบบสอบถามมีลกัษณะแบบตรวจรายการ (check list) โดย
ถามเก่ียวกบั อาย ุ ระดบัการศึกษา  อาชีพ และรายไดข้องผูป้กครอง 
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 2.  แบบสอบถามเก่ียวกับบทบาทการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
อนุบาลเอกชน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) เก่ียวกบั
การมีส่วนร่วมของผูป้กครอง  

  3.  แบบสอบถามปลายเปิด (open-ended) ปัญหาอุปสรรคและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบับทบาทการมีส่วน
ร่วมของผูป้กครอง ในการจดัการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลเอกชน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ขอหนงัสือจากบณัฑิตศึกษาจากมหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี เพ่ือขออนุญาตผูบ้ริหารโรงเรียนอนุบาล
เอกชน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง ในการเก็บขอ้มูล ส่งแบบสอบถามไปยงัโรงเรียน             
ในกลุ่มตวัอย่างดว้ยตนเองเพื่อขอความอนุเคราะห์จากผูบ้ริหารโรงเรียนจัดส่งถึงมือผูป้กครองนักเรียนพร้อม                   
นดัวนัเกบ็รวบรวม โดยไปรับแบบสอบถามคืนดว้ยตนเอง ไดแ้บบสอบถามท่ีสมบูรณ์กลบัคืน 196 ฉบบั คิดเป็น              
ร้อยละ 100 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล  

 ผูว้ิจยัใชค้อมพวิเตอร์โปรแกรมสาํเร็จรูปในการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยใชส้ถิติ ดงัน้ี 
1.  ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม แจกแจงความถ่ีและหาค่าร้อยละ  
2.  ขอ้มูลเก่ียวกบับทบาทการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการจดัการศึกษา โดยหาค่าเฉล่ีย ( X) และค่า

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
3.  วิเคราะห์เปรียบเทียบบทบาทการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง ในการจดัการศึกษาของโรงเรียนอนุบาล

เอกชน เขตคลองสาน จาํแนกตามอาย ุอาชีพ ระดบัการศึกษา และรายไดข้องผูป้กครอง โดยนาํมาทดสอบความ
แตกต่างดว้ยวิธีการทางสถิติ  F-test และทดสอบความแตกต่างรายคู่ดว้ยวิธีของ Scheffe 

 4.  ปัญหาอุปสรรคและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบับทบาทการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง ในการจดัการศึกษา
ของโรงเรียนอนุบาลเอกชน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร โดยการแจกแจงความถ่ีและหาค่าร้อยละ 
 
สรุปผลการวจิยั 

        1.  บทบาทการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลเอกชน เขต             
คลองสาน กรุงเทพมหานคร 

 จากผลการวิจยั  พบว่า บทบาทการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง ในการจดัการศึกษาของโรงเรียน
อนุบาลเอกชนทั้ง 5 ดา้น ภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  เม่ือพจิารณาเป็นรายดา้น สามารถสรุปผลการวิจยัไดด้งัน้ี 
               อนัดบัท่ี 1 คือดา้นการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ พบว่า ผูป้กครองมีส่วนร่วมอยูใ่นระดบัปาน
กลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ผูป้กครองมีส่วนร่วมในดา้นการจดัประสบการณ์ การเรียนรู้มากท่ีสุดในเร่ือง 
การสนบัสนุนใหเ้ดก็เขา้ร่วมกิจกรรมทางศาสนา 
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                            อนัดบัท่ี 2  คือดา้นการจดัสภาพแวดลอ้มในโรงเรียน พบว่า ผูป้กครองมีส่วนร่วมอยู่ในระดบั
ปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูป้กครองมีส่วนร่วมในดา้นการจดัสภาพแวดลอ้มในโรงเรียน มากท่ีสุด
ในเร่ือง การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มท่ีทางโรงเรียนจดัข้ึน 

  อนัดบัท่ี 3  คือดา้นการจดับริการนกัเรียน พบว่า ผูป้กครองมีส่วนร่วมอยู่ในระดบัปานกลาง 
เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูป้กครองมีส่วนร่วมในดา้นการจดับริการนกัเรียนมากท่ีสุดในเร่ือง การส่งเสริมสุข
นิสยัรักความสะอาดและความปลอดภยัใหก้บันกัเรียน 

  อนัดบัท่ี 4  คือดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัผูป้กครอง พบว่า ผูป้กครองมีส่วนร่วมอยู่
ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูป้กครองมีส่วนร่วมในดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบั
ผูป้กครองมากท่ีสุดในเร่ือง การเขา้ร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศผูป้กครองเม่ือเปิดภาคเรียน 

  อนัดบัท่ี 5 คือดา้นการจดัหลกัสูตรสถานศึกษา พบว่า ผูป้กครองมีส่วนร่วมอยู่ในระดบัปาน
กลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูป้กครองมีส่วนร่วมในดา้นการจดัหลกัสูตรสถานศึกษามากท่ีสุดในเร่ือง 
การสนบัสนุนและส่งเสริมการกาํหนดสาระหลกัสูตรโดยผูป้กครองมีส่วนร่วม 
     2.  ผลการการเปรียบเทียบบทบาทการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
อนุบาลเอกชน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร  
          ผลการการเปรียบเทียบบทบาทการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง ในการจดัการศึกษาของโรงเรียน
อนุบาลเอกชน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร โดยจาํแนกตามขอ้มูลทัว่ไปของผูป้กครองท่ีตอบแบบสอบถาม
พบว่า ผูป้กครองนักเรียนท่ีมีอาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้ต่างกัน มีบทบาทการมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาในโรงเรียนอนุบาลเอกชน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานครในภาพรวม ไม่แตกต่างกนั ยกเวน้ ผูป้กครอง
ท่ีมีอายุต่างกัน  มีบทบาทการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในโรงเรียนอนุบาลเอกชน  เขตคลองสาน 
กรุงเทพมหานครในภาพรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
    3.  ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาเก่ียวกับบทบาทการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง
ในการจดัการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลเอกชน เขตคลองสาน  กรุงเทพมหานคร        
         ผูป้กครองมีปัญหา อุปสรรคและขอ้เสนอแนะในการแกไ้ขปัญหาในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 1) ดา้นการจดั
หลกัสูตรสถานศึกษา พบว่า ผูป้กครองมีปัญหาและอุปสรรคเก่ียวกบัเร่ืองผูป้กครองไม่มีความรู้เก่ียวกบัหลกัสูตร
ของโรงเรียน ส่วนแนวทางการแกไ้ขปัญหาคือ โรงเรียนควรจดัอบรมใหค้วามรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการจดัหลกัสูตร  
2) ดา้นการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ พบว่า ผูป้กครองมีปัญหาและอุปสรรคเก่ียวกบัเร่ืองผูป้กครองไม่มีเวลาใน
การให้ความรู้กับเด็ก เพราะมีภาระงานมาก ส่วนแนวทางการแก้ไขปัญหาคือ โรงเรียนควรจัดกิจกรรมให้
ผูป้กครองและนักเรียนไดท้าํร่วมกนั 3) ด้านการจัดสภาพแวดลอ้มในโรงเรียน พบว่า ผูป้กครองมีปัญหาและ
อุปสรรคเก่ียวกบัเร่ือง สภาพความเป็นธรรมชาติมีตน้ไมแ้ละดอกไมน้อ้ยเกินไป ส่วนแนวทางการแกไ้ขปัญหาคือ 
โรงเรียนควรปลูกตน้ไมแ้ละจดับรรยากาศในโรงเรียนใหเ้ป็นธรรมชาติ 4) ดา้นการจดับริการแก่นกัเรียน พบว่า 
ผูป้กครองมีปัญหาและอุปสรรคเก่ียวกับเร่ืองอุปกรณ์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มีไม่เพียงพอกบันักเรียน ส่วน
แนวทางการแกไ้ขปัญหาคือ ควรให้นักเรียนไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ และ 5) ดา้นความสัมพนัธ์
ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน พบว่า ผูป้กครองมีปัญหาและอุปสรรคเก่ียวกบัเร่ืองความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกบั
ชุมชนยงัมีนอ้ย ผูป้กครองและชุมชนตอ้งไปทาํงานจึงไม่มีเวลาในการร่วมกิจกรรมกบัทางโรงเรียน ส่วนแนวทาง
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การแกไ้ขปัญหาคือ ควรจดักิจกรรมสัมพนัธ์ใหโ้รงเรียนกบัชุมชนใหม้ากข้ึน และควรจดักิจกรรมในวนัหยุดท่ีทาํ
ใหผู้ป้กครองมีเวลาเขา้ร่วมทาํกิจกรรมได ้ 
  
อภปิรายผล 
 1.   บทบาทการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลเอกชน เขตคลองสาน 
กรุงเทพมหานคร   

    จากผลการวิจยัท่ีพบว่า ผูป้กครองมีบทบาทการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของโรงเรียนอนุบาล
เอกชน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยูใ่นเกณฑเ์ฉล่ียระดบัปานกลาง และผูป้กครองมีบทบาทการ
มีส่วนร่วมในดา้นการจดัประสบการณ์การเรียนรู้เป็นอนัดบัท่ี 1 โดยมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาเก่ียวกบัเร่ือง 
การสนับสนุนให้เด็กเขา้ร่วมกิจกรรมทางศาสนา ส่งเสริมให้เด็กมีพฒันาการทางด้านความคิดด้วยการรู้จัก
ช่วยเหลือตนเอง และการทาํกิจกรรมยามว่าง ดว้ยการพาเด็กไปเท่ียวในสถานท่ี ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ เพราะการจดั
กิจกรรมเสริมหลกัสูตรให้กับนักเรียนได้เขา้ร่วมทั้ งกิจกรรมในวนัสําคญัต่างๆ และกิจกรรมนันทนาการท่ี
โรงเรียนจดัข้ึนใหก้บันกัเรียนในระดบัอนุบาล เป็นการเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ใหก้บัเด็กไดเ้ป็นอยา่งดี 
นอกจากน้ียงัเป็นการช่วยฝึกฝนให้นกัเรียนรู้จกัการปรับตวัเขา้กบัผูอ่ื้นในสังคมภายนอก เม่ือจาํเป็นตอ้งเขา้ร่วม
กิจกรรมกบัเด็กคนอ่ืนๆ ขอ้คน้พบดงักล่าวน้ี สอดคลอ้งกบั พรพรรณ พิพิทธกลุชยัพล (2528, หนา้ 42) กล่าวว่า 
ผูป้กครองควรสนบัสนุนการฝึกมรรยาทท่ีนกัเรียนไดรั้บการศึกษาจากโรงเรียน เช่น การฝึกพดูจาใหสุ้ภาพ การฝึก
มรรยาทในการรับประทาอาหาร และยงัสอดคลอ้งกบั อรุณี  หรดาล (2536, หนา้ 70–71)  กล่าวว่าผูป้กครองควรมี
ส่วนร่วมในการเสริมสร้างประสบการณ์แก่เด็กท่ีบา้น เป็นการส่งเสริมและสนบัสนุนใหเ้ด็กรู้จกัคิด รู้จกัแสวงหา
ความรู้จากส่ิงรอบตวั รวมทั้งการใหค้วามสนใจและสนทนาซกัถามเดก็เก่ียวกบัส่ิงท่ีเด็กไดท้าํในโรงเรียน เพื่อเป็น
แนวทางในการเสริมความรู้และประสบการณ์ให้เด็กท่ีบา้น จากขอ้คน้พบที่สอดคลอ้งกนัดังกล่าวน้ีแสดงว่า 
นอกจากผูป้กครองจะส่งบุตรหลานเขา้เรียนในโรงเรียนเพื่อมุ่งหวงัให้ไดค้วามรู้จากครูผูส้อนท่ีโรงเรียนแลว้ 
ผูป้กครองยงัสามารถมีส่วนร่วมในการช่วยบุตรหลานในเร่ืองการเรียนการสอนได ้ซ่ึงจะมากน้อยเพียงใดนั้น 
ข้ึนอยูก่บัความสามารถ เวลา และความสนใจ ทั้งน้ี ผูป้กครองไม่ควรคาดหวงัใหบุ้ตรหลานไดเ้กิดการเรียนรู้จาก
หนงัสือหรือตาํราท่ีทางโรงเรียนจดัสอนเพียงอยา่งเดียว แต่ความรู้และประสบการณ์ท่ีผูป้กครองจะเพ่ิมเติมใหก้บั
บุตรหลานของตนเองนั้นอาจข้ึนอยูก่บัการดาํเนินชีวิตประจาํวนัของนกัเรียน โดยผูป้กครองคอยใหค้าํแนะนาํและ
ช่วยเหลือเก่ียวกบัการดาํเนินชีวิตในสังคมอยา่งมีความสุข  
 2.  การเปรียบเทยีบบทบาทการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจดัการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลเอกชน 
เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร   

      ผลการเปรียบเทียบบทบาทการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการจดัการศึกษาของโรงเรียนอนุบาล
เอกชน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร จากผลการวิจยัท่ีพบว่า ผูป้กครองท่ีมีอายุต่างกนั มีส่วนร่วมในการจดั
การศึกษาของโรงเรียนอนุบาลเอกชน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 ซ่ึงแตกต่างกนั 4 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นการจดัประสบการณ์การเรียนรู้  2) ดา้นการจดัสภาพแวดลอ้มใน
โรงเรียน 3) ดา้นการจดับริการนกัเรียน และ 4) ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัผูป้กครอง จากขอ้คน้พบ
ดงักล่าวแสดงให้เห็นว่า ผูป้กครองท่ีมีอายตุ่างกนั จะสะทอ้นแนวความคิดและทศันคติท่ีแตกต่างกนั ทั้งน้ีส่วน
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หน่ึงข้ึนอยูก่บัประสบการณ์และความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองดงักล่าว ซ่ึงนาํไปเป็นขอ้มูลพื้นฐานในการตดัสินใจ เขา้
ไปมีบทบาทและส่วนร่วมในการจดัการศึกษากบัโรงเรียนท่ีบุตรหลานของตนเองเขา้เรียน เพราะจากขอ้สังเกตท่ี
ไดจ้ากผลการวิจยัทาํใหท้ราบว่า โดยส่วนใหญ่แลว้ผูป้กครองท่ีมีอายุมากกว่า 46 ปีข้ึนไป หรืออยูใ่นกลุ่มท่ีมีอายุ
สูงท่ีสุดในการวิจยัในคร้ังน้ี จะเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษามากกว่าผูป้กครองท่ีมีอายนุอ้ย ทั้งน้ีอาจข้ึนอยู่
กบัสภาพความพร้อมและความมัน่คงทางดา้นรายไดแ้ละเศรษฐกิจของครอบครัว ส่วนผูป้กครองท่ีมีอาชีพต่างกนั 
มีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลเอกชน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั จากขอ้
คน้พบดงักล่าวสะทอ้นใหเ้ห็นว่า ถึงแมอ้าชีพของผูป้กครองจะเป็นตวัช้ีวดัอยา่งหน่ึงในเร่ืองของความมัน่คงของ
รายไดค้รอบครัว แต่เป้าหมายหลกัของผูป้กครองท่ีมีต่อโรงเรียนก็คือ มุ่งหวงัใหโ้รงเรียนท่ีบุตรหลานของตนเอง
กาํลงัเรียนอยูน่ั้น จดัการศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพ และพฒันาการเรียนรู้ของเด็กใหเ้จริญเติบโตสมวยั ผูป้กครองท่ีมี
ระดับการศึกษาต่ างกัน  มี ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเ รียนอนุบาลเอกชน  เขตคลองสาน 
กรุงเทพมหานคร  ไม่แตกต่างกัน เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า แตกต่างกัน 1 ด้าน คือด้านการจัดหลักสูตร
สถานศึกษา โดยผูป้กครองท่ีจบการศึกษาระดบัประถมศึกษา มีบทบาทการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา สูงกว่า
ผูป้กครองท่ีจบการศึกษาระดบัอนุปริญญาตรีหรือปริญญาตรี และ สูงกว่าปริญญาตรี จากขอ้คน้พบดงักล่าวแสดง
ว่า ผูป้กครองท่ีจบการศึกษาในระดบัประถมศึกษา ซ่ึงถือว่าเป็นกลุ่มท่ีจบการศึกษาในระดบัตํ่ากว่าการศึกษาขั้น
พื้นฐาน แต่เป็นกลุ่มท่ีมีบทบาทการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษามากกว่ากลุ่มอ่ืน ทั้งน้ีเน่ืองจาก ผูป้กครองกลุ่มน้ี
มีความพร้อมและเวลามากกว่าผูป้กครองท่ีจบการศึกษาในระดับอ่ืนๆ เพราะจากขอ้สังเกตท่ีว่า ผูป้กครองมี
บทบาทการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา ดา้นการจดัหลกัสูตรสถานศึกษาอยู่ในระดบันอ้ย จึงถือไดว้่า การเปิด
โอกาสให้ผูป้กครองเขา้มามีส่วนร่วมการจดัหลกัสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนเอกชนยงัมีนอ้ยมาก เม่ือเทียบกบั
การมีส่วนร่วมในดา้นอ่ืนๆ ส่วนผูป้กครองท่ีมีรายไดต่้างกนั มีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของโรงเรียนอนุบาล
เอกชน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า แตกต่างกนั 2 ดา้น คือ 1) ดา้น
การจดัหลกัสูตรสถานศึกษา และ 2) ดา้นการจดัสภาพแวดลอ้มในโรงเรียน จากขอ้คน้พบดงักล่าวแสดงว่า กลุ่ม
ผูป้กครองท่ีมีรายไดน้อ้ยและรายไดป้านกลาง จะมีความสัมพนัธ์กนัในเร่ืองของอาชีพดว้ย ซ่ึงผูป้กครองกลุ่มน้ีจะ
ค่อนขา้งมีเวลาในการดูแลบุตรหลาน และสามารถเขา้ร่วมจดัการศึกษากบัโรงเรียนไดอ้ยา่งเหมาะสม แตกต่างกบั
ผูป้กครองท่ีมีรายไดสู้ง ซ่ึงตอ้งมีความรับผิดชอบสูงในภาระหนา้ท่ีการทาํงานท่ีไดรั้บมอบหมาย หรือมีขอ้จาํกดั
หลายอยา่งในการดาํเนินชีวิตประจาํวนั โดยเฉพาะเร่ืองของเวลา  
                     3.  ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาเก่ียวกับบทบาทการมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครองในการจดัการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลเอกชน เขตคลองสาน  กรุงเทพมหานคร 
           จากปัญหา อุปสรรคและขอ้เสนอแนะในการแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบับทบาทการมีส่วนร่วมของ
ผูป้กครองในการจดัการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลเอกชนในดา้นต่างๆ สามารถอภิปรายผลได ้ดงัน้ี 1)  ดา้นการ
จดัหลกัสูตรสถานศึกษา จากผลการวิจยัท่ีพบว่า ผูป้กครองมีปัญหาและอุปสรรค เก่ียวกบัเร่ืองผูป้กครองไม่มี
ความรู้เก่ียวกบัหลกัสูตรของโรงเรียน และไดเ้สนอแนวทางการแกไ้ขปัญหาคือ โรงเรียนควรจดัอบรมใหค้วามรู้
เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการจดัหลกัสูตร จากขอ้คน้พบดงักล่าวสะทอ้นใหเ้ห็นว่า การมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการจดั
หลกัสูตรสถานศึกษานั้นมีนอ้ยมาก ทั้งน้ีเน่ืองจาก ความรู้ความเขา้ใจของผูป้กครอง เป็นส่ิงสําคญัต่อการมีส่วน
ร่วม เพราะผูป้กครองไม่เขา้ใจในหลกัการมีส่วนร่วมและความสาํคญัของการจดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษา 2)  ดา้น
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การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ จากผลการวิจยัท่ีพบว่า ผูป้กครองมีปัญหาและอุปสรรคเก่ียวกบัเร่ือง ผูป้กครองไม่
มีเวลาในการใหค้วามรู้กบัเด็ก เพราะมีภาระงานมาก และไดเ้สนอแนวทางการแกไ้ขปัญหาคือ โรงเรียนควรจดั
กิจกรรมให้ผูป้กครองและนักเรียนได้ทาํร่วมกนั จากขอ้คน้พบดังกล่าวสะทอ้นให้เห็นว่า ผูป้กครองมีปัญหา
เก่ียวกบัเร่ืองเวลา ซ่ึงเกิดจากภาระงานท่ีตอ้งรับผิดชอบ การมีส่วนร่วมในการจดัประสบการณ์เรียนรู้ใหก้บัเด็ก
ขณะท่ีอยูท่ี่บา้นจึงนอ้ยกวา่ท่ีโรงเรียน 3) ดา้นการจดัสภาพแวดลอ้มในโรงเรียน จากผลการวิจยัพบว่า ผูป้กครองมี
ปัญหาและอุปสรรคเก่ียวกบัเร่ือง สภาพความเป็นธรรมชาติมีตน้ไมแ้ละดอกไมน้้อยเกินไป และไดเ้สนอแนว
ทางการแกไ้ขปัญหาคือ โรงเรียนควรปลูกตน้ไมแ้ละจดับรรยากาศในโรงเรียนใหเ้ป็นธรรมชาติ จากขอ้คน้พบ
ดงักล่าวแสดงว่า ผูป้กครองไดเ้สนอแนะปัญหาท่ีมีอยู่ในโรงเรียนเก่ียวกบัการจดัสภาพแวดลอ้ม ซ่ึงส่วนใหญ่
แนะนาํให้โรงเรียนปลูกตน้ไม ้โดยให้มีความเป็นธรรมชาติ และปราศจากพาหะนาํโรค เพราะสภาพความเป็น
ธรรมชาติ มีตน้ไม ้ดอกไมใ้นโรงเรียน เป็นสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะกบัการจดัการเรียนรู้และทาํใหน้กัเรียนมีความ
รักในธรรมชาติ 4)  ดา้นการจดับริการแก่นกัเรียน จากผลการวิจยัท่ีพบว่า ผูป้กครองมีปัญหาและอุปสรรคเก่ียวกบั
เร่ือง อุปกรณ์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มีไม่เพียงพอกบันกัเรียน และไดเ้สนอแนวทางการแกไ้ขปัญหาคือ ควรให้
นกัเรียนไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ จากขอ้คน้พบดงักล่าวแสดงว่า ผูป้กครองเห็นความสาํคญัของการ
เรียนรู้เก่ียวกบัเทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ซ่ึงมีบทบาทสําคญัต่อการพฒันาประเทศชาติใน
ปัจจุบัน ซ่ึงในความเป็นจริงแล้วโรงเรียนต้องสํารวจความพร้อมของเด็ก ก่อนท่ีจะจัดการเรียนรู้เก่ียวกับ
คอมพิวเตอร์ใหก้บัผูเ้รียน โดยเฉพาะความพร้อมทางดา้นร่างกายและการเจริญเติบโต เพราะอาจเป็นปัญหาและ
ส่งผลต่อระบบการมองเห็นของเด็กได ้5) ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน จากผลการวิจยัท่ีพบว่า 
ผูป้กครองมีปัญหาและอุปสรรคเก่ียวกบัเร่ือง ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกบัชุมชนยงัมีน้อย ผูป้กครองและ
ชุมชนตอ้งไปทาํงานจึงไม่มีเวลาในการร่วมกิจกรรมกบัทางโรงเรียน และไดเ้สนอแนวทางการแกไ้ขปัญหาคือ 
ควรจดักิจกรรมสัมพนัธ์ให้โรงเรียนกบัชุมชนให้มากข้ึน ควรจดักิจกรรมในวนัหยุดท่ีทาํใหผู้ป้กครองมีเวลาเขา้
ร่วมทาํกิจกรรมได ้ จากขอ้คน้พบดงักล่าวแสดงว่า โรงเรียนส่วนใหญ่ยงัไม่ไดรั้บความร่วมมือจากผูป้กครอง
นกัเรียนมากเท่าท่ีควร ทั้งน้ีเน่ืองมาจากการประชาสมัพนัธ์ การติดต่อส่ือสาร  
 
ข้อเสนอแนะ 
                 1.  ข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลการวจิยัไปใช้  มดีังนี ้
        1.1  หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในระดบันโยบาย ซ่ึงประกอบดว้ยผูบ้ริหารโรงเรียน และผูรั้บผดิชอบการ
ดาํเนินงานในฝ่ายต่างๆ ควรนาํผลการวิจยัไปกาํหนดนโยบาย และแผนการดาํเนิน ดงัน้ี 
  1.1.1  ผูบ้ริหารและฝ่ายวิชาการ ควรจัดการประชุมเพ่ือกาํหนดนโยบายท่ีเปิดโอกาสให้
ผูป้กครองเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัหลกัสูตรสถานศึกษา หรือจดัการเรียนการสอนโดยใหผู้ป้กครองมีส่วนร่วม
ในการสอนนกัเรียนท่ีบา้น 
  1.1.2  ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป ควรกาํหนดแนวทางให้ตวัแทนผูป้กครอง หรือคณะกรรมการ
สถานศึกษาเขา้มาร่วมวางแผนและรับฟังการพฒันาและใชอ้าคารสถานท่ีในโรงเรียน  



วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปีท่ี 10 ฉบบัท่ี 1 
โครงการบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 

 

 208

  1.1.3  ฝ่ายการจดับริการนกัเรียน ควรกาํหนดแนวทางใหผู้ป้กครองไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการ
พฒันาการเรียนรู้ของเด็กในด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ รวมทั้ งการวางแผนการจัดหาและติดตั้ งอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ใหเ้พียงพอกบัจาํนวนของเด็ก 
  1.1.4  ฝ่ายสัมพนัธ์ชุมชน ผูบ้ริหารโรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษา ควรมีการร่วมกนั
กาํหนดทิศทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 คร้ัง และมีการคดัเลือกคณะกรรมการ
สถานศึกษาและเครือข่ายผูป้กครอง เขา้มาร่วมเป็นคณะกรรมการสถานศึกษา ตามความเหมาะสม 
                         1.2  หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งระดบัปฏิบติัการ ประกอบดว้ย บุคลากรครูและเจา้หนา้ท่ีฝ่ายต่างๆ ใน
โรงเรียน ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายงบประมาณ ฝ่ายบุคลากร และฝ่ายบริหารงานทัว่ไป ควรนาํนโยบายการดาํเนินงานใน
ดา้นต่างๆ ของโรงเรียนท่ีไดจ้ากการวิจยัไปประยุกตใ์ช้ให้เขา้กบัการดาํเนินงานและการจดักิจกรรม เพื่อนาํไป
พฒันาและกาํหนดแนวทางการดาํเนินงานใหดี้ยิง่ข้ึน 

    2. ข้อเสนอแนะสําหรับการวจิยัคร้ังต่อไป 
          2.1  ควรศึกษาความพึงพอใจของผูป้กครองนักเรียน ในการจดัการศึกษาของโรงเรียนอนุบาล
เอกชน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 
          2.2  ควรศึกษาความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูผูส้อน ต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัด
การศึกษาของโรงเรียนอนุบาลเอกชน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 
          2.3  ควรศึกษาปัญหาและความต้องการของผูป้กครองนักเรียน ต่อการพฒันาการศึกษาระดับ
ปฐมวยั ของโรงเรียนอนุบาลเอกชน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 
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ปัจจัยจูงใจท่ีมีผลต่อการทํางานของพนักงานรับโทรศัพท์ ศูนย์ลูกค้าสัมพนัธ์ 
บริษัท ทโีอที จํากัด (มหาชน)* 

Motivation Factors affecting Operation of  Call Center  Operators of  TOT 
CustomerService Center  

 
        นางสาวภูรดา  สุนทรโกปาล**   
        Ms. Purada  Soonthronkopal 

 
บทคดัย่อ 
 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัจูงใจท่ีมีผลต่อการทาํงานของพนกังานรับโทรศพัท ์ศูนยลู์กคา้
สัมพนัธ์ บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) และเพื่อเปรียบเทียบปัจจัยจูงใจท่ีมีผลต่อการทาํงานของพนักงานรับ
โทรศพัท ์ศูนยลู์กคา้สัมพนัธ์ จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 254 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การวิจยัเป็นแบบสอบถาม  วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้วามถ่ี  ร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบ
ค่าที และ การวิเคราะห์ความแปรปรวน 
 ผลการวิจยัพบวา่  1)  ปัจจยัจูงใจท่ีมีผลต่อการทาํงาน ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นราย
ขอ้ พบวา่  พนกังานมีความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบัมากทั้งหมด 10 รายการ 3 อนัดบัแรกคือ ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั
ตอ้งใชค้วามรู้ความสามารถ และความอดทนสูง  ลกัษณะงานท่ีปฏิบติัตอ้งฝึกฝนหมัน่ทบทวนและเพ่ิมเติมความรู้ใหม่ๆ 
เสมอ  และบรรยากาศในการทาํงานกบัเพื่อนร่วมงานอบอุ่นเป็นกนัเอง 2) ผลการเปรียบเทียบปัจจยัจูงใจท่ีมีผลต่อการ
ทาํงานของพนกังานรับโทรศพัท ์จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ พบว่า พนกังานท่ีมีอายกุารทาํงานต่างกนัมี
ความคิดเห็นในภาพรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จาํนวน 2 รายการ คือ ทาํงานร่วมกับผูบ้ังคบับัญชาได้เป็นอย่างดี  
องคก์รมีนโยบายการบริหารอยา่งชดัเจนเขา้ใจง่าย  และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 
3 รายการ คือ  ลกัษณะงานท่ีปฏิบติัจาํเป็นตอ้งใชท้กัษะเฉพาะ  ลกัษณะงานท่ีปฏิบติัตอ้งฝึกฝน หมัน่    ทบทวน 
และเพ่ิมเติมความรู้ใหม่ๆ เสมอ  และองคก์รมีอุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีทนัสมยั อยูใ่นสภาพดี เหมาะสมกบัการใชง้าน 
 
Abstract 
 The purposes of this research were to study the motivation factors affecting Operation of Call Center 
Operators of TOT Customer Service Center, and to compare the motivation Factors to Operation of  Call Center 
Operators of  TOT Customer  Service Center based on demographic characteristics. There were 254 samples. 

                                     
 * บทความภาคนิพนธ์ 
** บริหารธุรกิจมหาบัณฑติ สาขาวชิาบริหารธุรกิจ (การตลาด) มหาวทิยาลัยราชภัฏธนบุรี 
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The questionnaire was a research tool. Data were analyzed by use of frequency, percentage, mean, standard 
deviation, t-test and analysis of variance. 
 The findings revealed that 1) the overall motivation factors affecting the Operation were at moderate 
level. Considering into aspects, the overall employees’ opinions were at high level in 10 items. The first  
highest 3 items were the operation that needed knowledge, skill, and tolerance; the operation that needed 
training, practicing, and adding new knowledge; and the warm working atmosphere with colleagues.  
2) Compared between motivation factors affecting the operation of call center operators based on demographic 
characteristics, the results showed that employees in different working experience had difference in overall 
opinions at 0.05 significant level. Considering in items, 2 items were different at 0.01 which were “ good 
working with commander”, “clear managing policies made by organization. 3 items were different at 0.05 
which were operation needed technical skill, operation needed training, practicing, and adding new knowledge       
and organization had modern, good-conditioned tools which suitable for the work.  
 
ความนํา 
                   ภายใตส้ภาพแวดลอ้มทางการตลาดท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ทาํใหธุ้รกิจต่างหนัมาใหค้วามสาํคญักบั
การรักษาลูกคา้มากข้ึน  เคร่ืองมือหน่ึงสาํหรับนกัการตลาดท่ีตอ้งการสร้างความประทบัใจ เพ่ิมความภกัดีใน   ตรา
สินคา้ และสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีกบัลูกคา้ คือการบริหารงานลูกคา้สัมพนัธ์ (customer relationship management) 
หรือท่ีเรียกยอ่ๆวา่ CRM  
                  ระบบศูนยบ์ริการลูกคา้ (Call Center)  เป็นระบบหน่ึงท่ีเป็นตวัส่งเสริมการทาํ CRM ท่ีมีประสิทธิภาพ
มาก จึงทาํให้องคก์รธุรกิจ และองคก์รรัฐบาลส่วนใหญ่ทาํการจดัตั้ง Call Center ข้ึน   ซ่ึงบริษทั ทีโอที จาํกดั 
(มหาชน) มีการจดัตั้ง Call Center 1111 โดยเป็นการใหบ้ริการขอ้มูลภาครัฐเพ่ือประชาชน และ Call Center 1100 
ซ่ึงลูกคา้สามารถสอบถามขอ้มูลท่ีเก่ียวกบั TOT ไดทุ้กประเภท เช่น ขอ้มูลสินคา้และบริการ ขอ้มูลเก่ียวกบัใบแจง้
ค่าบริการ บริการรับแจง้โทรศพัทข์ดัขอ้ง บริการรับเร่ืองร้องเรียนต่างๆของ TOT ในอนาคตจะพฒันาเป็นระบบ 
One stop service คือจะอาํนวยความสะดวกให้ลูกคา้ในทุกประเภท เช่น การขอติดตั้งโทรศพัท์ใหม่ ขอ
เปล่ียนแปลงบริการ และเร่ืองท่ีเป็นการทาํธุรกรรมกบั TOT ลูกคา้ไม่ตอ้งเดินทางไปท่ีศูนยบ์ริการลูกคา้  โดยจะทาํ
ทุกอยา่งผา่น Call Center เพยีงอยา่งเดียว 
         ดงันั้นผูท่ี้จะมาเป็น Call Agent หรือพนักงานรับสายได้นั้น ตอ้งมีทกัษะสูงในการใช้ระบบ 
(โปรแกรมสําเร็จรูปสาํหรับใชใ้นงาน Call Center)   มีใจรักงานบริการ   มีภาษาการพูดท่ีค่อนขา้งชดัเจน เป็น 
ทางการ และมีความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์สินคา้และบริการของบริษทั TOT  โดยมีการ Train หรืออบรบพนกังาน
รับสาย (Call Agent)  เป็นเวลา 1 เดือนก่อนทาํงานจริง เพื่อท่ีจะสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ตาม
คุณลกัษณะของผูใ้หบ้ริการทางโทรศพัท ์ ซ่ึงพนกังานรับสายนั้น มีบทบาทและหนา้ท่ีในการปฏิบติังานในแต่ละ
วนัคือการรับโทรศพัทจ์ากลูกคา้ท่ีติดต่อเขา้มาเพื่อสอบถามขอ้มูล ผลิตภณัฑ ์หรือบริการของบริษทั รวมถึงการ
ซักถามขอ้ปัญหาต่างๆ ตามความตอ้งการของลูกคา้ในแต่ละราย   ดงันั้นพนักงานให้บริการทางโทรศพัท์ หรือ
พนักงานรับโทรศพัท์จาํเป็นตอ้งมีคุณลกัษณะและทกัษะบางประการในการให้บริการด้านขอ้มูลการตอบขอ้
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ซักถามหรือปัญหาจากลูกคา้ เพื่อสร้างความประทบัใจ และเกิดความนิยมชมชอบในการให้บริการของบริษทั 
พนกังานรับโทรศพัทเ์ป็นด่านแรกท่ีจะติดต่อกบัลูกคา้ และสร้างประโยชน์จากบริการใหแ้ก่ลูกคา้ท่ีโทรศพัทเ์ขา้
มา และยงัส่งเสริมภาพลกัษณ์ท่ีดีใหบ้ริษทัดว้ย 
   ผลการดาํเนินงานท่ีผ่านมากว่า 5 ปี พบว่าคุณภาพของการใหบ้ริการของพนกังานรับสาย ซ่ึงเป็นผู ้
ใหบ้ริการโดยตรงกบัลูกคา้ โดยพิจารณาในดา้นของประสิทธิภาพของการใหบ้ริการโดยรวม และจากผลสํารวจ
จากลูกคา้ท่ีเคยใชบ้ริการ  พบว่ายงัไม่พึงพอใจกบั การใหบ้ริการเท่าท่ีควร ปัจจยัหลกัมาจากพนกังานรับสาย (Call 
Agent) ซ่ึงถือว่ามีความสําคญัท่ีสุด เน่ืองจากเป็นด่านแรกท่ีจะทาํให้ผูใ้ชบ้ริการหรือลูกคา้เกิดความประทบัใจ 
ฉะนั้นหากพนกังานรับสายไม่มีแรงจูงใจในการปฏิบติังานก็จะส่งผลใหท้าํงานไดไ้ม่มีประสิทธิภาพ และเกิดผล
กระทบต่อภาพลกัษณ์ขององคก์รได ้
                     จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง พบว่า ประสิทธิภาพของการให้บริการลูกคา้มีความสัมพนัธ์กนั
อยา่งใกลชิ้ดกบัแรงจูงใจในการทาํงานของผูใ้หบ้ริการหรือพนกังานรับสาย  ดงันั้น   การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี จึง
มุ่งเน้นท่ีจะศึกษาถึงปัจจยัจูงใจท่ีมีผลต่อการทาํงานของพนักงานรับสาย ซ่ึงเป็นผูใ้ห้บริการกบัลูกคา้โดยตรง       
โดยทาํการศึกษาตามทฤษฎีสองปัจจยั (Two Factors Theory) ของ Frederick Herzberg คือ ปัจจยัจูงใจ และปัจจยั
สุขอนามยั โดยปัจจยัจูงใจ คือ ส่ิงท่ีช่วยกระตุน้ใหเ้กิด ความพึงพอใจในการทาํงาน ซ่ึงจะเป็นท่ีมาของการมีขวญั
กาํลงัใจ เต็มใจสร้างผลงานใหป้ฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และปัจจยัสุขอนามยันั้นก็คือ ปัจจยัท่ี
ช่วยใหพ้นกังานยงัคงทาํงานอยูแ่ละรักษาเขาไวไ้ม่ใหอ้อกไปทาํงานท่ีอ่ืน แต่เม่ือไม่ไดรั้บปัจจยัสุขอนามยัท่ีดีก็จะ
ทาํใหพ้นกังานไม่พอใจและไม่มีความสุขในการทาํงาน (Herzberg, 1964 อา้งถึงใน บุศรา เตียรบรรจง, 2546,หนา้
18-20) ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัจูงใจท่ีมีผลต่อการทาํงานของพนกังานรับโทรศพัท ์ในศูนยลู์กคา้สัมพนัธ์ 
ของบริษทั ทีโอที จาํกัด (มหาชน) เพื่อให้ผูบ้ริหารสามารถนําขอ้มูลท่ีได้รับจากการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีใช้เป็น
แนวทางในการสร้างแรงจูงใจในการทาํงาน  และปรับปรุงประสิทธิภาพการทาํงานของพนกังานรับโทรศพัท ์เพ่ือ
สร้างความพึงพอใจในการใหบ้ริการแก่ลูกคา้สูงสุด 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

1.  เพือ่ศึกษาปัจจยัจูงใจท่ีมีผลต่อการทาํงานของพนกังานรับโทรศพัท ์ศูนยล์ูกคา้สัมพนัธ์ บริษทั  ที
โอที จาํกดั (มหาชน) 

2.  เพื่อเปรียบเทียบปัจจยัจูงใจท่ีมีผลต่อการทาํงานของพนกังานรับโทรศพัท ์จาํแนกตามลกัษณะ
ประชากรศาสตร์ 
 
สมมติฐานของการวจิยั 

ปัจจัยจูงใจท่ีมีผลต่อการทาํงานของพนักงานรับโทรศพัท์ ท่ีแยกตามลกัษณะประชากรศาสตร์  
แตกต่างกนั 
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ขอบเขตของการวจิยั 
            ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ พนกังานรับโทรศพัท ์ในศูนยล์ูกคา้สัมพนัธ์ บริษทั ทีโอที จาํกดั 

(มหาชน) จาํนวน 731 คน 
       กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นงานวิจยัคร้ังน้ี เป็นพนกังานรับโทรศพัท ์ในศูนยลู์กคา้สัมพนัธ์ บริษทั ทีโอที 

จาํกดั (มหาชน) ท่ีเลือกเป็นกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 254 คน โดยการสุ่มตวัอยา่งอยา่งง่าย (simple random sampling)  
และจากตารางกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งของ Krejcie และ Morgan  (Krejcie and Morgan, 1970,  p. 608) 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
                     1.  การศึกษาเอกสาร  ตาํรา และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
                     2.  การจัดทําโครงสร้างของแบบสอบถามให้มีเน้ือหาครอบคลุมวัตถุประสงค์ ของการวิจัยคร้ังน้ี         
แบบสอบถาม มี 2 ตอน  คือ  
                                  2.1  สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่  เพศ  อาย ุ สถานภาพสมรส  ระดบัการศึกษา   
และประสบการณ์การทาํงาน 
                                  2.2   แรงจูงใจในการทาํงานของพนกังานรับโทรศพัท ์ ลกัษณะแบบสอบถาม เป็น  มาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดบัของลิเคิร์ท (Likert)  

     3.  นาํแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระ ของมหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
ไดต้รวจสอบความสอดคลอ้งของเน้ือหา กบัวตัถุประสงคข์องการวิจยั  เป็นการศึกษาความเท่ียงตรง (Validity) 
ของแบบสอบถาม แลว้นาํมาปรับปรุงแกไ้ข เพ่ือใหไ้ดค้าํถามท่ีชดัเจน สามารถส่ือความหมายไดต้รงประเด็น และ
เหมาะสมยิง่ข้ึน 
                     4.  นาํแบบสอบถามไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอย่างในการวิจยั  จาํนวน 30 ชุด  แลว้นาํขอ้มูลดงักล่าว
มาหาความเช่ือมัน่ (reliability)  ของแบบสอบถามโดยใชสู้ตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาสหสัมพนัธ์ ของครอนบคั 
(Cronbach’s alpha Coefficient) ไดค้า่ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม  0.872 
 
การรวบรวมข้อมูล 
                  การรวบรวมขอ้มูลผูว้ิจยัไดด้าํเนินการเก็บขอ้มูลด้วยการขอความร่วมมือจากพนักงานรับโทรศพัท ์
ของบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) โดยนาํแบบสอบถามไปแจกใหก้ลุ่มตวัอย่างกรอกขอ้มูล  จาํนวน  254  ฉบบั  
แลว้ขอรับคืนดว้ยตนเอง   
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
              ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถาม  จะนาํมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ทุกชุด และนาํมาลง
รหสั  ประมวลผลขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป SPSS (Statistic package for the social science) หาความถ่ี ร้อย
ละ ค่าเฉล่ีย   ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   t-test  และ  F-test  ดงัน้ี 

(1)  วิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยใชค้วามถ่ี และค่าร้อยละ  (Percentage) 
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(2) วิ เคราะห์  ปัจจัย จูงใจ ท่ี มีผลต่อการทํางานของพนักงาน  จําแนกตามลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ โดยใชค้า่เฉล่ีย ( X )  และความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 

(3)  เปรียบเทียบ  ปัจจัยจูงใจท่ีมีผลต่อการทํางานของพนักงาน  จําแนกตามลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์  โดยใชค้า่ t-test  และ F-test   
                     (4)  เปรียบเทียบพหุคูณ เพื่อทดสอบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนน ปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการ      
ปฎิบติังานจากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน โดยใชวิ้ธี Least Significant Difference (LSD) 
 
สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 1. สถานภาพทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
                     พนักงานผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 76.77 อายุ 26-30 ปี ร้อยละ 50.39     
รองลงมาอายุ 20 – 25 ปี ร้อยละ 33.07 โดยส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  ร้อยละ 93.70  รองลงมา 
ระดบัอนุปริญญา  ร้อยละ  5.12  มีสถานภาพโสด ร้อยละ 93.31 รองลงมา คือมีสถานภาพสมรส ร้อยละ 5.90      มี
อายกุารงาน 1 – 3  ปีมากท่ีสุดร้อยละ 41.34 รองลงมาอายงุานมากกวา่ 3 ปี ร้อยละ 32.28    
                     2.การวเิคราะห์ปัจจัยจูงใจทีม่ผีลต่อการทํางานของพนักงานรับโทรศัพท์ จาํแนกตามลกัษณะ
ประชากรศาสตร์ 
 พนกังานท่ีมีความคิดเห็นต่อปัจจยัจูงใจท่ีมีผลต่อการทาํงานของพนกังานรับโทรศพัท ์ ในภาพรวม 
อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X  = 3.19) เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่อยูใ่นระดบัมาก    ( X = 3.50 – 4.31 )  จาํนวน 10 
รายการ 5 อนัดบัแรก คือ   

1. งานท่ีปฏิบติัตอ้งใชค้วามรู้ความสามารถและความอดทนสูง 
2. งานท่ีปฏิบติัตอ้งฝึกฝน หมัน่ทบทวน และเพิม่เติมความรู้ใหม่ๆ เสมอ 
3. บรรยากาศในการทาํงานกบัเพือ่นร่วมงานอบอุ่นเป็นกนัเอง 
4. ท่านและเพือ่นร่วมงานช่วยเหลือกนัในการทาํงาน 
5. งานท่ีปฏิบติัจาํเป็นตอ้งใชท้กัษะเฉพาะ 

 ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัพนกังานทีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี สถานภาพโสด และมีอายกุารทาํงาน
นอ้ยกวา่ 1 ปี  
                    3.การเปรียบเทยีบความคดิเห็นต่อแรงจูงใจ ท่ีมีผลต่อการทํางานของพนักงานรับโทรศัพท์ในศูนย์ 
ลูกค้าสัมพนัธ์ บริษทั ทโีอที จาํกัด (มหาชน) จาํแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ 
    ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อเก่ียวกับปัจจัยจูงใจท่ีมีผลต่อการทาํงานของพนักงานรับ
โทรศพัท ์จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ พบว่า พนกังานท่ีมีอายกุารทาํงานต่างกนั มีความคิดเห็น            ใน
ภาพรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 สาํหรับพนกังานท่ีมีเพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบั
การศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นในภาพรวมไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่  
      พนกังานท่ีมีเพศต่างกนั  มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั0.01 จาํนวน 1  รายการ คือ การไดรั้บ การ
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ยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ        
เสน้ทางการกา้วหนา้ในอาชีพของท่านกาํหนดไวอ้ยา่งชดัเจน 
     พนักงานท่ีมีอายุต่างกนั  มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ  เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่  มีความคิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 2 รายการ คือ  
 1. ท่านทาํงานร่วมกบัผูบ้งัคบับญัชาไดเ้ป็นอยา่งดี 
 2.  หน่วยงานของท่านมีการนโยบายการบริหารอยา่งชดัเจนเขา้ใจง่าย 
 และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 3 รายการ คือ 

1. งานท่ีปฏิบติัจาํเป็นตอ้งใชท้กัษะเฉพาะ 
2. งานท่ีปฏิบติัตอ้งฝึกฝน หมัน่ทบทวน และเพิ่มเติมความรู้ใหม่ๆ เสมอ 
3. มีอุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีทนัสมยั อยูใ่นสภาพดี เหมาะสมกบัการใชง้าน 

 พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่า พนักงานท่ีมีอายุต่างกนั มีความคิดเห็น แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 จาํนวน 2 รายการ คือ 

1. บรรยากาศในการทาํงานกบัเพือ่นร่วมงานอบอุ่น เป็นกนัเอง 
2. ท่านไดรั้บการยอมรับจากเพือ่นร่วมงาน   

 พนกังานท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวมและพิจารณาเป็นรายขอ้ ไม่แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
 พนกังานท่ีมีอายกุารทาํงานต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05  
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าพนกังานท่ีมีอายกุารทาํงานต่างกนั มีความคิดเห็น แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 2 รายการ คือ 

1. หน่วยงานของท่านมีการนโยบายการบริหารอยา่งชดัเจนเขา้ใจง่าย 
2. งานท่ีปฏิบติัตอ้งฝึกฝน หมัน่ทบทวน และเพิ่มเติมความรู้ใหม่ๆ เสมอ  
และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 2 รายการ คือ   
1. หน่วยงานของท่านมีการวางกฎระเบียบอยา่งชดัเจนและเหมาะสม 
2. ท่านสามารถทาํงานเสร็จไดด้ว้ยความรวดเร็วตามมาตรฐานการทาํงาน 

   
การอภปิรายผล 
 การวิจยัเร่ือง ปัจจยัจูงใจท่ีมีผลต่อการทาํงานของพนกังานรับโทรศพัท ์ในศูนยลู์กคา้สัมพนัธ์  บริษทั 
ทีโอที จาํกดั (มหาชน)  ไดข้อ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัจูงใจท่ีมีผลต่อการทาํงานของพนกังานรับโทรศพัท ์ในศูนยล์ูกคา้
สมัพนัธ์  บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ควรนาํมาอภิปรายผล ดงัน้ี 
 1.  วิเคราะห์ปัจจัยจูงใจท่ีมีผลต่อการทํางานของพนักงานรับโทรศัพท์ จําแนกตามลักษณะ           
ทางประชากรศาสตร์ 
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  พนกังานรับโทรศพัทใ์นศูนยลู์กคา้สัมพนัธ์  บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน)  มีความคิดเห็นเก่ียวกบั 
ปัจจยัจูงใจท่ีมีผลต่อการทาํงานของพนกังานรับโทรศพัท ์ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( X  = 3.19)            
เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก    ( X = 3.50 – 4.31 )  จาํนวน 10 รายการ คือ   

1. งานท่ีปฏิบติัตอ้งใชค้วามรู้ความสามารถและความอดทนสูง 
2. งานท่ีปฏิบติัตอ้งฝึกฝน หมัน่ทบทวน และเพิม่เติมความรู้ใหม่ๆ เสมอ 
3. บรรยากาศในการทาํงานกบัเพือ่นร่วมงานอบอุ่น เป็นกนัเอง 
4. ท่านและเพือ่นร่วมงานช่วยเหลือกนัในการทาํงาน 
5. งานท่ีปฏิบติัจาํเป็นตอ้งใชท้กัษะเฉพาะ 
6. ท่านไดรั้บการยอมรับจากเพือ่นร่วมงาน 
7. ท่านสามารถทาํงานเสร็จไดด้ว้ยความรวดเร็วตามมาตรฐานการทาํงาน 
8. งานท่ีทาํอยูร่ะบุหนา้ท่ีความรับผิดชอบชดัเจน                    
9. ท่านทาํงานร่วมกบัผูบ้งัคบับญัชาไดเ้ป็นอยา่งดี 
10. ท่านยนิดีเม่ือทราบวา่ตาํแหน่งหนา้ท่ีของท่านมีความสาํคญัต่อภาพลกัษณ์ 

 มีค่าสอดคลอ้งกบัพนกังานทีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี สถานภาพโสด และมีอายกุารทาํงานนอ้ย
กวา่ 1 ปี  
      ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย  กัญญาภรณ์  ศรีสุข (2542)  ศึกษาเร่ือง ปัจจัยจูงใจในการทาํงานของ
พนักงาน ระดับการปฏิบติัการในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ พบว่า พนักงานส่วนใหญ่เห็นว่าปัจจัยจูงใจทุก
ปัจจยัมีความสาํคญัในระดบัมากในการทาํงาน ไดแ้ก่ สภาพการทาํงาน การบงัคบับญัชา ประชาสัมพนัธ์กบัเพื่อน
ร่วมงาน นโยบายและการบริหารของบริษทั ความสัมพนัธ์กบัหวัหนา้งาน ชีวิตส่วนตวั ค่าตอบแทน ความมัน่คง
ในการทาํงาน    ความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น ตาํแหน่งงาน ผลสาํเร็จในการทาํงาน โอกาสเจริญเติบโตในหนา้ท่ีการงาน 
ความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน ความรับผดิชอบในหนา้ท่ี การงาน ลกัษณะท่ีทาํ และการยอมรับจากผูอ่ื้น   และ
สอดคลอ้งกบังานวิจัยของ   ลดัดา กุลนานันท์ (2544) ได้ศึกษา เร่ือง  แรงจูงใจท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังานวิจัย
สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย (วท.) พบวา่ พนกังานส่วนใหญ่เป็นชาย อายรุะหว่าง  41 
– 50 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรี และประสบการณ์ในการทาํงานระหว่าง 11 – 15 ปี โดยพนักงานมีแรงจูงใจ
เรียงจากมากไปนอ้ยดงัน้ี ลกัษณะงาน ความรับผิดชอบ ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน ความสาํเร็จในงาน การ
ยอมรับจากผูอ่ื้น ความกา้วหนา้ในงาน การบงัคบับญัชา สภาพการทาํงาน นโยบายการบริหาร และเงินเดือนค่าจา้ง 
ตามลาํดบั 

   จะเห็นไดจ้ากผลการวิจยัท่ีไดน้ั้นส่วนใหญ่ความคิดเห็นท่ีอยู่ในระดบัมากจะเป็นในเร่ืองความสัมพนัธ์
ต่อเพื่อนร่วมงานท่ีดี  บรรยากาศในการทาํงานท่ีอบอุ่นช่วยเหลือกนั  ซ่ึงมีผลต่อปัจจัยจูงใจในการทาํงาน แต่
ในทางตรงขา้ม ความคิดเห็นท่ีอยู่ในระดบันอ้ย ส่วนใหญ่จะเป็นในเร่ือง ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกบังาน  โบนสั 
และการจ่ายเงินล่วงเวลาท่ียติุธรรม ฉะนั้นหากองคก์รจะมีการวาแผนงานเพ่ือสร้างเสริมแรงจูงใจในการทาํงานนั้น 
คงตอ้งคาํนึงถึงการสร้างบรรยากาศในท่ีทาํงานใหอ้บอุ่น รักสามคัคี และมีการเสริมแรงอ่ืนๆ ในดา้นค่าตอบแทน
ท่ีเป็นธรรมมากยิง่ข้ึน 
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    2.  การเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจัยจูงใจท่ีมีผลต่อการทาํงานของพนักงานรับโทรศพัท ์
จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ 
 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัจูงใจท่ีมีผลต่อการทาํงานของพนกังานรับโทรศพัท ์
 2.1  พนักงานท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกนั พบว่า มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัจูงใจท่ีมีผลต่อการ
ทาํงานโดยรวม และพิจารณาเป็นรายขอ้  ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
 2.2  พนกังานท่ีมีเพศต่างกนั พบว่า มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัจูงใจท่ีมีผลต่อการทาํงานโดยรวม  
ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 จาํนวน 1  รายการ คือ การไดรั้บการยอมรับจากเพ่ือนร่วมงาน และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั  0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ เสน้ทางการกา้วหนา้ในอาชีพของท่านกาํหนดไวอ้ยา่งชดัเจน 
 2.3พนกังานท่ีมีอายุต่างกนั    มีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ  เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า  มีความคิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 2 รายการ คือ   
(1) ท่านทาํงานร่วมกบัผูบ้งัคบับญัชาไดเ้ป็นอยา่งดี   (2) หน่วยงานของท่านมีการนโยบายการบริหารอยา่งชดัเจน
เขา้ใจง่าย  และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 3 รายการ คือ (1) งานท่ีปฏิบติัจาํเป็นตอ้ง
ใชท้กัษะเฉพาะ  (2)งานท่ีปฏิบติัตอ้งฝึกฝน หมัน่ทบทวน และเพิ่มเติมความรู้ใหม่ๆ เสมอ  (3) มีอุปกรณ์เคร่ืองมือ
ท่ีทนัสมยั อยูใ่นสภาพดี เหมาะสมกบัการใชง้าน 
 2.4  พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั   มีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติ  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า  พนกังานท่ีมีอายตุ่างกนั มีความคิดเห็น แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 2 รายการ คือ (1) บรรยากาศในการทาํงานกบัเพื่อนร่วมงานอบอุ่น เป็นกนัเอง   (2) ท่าน
ไดรั้บการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน   

2.5 พนกังานท่ีมีอายกุารทาํงานต่างกนั   มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติ ท่ีระดบั 0.05  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า พนกังานท่ีมีอายกุารทาํงานต่างกนั มีความคิดเห็น แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 2 รายการ คือ (1) หน่วยงานของท่านมีการนโยบายการบริหารอยา่ง
ชดัเจนเขา้ใจง่าย  (2) งานท่ีปฏิบติัตอ้งฝึกฝน หมัน่ทบทวน และเพิ่มเติมความรู้ใหม่ๆ เสมอ  และแตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 2 รายการ คือ  (1) หน่วยงานของท่านมีการวางกฎระเบียบอยา่งชดัเจน
และเหมาะสม        (2) ท่านสามารถทาํงานเสร็จไดด้ว้ยความรวดเร็วตามมาตรฐานการทาํงาน 
 สอดคลอ้งกบังานวิจยั นภาพร  อยูถ่าวร (2547) ไดศึ้กษาเร่ือง ตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งกบัแรงจูงใจในการ
ปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีประจาํ มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต วิทยาเขตพฒันาการ ผลการศึกษาพบว่า   ตวัแปร  ท่ีมี
ความสัมพนัธ์ทางบวกกบัแรงจูงใจกบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีประจาํ มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต 
วิทยาเขตพฒันาการ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มี 5 ตวัแปร ไดแ้ก่  รายได ้บรรยากาศในการปฏิบติังาน 
สมัพนัธ์ภาพระหว่างเจา้หนา้ท่ีกบัผูบ้งัคบับญัชา  สัมพนัธ์ภาพระว่างเจา้หนา้ท่ีกบัเพื่อนร่วมงาน และอาย ุ  ตวัแปร
ท่ีไม่มีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของเจ้าหน้าท่ีประจาํ มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต วิทยาเขต
พฒันาการ มี 12 ตวัแปร ไดแ้ก่  เพศชาย  เพศหญิง  ระดบัการศึกษาท่ีตํ่ากว่าปริญญาตรี  ระดบัการศึกษาระดบั
ปริญญาตรี  ระดบัการศึกษาท่ีสูงกวา่ปริญญาตรี สถานภาพโสด  สถานภาพคู่  สถานภาพหมา้ย         ประสบการณ์
ทาํงาน  บุคลิกภาพ  ภาระความรับผิดชอบ และสัมพนัธภาพระหว่างเจา้หนา้ท่ีกบัสมาชิกในครอบครัว  ตวัแปรท่ี
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ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีประจาํมหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต วิทยาเขตพฒันาการ อย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 มี 4 ตวัแปร โดยเรียงลาํดบัจากตวัแปรท่ีส่งผลมากท่ีสุดไปยงัตวัแปรท่ีส่งผลนอ้ย
ท่ีสุด ไดแ้ก่  สัมพนัธภาพระหว่างเจา้หน้าท่ีกบัผูบ้งัคบับญัชา สัมพนัธภาพระหว่างเจา้หน้าท่ีกบัเพื่อนร่วมงาน  
รายได ้ และเพศชาย  ตามลาํดบั  จะเห็นไดว้่าตวัแปรท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานนั้นค่อนขา้งสอดคลอ้ง 
กับงานวิจัยฉบับน้ีเน่ืองจาก ตัวแปรท่ีมีความสัมพนัธ์ทางบวกนั้น คือ รายได้  บรรยากาศในการปฏิบัติงาน 
สัมพนัธ์ภาพระหวา่งบุคคลในสถานท่ีทาํงาน เป็นตน้  
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยเก่ียวกับ ปัจจัยจูงใจท่ีมีผลต่อการทาํงานของพนักงานรับโทรศพัท์ในศูนยลู์กคา้
สัมพนัธ์  บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน)   อนัจะเป็นขอ้มูลในการพฒันาคุณภาพของการใหบ้ริการของพนกังาน
รับสาย  เพือ่ใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน  ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากการวิจยั  ดงัน้ี 
 ผลจากการทาํการวิจัยในคร้ังน้ี พบว่า ลักษณะส่วนบุคคลของพนักงานจําแนกตาม เพศ อาย ุ
สถานภาพ ระดบัการศึกษา และอายกุารทาํงาน มีความเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัจูงใจท่ีมีผลต่อการทาํงานของพนกังาน
รับโทรศพัท ์ คือ  พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาสูงมีแรงจูงใจในการทาํงานท่ีนอ้ยกว่า เน่ืองจากพนกังานดงักล่าว
เห็นว่าผลตอบแทนจากการทาํงาน  รวมถึง โอกาสกา้วหนา้ในการทาํงานนั้นนอ้ย  นอกจากน้ี  พนกังานท่ีมีอาย ุ      
อายุการทาํงานนอ้ย  มีแรงจูงใจในการทาํงานท่ีนอ้ยเช่นกนั  โดยพนกังานท่ีมีอายุนอ้ยอาจจะจบการศึกษาไดไ้ม่
นาน  และเขา้ทาํงานเป็นพนกังานรับโทรศพัท ์ ระหว่างคน้หางานท่ีเหมาะสมกบัตนเอง  อีกทั้งอาจจะมีความไม่
เขา้ใจถึงภาพลกัษณ์และความสาํคญัของการใหบ้ริการ  เพราะพนกังานรับโทรศพัทจ์ะเป็นด่านแรกท่ีจะไดรั้บการ
ติดต่อจากลูกคา้  ซ่ึงตรงกบัทฤษฎีสองปัจจยัของเฟรเดริค เฮอร์เบอร์ก (Ferderick  Herzberg) ว่า ปัจจยัจูงใจ 
(แรงจูงใจภายใน)  เช่น  ความกา้วหนา้ ,ไดรั้บการยอมรับ  (แรงจูงใจภายนอก)  เช่น  สภาพแวดลอ้ม  ค่าจา้งหรือ
เงินเดือน  นั้น มีความสําคญัอย่างยิ่งท่ีจะรักษาคนไวใ้นองค์กร    โดยเฉพาะในการดาํเนินงาน Call Center  
พนกังานรับสายจะมีอตัราหมุนเวียนการเขา้ออกอยู่ในระดบัสูง  ทาํใหอ้าจส่งผลกระทบต่อการบริหารงานลูกคา้
สัมพนัธ์  (CRM)  
 ดงันั้น  จึงควรมีการกาํหนดเส้นทางความกา้วหนา้ในอาชีพ  (career  path)  รวมถึง การสร้างความรู้  
ความเขา้ใจให้แก่พนกังานรับสายถึงความสําคญัในการสร้างความประทบัใจแก่ลูกคา้  ใหเ้กิดประสิทธิภาพของ
การใหบ้ริการ   เพ่ือภาพลกัษณ์ท่ีดีขององคก์ร 
  
 ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาคร้ังต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการใหบ้ริการลูกคา้ของพนกังานรับ
โทรศพัท ์
 2. ในการวิจัยคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงปริมาณใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูล  ในการวิจยัคร้ังต่อไปควรศึกษาวิจยัในเชิงคุณภาพโดยวิธีการเกบ็ขอ้มูล โดยการสมัภาษณ์เพ่ิมเติม  
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บทคดัย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค ์เพื่อ  เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค ในตลาดนํ้ าไทร
นอ้ย  จงัหวดันนทบุรี และเพ่ือเปรียบเทียบส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค จาํแนก
ตามปัจจยัส่วนบุคคล กลุ่มตวัอย่างจาํนวน 385 คน เคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการใช ้
ความถ่ี ร้อยละ คา่เฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวน 

 ผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริโภคมาซ้ือสินคา้ในช่วงเวลา 11.00-13.00 น. ร้อยละ 54.29 มาซ้ือสินคา้กบัญาติ 
ร้อยละ 44.16 ใชเ้งินซ้ือสินคา้ 201-500 บาท ร้อยละ 74.81 ซ้ือเพื่อใช/้รับประทานเอง ร้อยละ 65.97 ส่ิงจูงใจใน
การซ้ือเพราะมีสินคา้หลายประเภท ร้อยละ 42.60 เหตุผลในการมาซ้ือจากการประชาสัมพนัธ์ ร้อยละ 60.00 
เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตวั ร้อยละ 49.61  ผลการเปรียบเทียบส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการซ้ือสินคา้
ของผูบ้ริโภค จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษา เพศ และอาชีพ ต่างกนั มีความ
คิดเห็นเก่ียวกบัความสําคญัของส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการซ้ือสินคา้ ในภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 ตามลาํดบั เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นผลิตภณัฑ ์ผูบ้ริโภคท่ีมี
ระดบัการศึกษา รายไดต้่อเดือน และอาชีพ ต่างกนั มีความคิดเห็น แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 ดา้นราคาผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพสมรสและรายไดต่้อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่ายผูบ้ริโภคท่ีมีเพศต่างกนัมีความคิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และดา้นการส่งเสริมการตลาด ผูบ้ริโภคท่ีมี อาย ุและสถานภาพสมรสต่างกนัมีความคิดเห็น
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 
Abstract 
 The purposes of this research were to study consumers’ buying behavior at Sai Noi Floating Market, 
Nonthaburi Province, and to compare the marketing mix affecting commodity buying in terms of individual 
factors. The samples consist of 385 consumers. The tool used in the project was questionnaire. The methods of 
data analysis were frequency, percentage, means, standard deviation value, t-test, and variance analysis. 
 The outcomes revealed that 54.29% of consumers came during 11.00 a.m.-1.00 p.m., 44.29% came 
with their relatives, 74.8% spent 201-500 baht, 65.97% were self consuming, 42.60% of customers, buying 

                                                 
  * บทความภาคนิพนธ ์
** บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด) มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
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motivation was due to the varieties of  goods, 60.00% of buying was caused by advertisement, 49.61% of 
customers came by their own vehicles. The comparisons’ on marketing mix affected consumers’ buying 
classified by personal aspects was found that consumers with different education level, sex and occupation had 
different opinions related to the importance of marketing mix which effected buying goods, in overall, the 
difference on statistical significance were at level 0.01 and 0.05 respectively. In aspect of product, consumers 
with different levels of education, monthly income and occupation possessed different opinions at statistical 
significance at level 0.01.On selling location, consumers of different genders revealed different opinions at the 
level of 0.01 statistical significance, and on marketing promotion, consumers of different age and marital status 
showed different opinions with the level of statistical significance at the level of 0.01.   
 
ความนํา 
 สืบเน่ืองจากวิกฤติการณ์ทางการเงินและเศรษฐกิจในยคุฟองสบู่แตกท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 2 
กรกฎาคม 2540  ทาํใหป้ระเทศไทยไดรั้บผลกระทบอย่างมาก รัฐบาลในสมยันั้นตอ้งขอรับความช่วยเหลือดา้น
การเงินจากกองทุนการเงินระหวา่งประเทศ (IMF) โดยนอกจากภาระท่ีตอ้งชาํระคืนเงินกูพ้ร้อมดอกเบ้ียในเวลาต่อ
มาแลว้ ประเทศไทยยงัตอ้งถูกกดดันให้ทาํตามเง่ือนไขต่างๆ อีกมากมาย เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กลุ่มทุน
ต่างชาติเขา้มาทาํการคา้ในประเทศไทยไดอ้ยา่งเสรีมากข้ึน ส่งผลกระทบต่อธุรกิจท่ีประกอบการโดยคนไทยอยา่ง
มากโดยเฉพาะธุรกิจคา้ปลีก-คา้ส่ง 
 การขยายตวัของการคา้ปลีกต่างชาติส่งผลกระทบต่อคา้ปลีกของคนไทย ธุรกิจคา้ปลีก-คา้ส่งขนาดใหญ่
ท่ีต่างชาติเขา้มาร่วมลงทุนในไทยไดแ้ก่ บ๊ิกซี  เทสโกโ้ลตสั  คาร์ฟูร์ และแม็คโคร  ซ่ึงบางบริษทัเปิดดาํเนินการ
มากกว่า 10 ปีแลว้  แต่เม่ือประเทศไทยประสบปัญหาภาวะเศรษฐกิจและการเงินในช่วงท่ีผ่านมาทาํใหต่้างชาติมี
สัดส่วนในผูถื้อหุน้มากข้ึน และมีการขยายสาขาออกไปมาก  ซ่ึงนอกจากจะขยายสาขาในกรุงเทพฯแถบชานเมือง
และกลางเมืองแลว้  ยงัขยายธุรกิจไปยงัต่างจงัหวดัรอบนอกตามเขตหวัเมืองใหญ่ๆ ส่งผลกระทบต่อคา้ปลีกขนาด
กลางและขนาดเลก็ท่ีตั้งอยู่ในบริเวณใกลเ้คียง ไม่ว่าจะเป็นคา้ปลีกสมยัใหม่ เช่นหา้งสรรพสินคา้  ซูเปอร์มาร์เก็ต  
คอนวิเน่ียนสโตร์ ตลอดจนยี่ป๊ัวและร้านโชวห่วย ซ่ึงเป็นคา้ปลีกแบบดั้ งเดิม ท่ีไม่สามารถปรับตวัรับกบัการ
แข่งขนัท่ีรุนแรงได ้ ทาํให้ตอ้งปิดกิจการไปหลายราย  บางรายตอ้งขายหุ้นให้กบัต่างชาติ  ความไดเ้ปรียบของ
ผูป้ระกอบการต่างดา้วท่ีสําคญัก็คือ มีเงินทุน มีความชาํนาญในดา้นการบริหารงานและการจดัการตลอดจนใช้
เทคโนโลยท่ีีทนัสมยัในการบริหารกิจการสาขาจาํนวนมาก และยงัสามารถช่วยลดตน้ทุนการดาํเนินการต่าง ๆ ได้
ดีกว่าผูป้ระกอบการคนไทย นอกจากน้ีการเป็นผูป้ระกอบการคา้ปลีกขนาดใหญ่ ทาํให้มีอาํนาจต่อรองกบัซัพ
พลายเออร์ในเร่ืองของราคาและการส่งเสริมการขาย หรือแมแ้ต่การจา้งใหผู้ผ้ลิตสินคา้ในประเทศไทยผลิตสินคา้ท่ี
มีเคร่ืองหมายการคา้ของตนเอง (เฮา้ส์แบรนด์) เพื่อนาํมาขายในราคาท่ีถูกกว่าสินคา้ชนิดเดียวกนั การโฆษณา
ประชาสมัพนัธ์กคุ็ม้กวา่ผูป้ระกอบการรายยอ่ย (ศิริพร  ไมแ้ก่นสาร, 2544) 
 ท่ามกลางกระแสการแข่งขนัของธุรกิจคา้ปลีก-คา้ส่งในอุง้มือกลุ่มทุนต่างชาติ ท่ีมีความรุนแรงมากข้ึน
ในทุกขณะ เบ้ืองหลงัคือความล่มสลายของธุรกิจคา้ปลีก-คา้ส่ง ของคนไทยท่ีสืบทอดมาจนนานนับตั้งแต่สมยั
สุโขทยั (พ.ศ. 1781-1981) 700 กว่าปีมาแลว้ท่ีคนไทยเร่ิมรู้จกักบัการคา้ขาย รู้จกัคาํว่า “ตลาด” ซ่ึงในความหมาย
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ของคนทัว่ไปจะหมายถึง สถานท่ีท่ีมีการซ้ือขายสินคา้ ในรูปของวตัถุดิบและสินคา้สําเร็จรูปเป็นประจาํเพื่อการ
บริโภคและอุปโภคในการดาํรงชีวิตของประชาชนทั้งในเขตเมืองและชนบท (เกียรติ  จิวะกุล และคณะ, 2525, 
หนา้ 1)  
 ตลาดจดัเป็นรูปแบบการคา้ปลีก-คา้ส่งเป็นวิถีชีวิตของคนไทยโดยจะมีทั้งท่ีเป็น “ตลาดบก” และ “ตลาด
นํ้า” ซ่ึงมีความเก่ียวพนัอยูก่บัสภาพแวดลอ้มและการตั้งถ่ินฐานของคนไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ตลาดนํ้า เป็น
ตลาดท่ีเกิดข้ึนในชุมชนท่ีมีชีวิตสัมพนัธ์กบัทอ้งนํ้ าและลาํเรือ ในสมยัก่อนเรียกตลาดรูปแบบน้ีว่า “ตลาดเรือ” 
ต่อมาจึงเปล่ียนมาเป็นตลาดนํ้า สภาพท่ีเหมาะแก่การเกิดตลาดนํ้ า ส่วนใหญ่มกัเป็นชุมชนท่ีมีลาํคลองหลายสายมา
บรรจบกนั (สกณีุ  ณฐัพลูวฒัน,์  2541, หนา้ 16, 22) 
 ตลาดนํ้าไทรนอ้ย  อาํเภอไทรนอ้ย จงัหวดันนทบุรี ไดจ้ดัทาํโครงการ ตลาดนํ้าไทรนอ้ย ข้ึน บริเวณลาํ
คลองพระพิมลราชา ขา้งท่ีว่าการ-อาํเภอไทรนอ้ย ถนนบางกรวย-ไทรนอ้ย โดยโครงการดงักล่าว สืบเน่ือง จากภูมิ
ประเทศ ในเขตอาํเภอไทรนอ้ย เป็นพ้ืนท่ี ราบลุ่มภาคกลาง ประชาชน มีอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ มีความ
อุดมสมบูรณ์ ของทรัพยากรธรรมชาติ มีคลองนอ้ยใหญ่มาก ถึง 54 คลอง และ เพื่อเป็น การส่งเสริมสนบัสนุนให้
เกิดรายได ้กบัประชาชนโดยการ เพิ่มตลาดจาํหน่ายสินคา้ ซ่ึงเป็นผลผลิต ของคนในทอ้งถ่ิน อนัเป็นการ ส่งเสริม 
อาชีพ และเพิ่มพูนรายได ้รวมทั้งการส่งเสริม การท่องเท่ียว เชิงอนุรักษ ์และส่งเสริมให ้อาํเภอไทรนอ้ย ไดเ้ป็นท่ี
รู้จกัแพร่หลาย ของ ประชาชนโดยทัว่ไปในการน้ีอาํเภอไทรนอ้ย ไดป้ระสานขอรับการ สนบัสนุน งบประมาณ 
ในการดาํเนินงาน จาก องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันนทบุรี ในการ ก่อสร้างแพ ขายอาหารในนํ้ า ก่อสร้างซุม้และ
ร้านคา้ขายของริมเข่ือน รูปแบบของตลาดท่ีไดก้ล่าวมาเป็นเพียงส่วนหน่ึงท่ีทาํให้ ตลาดนํ้ าไทรนอ้ย เป็นท่ีรู้จกั
ของคนทัว่ไป  แต่ส่วนสําคญัท่ีเปรียบเสมือนแม่เหล็กพลงัท่ีดึงดูดนักท่องเท่ียวให้แวะมาจบัจ่ายใช้สอยซ้ือหา
สินคา้และบริการต่าง ๆ กนัอย่างไม่ขาดสาย คือความหลากหลายของสินคา้  นอกจากจะมารับประทานอาหาร 
สะอาด รสชาติอร่อย บริเวณแพ ซ้ือสินคา้ผลิตภณัฑจ์ากเกษตรกร สินคา้หน่ึงตาํบล- หน่ึงผลิตภณัฑ ์จากกลุ่ม
แม่บา้น กลุ่มเกษตรกรโดยตรงแลว้ อาํเภอไทรนอ้ย ยงัจดัใหมี้บริการท่องเท่ียวทางเรือชมวิถีชีวิต ของชาวอาํเภอ
ไทรนอ้ย บริเวณ สองฝ่ังคลองพระพิมลราชา และบริการรถตู ้นาํท่องเท่ียว เชิงอนุรักษ ์ทางดา้นเกษตรอีกดว้ย 
 เพื่อดํารงไวซ่ึ้งธุรกิจคา้ปลีก-คา้ส่ง  แบบดั้ งเดิมตามวิถีชีวิตของคนไทย และเป็นการส่งเสริมการ
สร้างสรรคผ์ลิตภณัฑท่ี์หลากหลายจากภูมิปัญญาชาวบา้น ใหเ้ป็นท่ีรู้จกัแพร่หลายโดยทัว่ไป  จะเป็นการหมุนเวียน
เงินใหอ้ยูใ่นประเทศและยงัมีโอกาสสร้างรายไดใ้นรูปของเงินตรา ผูว้ิจยัจึงไดศึ้กษาพฤติกรรมในการซ้ือสินคา้
ของผูบ้ริโภค ในตลาดนํ้ าไทรนอ้ย  จ.นนทบุรี เพื่อเป็นแนวทางท่ีถูกตอ้งในการพฒันาและปรับปรุงใหต้ลาดนํ้ า
แห่งน้ีสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีมาใชบ้ริการจึงเป็นส่ิงจาํเป็นท่ีจะตอ้งทาํการศึกษาว่า 
นอกเหนือจากท่ีตลาดนํ้ าแห่งน้ีแลว้ ยงัมีปัจจยัใดอีกท่ีผูบ้ริโภคยงัตอ้งการใหมี้การปรับปรุงและเกิดความพึงพอใจ 
อีกทั้งศึกษาวา่พฤติกรรมของผูบ้ริโภคเป็นแบบใด อนัเป็นการนาํไปสู่การก่อใหเ้กิดการซ้ือซํ้ าและแนะนาํกนัต่อ ๆ
ไปยงัผูบ้ริโภคกลุ่มอ่ืนๆ 
 
วตัถุประสงค์ในการวจิยั 
 1.  เพือ่ศึกษาพฤติกรรมในการซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค ในตลาดนํ้าไทรนอ้ย  จงัหวดันนทบุรี  
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 2.  เพือ่เปรียบเทียบส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค จาํแนกตามปัจจยัส่วน
บุคคล 
 
สมมติฐานของการวจิยั  
 ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
แตกต่างกนั 
 
ขอบเขตของการวจิยั 
 1.  ประชากร 
  ประชากรท่ีทาํการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี  คือกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเดินทางมาตลาดนํ้ าไทรน้อย จงัหวดั
นนทบุรี วนัเสาร์ – อาทิตย ์ประมาณเดือนละ 100,000 คน 
 2.  กลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตวัอยา่งท่ีทาํการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี  คือผูบ้ริโภคท่ีเดินทางมาตลาดนํ้าไทรนอ้ย ในวนัเสาร์ – 
อาทิตย ์เลือกเป็นกลุ่มตวัอย่างโดยการสุ่มกลุ่มตวัอย่างแบบสะดวก (convenience sampling) ขนาดของกลุ่ม
ตวัอยา่งไดจ้ากตารางกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งของ  Krejcie และ Morgan  (1970,p.608) ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 
385 คน 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ ด้าน
ผลิตภณัฑ ์  ดา้นราคา  ดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่าย และ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ซ่ึงแบบสอบถามมีลกัษณะเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ของลิเคิร์ท (Likert) จาํนวน 36 ขอ้ 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการเก็บขอ้มูล ดว้ยการขอความร่วมมือกบักลุ่มตวัอย่างซ่ึงเป็น
กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเดินทางมาตลาดนํ้ าไทรน้อย จังหวดันนทบุรี โดยการนาํแบบสอบถามไปแจกให้กลุ่มตวัอย่าง
กรอกขอ้มูล จาํนวน 385 คน แลว้ขอรับคืนดว้ยตวัเอง ไดแ้บบสอบถามกลบัคืนมาครบจาํนวน 385 ฉบบั คิดเป็น
ร้อยละ 100.00 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถาม จะนาํมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ทุกชุด และนาํมาลงรหัส
ประมวลผลขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูป หาความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test   F-test  
และ LSD  
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สรุปผลการวจิยั 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลพฤติกรรมในการซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค ในตลาดนํ้ าไทรนอ้ย  จงัหวดันนทบุรี สรุป
ผลไดด้งัต่อไปน้ี 
 1.  การวเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของผู้บริโภค  
  ผูบ้ริโภคท่ีมาซ้ือสินคา้ในตลาดนํ้าไทรนอ้ย จงัหวดันนทบุรี ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 81.30  มี
อาย ุ31 – 40 ร้อยละ 42.08 รองลงมาอาย ุ41-50 ปี ร้อยละ 19.48  มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 76.10  รองลงมาโสด 
ร้อยละ 17.14  มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 34.81 รองลงมา ปวช./ปวส./อนุปริญญา  ร้อยละ 32.21  มี
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 บาทข้ึนไป ร้อยละ 44.94  รองลงมา 10,001-15,001 บาท  ร้อยละ 22.08  มีอาชีพ
ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ  ร้อยละ 44.16  รองลงมารับจา้งทัว่ไป ร้อยละ 23.90 
 2.  การวเิคราะห์พฤติกรรมในการซื้อสินค้าของผู้บริโภคในตลาดนํา้ไทรน้อย จงัหวดันนทบุรี  
  ผูบ้ริโภคท่ีมาซ้ือสินคา้ในตลาดนํ้าไทรนอ้ย จงัหวดันนทบุรี ส่วนใหญ่มาซ้ือสินคา้ในช่วงเวลา 11.00 
– 13.00 น. ร้อยละ 54.29 รองลงมาซ้ือสินคา้ในเวลา 13.00-16.00 น. ร้อยละ 31.69 ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มาซ้ือสินคา้
กบัญาติ  ร้อยละ 44.16 รองลงมา มากบัครอบครัว ร้อยละ 32.73 ค่าใช้จ่ายจาํนวนเงินในการซ้ือสินคา้คร้ังละ
ประมาณ  201 – 500 บาท ร้อยละ 74.81  รองลงมาใช้จ่ายเงินในการซ้ือสินคา้ 501-1,000 บาท ร้อยละ 13.51 
วตัถุประสงคใ์นการซ้ือสินคา้ซ้ือเพื่อรับประทาน(ใชเ้อง) ร้อยละ 65.97  รองลงมาซ้ือเป็นของฝาก ร้อยละ 19.22 
ส่ิงจูงใจในการซ้ือสินคา้ในตลาดนํ้ าไทรนอ้ย เพราะมีสินคา้มากมายหลายประเภท ร้อยละ 42.60 รองลงมาซ้ือ
สินคา้เพราะราคาไม่แพง ร้อยละ 34.29  เหตุผลในการมาซ้ือสินคา้จากการประชาสัมพนัธ์ของทางตลาด ร้อยละ 
60.00 รองลงมาคือตั้งใจมา ร้อยละ 34.29 การเดินทางมาซ้ือสินคา้มาดว้ยรถยนตส่์วนตวั ร้อยละ 49.61 รองลงมา
เดินทางมาดว้ยรถรับจา้ง ร้อยละ 25.97 
 3.  การวเิคราะห์ความคดิเห็นของผู้บริโภคทีใ่ห้ความสําคญัต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ
การซ้ือสินค้าของผู้บริโภค 
  ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นเก่ียวกบัความสําคญัของส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลต่อการซ้ือสินคา้ 
โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ( X = 3.41) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นเก่ียวกบั
ความสาํคญัของส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการซ้ือสินคา้ ดา้นผลิตภณัฑอ์ยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.90) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าอยูใ่นระดบัมาท่ีสุด ( X = 4.87) จาํนวน 1 รายการคือ สินคา้มีความสด ใหม่ อร่อย 
  ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นเก่ียวกบัความสําคญัของส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการซ้ือสินคา้ 
ดา้นราคาอยู่ในระดบัปานกลาง ( X = 3.38) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าอยู่ในระดบัมาก ( X = 3.59-3.87) 
จาํนวน 2 รายการ คือ 
   1.  ราคาสินคา้ถูกเม่ือเทียบกบัซ้ือตามตลาดทัว่ไป 
   2.  ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพของสินคา้/บริการ 
  ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นเก่ียวกบัความสําคญัของส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการซ้ือสินคา้ 
ดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่ายอยู่ในระดบัปานกลาง ( X = 3.18) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าอยู่ในระดบัปานกลาง 
( X = 3.12-3.24) ทุกรายการ คือ 
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   1.  บรรยากาศในตลาดนํ้า ร่มร่ืน 
   2.  มีความสะดวกในการเดินทาง มีรถประจาํทางวิ่งผา่น 
   3.  ความเป็นระเบียบในการจดัร้านคา้แยกเป็นประเภท 
   4.  สถานท่ีจอดรถสะดวก มีท่ีจอดมาก 
   5.  ความสะอาดของตลาดขายสินคา้ 
  ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นเก่ียวกบัความสําคญัของส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการซ้ือสินคา้ 
ดา้นการส่งเสริมการตลาดอยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 3.19) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าอยูใ่นระดบัมาก ( X = 
3.67-3.96) จาํนวน 2 รายการ คือ 
   1.  พอ่คา้/แม่คา้มีสินคา้ใหท้ดลองชิม  
   2.  มีการแสดงวิธีการประกอบอาหารใหเ้ห็นท่ีหนา้ร้าน 
 4.  การเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับความสําคัญของส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการซื้อ
สินค้าของผู้บริโภค จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นความสําคญัของส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการซ้ือสินคา้
ของผูบ้ริโภค จาํแนกตามเพศ พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกันมีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่าย แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 
  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นความสําคญัของส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการซ้ือสินคา้
ของผูบ้ริโภค จาํแนกตามอายุ พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกนัมีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นการส่งเสริมการตลาด แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.01 และดา้นผลิตภณัฑแ์ตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นความสําคญัของส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการซ้ือสินคา้
ของผูบ้ริโภค จาํแนกตามสถานภาพสมรส พบวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมี สถานภาพสมรสแตกต่างกนัมีความคิดเห็นโดยรวม
ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นราคา และดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่าย 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นความสําคญัของส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการซ้ือสินคา้
ของผูบ้ริโภค จาํแนกตามระดบัการศึกษา พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมี ระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีความคิดเห็นโดยรวม
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ด้านสถานท่ีจัดจาํหน่ายและด้านการส่งเสริมการตลาด แตกต่างกันอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นความสําคญัของส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการซ้ือสินคา้
ของผูบ้ริโภค จาํแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมี รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนัมีความคิดเห็น
ความสาํคญัของส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมต่อการซ้ือสินคา้ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  เม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมี รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนัมีความคิดเห็นความสําคญัของส่วน
ประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์และดา้นราคา แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ส่วนดา้น
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สถานท่ีจดัจาํหน่าย แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 สาํหรับดา้นการส่งเสริมการตลาด พบว่าไม่
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นความสาํคญัของส่วนประสมทางการตลาดในการซ้ือสินคา้ในตลาด
นํ้ าไทรน้อย จงัหวดันนทบุรี จาํแนกตามอาชีพ พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกันมีความคิดเห็นโดยรวม
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นผลิตภณัฑ ์แตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 สาํหรับดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่าย แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 
 
อภปิรายผล 
 การวิจยัเร่ือง พฤติกรรมในการซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคในตลาดนํ้าไทรนอ้ย จงัหวดันนทบุรีนาํมาอภิปราย  
ดงัน้ี 
 1.  จากการศึกษาความคิดเห็นความสําคญัของส่วนประสมทางการตลาดในการซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค
ในตลาดนํ้าไทรนอ้ย จงัหวดันนทบุรี โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง และรายดา้นพบวา่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ พบว่ากลุ่ม
ผูบ้ริโภคให้ความสําคญัอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุดตามลาํดบัคือ สินคา้โดยทัว่ไปมีคุณภาพผลิตจาก
วตัถุดิบทางธรรมชาติ ปลอดสารพิษ มีบริการล่องเรือชมสวนท่ีมีความปลอดภยัในชีวิต มีสินคา้ใหเ้ลือกมากมาย 
เช่น ขนมไทย อาหารแห้ง อาหารสด ผลไม ้พืชพนัธ์ไม ้และอาหารปรุงเสร็จพร้อมทานมีให้เลือกมากมาย ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัแนวทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด (Kortler, Philip, 2000, p. 16) ซ่ึงกล่าวถึงส่วนประสมทาง
การตลาด (Marketing Mix หรือ 4 P’s) ดา้นผลิตภณัฑ ์ ส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจเพื่อตอบสนองความตอ้งการของ
ลูกคา้ให้พึงพอใจผลิตภัณฑ์ท่ีเสนอขายอาจจะมีตวัตนหรือไม่มีตวัตนก็ได ้ ผลิตภณัฑ์จึงประกอบด้วย สินคา้ 
บริการ ความคิด สถานท่ี องคก์รหรือบุคคล ผลิตภณัฑต์อ้งมีอรรถประโยชน ์ (utility) มีคุณค่า (value) ในสายตา
ของลูกคา้  จึงจะมีผลทาํใหผ้ลิตภณัฑส์ามารถขายได ้และเป็นท่ีดึงดูดใจใหผู้บ้ริโภคมีความสนใจ และสอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของรังสี  สืบนุการณ์ (2546) พฤติกรรมการซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคท่ีตลาดริมนํ้ าดอนหวาย ผล
การศึกษาพบวา่ ผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญัต่อส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑอ์ยูใ่นระดบัมาก 
  ดา้นราคา ในภาพรวม พบว่ากลุ่มผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญัอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุด
ตามลาํดบั คือ ผูบ้ริโภคมองว่าราคาสินคา้สามารถต่อรองได ้ราคาท่ีขายเหมาะสมกบัเศรษฐกิจในปัจจุบนั พ่อคา้
แม่คา้มีป้ายบอกราคาสินคา้อยา่งชดัเจน และมีราคาหลายระดบัใหเ้ลือกซ้ือ เหตุท่ีผลกการศึกษาเป็นเช่นน้ีอาจเป็น
เพราะ ราคาสินคา้ในตลาดนํ้าไทรนอ้ย ราคาไม่แพงนกัผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้โดยไม่คาํนึงถึงราคาเท่าไรแต่จะคาํนึงถึง
คุณค่าของผลิตภณัฑม์ากกว่า ถา้สินคา้มีคุณค่าสูงกว่าราคาผูบ้ริโภคจะตดัสินใจซ้ือ (ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ และคณะ, 
2541, หนา้ 35) 
  ดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่าย ในภาพรวม พบว่ากลุ่มผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญัอยูใ่นระดบัปานกลาง  โดยมี
ค่าเฉล่ียสูงสุดตามลาํดบั  คือ บรรยากาศในตลาดนํ้ าร่มร่ืน  มีความสะดวกในการเดินทาง มีรถประจาํทางวิ่งผ่าน 
ความเป็นระเบียบในการจดัร้านคา้แยกเป็นประเภท สถานท่ีจอดรถสะดวกมีท่ีจอดมาก และความสะอาดของ
ตลาดขายสินคา้  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ซ่ึงกล่าวว่า การจดั
จาํหน่าย (Place หรือ Distribution) หมายถึงโคลงสร้างของช่องทาง ซ่ึงประกอบดว้ย สถาบนัและกิจกรรม ใชเ้พื่อ
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เคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑแ์ละบริการจากองคก์ารไปยงัสถาบนัท่ีนาํผลิตภณัฑอ์อกสู่ตลาดเป้าหมาย สถานท่ีจดัจาํหน่าย
ถือเป็นกลยทุธ์สาํคญัท่ีช่วยใหลู้กคา้เลือกซ้ือสินคา้ไดง่้าย และมีความสะดวก ดงันั้นส่วนประสมทางการตลาดดา้น
สถานท่ีจดัจาํหน่ายตอ้งคาํนึงถึงการเขา้ถึงการใชบ้ริการของลูกคา้เป็นสาํคญั 
  ดา้นการส่งเสริมการตลาดในภาพรวม พบว่ากลุ่มผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญัอยูใ่นระดบัปานกลาง  และ
รายขอ้ให้ความสําคญัในระดบัมากคือ ผูบ้ริโภคให้ความสําคญักบัพ่อคา้/แม่คา้มีสินคา้ให้ทดลองชิม และมีการ
แสดงวิธีการประกอบอาหารให้เห็นท่ีหนา้ร้าน ส่วนการแถมสินคา้ให้เม่ือซ้ือในปริมาณมาก ๆ และการติดป้าย
โฆษณาการรับรองคุณภาพสินคา้ อยู่ในระดบัปานกลาง เพราะผูบ้ริโภคมีความคิดว่าสินคา้ในตลาดนํ้ าไทรนอ้ย
เป็นสินคา้ท่ีมีราคาถูกอยู่แลว้ ไม่จาํเป็นท่ีจะใหพ้่อคา้/แม่คา้ซ่ึงเป็นชาวบา้นในชุมชนแถมสินคา้ให ้อีกทั้งสินคา้ท่ี
นาํมาขายโดยส่วนมากเป็นสินคา้จากการผลิตในชุมชนจึงไม่จาํเป็นตอ้งมีการโฆษณารับรองคุณภาพ ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัแนวทฤษฏีส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ซ่ึงกล่าวว่า การส่งเสริมการตลาดเป็นเคร่ืองมือการ
ส่ือสารเพื่อสร้างความพึงพอใจต่อสินคา้หรือบริการหรือความคิดของบุคคลโดยใชเ้พื่อจูงใจ ใหเ้กิดความตอ้งการ
ในผลิตภณัฑ ์
 2.  จากการศึกษา ปัจจยัทางด้านคุณลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ   ระดบัการศึกษา 
อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน ท่ีแตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับความสําคญัของส่วนประสมทาง
การตลาดในการซ้ือสินคา้ในตลาดนํ้าไทรนอ้ย จงัหวดันนทบุรี ท่ีแตกต่างกนั จากการวิเคราะห์สรุปไดว้่า 
  2.1  ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกนัมีความคิดเห็นความสาํคญัของส่วนประสมทางการตลาดในการซ้ือ
สินคา้ในตลาดนํ้ าไทรนอ้ย จงัหวดันนทบุรีแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เหตุท่ีผลการศึกษา
เป็นเช่นน้ีเพราะเพศท่ีแตกต่างกนัของผูบ้ริโภค มีส่วนทาํให้เกิดความแตกต่าง ในการให้ความสําคญักบัการซ้ือ
สินคา้ ซ่ึงไม่ว่าจะเป็นเพศใดย่อมมีขอ้มูลเก่ียวกับสินคา้หรือผลิตภัณฑ์ท่ีตนเองต้องการท่ีจะซ้ืออยู่แลว้ ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ รังสี  สืบนุการณ์ (2546) พฤติกรรมการซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคท่ีตลาดริมนํ้ าดอนหวาย 
พบวา่ในเร่ืองเพศท่ีแตกต่างกนั มีพฤติกรรมในการซ้ือสินคา้ท่ีแตกต่างกนั 
  2.2  ผูบ้ริโภคท่ีมีอายแุตกต่างกนัมีความคิดเห็นความสาํคญัของส่วนประสมทางการตลาดในการซ้ือ
สินคา้ ในตลาดนํ้ าไทรนอ้ย จงัหวดันนทบุรี โดยรวมไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นราย
ดา้นพบว่าผูบ้ริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกนัมีความคิดเห็นความสําคญัของส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์
และดา้นการส่งเสริมการตลาดแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ เหตุผลท่ีเป็นเช่นน้ี เพราะการซ้ือสินคา้ของ
ผูบ้ริโภคไดรั้บอิทธิพลจากลกัษณะส่วนบุคคลของแต่ละดา้นต่างๆ แตกต่างกนัไป ดงันั้นเม่ืออายุท่ีแตกต่างกนั 
ก่อให้เกิดความตอ้งการในตวัผลิตภณัฑ์ท่ีแตกต่างกนัไปด้วย เช่น ชอบสินคา้คนละประเภทกนั หรือบริการท่ี
แตกต่างกนั ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุน้อยอาจจะชอบในบริการล่องเรือชมสวน หรือผูบ้ริโภคท่ีมีอายุมากกว่าชอบซ้ือ
ผลิตภณัฑท่ี์ผลิตจากวตัถุดิบทางธรรมชาติปลอดสารพิษ เพราะคาํนึงถึงสุขภาพของตนเอง หรือชอบการแสดง
วิธีการประกอบอาหารใหเ้ห็น 
  2.3  ผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพแตกต่างกนัมีความคิดเห็นความสาํคญัของส่วนประสมทางการตลาดใน
การซ้ือสินคา้ ในตลาดนํ้าไทรนอ้ย จงัหวดันนทบุรี ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ เหตุท่ีผลการศึกษาเป็น
เช่นน้ีเพราะ สถานภาพท่ีต่างกนัของผูบ้ริโภคนั้นไม่มีส่วนทาํใหเ้กิดความแตกต่างกนั ในการซ้ือสินคา้ เพราะไม่ว่า
สถานภาพใดกย็อ่มมีการคน้หาขอ้มูลในการเลือกซ้ือก่อน เหมือนกนัทุกสถานภาพ 
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  2.4  ผูบ้ริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกนัมีความคิดเห็นความสําคญัของส่วนประสมทางการตลาดใน
การซ้ือสินคา้ ในตลาดนํ้ าไทรนอ้ย จงัหวดันนทบุรีไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นราย
ดา้นพบว่าผูบ้ริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกนัมีความคิดเห็นความสําคญัของส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา
และดา้นการส่งเสริมการตลาดแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ เหตุท่ีผลการศึกษาเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะ 
การศึกษาท่ีแตกต่างกันของผูบ้ริโภคส่งผลให้ความตอ้งการใช้ราคาแตกต่างกันไปด้วย โดยตอ้งเลือกซ้ือให้
เหมาะสมกบัความตอ้งการของตนเองและครอบครัว และมีความตอ้งการในการการส่งเสริมการตลาดท่ีแตกต่าง
กนัเช่น ตอ้งการใหมี้การติดป้ายโฆษณารับรองคุณภาพสินคา้เพื่อสร้างความมัน่ใจในการซ้ือสินคา้มากยิง่ข้ึน 
  2.5  ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกนัมีความคิดเห็นความสาํคญัของส่วนประสมทางการตลาดในการ
ซ้ือสินคา้ ในตลาดนํ้ าไทรนอ้ย จงัหวดันนทบุรีไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ ซ่ึงเม่ือพิจารณาเป็นราย
ดา้นพบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกนัมีความความสาํคญัของส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์ ดา้น
ราคา ดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่าย แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ เหตุท่ีผลการศึกษาเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะการ
ท่ีผูบ้ริโภคจะซ้ือสินคา้ นั้น  ปัจจยัดา้นรายไดข้องผูบ้ริโภคเป็นส่วนหน่ึงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งคาํนึงถึงอยูน่ั้นขั้นตอนแรก
อยูแ่ลว้ก่อนท่ีจะมีการเลือกซ้ือสินคา้   ดงันั้นเม่ือจะซ้ือสินคา้ของแต่ละระดบัรายไดข้องแต่ละดา้นย่อมแตกต่างกนั
ไปดว้ย เช่นผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดสู้งกว่ากย็่อมซ้ือสินคา้ในราคาท่ีแพงกว่าใชเ้งินในการซ้ือสินคา้มากกว่าผูบ้ริโภคท่ี
มีรายไดน้อ้ยกวา่ 
  2.6  ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัมีความคิดเห็นความสําคญัของส่วนประสมทางการตลาดในการ
ซ้ือสินคา้ ในตลาดนํ้ าไทรนอ้ย จงัหวดันนทบุรีแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ  ท่ีระดบั 0.05  ซ่ึง เม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกันมีความคิดเห็นความสําคญัของส่วนประสมทาง
การตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ เหตุท่ีผลการศึกษาเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะการท่ี
ผูบ้ริโภคจะซ้ือสินคา้นั้น  ปัจจยัดา้นอาชีพของผูบ้ริโภคเป็นส่วนหน่ึงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งคาํนึงถึงเน่ืองจากอาชีพแต่ละ
อาชีพมีรายไดท่ี้แตกต่างกนั เม่ือจะเร่ืองซ้ือสินคา้หรือบริการยอ่มเลือกในสินคา้ท่ีแตกต่างกนั ข้ึนอยูก่บัปัจจยัต่างๆ 
เป็นส่วนประกอบ เช่น รายได ้หรือความตอ้งการหรือความจาํเป็นในการใชสิ้นคา้หรือบริการ 
 3.  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพฤติกรรมในการซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคในตลาดนํ้ าไทรนอ้ย จงัหวดันนทบุรี 
พบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มาซ้ือสินคา้ในช่วงเวลากลางวนั ระหว่างเวลา 11.00 – 13.00 น. จะมาซ้ือสินคา้กลบั
ครอบครัว โดยเดินทางดว้ยรถยนตส่์วนตวั ใชเ้งินในการซ้ือสินคา้แต่ละคร้ังประมาณ 200-500 บาท ซ่ึงสาเหตุใน
การซ้ือสินคา้เพื่อใชรั้บประทานเอง และท่ีตลาดนํ้ านํ้ ามีสินคา้ใหเ้ลือกซ้ือมากมายหลายประเภท เหตุผลท่ีมาตลาด
นํ้ าไทรนอ้ย จงัหวดันนทบุรีเน่ืองจากไดท้ราบจากการประชาสัมพนัธ์สถานท่ีท่องเท่ียวของทางตลาดนํ้ าไทรนอ้ย 
ดงัน้ี ฉลองศรี พิมลสมพงษ ์(2544, หนา้ 33) ใหค้วามหมายไวว้่า การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคหมายถึง การศึกษา
ความตอ้งการ ความจาํเป็นของผูบ้ริโภคท่ีเป็นตลาดเป้าหมายเพื่อวางกลยุทธ์ทางการตลาด ใหต้อบสนองความ
ตอ้งการผูบ้ริโภคนั้น ๆ และเพือ่ใหผู้บ้ริโภคไดรั้บความพอใจสูงสุด 
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ข้อเสนอแนะ 
 1.  เสนอแนะใหผู้บ้ริหารตลาด และพ่อคา้แม่คา้ มุ่งเนน้การใหข้อ้มูลข่าวสารกบัผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมาย 
เช่น การจัดกิจกรรม หรือการให้ขอ้มูลข่าวสารกับส่ือต่างๆ รวมทั้ งการอาํนวยความสะดวกเร่ืองการเดินทาง 
เพือ่ใหผู้บ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายเกิดการรับรู้และสนใจมาซ้ือสินคา้ท่ีตลาดนํ้าไทรนอ้ย จงัหวดันนทบุรีมากยิง่ข้ึน 
 2.  ส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริม
การตลาด  มีผลต่อพฤติกรรมในการซ้ือสินคา้ท่ีตลาดนํ้ าไทรนอ้ย ซ่ึงปัจจยัดา้นต่างๆ เหล่าน้ีควรมีการพฒันาให้
เพิม่มากข้ึน ดงัน้ี 
  2.1  ขอ้เสนอแนะดา้นผลิตภณัฑ ์นอกจากความหลากหลายของสินคา้ท่ีมีใหเ้ลือกมากมายแลว้นั้น ส่ิง
ท่ีพ่อค้าแม่คา้ควรจะปรับปรุงให้ดีข้ึนคือเร่ืองของคุณภาพของสินค้า เพราะผูบ้ริโภคให้ความสําคัญกับตัว
ผลิตภณัฑใ์นระดบัมาก ควรปรับปรุงในเร่ืองรสชาติ ท่ีควรรักษาใหมี้ความสมํ่าเสมอ และการบรรจุหีบห่อ ท่ีควร
จะปรับปรุงใหส้ามารถดึงดูดผูบ้ริโภคมากยิ่งข้ึน เน่ืองจากผลการศึกษาพบว่าผูบ้ริโภคให้ความสําคญัในแง่ของ
คุณภาพของสินคา้ และการมีสินคา้ใหเ้ลือกซ้ือมาก เช่น ขนมไทย อาหารแห้ง อาหารสด ผลไมพ้นัธ์ไม ้สินคา้มี
ความแตกต่างจากตลาดนํ้าอ่ืนๆ 
  2.2  ขอ้เสนอแนะดา้นราคา สินคา้ท่ีขายในตลาดนํ้ าไทรนอ้ย ควรมีราคาท่ีเหมาะสมกบัคุณภาพและ
มาตรฐานของสินคา้ในแต่ละชนิด เน่ืองจากผลการศึกษาพบว่าผูบ้ริโภคให้ความสําคญักบัราคาเหมาะสมกับ
คุณภาพสินคา้ และราคาสินคา้ถูกเม่ือเทียบกบัซ้ือตามตลาดทัว่ไป 
  2.3  ขอ้เสนอแนะด้านสถานท่ีจัดจาํหน่าย ผูบ้ริหารตลาดนํ้ าไทรน้อย พ่อคา้และแม่คา้ควรมีการ
จดัระบบการให้บริการดา้นสถานท่ีจอดรถให้กวา้งขวางสะดวกสบายและเพียงพอยิ่งข้ึน และมีการดูแลระบบ
การจราจรทางเขา้ ออกของตลาด การรักษาความปลอดภยัใหม้ากยิง่ข้ึน  
  2.4  ขอ้เสนอแนะดา้นการส่งเสริมการตลาด ผูบ้ริหารตลาดนํ้ าไทรนอ้ย พ่อคา้แม่คา้ ควรจะมีการทาํ
โฆษณาประชาสัมพนัธ์ให้ผูบ้ริโภคทัว่ไปไดรู้้จกัตลาดนํ้ าไทรนอ้ยมากยิ่งข้ึน มีการทาํโฆษณาประชาสัมพนัธ์ถึง
ผลิตภณัฑ์สินคา้ต่างๆ ในตลาดแห่งน้ีให้เป็นท่ีรู้จกั เน่ืองจากการศึกษาพบว่า ผูบ้ริโภคให้ความสําคญัต่อส่วน
ประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาดกบัการท่ีพ่อคา้แม่คา้มีการแสดงกรรมวิธีในการประกอบอาหาร 
การติดป้ายโฆษณาผลิตภณัฑดี์เด่น การติดป้ายโฆษณารับรองคุณภาพ การแถมสินคา้ใหเ้ม่ือซ้ือในปริมาณมากๆ 
การมีสินคา้ใหท้ดลองชิม การท่ีพอ่คา้แม่คา้ใชเ้สียงตะโกนเพ่ือดึงดูดความสนใจ 
 โดยสรุป จากความตอ้งการของผูบ้ริโภคในปัจจุบนัท่ีมีความคาดหวงัและตอ้งการสินคา้หรือบริการท่ีมี
คุณภาพและคุม้ค่ากบัเงินท่ีจะตอ้งจ่ายไป ดงันั้นผูข้ายก็ควรท่ีจะตอ้งปรับตวัตามไป เพื่อสามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภค สร้างสรรคสิ์นคา้และบริการ และการส่งเสริมการตลาดท่ีแตกต่าง อนัจะทาํใหเ้กิดการรับรู้ 
ทดลองใชแ้ละนาํมาซ่ึงความพอใจ และเกิดการซ้ือซํ้ าอย่างต่อเน่ือง รวมถึงสร้างให้เกิดการบอกต่อแบบปากต่อ
ปาก (Word of mouth) อนัจะทาํใหต้ลาดนํ้ าไทรนอ้ย จงัหวดันนทบุรีแห่งน้ีสามารถท่ีจะแข่งขนักบัตลาดนํ้ าใน
ลกัษณะน้ีแห่งอ่ืนๆ ได ้
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ข้อเสนอแนะสําหรับการทาํวจิัยคร้ังต่อไป 
 1.  การวิจยัคร้ังต่อไปควรท่ีจะศึกษารายละเอียดในเร่ืองการจดัวางแผงขายสินคา้ ความสะอาดของตลาด 
ความสะดวกสบาย และส่ิงอาํนวยความสะดวกในดา้นต่างๆ 
 2.  การวิจยัคร้ังต่อไปควรศึกษารายละเอียดในดา้นกลุ่มเป้าหมายของผูท่ี้เดินทางมาตลาดนํ้ าไทรนอ้ย 
จงัหวดันนทบุรี เช่นผูบ้ริโภคเดินทางมาซ้ือสินคา้จากท่ีใดบา้ง เป็นตน้ 
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distr ict Administration Organization, Bangbor  Distr ict. Samutprakarn Province 

 
        นางสุวรรณี ประมาณ** 
        Mrs..Suwannee Pramarn 

 
บทคดัย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์ (1) เพื่อประเมินโครงการสวสัดิการเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายขุอง อบต.บางบ่อ 
(2) เพ่ือศึกษาปัญหาและขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงโครงการสวสัดิการเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุของ อบต.บางบ่อ  
กลุ่มตวัอย่างในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือf ผูเ้ขา้ร่วมโครงการสวสัดิการเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุ จาํนวน 274 คน  สุ่ม
ตวัอยา่งโดยใชต้ารางเลขสุ่มของเคร็ซซ่ีและมอร์แกน  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม  
สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 ผลการวิจยัพบวา่  ผลการประเมินโครงการสวสัดิการเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายขุอง อบต.บางบ่อ ในภาพรวม
มีค่าเฉล่ียทั้ ง 4fด้าน อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่าf(1) ด้านบริบท หรือสภาวะแวดลอ้มของ
โครงการ  ขอ้ท่ีมีการปฏิบัติระดับมากท่ีสุด คือ อบต.บางบ่อให้ความสําคญักบัโครงการสวสัดิการเบ้ียยงัชีพ
ผูสู้งอาย ุ มีคา่เฉล่ียเท่ากบัf4.33  (2) ดา้นปัจจยัเบ้ืองตน้ของโครงการ ขอ้ท่ีมีการปฏิบติัระดบัมากท่ีสุด คือ มีสถานท่ี
ใหติ้ดต่อราชการตามโครงการสวสัดิการเบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.15  (3) ดา้นการดาํเนินงานโครงการ 
ขอ้ท่ีมีการปฏิบติัระดบัมากท่ีสุด คือ มีการจ่ายเงินเบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุ3 เดือน/คร้ัง ตามเกณฑท่ี์ อบต.บางบ่อกาํหนด มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.08  (4) ดา้นผลผลิตของโครงการ ขอ้ท่ีมีการปฏิบติัระดบัมากท่ีสุด คือ เบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุทาํให้
ผูสู้งอายุอยู่ดีกินดีมากข้ึน และเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุทาํให้ผูสู้งอายุมีสุขภาพจิตท่ีดีข้ึนfมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.13fส่วน
ปัญหาในการดาํเนินงานโครงการสวสัดิการเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุ  ดงัน้ี  (1)fจาํนวนเงินเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุ เดือนละ 
500fบาท นอ้ยเกินไป  2) การจ่ายเงินเบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุ3 เดือน/คร้ัง ชา้เกินไป  3) การรับขอ้มูลข่าวสารไม่ทัว่ถึง 
ขาดความต่อเน่ือง  สาํหรับขอ้เสนอแนะท่ีมีต่อโครงการสวสัดิการเบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุ เรียงลาํดบัความถ่ีจากมากไป
หานอ้ย คือf1) ควรมีการจ่ายเงินเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุทุกเดือน  2) ควรเพิ่มจาํนวนเงินเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุเป็น 1,000 
บาท/เดือน 3) ควรมีการจ่ายเงินเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายเุป็นเงินสด ตามลาํดบั 
 
Abstract                  
 This research study had two objectives: (1) to evaluate the Subsistence Allowance Project of BangBor 
Sub-district Administrative Organization; (2) to investigate problems and suggestions for improving the project. 
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The samples in this research study comprised 274 participants in the project sampled by using Krejcie & Morgan’s 
Table of Random Number. The research instrument employed was a questionnaire. Statistical devices used for 
analyzing data were frequency, percentage, mean and standard deviation.  
 The results showed that overall the mean score of the evaluation of Subsistence Allowance Project for 
the elderly of BangBor Sub-district Administrative Organization were at high level in all 4 aspects: (1) In aspect 
of the context or the circumstance of the project, it was found that the participants strongly agreed that BangBor 
Sub-district Administrative Organization placed importance on the project as indicated by the mean score 4.33; 
(2) In aspect of the fundamental factors related, the result showed that the participants strongly agreed that the 
subsistence allowance for the elderly had been paid every 3 months according to the criterion fixed by BangBor 
Sub-district Administrative Organization, as indicated by the mean score 4.08; (4) In aspect of the advantages 
of the project, the participants strongly agreed that the subsistence allowance resulted in better living standard 
and mental health of the elderly, as indicated by the mean score 4.13. With regard to the problems of 
proceeding with project, the findings were as following: (1) in the participants’ point of view, the amount of the 
subsistence allowance for the elderly, 500 baht a month, was too small; (2) The payment subsistence allowance 
for the elderly every 3 months is too late; (3) the participants agreed that the information about the project was 
inadequate. Regarding the suggestions on improving the project, the findings showed that: (1) the participant 
agreed that the subsistence allowance should be paid to the elderly every month; (2) the amount of the 
subsistence allowance should be increased to 1,000 baht a month; (3) subsistence allowance should be paid in 
cash, ranged from the highest to the lowest frequency respectively.  
 
บทนํา 

ประเทศไทยมีการพฒันาทั้ งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง รวมทั้ งทางด้านการแพทย  ์และ
เทคโนโลยีต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเจริญก้าวหน้าทางด้านการแพทยท่ี์ทนัสมยั  ทาํให้มีการพฒันาด้าน       
การรักษาพยาบาล  การรักษาสุขภาพอนามยั  ประชาชนก็มีสุขภาพท่ีดีข้ึน  ส่งผลใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญั
ตามมา คือ การเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากร จากปัจจยัการลดลงของอตัราเกิดและอายขุยัเฉล่ียของประชากร
ท่ียืนยาวข้ึน  ทาํใหอ้ตัราการเพ่ิมของจาํนวนผูสู้งอายุในปัจจุบนัสูงกว่าอตัราการเพ่ิมของประชากรโดยรวม 
ขณะเดียวกนัอตัราการเพ่ิมของจาํนวนผูสู้งอายุวยัปลายก็สูงกว่าอตัราการเพิ่มของกลุ่มผูสู้งอายุวยัตน้ffมีผลให้
จาํนวนและสัดส่วนประชากรผูสู้งอายขุองไทยเพิ่มสูงข้ึนเร่ือยๆ โดยเฉพาะกลุ่มผูสู้งอาย ุในปี 2548 มีผูสู้งอายคิุด
เป็นอตัราส่วนร้อยละ 10.17 ของประชากรทั้งประเทศ และคาดว่าจะเพิ่มเป็นร้อยละ 11.36 ในปี 2553 ปัญหา     
การเพิ่มของจาํนวนผูสู้งอายุคาดว่าจะทวีความรุนแรงข้ึนในอีกสิบปีขา้งหน้า และอนาคตประเทศไทยจะเขา้สู่    
การเป็นสงัคมผูสู้งอาย ุหรือเรียกว่า “ภาวะประชากรผูสู้งอาย”ุ (Population ageing) โดยแทจ้ริง (ศศิพฒัน ์ยอดเพชร 
2550, หนา้f2) 

การเพิ่มจาํนวนของประชากรผูสู้งอายุท่ีเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดสภาพปัญหาต่าง ๆ ตามมา 
เช่น ปัญหาผูสู้งอายุถูกทอดท้ิง ผูสู้งอายุขาดท่ีพึ่ ง  และพบว่าปัญหาหลักท่ีสําคญัของผูสู้งอายุไทย คือ ปัญหา



วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปีท่ี 10 ฉบบัท่ี 1 
โครงการบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 

 

 232

เศรษฐกิจ ไดแ้ก่ รายไดน้อ้ยหรือไม่มีรายได ้ตอ้งเผชิญกบัภาวะยากไร้ ปัญหารองลงมาคือ ปัญหาดา้นสุขภาพอนามยั  มี
โรคประจาํตวั เช่น โรคเบาหวาน โรคความดนัโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โครเลสเตอรอลใน
เลือดสูง อาการสมองเส่ือม โรคขอ้เส่ือม ภาวะอุบติัเหตุและการหกลม้  เป็นตน้ จากขอ้มูลการสํารวจอนามยัและ
สวสัดิการ พ.ศ. 2548 ของสาํนกังานสถิติแห่งชาติ (อา้งถึงใน ช่ืนฤทยั กาญจนะจิตรา, 2550, หนา้ 101) 
 จากปัญหาดงักล่าวขา้งตน้ รัฐบาลไดมี้การจดัตั้งสถานสงเคราะห์ผูสู้งอายข้ึุนอีกตามจงัหวดัต่าง ๆ ใน
ส่วนภูมิภาค เพื่อรองรับปัญหาผูสู้งอายท่ีุยากจนและถูกทอดท้ิง  นอกเหนือจากบริการในรูปแบบสถานสงเคราะห์
แลว้ รัฐบาลยงัไดจ้ดัรูปแบบของการช่วยเหลือผูสู้งอายเุพื่อใหส้ามารถอยูร่่วมกบัครอบครัวแทนการมาอยูใ่นสถาน
สงเคราะห์ของรัฐ คือ การจดัเงินสงเคราะห์เบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุซ่ึงไดเ้ร่ิมดาํเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536fในระยะแรก
อยูใ่นความรับผิดชอบของกรมประชาสงเคราะห์ (ปัจจุบนั คือ กรมพฒันาสังคมและสวสัดิการ) ทาํหนา้ท่ีจดัสรร
เงินให้ผูสู้งอายุทุกจงัหวดั หมู่บา้นละ 3-5 คน คนละ 200fบาทต่อเดือน ต่อมาการบริการเบ้ียยงัชีพได้ขยาย
กลุ่มเป้าหมายและงบประมาณเพ่ิมข้ึนตามลาํดบั โดยช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ รัฐบาลไดมี้การจดัสรรเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุ
เพิม่เติมอีก 100fบาท เป็น 300 บาท ต่อคนต่อเดือน โดยจ่าย 6fเดือนคร้ัง ปีละ 2 คร้ัง (ระพีพรรณ คาํหอมและคณะ, 
2547, หนา้ 2-3) 
 ต่อมาในปี พ.ศ. 2544fรัฐบาลมีนโยบายกระจายอาํนาจสู่ทอ้งถ่ินและมีแผนปฏิบติัการกาํหนดขั้นตอน
การกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน กาํหนดใหมี้การถ่ายโอนภารกิจการบริการเบ้ียยงัชีพใหแ้ก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและกรุงเทพมหานครเป็นผู ้ดําเนินการแทน  เ ม่ือว ันท่ี  12fธันวาคม  2549f
คณะรัฐมนตรีไดมี้มติเห็นชอบใหป้รับเพ่ิมเงินสงเคราะห์เบ้ียยงัชีพผูสู้งอายจุาก 300fบาท เป็นf500fบาทต่อเดือน 
เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสภาวการณ์ในปัจจุบนั  
 องค์การบริหารส่วนตาํบลบางบ่อ (อบต.บางบ่อ) อาํเภอบางบ่อ จงัหวดัสมุทรปราการ เป็นองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีหนา้ท่ีสําคญัหลายประการโดยหนา้ท่ีสําคญัประการหน่ึง คือ การสังคมสงเคราะห์และ
พฒันาคุณภาพชีวิตเดก็ สตรี คนชรา และผูด้อ้ยโอกาส ซ่ึงไดรั้บการถ่ายโอนภารกิจดา้นการจดัสวสัดิการเบ้ียยงัชีพ
ผูสู้งอายุในปีงบประมาณ พ.ศ.f2547fโดยมีสํานักปลดั อบต.บางบ่อ เป็นผูรั้บผิดชอบงานด้านน้ี ต่อมาไดมี้การ
เปล่ียนแปลงงานไปอยู่ในความรับผิดชอบของส่วนสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมในปี พ.ศ.f2549fและในปี 
พ.ศ.f2550 ไดแ้ยกส่วนสวสัดิการสังคมเพ่ือทาํหนา้ท่ีและรับผิดชอบโครงการสวสัดิการเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายจุนถึง
ปัจจุบนั ซ่ึง อบต.บางบ่อfไดมี้การจดัสรรงบประมาณให้แก่โครงการสวสัดิการเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุในช่วงf3fปี 
ตั้งแต่ปี พ.ศ.f2549 จาํนวน 450fคน ปี พ.ศ.f2550 จาํนวน 590 คน และปี พ.ศ.f2551 จาํนวน 735 คน ดว้ยเงิน
งบประมาณ 1,620,000 บาท  2,124,000 บาท  และ 4,410,000 บาท  ตามลาํดบั   
 จากจาํนวนผูสู้งอายเุพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ทาํใหก้ารจดัสรรงบประมาณของโครงการสวสัดิการเบ้ียยงัชีพ
ผูสู้งอายุเพิ่มข้ึนตาม  เพ่ือเป็นการช่วยเหลือใหผู้สู้งอายุมีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน ช่วยลดปัญหาดา้นการขาดผูดู้แล   
การดาํเนินโครงการสวสัดิการเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุจึงเป็นไปอย่างต่อเน่ือง โดยมีผูสู้งอายุไดแ้จง้ความประสงค์เพื่อ
ขอรับเงินสวสัดิการเบ้ียยงัชีพเพ่ิมข้ึนเป็นจาํนวนมากทุก ๆ ปี ดงันั้น จึงตอ้งมีการคดัเลือกผูสู้งอายุท่ีสมควรจะไดรั้บ
ความช่วยเหลืออยา่งเป็นระบบ มีความยติุธรรม มีความเหมาะสมตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนด แต่โครงการดงักล่าวยงัขาด     
การประเมินโครงการอยา่งเป็นระบบและถูกตอ้ง ส่งผลใหก้ารวางแผนและการดาํเนินงานโครงการของ อบต.บาง
บ่อขาดขอ้มูลจากการประเมินสาํหรับใชป้ระโยชนใ์นการปรับปรุงโครงการใหมี้ประสิทธิภาพสูงยิง่ข้ึน 
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 ดงันั้นเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพงานวิเคราะห์นโยบายและแผนรวมทั้งพฒันาคุณภาพงานจดัทาํแผนพฒันา
และงบประมาณของ อบต.บางบ่อ จึงจาํเป็นตอ้งทาํการศึกษาวิจยัประเมินโครงการสวสัดิการเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุของ 
อบต.บางบ่อ เพื่อนําเสนอผลวิจัยให้กับผูบ้ริหาร อบต.บางบ่อและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งใช้เป็นแนวทางใน          
การพฒันาโครงการใหมี้ประสิทธิภาพสูงยิ่งข้ึน  อย่างไรก็ดีเน่ืองจากโครงการสวสัดิการเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุเป็น
โครงการท่ีมีคุณคา่สูงต่อการพฒันาคุณภาพชีวิตของผูสู้งอาย ุดงันั้น ในการวิจยัคร้ังน้ีจึงไดน้าํรูปแบบการประเมิน
แบบซิปป์ (CIPP Model) ของสตฟัเฟิลบีม (Stufflebeam)  ซ่ึงเป็นรูปแบบการประเมินท่ีมีความเหมาะสม มี
จุดมุ่งหมายเพื่อให้ไดม้าซ่ึงขอ้มูล และสารสนเทศต่าง ๆ เพ่ือช่วยในการตดัสินใจของผูบ้ริหาร และยงัช�วยให้การ
ดาํเนินโครงการบรรลุตามวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไว� ซ่ึงการประเมินเพื่อการตดัสินใจของโครงการไม่เพียงจะช่วย
ให้ได้ผลของ การประเมินโครงการอย่างรอบด้านเท่านั้น ในขณะเดียวกันยงัช่วยให้ได้ขอ้มูลเก่ียวกับปัญหาและ
ขอ้เสนอแนะในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีช่วยให้เกิดประโยชน์ต่อการพฒันาโครงการให้มี
ประสิทธิภาพสูงข้ึน 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 1.ffเพือ่ประเมินโครงการสวสัดิการเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายขุอง อบต.บางบ่อ 
 2.ffเพือ่ศึกษาปัญหาและขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงโครงการสวสัดิการเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายขุอง อบต. 
บางบ่อ  
 
ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง  

1.ffประชากร  
 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีไดแ้ก่  ผูเ้ขา้ร่วมโครงการสวสัดิการเบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุคือ 
ผูสู้งอายทุุกคนท่ีไดรั้บเบ้ียยงัชีพจาก อบต.บางบ่อและอยูใ่นเขต อบต.บางบ่อ จาํนวน 956 คน    
 2.ffกลุ่มตัวอย่าง  
 กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่  ผูเ้ขา้ร่วมโครงการสวสัดิการเบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุจาํนวน 274 
คน สุ่มตวัอย่างจากประชากรผูสู้งอายุท่ีไดรั้บเบ้ียยงัชีพในเขต อบต.บางบ่อ ใชว้ิธีสุ่มตวัอยา่งโดยใชต้ารางเลขสุ่ม
ของเคร็ซซ่ีและมอร์แกน และสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั้นประชากร 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล เป็นแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนจาํนวนf1fชุด แบ่งเป็น 3 ตอน  
คือ 
 ตอนท่ี 1 สอบถามขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) ไดแ้ก่ 
เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ สถานภาพการสมรส รายไดต่้อเดือน ท่ีมาของรายไดใ้นแต่ละเดือน    
 ตอนท่ีf2fสอบถามความคิดเห็นต่อการดาํเนินโครงการสวสัดิการเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายขุอง อบต.บางบ่อ   เป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั โดยประเมินโครงการ 4 ดา้น ตามรูปแบบซิปป์ คือ 1)   ดา้นบริบท
หรือสภาวะแวดลอ้มของโครงการ 2) ดา้นปัจจยัเบ้ืองตน้ของโครงการ 3) ดา้นการดาํเนินงานโครงการ และ 4) ดา้น
ผลผลิตของโครงการ  
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 ตอนท่ี 3 สอบถามปัญหาและขอ้เสนอแนะเป็นแบบปลายเปิด เพื่อใหผู้ต้อบแบบสอบถามเสนอปัญหา
และขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ ต่อการดาํเนินโครงการสวสัดิการเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุของ อบต.บางบ่อ อาํเภอบางบ่อ 
จงัหวดัสมุทรปราการ 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเกบ็รวบรวมขอ้มูล  ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการตามขั้นตอนต่อไปน้ี 

 1.ffผูว้ิจยัขอจดหมายราชการจากสํานกังานโครงการบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี นาํส่ง
พร้อมกบัแบบสอบถามขอเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

 2.ffผูว้ิจยันาํหนังสือขอความร่วมมือและแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูลไปยงักลุ่มตวัอย่าง 
จาํนวน 274 ชุด และเกบ็รวบรวมแบบสอบถามดว้ยตนเอง 
 3.ffนําแบบสอบถามท่ีได้รับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามทุกฉบับffและนํา
แบบสอบถามทุกฉบบัท่ีมีความสมบูรณ์ไปดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลต่อไป  
 
สถติิทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 1.ffวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตัวอย่าง โดยการแจกแจงความถ่ีและหาค่าร้อยละ (Percentage)
 2.ffวิเคราะห์ความคิดเห็นของผูเ้ขา้ร่วมโครงการ โดยใชค่้าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard deviation) 
 3.ffวิเคราะห์ปัญหาและขอ้เสนอแนะในแบบสอบถามแบบปลายเปิด โดยใชค่้าความถ่ี (Frequency) 
 
การสรุปผลการวจิยั 
 ตอนที ่1fขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ สถานภาพการสมรส 
รายไดต่้อเดือน และท่ีมาของรายไดใ้นแต่ละเดือน  
 จาํนวนกลุ่มตวัอยา่งผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง จาํนวน 166fคน คิดเป็นร้อยละ 
60.58 มีอายอุยูร่ะหว่าง 65-69 ปี จาํนวนf122 คน คิดเป็นร้อยละ 44.53 ระดบัการศึกษาประถมศึกษา จาํนวน 174 
คน คิดเป็นร้อยละ 63.50 อาชีพ คือ ทาํงานไม่ได ้จาํนวน 186fคน คิดเป็นร้อยละ 67.88fสถานภาพ  การสมรส คือ 
มีคู่สมรส จาํนวน 189fคน คิดเป็นร้อยละ 68.98 รายไดต่้อเดือน 500-1,000 บาท จาํนวน 222 คน  คิดเป็นร้อยละ 
81.03 และมีรายไดจ้าก อบต.บางบ่อมอบให ้จาํนวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 38.69 
 ตอนที่ 2ffความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อโครงการสวสัดิการเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุ ของ อบต. 
บางบ่อ ทั้ง 4fดา้น ประกอบดว้ย 
 1. การประเมินดา้นบริบท หรือสภาวะแวดลอ้มของโครงการ พบว่า โครงการสวสัดิการเบ้ีย    
ยงัชีพผูสู้งอายุของ อบต.บางบ่อ  โดยภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.08 และเม่ือ
พิจารณารายขอ้ พบว่า มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากทุกขอ้ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.77-4.33 เม่ือนาํมาจัดเรียงลาํดับ
ความสําคญัจากมากไปหาน้อย 3fลาํดับแรก คือ อบต.บางบ่อให้ความสําคญักบัโครงการสวสัดิการเบ้ียยงัชีพ
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ผูสู้งอายุ  โครงการสวสัดิการเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุตรงกบัความตอ้งการของผูสู้งอายุและครอบครัว และโครงการ
สวสัดิการเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายตุรงกบันโยบายของรัฐบาลเร่ืองการใหค้วามช่วยเหลือผูสู้งอาย ุตามลาํดบั  
 2. การประเมินดา้นปัจจยัเบ้ืองตน้ของโครงการ พบว่า  โครงการสวสัดิการเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุ
ของ อบต.บางบ่อ  โดยภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.96  เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า     
ผลการประเมินอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.71-4.15 เม่ือนาํผลการประเมินมาจดัเรียงลาํดบัความสําคญัของ
ปัจจยัเบ้ืองตน้ของโครงการจากมากไปหานอ้ย 3fลาํดบัแรก คือ มีสถานท่ีใหติ้ดต่อราชการตามโครงการสวสัดิการ
เบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุ มีเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการฯให้กบัผูสู้งอายุอย่างเพียงพอfและมีผูน้าํชุมชนประสานงาน
โครงการสวสัดิการเบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุ ตามลาํดบั 
 3. การประเมินดา้นการดาํเนินงานโครงการ พบว่า  โครงการสวสัดิการเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายขุอง 
อบต.บางบ่อ โดยภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.92 เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า ผล      
การประเมินอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.62-4.08 เม่ือนาํมาจดัเรียงลาํดบัความสําคญัจากมากไปหานอ้ย             
3 ลาํดบัแรก คือ มีการจ่ายเงินเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุ 3 เดือน/คร้ัง ตามเกณฑท่ี์ อบต.บางบ่อ กาํหนด มีการสาํรวจและ
ปรับปรุงรายช่ือผูมี้สิทธิไดรั้บเงินเบ้ียยงัชีพอย่างสมํ่าเสมอ (ปีละ 1 คร้ัง, ประมาณเดือน พ.ย.ของทุกปี) และมี     
การเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารโครงการสวสัดิการเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายขุอง อบต.บางบ่อใหก้บัผูสู้งอายไุดรั้บรู้ ตามลาํดบั  
 4. การประเมินดา้นผลผลิตของโครงการ พบว่า  โครงการสวสัดิการเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุของ 
อบต.บางบ่อ  โดยภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดบัมาก  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.99 เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า ผล         
การประเมินอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.74-4.13 เม่ือนาํมาจดัเรียงลาํดบัความสาํคญัจากมากไปหานอ้ย 3fลาํดบัแรก 
คือ เบ้ียยงัชีพผูสู้งอายทุาํใหผู้สู้งอายอุยูดี่กินดีมากข้ึน เบ้ียยงัชีพผูสู้งอายทุาํใหผู้สู้งอายมีุสุขภาพจิตท่ีดีข้ึน เบ้ียยงัชีพ
ผูสู้งอายุทาํให้ผูสู้งอายุเห็นคุณค่าในตวัเองมากข้ึน และเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุสามารถช่วยเหลือเร่ืองค่าใชจ่้ายให้กบั
ผูสู้งอายไุด ้ตามลาํดบั  
 ตอนที ่3 ปัญหา และขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ เก่ียวกบัโครงการสวสัดิการเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายขุอง อบต.บางบ่อ 
 ปัญหาท่ีผูร่้วมโครงการได้เสนอต่อโครงการ  พบว่า  มีปัญหาเรียงลาํดบัความถ่ีของผูเ้สนอ
ปัญหาจากมากไปหานอ้ยไดด้งัน้ี 1) จาํนวนเงินเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุ เดือนละ 500fบาทนอ้ยเกินไป 2) การจ่ายเงิน   
เบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุf3fเดือน/คร้ัง ช้าเกินไป และ 3)fการรับขอ้มูลข่าวสารไม่ทัว่ถึง ขาดความต่อเน่ือง สําหรับ
ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการพฒันาโครงการสวสัดิการเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายขุอง อบต.บางบ่อ เรียงลาํดบัความถ่ีจากมาก
ไปหานอ้ย ไดด้งัน้ี 1)fควรมีการจ่ายเงินเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุทุกเดือน 2)fควรเพิ่มจาํนวนเงินเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุเป็น 
1,000 บาท และ 3) ควรมีการจ่ายเงินเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายเุป็นเงินสด  
 
อภปิรายผล 
 จากการสรุปผลการวิจยัการประเมินโครงการสวสัดิการเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุของ อบต.บางบ่อ ทั้ง 4fดา้น     
มีประเดน็ท่ีน่าสนใจนาํมาอภิปรายผล เป็นรายดา้น ดงัน้ี 
 1. การประเมินดา้นบริบท หรือสภาวะแวดลอ้มของโครงการ พบว่า โครงการสวสัดิการเบ้ียยงัชีพ
ผูสู้งอายขุอง อบต.บางบ่อ fผลการศึกษาวิจยัพบว่า ในภาพรวมผลการประเมินมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณา
เป็นรายประเด็น พบว่า ประเด็นท่ีมีการปฏิบติัระดบัมาก คือ อบต.บางบ่อใหค้วามสาํคญักบัโครงการสวสัดิการเบ้ีย
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ยงัชีพผูสู้งอาย ุรองลงมา คือ โครงการสวสัดิการเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายตุรงกบัความตอ้งการของผูสู้งอายแุละครอบครัว 
ส่วนประเด็นท่ีมีการปฏิบติัระดบัตํ่าท่ีสุด คือ โครงการฯ มีระยะเวลาดาํเนินงานชดัเจน คือ เดือนตุลาคม 2551fถึง 
เดือน กนัยายน 2552 ซ่ึงผลการวิจยัขา้งตน้น้ีค่อนขา้งสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ ศิริรัตน์  ก้ิมขู่ (2550,fหนา้ 23) 
ซ่ึงไดศึ้กษาความพึงพอใจของประชาชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลตะโละไกรทอง อาํเภอไมแ้ก่น จงัหวดั
ปัตตานี ท่ีมีต่อการบริหารงานดา้นการสงเคราะห์เบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระดบัความพึง
พอใจของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารงานดา้นการสงเคราะห์เบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุและความสัมพนัธ์ระหว่างระดบั
ความพึงพอใจกบัเพศ อาย ุระดบัการศึกษา และอาชีพ ผลการศึกษาวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความพึงพอใจ
ต่อการบริหารกองทุน  ระดบัความพงึพอใจของผูสู้งอายตุ่อการบริหารงานกองทุนอยูใ่นระดบัมาก ขอ้สรุปเช่นน้ีมี
ความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของนิตประภา แกว้กระจ่าง (2550,fหนา้ 42)fท่ีไดศึ้กษาการประเมินผลโครงการกองทุน
ส่งเสริมการจดัสวสัดิการผูสู้งอายุในหมู่บา้นและชุมชนเมือง (เบ้ียยงัชีพ) ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลในเขต
อาํเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี ในภาพรวมดา้นบริบทของโครงการ  พบว่า  นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลมี
ส่วนร่วมในการดาํเนินงานระดบัมากถึงร้อยละ 80.40 ส่วนประสิทธิผลในการบริหารโครงการดา้นการวางแผน 
ดา้นการจดัองคก์ร ดา้นอาํนวยการ ดา้นการควบคุมการติดตามประเมินผล มีความเหมาะสมระดบัค่อนขา้งมาก 
 2. การประเมินดา้นปัจจยัเบ้ืองตน้ของโครงการ พบว่า โครงการสวสัดิการเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุของ อบต.
บางบ่อ  ในภาพรวมผลการประเมินมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงจากการพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า ประเด็นท่ีมี
การปฏิบติัระดับมาก คือ มีสถานท่ีให้ติดต่อราชการตามโครงการสวสัดิการเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุ รองลงมา คือ มี
เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการฯใหก้บัผูสู้งอายุอย่างเพียงพอ ประเด็นท่ีมีการปฏิบติัในระดบัรองลงมาอีก คือ มี
งบประมาณสนบัสนุนโครงการท่ีชดัเจน จาํนวน 7,710,000 บาท/ปี สาํหรับผูสู้งอาย ุ1,285 คน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยั
ของนิตประภา แกว้กระจ่าง (2550,fหนา้ 41)fท่ีไดศึ้กษาการประเมินผลโครงการกองทุนส่งเสริมการจดัสวสัดิการ
ผูสู้งอายุในหมู่บา้นและชุมชนเมือง (เบ้ียยงัชีพ) ดา้นปัจจยัเบ้ืองตน้ พบว่า  วตัถุประสงค์ของโครงการมีความ
เหมาะสมชดัเจนมาก นอกจากน้ีผลวิจยัในคร้ังน้ียงัสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ  ศิริรัตน์ ก้ิมขู่ (2550, หนา้ 24)fท่ีได้
ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลตะโละไกรทอง อาํเภอไมแ้ก่น จงัหวดัปัตตานี 
ผลการประเมินดา้นปัจจยัเบ้ืองตน้  พบวา่  การกาํหนดเกณฑก์ารคดัเลือกผูสู้งอายเุขา้รับเงินสวสัดิการโดยดาํเนินการอยา่ง
เปิดเผย  และมีการปรับปรุงและประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิรับเงินสวสัดิการอยา่งสมํ่าเสมอ ไดรั้บความพึงพอใจในระดบัมาก 
ถึงร้อยละ 65.00 และ 62.40 ตามลาํดบั  
 3. การประเมินดา้นการดาํเนินงานโครงการ พบวา่ โครงการสวสัดิการเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายขุอง อบต.บางบ่อ 
ในภาพรวมผลการประเมินมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงจากการพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า ประเด็นท่ีมีการปฏิบติัใน
ระดบัมาก คือ มีการจ่ายเงินเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายfุ3fเดือน/คร้ัง ตามเกณฑท่ี์ อบต.บางบ่อ กาํหนด รองลงมา คือ มีการสาํรวจ
และปรับปรุงรายช่ือผูมี้สิทธิได้รับเงินเบ้ียยงัชีพอย่างสมํ่าเสมอ (ปีละ 1 คร้ัง, ประมาณเดือน พ.ย.ของทุกปี) และ
ประเด็นท่ีมีการปฏิบติัในระดบัรองลงมา  คือ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการคดัเลือกผูสู้งอายท่ีุมีสิทธิไดรั้บเบ้ียยงัชีพ ซ่ึง
ผลการวิจัยดังกล่าวน้ี สอดคล้องกบัผลวิจัยของระพีพรรณ คาํหอม และคณะ(2547)fท่ีได้ศึกษาโครงการวิจัย
ประเมินผล       การจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยงัชีพสาํหรับผูสู้งอาย ุโดยการประเมินกระบวนการ วิธีการ ขั้นตอน  
การดาํเนินการ และความพร้อมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน กลไกการบริหารงานขององคก์รต่อการดาํเนินงาน
จ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยงัชีพสาํหรับผูสู้งอาย ุพบว่าfผูสู้งอายสุ่วนใหญ่ยงัตอ้งการรับการสงเคราะห์เบ้ียยงัชีพราย
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เดือน กระบวน การพิจารณาคดัเลือกเบ้ียยงัชีพสามารถใชเ้กณฑพ์ิจารณาหลายลกัษณะร่วมกนั วิธีการจ่ายเบ้ียยงั
ชีพจะเป็นการโอนผา่นบญัชีผูสู้งอายมุากท่ีสุด ส่วนขั้นตอนการจ่ายเงินสงเคราะห์เบ้ียยงัชีพเป็นไปอยา่งตรงเวลา 
ระยะเวลาในการจ่ายเงินสงเคราะห์เบ้ียยงัชีพ คือ 6 เดือนต่อคร้ัง และผูต้อบแบบสอบถามเห็นว่าจาํนวนเบ้ียยงัชีพ 300 บาท 
นอ้ยเกินไป  ส่วนผลการการดาํเนินงานในแต่ละดา้นพบวา่ อยูใ่นระดบัท่ีชดัเจน 
 4. การประเมินดา้นผลผลิตของโครงการ พบว่า โครงการสวสัดิการเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายขุอง อบต.บางบ่อ 
ในภาพรวมผลท่ีไดมี้ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพจิารณาเป็นรายประเด็น พบว่า ดา้นท่ีมีผลระดบัมาก คือ เบ้ียยงัชีพ
ผูสู้งอายทุาํใหผู้สู้งอายอุยูดี่กินดีมากข้ึน และเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายทุาํใหผู้สู้งอายมีุสุขภาพจิตท่ีดีข้ึน รองลงมา คือ เบ้ียยงัชีพ
ผูสู้งอายทุาํใหผู้สู้งอายเุห็นคุณค่าในตวัเองมากข้ึนfและผลท่ีไดใ้นระดบัรองลงมาอีก คือ เบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุทาํให้
ผูสู้งอายุไดรั้บการดูแลดา้นสุขภาพอย่างสมํ่าเสมอและมีสุขภาพร่างกายแขง็แรงขึ้น ซ่ึงผลวิจยัขา้งตน้น้ีค่อนขา้ง
สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ ระพีพรรณ คาํหอม และคณะf(2547)fไดศึ้กษาโครงการวิจยัประเมินผลการจ่ายเงิน
สงเคราะห์เพื่อการยงัชีพสาํหรับผูสู้งอายุ พบว่า ผูสู้งอายสุ่วนใหญ่ยงัตอ้งการรับการสงเคราะห์เบ้ียยงัชีพรายเดือน 
ซ่ึงมีความจาํเป็นมากสําหรับผูสู้งอายท่ีุยากไร้ ไม่มีผูดู้แลหรือถูกทอดท้ิงในชุมชน และสอดคลอ้งกบัผลวิจยัของ 
จิตติมา วุฒิอ่ินf(2548,fหนา้ 90-93) ไดศึ้กษาการประเมินความตอ้งการของผูสู้งอายุ ตาํบลเวียง อาํเภอเวียงป่าเป้า 
จงัหวดัเชียงราย ซ่ึงผูสู้งอายมีุความคาดหวงั ในดา้น ร่างกาย  พบว่า ผูสู้งอายตุอ้งการรับประทานอาหารครบ 5fหมู่และมี
ปริมาณเพียงพอทุกวนั ในดา้นความมัน่คงปลอดภยัและความเป็นอยู่ พบว่า  ความสามคัคีในครอบครัวและเพื่อนบา้น    
การเอ้ืออาทรจากบุคคลอ่ืนและชุมชน การเก้ือกูลดูแลช่วยเหลือจากครอบครัว และการไดรั้บเบ้ียยงัชีพรายเดือนอย่าง
เพียงพอ ในด้านความความรักและความอบอุ่น พบว่า ผูสู้งอายุมีความต้องการให้ลูกหลาน ญาติพ่ีน้องมาเยี่ยมเยือน
สมํ่าเสมอ  
 ในด้านการยอมรับนับถือจากบุคคลรอบขา้ง พบว่า ความต้องการให้บุคคลรอบขา้งยอมรับว่ามีค่า มี
ความสามารถหรือปรึกษาหาหรืออยู่เสมอ ซ่ึงผลวิจัยน้ีสอดคลอ้งกับการผลวิจัยของวินด้ี (Windey,f2005) ท่ีได้
ทาํการศึกษานโยบายการดูแลสุขภาพและสังคมสาํหรับผูสู้งอายใุนเบลเยี่ยมและจาํแนกลกัษณะการดูแลผูสู้งอายุ
ในเบลเยี่ยมเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ไดแ้ก่ การดูแลโดยหน่วยงานหรือสถาบนัต่าง ๆ การดูแลโดยชุมชน และการดูแล
ภายในครอบครัว จากการศึกษาพบว่า ขอ้จาํกดัทางดา้นเศรษฐกิจ ขนาดของครอบครัวท่ีเลก็ลง การจา้งงานสตรีท่ี
เพิ่มข้ึน ระยะทางระหว่างสมาชิกในครอบครัว และความตอ้งการของผูสู้งอายุท่ีจะยงัคงอาศยัอยู่ในบา้นของ
ตนเอง จากประเด็นดงักล่าวทาํใหห้น่วยงานของเบลเยีย่ม วางนโยบาย และระบบดูแลผูสู้งอายขุองเบลเยีย่มโดยการ
ริเร่ิมพฒันาการประสานในการดูแลผูสู้งอาย ุโปรแกรมสนบัสนุนการดูแลคนชรา รวมถึงการวิจยัเก่ียวกบัส่ิงอาํนวยความ
สะดวก และการแกปั้ญหาสุขภาพในผูสู้งอาย ุ 
 จากการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัขอตั้ งขอ้สังเกตท่ีเป็นประโยชน์ดงัน้ี  การท่ีผูสู้งอายุส่วนใหญ่ท่ีได้รับเงิน
สวสัดิการเบ้ียยงัชีพยงัอยู่ร่วมกับคู่สมรสและครอบครัว แสดงให้เห็นว่าความเอาใจใส่ของครอบครัวท่ีมีต่อ
ผูสู้งอายมีุมาก  ขอ้คน้พบจากการประเมินผลโครงการสวสัดิการเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายขุอง อบต.บางบ่อ จึงไดช้ี้ใหเ้ห็น
วา่ มาตรการใหค้วามช่วยเหลือผูสู้งอายดุว้ยการจดัสวสัดิการเงินสงเคราะห์เบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุเป็นการดาํเนินการท่ีถูก
ทิศทางแลว้ นอกจากน้ี การท่ี อบต.ในฐานะท่ีเป็นกลไกการปกครองระดับฐานรากของสังคมไดแ้ปลงมาตรการ
ดงักล่าวไปสู่การปฏิบติัดว้ยการส่งมอบคุณค่า คือ เบ้ียยงัชีพใหแ้ก่ผูสู้งอายตุามโครงการสวสัดิการเบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุ
ผลการประเมินโครงการ ดงักล่าวพบว่า การดาํเนินงานเป็นไปตามวตัถุประสงค ์อย่างไรก็ตามขอ้คน้พบท่ีสําคญั
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ประการหน่ึง คือ จาํนวนเงินค่าเบ้ียยงัชีพไม่เพียงพอกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง ผูสู้งอายมีุขอ้เสนอแนะใหเ้พ่ิมจาก
จํานวน  500fบาท  เ ป็นf1,000fบาท  จึ งเ ห็นควรเสนอข้อมูลน้ี ให้กับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
กระทรวงมหาดไทย ตลอดจนหลายฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งให้ช่วยผลกัดนัให้รัฐบาลเพิ่มวงเงินเพื่อสนบัสนุนโครงการท่ี
เก่ียวกบัการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุในทุกมิติ ทั้งดา้นวงเงิน ด้านโครงการเก่ียวกบัการส่งเสริมสุขภาพ 
นันทนาการ ท่ีอยู่อาศยั ศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน รวมทั้ งดา้นอาชีพ และดา้นอ่ืนๆ ให้มากข้ึนตามความ
เหมาะสมและสอดคลอ้งกบับริบทของทอ้งถ่ินและสอดรับกบัสถานการณ์โลกท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งต่อเน่ือง 
 
ข้อเสนอแนะ  
 จากการประเมินโครงการสวสัดิการเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุของ อบต.บางบ่อ ทาํให้ได้ขอ้เสนอแนะจาก
ผลการวิจยัดงัต่อไปน้ี 
 1.ffข้อเสนอแนะระดับนโยบาย 
     1.1ffกระทรวงมหาดไทย และกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ควรจัดสรรงบประมาณให้กับ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเพ่ิมข้ึน  เพ่ือสนบัสนุนโครงการที่เก่ียวกบัการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุต่อไป
อยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยนื 
     1.2ffกระทรวงมหาดไทย และกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ควรปรับปรุงแผนงาน/โครงการ 
เพื่อสนบัสนุนใหผู้สู้งอายมีุส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพ เพ่ือลดรายจ่ายดา้นสาธารณสุขของรัฐ ตลอดจนส่งเสริม
ดา้นนนัทนการ ดา้นอาชีพ ดา้นศิลปวฒันธรรม และดา้นอ่ืนๆ 
         1.3  กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ควร
ศึกษาวิเคราะห์บทเรียนขององคก์ร หน่วยงาน หรือสถาบนัท่ีประสบความสาํเร็จในการช่วยเหลือผูสู้งอายใุนมิติต่างๆ 
เช่น ดา้นการส่งเสริมอาชีพ ดา้นการส่งเสริมสุขภาพ ดา้นการส่งเสริมท่ีอยู่อาศยั ฯลฯ เพื่อนาํกรณีศึกษาบทเรียนท่ีมี
คุณค่าเหล่านั้นมาถอดบทเรียนและขยายผล แลว้ส่งเสริมใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทัว่ประเทศนาํไปประยกุตใ์ช้
ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นท่ี โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดรายได ้ เพื่อลดปัญหาการพ่ึงพิงจาก
ภาครัฐเพยีงอยา่งเดียว 
   1.4ffกระทรวงมหาดไทย และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ควรจัดทาํแผนงาน/โครงการ 
ส่งเสริมใหบุ้คลากรขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดรั้บการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเขา้ใจในงานดา้น
การพัฒนาและด้านบริการสวสัดิการผูสู้งอายุเพิ่มมากข้ึน ทั้ งน้ีโดยอาจจัดทาํโครงการความร่วมมือร่วมกับ
มหาวิทยาลยัในทอ้งถ่ินหรือองคก์รทางวิชาการท่ีเก่ียวขอ้ง 
 1.5f กระทรวงมหาดไทย และกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ควรพฒันาบุคลากรขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหมี้ความรู้ และทกัษะดา้นการประเมิน ควบคู่ไปกบัการสร้างคู่มือการประเมินโครงการเพ่ือให้
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนาํไปใชเ้ป็นแนวทางในการประเมินโครงการอยา่งมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
 1.6f กระทรวงมหาดไทย ควรทบทวนกฎหมาย ระเบียบปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการจ่ายเงิน
เบ้ีย    ยงัชีพเพือ่ใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน  
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 2.ffข้อเสนอแนะระดับปฏบัิติ 
  2.1ffอบต.fควรมีการประชาสัมพนัธ์โครงการสวสัดิการเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุให้ประชาชนเขา้ใจถึง
วตัถุประสงค ์ ขั้นตอน  และวิธีการดาํเนินงานใหม้ากข้ึน 
        2.2ffอบต.fควรส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการดาํเนินโครงการสวสัดิการเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุ
ใหม้ากข้ึน ดงัน้ี 
  2.2.1ffอบต. ควรปรับปรุงประสิทธิภาพในการเผยแพร่และการรับขอ้มูลข่าวสาร 2 ทาง เก่ียวกบั
การพฒันาโครงการสวสัดิการเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายแุละโครงการอ่ืน  ๆและนาํขอ้มูลท่ีไดม้าปรับปรุงโครงการอยา่งต่อเน่ือง 
      2.2.2ffการตั้งกรรมการพิจารณาคดัเลือกผูสู้งอายเุขา้ร่วมโครงการ  การติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินการดาํเนินงานโครงการ  ควรพฒันาการดาํเนินการอยา่งโปร่งใส เพื่อลดปัญหาระบบอุปถมัภใ์นการคดัเลือก
ผูสู้งอายใุหไ้ดรั้บเบ้ียยงัชีพและการดาํเนินงานตามโครงการ 
                 2.2.3ffการปรับปรุงเกณฑ ์และขั้นตอนการพิจารณาคดัเลือกผูสู้งอายเุขา้ร่วมโครงการอยา่งเป็น
ธรรมมากข้ึน 
  2.2.4ffการปรับปรุงวิธีการจ่ายเงินเบ้ียยงัชีพให้กบัผูสู้งอายุทุกเดือน ควรใชร้ะบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในการพฒันากระบวนการจ่ายเงินใหมี้ประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 
         2.3ffควรสาํรวจในเชิงลึกและปรับปรุงขอ้มูล  รวมทั้งจดัทาํทะเบียนผูสู้งอายใุหเ้ป็นปัจจุบนั และมี
รายละเอียดเก่ียวกบั อาย ุ ปัญหา  ความตอ้งการ และความซับซอ้นของปัญหา เพื่อใหเ้ขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายผูสู้งอายุท่ี
ควรไดรั้บการสนบัสนุนอยา่งแทจ้ริง 
 2.4  อบต. ควรจดัทาํโครงการเพื่อสนบัสนุนผูสู้งอายใุนวนัครอบครัว เช่น โครงการส่งเสริมสุขภาพ 
โครงการส่งเสริมวฒันธรรม ประเพณี โครงการสานสมัพนัธ์ในครอบครัว ฯลฯ 
 3.ffข้อเสนอแนะสําหรับการวจิยัคร้ังต่อไป 
       3.1ffควรทาํการวิจยัรูปแบบการดาํเนินงานโครงการสวสัดิการเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุในพื้นท่ีอ่ืน ซ่ึง
สามารถดาํเนินงานอยา่งไดผ้ลดี  
  3.2ffควรทาํการวิจยัโครงการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัผลประเมินโครงการเบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุในคร้ังน้ี ไดแ้ก่ 
โครงการส่งเสริมสุขภาพของผูสู้งอายท่ีุดาํเนินงานไดผ้ลดีในพื้นท่ีต่าง ๆ ทัว่ประเทศ  
 3.3  ควรทาํการวิจยัและพฒันาโครงการส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอายใุนดา้นนนัทนาการ ดา้นจิตใจ  ดา้น
ประชาสงัคม 
 3.4ffควรศึกษาวิจยัภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของผูสู้งอายุในอาํเภอบางบ่อและอาํเภออ่ืน ๆ ในจงัหวดั
สมุทรปราการ 
 3.5ffควรศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพดา้นผลกระทบของโครงการสวสัดิการเบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุ 
 3.6ffควรศึกษาวิจยัดา้นการปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการจ่ายเงิน
โครงการสวสัดิการเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายแุละโครงการอ่ืนๆ ของ อบต. ใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
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ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการสินเช่ือกรุงไทยธนวฏั บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
สาขาสมุทรสาคร ของข้าราชการและลูกจ้างประจํา อําเภอเมือง จังหวดัสมุทรสาคร* 

Factors dominating on use of loan service of Krungthai Thanawat, Krung Thai 
Bank PCL,Samutsakorn branch by government officials and stationary officers, 

Amphur  Mueang, Samutsakorn. 
 

 
        นางอภิวลัย ์  ศรีรุ่งเรืองชยั** 

Mrs. APIWAN  SRIRUNGRUANGCHAI. 
 

บทคดัย่อ 
 งานวิจยัเร่ืองน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการสินเช่ือ

กรุงไทยธนวฏั บมจ. ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสาคร ของขา้ราชการและลูกจา้งประจาํ อาํเภอเมือง จงัหวดั
สมุทรสาคร  2) เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการสินเช่ือกรุงไทยธนวัฏ  บมจ . 
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสาคร ของขา้ราชการและลูกจา้งประจาํ อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาคร จาํแนกตาม
ขอ้มูลส่วนบุคคล กลุ่มตวัอย่าง คือขา้ราชการและลูกจา้งประจาํ อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาครท่ีมาใช้บริการ
สินเช่ือกรุงไทยธนวฏั บมจ. ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสาคร จาํนวน 217 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเป็น
แบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้วามถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการ
วิเคราะหค์วามแปรปรวน 

ผลการวิจยัพบวา่1) ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการสินเช่ือกรุงไทยธนวฏั บมจ. ธนาคารกรุงไทย
ของขา้ราชการและลูกจา้งประจาํในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ทุกดา้นอยูใ่น
ระดบัมาก ยกเวน้ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย อยู่ในระดบัปานกลาง 2) ผลการเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
การเลือกใช้บริการสินเช่ือกรุงไทยธนวัฏ บมจ. ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสาครของข้าราชการและ
ลูกจา้งประจาํ จาํแนกตามขอ้มูลส่วนบุคคลพบว่า ขา้ราชการและลูกจา้งประจาํท่ีมีอายตุ่างกนัมีความคิดเห็นดา้น
กระบวนการในการให้บริการ ดา้นผลิตภณัฑบ์ริการ ดา้นพนกังานผูใ้ห้บริการ แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทาง
สถิติท่ี 0.01 และ 0.05 ตามลาํดับ ขา้ราชการและลูกจ้างประจาํท่ีมีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นด้าน
ช่องทางการจัดจาํหน่าย แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ขา้ราชการและลูกจ้างประจาํท่ีมี
สถานภาพสมรสต่างกนัมีความคิดเห็นด้านผลิตภณัฑ์บริการ ด้านพนักงานผูใ้ห้บริการ และด้านการส่งเสริม
การตลาดแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 ตามลาํดบั ขา้ราชการและลูกจา้งประจาํท่ีมี
อาชีพต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการสินเช่ือกรุงไทยธนวฏั ทุกดา้น แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  และ 0.05 ตามลาํดบั 

 
                                                         
 * บทความการคน้ควา้อิสระ 
** บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจดัการทัว่ไป)  มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
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Abstract 
The purposes of this research  were 1) to study factors dominating on use of  loan service of 

Krungthai Thanawat, Krung Thai Bank PCL, Samutsakorn branch  by  government official and stationary 
officers , Amphur Mueang, Samutsakorn and 2) to compare these factors based on personal information. The 
sample group consisted of 217 government officials and stationary officers. Questionnaires were used as a 
research tool. Data collected were analyzed by use of frequency, percentage, mean, standard deviation, t- test, 
and analysis of variance.  
 The results indicated that 1) factors dominating on use of loan service of Krungthai Thanawat 
mentioned above, were determined at median level. Considering into aspects, all of them were at high level 
except distribution channel which was at median level.   2) From comparison between factors based on personal 
information, results showed that government officials and stationary officers in different age had variation in 
opinions toward service procedure , service, and servicer at 0.01 and 0.05 significant level respectively. 
Opinions on distribution channel given from those in different educational level were different at 0.05 
significant level. Opinions on service, servicer, and market promotion given from those in different marital 
status were different at 0.01 and 0.05 respectively. Opinions on every aspect of factors dominating on use of 
loan service of Krungthai Thanawat given from those in different vocation were different at 0.01 and 0.05 
respectively. 

 
บทนํา 

ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน)  เร่ิมเปิดดาํเนินการคร้ังแรก เม่ือวนัท่ี 14 มีนาคม 2509 โดยการควบ
กิจการของธนาคารเกษตร จาํกดั และธนาคารมณฑล จาํกดั ซ่ึงเป็นธนาคารพาณิชยท่ี์มีรัฐบาลเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่เขา้
เป็นธนาคารเดียวกนัตามนโยบายของรัฐบาล และไดใ้ชช่ื้อใหม่ว่า  "ธนาคารกรุงไทย จาํกดั"  ใชช่ื้อภาษาองักฤษว่า 
"KRUNG THAI BANK LIMITED"  ใชส้ัญลกัษณ์ "นกวายภุกัษ"์  ซ่ึงเป็นเคร่ืองหมายของกระทรวงการคลงั มา
เป็นสญัลกัษณ์ประจาํของธนาคารจนถึงปัจจุบนั 

ความกา้วหนา้ของธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) นบัตั้งแต่ปี พ.ศ. 2509 ท่ีธนาคารกรุงไทย จาํกดั ได้
เร่ิมดาํเนินกิจการมาธนาคารกรุงไทยไดเ้ติบโตข้ึนอยา่งมัน่คง และรวดเร็ว มีการปรับปรุง และขยายองคก์รงาน
ใหม่  ทั้งในสาํนกังานใหญ่และสาขา  ซ่ึงทาํใหธ้นาคารกรุงไทย สามารถใหบ้ริการตอบสนองความตอ้งการของ
ลูกคา้ไดม้ากยิ่งข้ึน  ปี พ.ศ. 2531 ธนาคารกรุงไทย  จดัเป็นธนาคารพาณิชยเ์พียงแห่งเดียว ท่ีมีสาขาอยูค่รบทัว่ทุก
จงัหวดัของประเทศ และยงัมีแผนงานจะขยายสาขาเพิ่มข้ึนอีก โดยเนน้การเปิดสาขาในเขตรอบนอก ท่ีความเจริญ
กาํลงัขยายตัวออกไป ซ่ึงทาํให้ธนาคารกรุงไทยสามารถให้บริการด้วยความรวดเร็วยิ่งข้ึน   นอกจากน้ี 
ธนาคารกรุงไทย   ยงัได้นาํเทคโนโลยีทนัสมัยมาใช้กบังานให้บริการแก่ลูกคา้ และการปฏิบติังานภายใน
ธนาคารกรุงไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตั้งระบบออนไลน์ และเคร่ืองเอทีเอ็ม ซ่ึงธนาคารกรุงไทย นับเป็น
ธนาคารแรกท่ีสามารถติดตั้งไดค้รบ 73 จงัหวดัทัว่ประเทศ  ทาํให้ธนาคารกรุงไทย สามารถใช้อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีท่ีมีอยู ่ใหเ้กิดประโยชน์ต่อการดาํเนินงานของธนาคารไดอ้ยา่งรวดเร็วและกวา้งขวาง  
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ขณะเดียวกนัธนาคารกรุงไทยก็ไดข้ยายขอบข่ายการให้บริการดา้นน้ีออกไปอีก โดยเปิดให้มีบริการ ธนาคาร
ออฟฟิศ แบงค์ก้ิง เพ่ือให้ข้อมูลทางการเงินท่ีถูกต้องและ ทันกับเวลาในการตัดสินใจทางธุรกิจของลูกคา้  
ความกา้วหนา้ท่ีสาํคญัอีกประการหน่ึงคือ การนาํหุ้นของธนาคารกรุงไทยเขา้สู่ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
เม่ือวนัท่ี 26 มิถุนายน 2532 นบัเป็นรัฐวิสาหกิจแห่งแรกท่ีนาํหุน้เขา้ซ้ือ-ขายในตลาดหลกัทรัพยฯ์  โดยไดเ้ร่ิมเปิด
การซ้ือ-ขายหุน้ของธนาคารกรุงไทย ในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ตั้งแต่วนัท่ี 2 สิงหาคม 2532 เป็นตน้มา และไดแ้ปร
สภาพเป็นบริษทัมหาชน เม่ือวนัท่ี 24 มีนาคม 2537 โดยใชช่ื้อ "ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน)" (Krung Thai 
Bank Public Company ) 

ปัจจุบนั ผูว้ิจยัดาํรงตาํแหน่งเจา้หนา้ท่ีอาวุโสธุรกิจและการตลาด มีหนา้ท่ีพิจารณาสินเช่ือใหก้บัลูกคา้ 
และสินเช่ือกรุงไทยธนวฎั เป็นสินเช่ือท่ีมีความเส่ียงตํ่าท่ีสุดเม่ือเทียบกบัสินเช่ือประเภทอ่ืนๆ  และเป็นสินเช่ือท่ีมี
ปริมาณมากท่ีธนาคารพาณิชยอ่ื์นไม่มี  ผูว้ิจัยจึงมีความสนใจศึกษาถึงปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการ
สินเช่ือกรุงไทยธนวฏั  โดยเนน้ลูกคา้ท่ีเป็นขา้ราชการและลูกจา้งประจาํท่ีเป็นลูกคา้กลุ่มใหญ่ของสินเช่ือประเภท
น้ี  เพือ่นาํผลการวิจยัท่ีไดไ้ปเป็นแนวทาง ปรับปรุง ใหเ้กิดประสิทธิภาพและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้
มากท่ีสุด และนาํเป็นแนวทางไปพฒันากบั ธนาคารกรุงไทยสาขาอ่ืน ๆ เพื่อเพิ่มรายไดใ้ห้กบัธนาคาร เพราะ
สินเช่ือเป็นท่ีมาของรายไดห้ลกัของธนาคาร 

 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
1. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการสินเช่ือกรุงไทยธนวฏั  บมจ. ธนาคารกรุงไทย  สาขา

สมุทรสาคร  ของขา้ราชการและลูกจา้งประจาํ  อาํเภอเมือง  จงัหวดัสมุทรสาคร 
2. เพื่อเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการสินเช่ือกรุงไทยธนวฏั     ของขา้ราชการและ

ลูกจา้งประจาํ  จาํแนกตามขอ้มูลส่วนบุคคล 
 

สมมุติฐานของการวจิยั 
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการสินเช่ือกรุงไทยธนวฏั ของขา้ราชการและลูกจา้งประจาํ  จาํแนก

ตามขอ้มูลส่วนบุคคลแตกต่างกนั 
 

ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร  ท่ีใช้ในการศึกษา  คือ  ลูกค้าท่ีเป็นข้าราชการและลูกจ้างประจํา อาํเภอเมือง จังหวัด

สมุทรสาคร ท่ีมาใชบ้ริการสินเช่ือกรุงไทยธนวฏั กบั บมจ. ธนาคารกรุงไทย  สาขาสมุทรสาคร เดือนมีนาคม พ.ศ. 
2552  จาํนวน 500 คน   

กลุ่มตัวอย่าง  คือ  ลูกคา้ท่ีเป็นขา้ราชการและลูกจา้งประจาํ อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาคร ท่ีมาใชบ้ริการ
สินเช่ือกรุงไทยธนวฏั กบั บมจ. ธนาคารกรุงไทย  สาขาสมุทรสาคร      เลือกเป็นกลุ่มตวัอยา่ง  จาํนวน 217 คน  ตาม
ตารางกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งของ Krejcie และ Morgan  (1970, p.608) 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ แบบสอบถาม มี 2 ส่วน คือ 
ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม  ประกอบด้วยขอ้มูลส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อาย ุ

ระดบัการศึกษา สถานภาพ สมรส อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนและวตัถุประสงคใ์นการมาใชบ้ริการสินเช่ือกรุงไทย
ธนวฎัรวมทั้งหมดจาํนวน 7  ขอ้  

ส่วนท่ี 2 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการสินเช่ือกรุงไทยธนวฎั บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขา
สมุทรสาคร   แบ่งออกเป็น 7 ดา้น คือ ด้านผลิตภณัฑ์บริการ ด้านค่าธรรมเนียมในการให้บริการ ดา้นการจัด
จาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นพนกังาน ผูใ้ห้บริการ ดา้นกระบวนการให้บริการ และดา้นส่ิงแวดลอ้ม
ทางกายภาพ จาํนวน 33 ขอ้ 

 
การรวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการเก็บขอ้มูล ดว้ยการขอความร่วมมือจากกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็น
ลูกคา้สินเช่ือกรุงไทยธนวฏั บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขา สมุทรสาคร  โดยนาํแบบสอบถามไปแจกใหก้ลุ่มตวัอยา่ง
กรอกขอ้มูล จาํนวน 217 คน และขอรับคืนแบบสอบถามดว้ยตนเอง  

 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

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

1. วิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม และพฤติกรรมการบริการสินเช่ือกรุงไทยธนวฏั  โดย
ใชค้วามถ่ี และคา่ร้อยละ (Percentage) 

2. วิเคราะหปั์จจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการสินเช่ือกรุงไทยธนวฏั  โดยใชค่้าเฉล่ีย โดยใชค่้าเฉล่ีย 
( ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 

3. เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( )  ของคะแนนปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชสิ้นเช่ือกรุงไทยธนวฏั  ของ
ขา้ราชการและลูกจา้งประจาํ   จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์  โดยใช ้     t-test  และ  F-test 

4. เปรียบเทียบพหุคูณ เพื่อทดสอบค่าเฉล่ีย ( ) ของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชสิ้นเช่ือกรุงไทย
ธนวฏั  จากผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวนโดยวิธี Least Significant Difference (LSD) 
 
สรุปผลการวจิยั 

ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลปัจจัย ท่ี มี อิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการสินเ ช่ือกรุงไทยธนวัฎ  บมจ .
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสาคร    สามารถสรุปได ้ ดงัน้ี 

1.การวเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของข้าราชการและลูกจ้างประจาํ 
ขา้ราชการและลูกจ้างประจาํส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง     ร้อยละ 62.69  อายุ 41 - 50 ปี  ร้อยละ 38.81  

รองลงมา 30-40 ปี  ร้อยละ 26.87  การศึกษาปริญญาตรี  ร้อยละ 62.69 รองลงมา ตํ่ากว่าปริญญาตรี  ร้อยละ 25.37  
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สถานภาพ สมรส ร้อยละ 52.24 รองลงมาโสด ร้อยละ 40.30 รับราชการตาํรวจ ร้อยละ 68.66 รองลงมารับราชการ
ครู ร้อยละ 29.85 รายไดเ้ฉล่ีย 30,000ข้ึนไป ร้อยละ 34.33 รองลงมา 10,000 – 20,000 บาท ร้อยละ 32.84 
วตัถุประสงคใ์นการมาใชบ้ริการสินเช่ือกรุงไทยธนวฎัเพื่อเป็นทุนสํารอง ร้อยละ 55.22 รองลงมา เพื่อใชใ้น
ครัวเรือน ร้อยละ 40.30  

2.การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการสินเช่ือกรุงไทยธนวัฎ  ของข้าราชการและ
ลูกจ้างประจํา อําเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาคร จาํแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล 

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการสินเช่ือกรุงไทยธนวฎัของขา้ราชการและลูกจ้างประจาํ ใน
ภาพรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X  =  3.69)  เม่ือพจิารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี 

ด้านผลิตภณัฑ์บริการ  ขา้ราชการและลูกจา้งประจาํ มีความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบั มาก ( X  = 
3.79)  เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบั มาก ( X = 3.55-4.36) ทุกรายการ คือ  

1. วงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บเพียงพอ 
2. กฎระเบียบการต่ออายสัุญญาไม่ยุง่ยาก 
3. เง่ือนไขในสญัญามีความเป็นธรรม 
4. ช่ือเสียงธนาคารมีความน่าเช่ือถือ 
5. กฎระเบียบการสมคัรไม่ยุง่ยาก 
 เม่ือพิจารณาตามเพศ พบว่า มีค่าสอดคลอ้งกบั เพศชาย และเพศหญิง อายตุ ํ่ากว่า 30ปี และอาย4ุ1-50 ปี

ระดบัการศึกษาตํ่ากวา่ปริญญาตรี , ปริญญาตรี และสูงกวา่ปริญญาตรี สถานภาพ หม้าย/หย่า/แยกกันอยู่ รายได้
เฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000บาท วตัถุประสงคใ์นการมาใชบ้ริการสินเช่ือกรุงไทยธนวฎั เพื่อใชใ้นครัวเรือน 

ด้านค่าธรรมเนียมในการให้บริการ ขา้ราชการและลูกจา้งประจาํ มีความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบั มาก 
( X  = 3.66)  เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบั มาก ( X = 3.58-3.75)   ทุกรายการ คือ 

1. ค่าธรรมเนียมเหมาะสม 
2. อตัราดอกเบ้ียเหมาะสม 
3. เง่ือนไขการชาํระหน้ีเหมาะสม 
4. กาํหนดระยะเวลาชาํระหน้ีเหมาะสม 
เม่ือพจิารณาตามเพศ พบวา่ มีค่าสอดคลอ้งกบั เพศชาย และเพศหญิง อายตุ ํ่ากวา่ 30ปี อาย3ุ0-40ปี และ

อาย5ุ0ปีข้ึนไป ระดบัการศึกษาปริญญาตรี และสูงกวา่ปริญญาตรี สถานภาพโสด สมรส และ หมา้ย/หยา่/แยกกนั
อยู ่อาชีพรับราชการ ตาํรวจ และพยาบาล รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  
10,000-20,000บาท และ มากกว่า 30,000บาท  

ด้านการจดัจาํหน่าย ขา้ราชการและลูกจา้งประจาํ มีความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบั  ปานกลาง ( X  = 
3.21)  เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบั มาก ( X = 3.91)  จาํนวน  

1 รายการ คือทาํเลท่ีตั้งของธนาคารเหมาะสม 
 นอกนั้นอยูร่ะดบั ปานกลาง  
 เม่ือพจิารณาตามเพศ พบวา่ มีค่าสอดคลอ้งกบั เพศชาย และเพศหญิง อาย ุ30-40 ปี 
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ระดบัการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี สถานภาพโสด และสมรส อาชีพรับราชการตาํรวจ  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตํ่ากว่า 
10,000 บาท 20,001-30,000บาท และ มากกว่า 30,000บาท วตัถุประสงคใ์นการมาใชบ้ริการสินเช่ือกรุงไทยธนวฎั
เพือ่ใชใ้นครัวเรือน   

 ด้านการส่งเสริมการตลาด ขา้ราชการและลูกจา้งประจาํ มีความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบั  ปาน
กลาง ( X  = 3.33)  เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบั ปานกลาง ( X = 3.28-3.40) ทุกรายการ คือ  

 1. ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารชดัเจน 
 2. ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเพียงพอ 
 เม่ือพิจารณาตามเพศ พบวา่ มีค่าสอดคลอ้งกบั เพศชาย และเพศหญิง อายตุ ํ่ากวา่ 30ปี  
 ด้านพนักงานผู้ให้บริการ ขา้ราชการและลูกจา้งประจาํ มีความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบั มาก ( X  

= 4.07)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบั มาก ( X = 3.73-4.25)            ทุกรายการ คือ  
 1. มีอธัยาศยัดี 
 2. ใหค้าํปรึกษาท่ีชดัเจน 
 3. มีจาํนวนพนกังานใหบ้ริการเพียงพอ 
 4. มีความน่าเช่ือถือ 
 5. ปฏิบติัต่อลูกคา้เท่าเทียมกนั 
 6. มีนํ้าใจในการใหบ้ริการ 
 7. มีความรู้ในการใหบ้ริการ 
 เม่ือพิจารณาตามเพศ พบวา่ มีค่าสอดคลอ้งกบั เพศชาย และเพศหญิง  
อาย4ุ1-50ปี และอายมุากกว่า 50ปี ระดบัการศึกษา ตํ่ากวา่ปริญญาตรี ปริญญาตรี และสูงกวา่ปริญญาตรี 

สถานภาพสมรส และ หมา้ย/หยา่/แยกกนัอยู ่ อาชีพรับราชการ ตาํรวจ และ พยาบาล รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตํ่ากว่า
10,000บาท 10,000-20,000บาท 20,001-30,000บาท และมากกวา่ 30,000บาท วตัถุประสงคใ์นการมาใชบ้ริการ
สินเช่ือกรุงไทยธนวฎัเพื่อการศึกษา,เพื่อใชใ้นครัวเรือน และเพื่อเป็นเงินทุนสาํรอง   

 ด้านกระบวนการให้บริการ ขา้ราชการและลูกจา้งประจาํ มีความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบั มาก 
( X  = 3.86)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบั มาก ( X = 3.75-3.97)           ทุกรายการ คือ  

 1. ขั้นตอนการดาํเนินการรวดเร็ว 
 2. ขั้นตอนการดาํเนินการไม่ยุง่ยากซบัซอ้น 
 3. การดาํเนินการในแต่ละขั้นตอนมีการประสานงานกนัอยา่งดี 
เม่ือพจิารณาตามเพศ พบวา่ มีค่าสอดคลอ้งกบั เพศชาย และเพศหญิง อาย4ุ1-50ปี  ระดบั 
การศึกษา ตํ่ากวา่ปริญญาตรี  ปริญญาตรี และสูงกวา่ปริญญาตรี สถานภาพโสด สมรส และ หมา้ย/หยา่/

แยกกนัอยู ่ อาชีพรับราชการ ตาํรวจ และ พยาบาล  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตํ่ากว่า 10,000บาท 10,000-20,000บาท 
20,001-30,000บาท และมากกวา่ 30,000บาท วตัถุประสงคใ์นการมาใชบ้ริการสินเช่ือกรุงไทยธนวฎั เพื่อใชใ้น
ครัวเรือน และ เพือ่เป็นเงินทุนสาํรอง   

 ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ  ขา้ราชการและลูกจา้งประจาํ มีความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบั มาก 
( X  = 3.92)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบั มาก ( X = 3.61-4.12) รายการ คือ  
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 1. สถานท่ีจอดรถสะดวกสบาย       
 2. สถานท่ีใหบ้ริการกวา้งขวาง 
 3. สถานท่ีใหบ้ริการสวยงาม 
 4. เคร่ืองเขียนอุปกรณ์ครบถว้น ทนัสมยั 
 5. ป้ายแสดงสถานท่ี/ตาํแหน่งใหบ้ริการชดัเจน 
 6. สถานท่ีใหบ้ริการมีบรรยากาศดี 
 7. สถานท่ีใหบ้ริการสะอาด 
 เม่ือพจิารณาตามเพศ พบวา่ มีค่าสอดคลอ้งกบั เพศชาย และเพศหญิง อายตุ ํ่ากวา่ 30ปี 
อาย3ุ0-40ปี  อาย4ุ1-50ปี และอายมุากกวา่ 50ปี ระดบัการศึกษาตํ่ากวา่ปริญญาตรี และปริญญาตรี 

สถานภาพโสด และ หมา้ย/หยา่/แยกกนัอยู ่ อาชีพรับราชการตาํรวจ และพยาบาล รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตํ่ากวา่
10,000บาท 10,000-20,000บาท 20,001-30,000บาท และมากกวา่ 30,000บาท วตัถุประสงคใ์นการมาใชบ้ริการ
สินเช่ือกรุงไทยธนวฎัเพื่อใชใ้นครัวเรือน และเพ่ือเป็นเงินทุนสาํรอง   

 3 . การเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( X  )  ของคะแนนปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการสินเช่ือ
กรุงไทยธนวัฎ  ของข้าราชการและลูกจ้างประจํา อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร จําแนก ตามข้อมูลส่วนบุคคล
ข้าราชการและลูกจ้างประจาํ อําเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาคร  

 ผลการวิจัยพบว่าขา้ราชการและลูกจ้างประจาํ มีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการ
เลือกใชบ้ริการสินเช่ือกรุงไทยธนวฎั  ในภาพรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณา
เป็นรายดา้น ดงัน้ี 

 ด้านผลิตภณัฑ์บริการ 
 ขา้ราชการและลูกจา้งประจาํ ท่ีมีอายตุ่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติ ท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 
รายการ คือ  เง่ือนไขในสัญญามีความเป็นธรรม 

 ขา้ราชการและลูกจ้างประจาํ ท่ีมีสถานภาพต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
จาํนวน  1 รายการ คือ เง่ือนไขในสญัญามีความเป็นธรรม 

 และ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 2รายการ คือ  
 1. กฎระเบียบการสมคัรไม่ยุง่ยาก 
 2. กฎระเบียบการต่ออายสุญัญาไม่ยุง่ยาก 
 ขา้ราชการและลูกจา้งประจาํ ท่ีมีอาชีพต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติ ท่ีระดบั 0.01 เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน  1 
รายการ คือ เง่ือนไขในสญัญามีความเป็นธรรม 

 และ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 4 รายการ คือ  
 1. กฎระเบียบการสมคัรไม่ยุง่ยาก 
 2. วงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บเพียงพอ 
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 3. เง่ือนไขในสญัญามีความเป็นธรรม 
 4. ช่ือเสียงของธนาคารมีความน่าเช่ือถือ 
 ขา้ราชการและลูกจา้งประจาํ ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอย่างมี

นัยสําคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน  2
รายการ คือ  

 1. กฎระเบียบการสมคัรไม่ยุง่ยาก 
 2. เง่ือนไขในสญัญามีความเป็นธรรม 
 ขา้ราชการและลูกจา้งประจาํ ท่ีมีวตัถุประสงค ์ต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติ  ท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
จาํนวน  4รายการ คือ  

 1. กฎระเบียบการสมคัรไม่ยุง่ยาก 
 2. กฎระเบียบการต่ออายสุญัญาไม่ยุง่ยาก 
 3. เง่ือนไขในสญัญามีความเป็นธรรม 
 4. ช่ือเสียงของธนาคารมีความน่าเช่ือถือ 
 ด้านค่าธรรมเนียมในการให้บริการ 
 ขา้ราชการและลูกจา้งประจาํ ท่ีมีการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็น ในภาพรวม แตกต่างกนัอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
จาํนวน 1 รายการ คือ  มีบริการนอกสถานท่ี 

 ขา้ราชการและลูกจา้งประจาํ ท่ีมีสถานภาพต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอย่างมี
นัยสําคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน  1
รายการ คือ กาํหนดเวลาการชาํระหน้ีเหมาะสม 

 ขา้ราชการและลูกจ้างประจาํ ท่ีมีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน  1
รายการ คือ กาํหนดเวลาการชาํระหน้ีเหมาะสม 

 ด้านการจดัจาํหน่าย 
 ขา้ราชการและลูกจา้งประจาํ ท่ีมีอาชีพต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน  1
รายการ คือ สามารถติดต่อธนาคารโดยตรงไม่ผา่นตวัแทนหรือคนกลาง 

 ขา้ราชการและลูกจา้งประจาํ ท่ีมีวตัถุประสงค ์ต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม            ไม่แตกต่างกนั
อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
จาํนวน  1รายการ คือ ทาํเลท่ีตั้งของธนาคารเหมาะสม 

 ด้านการส่งเสริมการตลาด 
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 ขา้ราชการและลูกจา้งประจาํ ท่ีมีสถานภาพต่างกนั มีความคิดเห็น ในภาพรวม แตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
จาํนวน  1รายการ คือ มีส่ิงจูงใจใหเ้พิ่มวงเงินสินเช่ือ 

 ขา้ราชการและลูกจา้งประจาํ ท่ีมีอาชีพต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติ ท่ีระดับ 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ทุก
รายการ คือ  

 1.ไดรั้บขอ้มูลขา่วสารเพียงพอ 
 2.ไดรั้บขอ้มูลขา่วสารชดัเจน 
 3. มีส่ิงจูงใจใหเ้พิม่วงเงินสินเช่ือ 
 ด้านพนักงานผู้ให้บริการ 
 ขา้ราชการและลูกจา้งประจาํ ท่ีมีอายตุ่างกนั มีความคิดเห็น ในภาพรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญั

ทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 
รายการ คือ  มีความรู้ในการใหบ้ริการ 

 และ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 3 รายการ คือ   
 1. มีความน่าเช่ือถือ 
 2. มีนํ้าใจในการใหบ้ริการ  
 3. ใหค้าํปรึกษาท่ีชดัเจน 
 ขา้ราชการและลูกจ้างประจาํ ท่ีมีสถานภาพต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
จาํนวน  4 รายการ คือ 

 1. มีความรู้ใหบ้ริการ 
 2. มีความน่าเช่ือถือ  
 3. มีนํ้าใจในการใหบ้ริการ 
 4. ใหค้าํปรึกษาท่ีชดัเจน 
 และ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1รายการ คือ มีอธัยาศยัดี 
 ขา้ราชการและลูกจา้งประจาํ ท่ีมีอาชีพต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติ ท่ีระดบั 0.01 เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน  1 
รายการ คือ มีความรู้ใหบ้ริการ  

 และ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน  4 รายการ คือ 
 1. มีความน่าเช่ือถือ  
 2. มีนํ้าใจในการใหบ้ริการ 
 3. มีจาํนวนพนกังานใหบ้ริการเพียงพอ 
  4. ใหค้าํปรึกษาท่ีชดัเจน 
 ด้านกระบวนการให้บริการ 
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 ขา้ราชการและลูกจา้งประจาํ ท่ีมีอายตุ่างกนั มีความคิดเห็น ในภาพรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญั
ทางสถิติ ท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 2 
รายการ คือ   

 1. ขั้นตอนการดาํเนินการรวดเร็ว 
 2. การดาํเนินในแต่ละขั้นตอนมีการประสานงานกนัอยา่งดี 
 และ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ ขั้นตอนการดาํเนินการ

ไม่ยุง่ยากซบัซอ้น   
 ขา้ราชการและลูกจา้งประจาํ ท่ีมีอาชีพต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน  1 
รายการ คือ ขั้นตอนการดาํเนินการไม่ยุง่ยากซบัซอ้น 

 ขา้ราชการและลูกจา้งประจาํ ท่ีมีวตัถุประสงค ์ต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติ  ท่ีระดบั 0.05เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
จาํนวน  1รายการ คือ ขั้นตอนการดาํเนินงานไม่ยุง่ยากซบัซอ้น 

 ด้านส่ิงแวดล้อมทางการภาพ 
 ขา้ราชการและลูกจา้งประจาํ ท่ีมีการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็น ในภาพรวม              ไม่แตกต่างกนั

อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
จาํนวน 1 รายการ คือ  สถานท่ีใหบ้ริการสวยงาม 

 ขา้ราชการและลูกจา้งประจาํ ท่ีมีอาชีพต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติ  ท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 5 
รายการ คือ   

 1. สถานท่ีจอดรถสะดวกสบาย 
 2. สถานท่ีใหบ้ริการกวา้งขวาง 
 3. สถานท่ีใหบ้ริการมีบรรยากาศ 
 4. เคร่ืองเขียนอุปกรณ์ครบถว้น 
 5. ป้ายแสดงสถานท่ี/ตาํแหน่งใหบ้ริการชดัเจน 
 และ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 2 รายการ คือ   
 1. สถานท่ีใหบ้ริการสวยงาม 
 2. สถานท่ีใหบ้ริการสะอาด 
 ขา้ราชการและลูกจา้งประจาํ ท่ีมีวตัถุประสงค ์ต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม             ไม่แตกต่าง

กนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
จาํนวน  1รายการ คือ สถานท่ีใหบ้ริการกวา้งขวาง 
 
 
 



วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปีท่ี 10 ฉบบัท่ี 1 
โครงการบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 

 
 

 251

การอภปิรายผล 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัย ท่ี มี อิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการสินเ ช่ือกรุงไทยธนวัฎ  บมจ .

ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสาคร    สามารถสรุปได ้ ดงัน้ี 
1.การวเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของข้าราชการและลูกจ้างประจาํ 
ขา้ราชการและลูกจ้างประจาํส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง     ร้อยละ 62.69  อายุ 41 - 50 ปี  ร้อยละ 38.81  

รองลงมา 30-40 ปี  ร้อยละ 26.87  การศึกษาปริญญาตรี  ร้อยละ 62.69 รองลงมา ตํ่ากว่าปริญญาตรี  ร้อยละ 25.37  
สถานภาพ สมรส ร้อยละ 52.24 รองลงมาโสด ร้อยละ 40.30 รับราชการตาํรวจ ร้อยละ 68.66 รองลงมารับราชการ
ครู ร้อยละ 29.85 รายไดเ้ฉล่ีย 30,000ข้ึนไป ร้อยละ 34.33 รองลงมา 10,000 – 20,000 บาท ร้อยละ 32.84 
วตัถุประสงคใ์นการมาใชบ้ริการสินเช่ือกรุงไทยธนวฎัเพื่อเป็นทุนสํารอง ร้อยละ 55.22 รองลงมา เพื่อใชใ้น
ครัวเรือน ร้อยละ 40.30  

2.การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการสินเช่ือกรุงไทยธนวัฎ  ของข้าราชการและ
ลูกจ้างประจํา อําเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาคร จาํแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล 

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการสินเช่ือกรุงไทยธนวฎัของขา้ราชการและลูกจ้างประจาํ ใน
ภาพรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X  =  3.69)  เม่ือพจิารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี 

ด้านผลิตภณัฑ์บริการ  ขา้ราชการและลูกจา้งประจาํ มีความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบั มาก ( X  = 
3.79)  เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบั มาก ( X = 3.55-4.36) ทุกรายการ คือ 

1. วงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บเพียงพอ 
2. กฎระเบียบการต่ออายสัุญญาไม่ยุง่ยาก 
3. เง่ือนไขในสญัญามีความเป็นธรรม 
4. ช่ือเสียงธนาคารมีความน่าเช่ือถือ 
5. กฎระเบียบการสมคัรไม่ยุง่ยาก 
 เม่ือพิจารณาตามเพศ พบว่า มีค่าสอดคลอ้งกบั เพศชาย และเพศหญิง อายุต ํ่ากว่า 30ปี และอาย4ุ1-50ปี

ระดบัการศึกษาตํ่ากวา่ปริญญาตรี , ปริญญาตรี และสูงกวา่ปริญญาตรี สถานภาพ หม้าย/หย่า/แยกกันอยู่ รายได้
เฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000บาท วตัถุประสงคใ์นการมาใชบ้ริการสินเช่ือกรุงไทยธนวฎั เพื่อใชใ้นครัวเรือน 

ด้านค่าธรรมเนียมในการให้บริการ ขา้ราชการและลูกจา้งประจาํ มีความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบั มาก 
( X  = 3.66)  เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบั มาก ( X = 3.58-3.75)   ทุกรายการ คือ 

1. ค่าธรรมเนียมเหมาะสม 
2. อตัราดอกเบ้ียเหมาะสม 
3. เง่ือนไขการชาํระหน้ีเหมาะสม 
4. กาํหนดระยะเวลาชาํระหน้ีเหมาะสม 
เม่ือพจิารณาตามเพศ พบวา่ มีค่าสอดคลอ้งกบั เพศชาย และเพศหญิง อายตุ ํ่ากวา่ 30ปี อาย3ุ0-40ปี และ

อาย5ุ0ปีข้ึนไป ระดบัการศึกษาปริญญาตรี และสูงกวา่ปริญญาตรี สถานภาพโสด สมรส และ หมา้ย/หยา่/แยกกนั
อยู ่อาชีพรับราชการ ตาํรวจ และพยาบาล รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000-20,000บาท และ มากกว่า 30,000บาท  
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 ด้านการจดัจาํหน่าย ขา้ราชการและลูกจา้งประจาํ มีความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบั  ปานกลาง 
( X  = 3.21)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบั มาก ( X = 3.91)  จาํนวน  

1 รายการ คือทาํเลท่ีตั้งของธนาคารเหมาะสม 
 นอกนั้นอยูร่ะดบั ปานกลาง  
 เม่ือพิจารณาตามเพศ พบวา่ มีค่าสอดคลอ้งกบั เพศชาย และเพศหญิง อาย ุ30-40 ปี 
ระดบัการศึกษาตํ่ากวา่ปริญญาตรี  สถานภาพโสด และสมรส อาชีพรับราชการตาํรวจ  รายไดเ้ฉล่ีย

ต่อเดือนตํ่ากว่า 10,000 บาท 20,001-30,000บาท  และ มากกว่า 30,000บาท วตัถุประสงคใ์นการมาใชบ้ริการ
สินเช่ือกรุงไทยธนวฎัเพือ่ใชใ้นครัวเรือน   

 ด้านการส่งเสริมการตลาด ขา้ราชการและลูกจา้งประจาํ มีความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบั  ปาน
กลาง ( X  = 3.33)  เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบั ปานกลาง ( X = 3.28-3.40) ทุกรายการ คือ  

 
 1. ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารชดัเจน 
 2. ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเพียงพอ 
 เม่ือพิจารณาตามเพศ พบวา่ มีค่าสอดคลอ้งกบั เพศชาย และเพศหญิง อายตุ ํ่ากวา่ 30ปี  
 ด้านพนักงานผู้ให้บริการ ขา้ราชการและลูกจา้งประจาํ มีความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบั มาก ( X  

= 4.07)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบั มาก ( X = 3.73-4.25)            ทุกรายการ คือ  
 1. มีอธัยาศยัดี 
 2. ใหค้าํปรึกษาท่ีชดัเจน 
 3. มีจาํนวนพนกังานใหบ้ริการเพียงพอ 
 4. มีความน่าเช่ือถือ 
 5. ปฏิบติัต่อลูกคา้เท่าเทียมกนั 
 6. มีนํ้าใจในการใหบ้ริการ 
 7. มีความรู้ในการใหบ้ริการ 
 เม่ือพิจารณาตามเพศ พบวา่ มีค่าสอดคลอ้งกบั เพศชาย และเพศหญิง  
อาย4ุ1-50ปี และอายมุากกว่า 50ปี ระดบัการศึกษา ตํ่ากวา่ปริญญาตรี ปริญญาตรี และสูงกวา่ปริญญาตรี 

สถานภาพสมรส และ หมา้ย/หยา่/แยกกนัอยู ่ อาชีพรับราชการ ตาํรวจ และ พยาบาล รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตํ่ากว่า
10,000บาท 10,000-20,000บาท 20,001-30,000บาท และมากกวา่ 30,000บาท วตัถุประสงคใ์นการมาใชบ้ริการ
สินเช่ือกรุงไทยธนวฎัเพื่อการศึกษา,เพื่อใชใ้นครัวเรือน และเพื่อเป็นเงินทุนสาํรอง   

 ด้านกระบวนการให้บริการ ขา้ราชการและลูกจา้งประจาํ มีความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบั มาก 
( X  = 3.86)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบั มาก ( X = 3.75-3.97)           ทุกรายการ คือ  

 1. ขั้นตอนการดาํเนินการรวดเร็ว 
 2. ขั้นตอนการดาํเนินการไม่ยุง่ยากซบัซอ้น 
 3. การดาํเนินการในแต่ละขั้นตอนมีการประสานงานกนัอยา่งดี 

เม่ือพิจารณาตามเพศ พบวา่ มีค่าสอดคลอ้งกบั เพศชาย และเพศหญิง อาย4ุ1-50ปี  ระดบั 
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การศึกษา ตํ่ากวา่ปริญญาตรี  ปริญญาตรี และสูงกวา่ปริญญาตรี สถานภาพโสด สมรส และ หมา้ย/หยา่/
แยกกนัอยู ่ อาชีพรับราชการ ตาํรวจ และ พยาบาล  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตํ่ากว่า 10,000บาท 10,000-20,000บาท 
20,001-30,000บาท และมากกวา่ 30,000บาท วตัถุประสงคใ์นการมาใชบ้ริการสินเช่ือกรุงไทยธนวฎั เพื่อใชใ้น
ครัวเรือน และ เพือ่เป็นเงินทุนสาํรอง   

 ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ  ขา้ราชการและลูกจา้งประจาํ มีความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบั มาก 
( X  = 3.92)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบั มาก ( X = 3.61-4.12) รายการ คือ  

 1. สถานท่ีจอดรถสะดวกสบาย       
 2. สถานท่ีใหบ้ริการกวา้งขวาง 
 3. สถานท่ีใหบ้ริการสวยงาม 
 4. เคร่ืองเขียนอุปกรณ์ครบถว้น ทนัสมยั 
 5. ป้ายแสดงสถานท่ี/ตาํแหน่งใหบ้ริการชดัเจน 
 6. สถานท่ีใหบ้ริการมีบรรยากาศดี 
 7. สถานท่ีใหบ้ริการสะอาด 
 เม่ือพจิารณาตามเพศ พบวา่ มีค่าสอดคลอ้งกบั เพศชาย และเพศหญิง อายตุ ํ่ากวา่ 30ปี 
อาย3ุ0-40ปี  อาย4ุ1-50ปี และอายมุากกวา่ 50ปี ระดบัการศึกษาตํ่ากวา่ปริญญาตรี และปริญญาตรี 

สถานภาพโสด และ หมา้ย/หยา่/แยกกนัอยู ่ อาชีพรับราชการตาํรวจ และพยาบาล รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตํ่ากวา่
10,000บาท 10,000-20,000บาท 20,001-30,000บาท และมากกวา่ 30,000บาท วตัถุประสงคใ์นการมาใชบ้ริการ
สินเช่ือกรุงไทยธนวฎัเพื่อใชใ้นครัวเรือน และเพ่ือเป็นเงินทุนสาํรอง   

 3 . การเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( X  )  ของคะแนนปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการสินเช่ือ
กรุงไทยธนวัฎ  ของข้าราชการและลูกจ้างประจํา อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร จําแนก ตามข้อมูลส่วนบุคคล
ข้าราชการและลูกจ้างประจาํ อําเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาคร  

 ผลการวิจัยพบว่าขา้ราชการและลูกจ้างประจาํ มีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการ
เลือกใชบ้ริการสินเช่ือกรุงไทยธนวฎั  ในภาพรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณา
เป็นรายดา้น ดงัน้ี 

 ด้านผลิตภณัฑ์บริการ 
 ขา้ราชการและลูกจา้งประจาํ ท่ีมีอายตุ่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติ ท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 
รายการ คือ  เง่ือนไขในสัญญามีความเป็นธรรม 

 ขา้ราชการและลูกจ้างประจาํ ท่ีมีสถานภาพต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
จาํนวน  1 รายการ คือ เง่ือนไขในสญัญามีความเป็นธรรม 

 และ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 2รายการ คือ  
 1. กฎระเบียบการสมคัรไม่ยุง่ยาก 
 2. กฎระเบียบการต่ออายสุญัญาไม่ยุง่ยาก 
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 ขา้ราชการและลูกจา้งประจาํ ท่ีมีอาชีพต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติ ท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน  1 
รายการ คือ เง่ือนไขในสญัญามีความเป็นธรรม 

 และ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 4 รายการ คือ  
 1. กฎระเบียบการสมคัรไม่ยุง่ยาก 
 2. วงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บเพียงพอ 
 3. เง่ือนไขในสญัญามีความเป็นธรรม 
 4. ช่ือเสียงของธนาคารมีความน่าเช่ือถือ 
 ขา้ราชการและลูกจา้งประจาํ ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอย่างมี

นัยสําคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน  2
รายการ คือ  

 1. กฎระเบียบการสมคัรไม่ยุง่ยาก 
 2. เง่ือนไขในสญัญามีความเป็นธรรม 
 ขา้ราชการและลูกจา้งประจาํ ท่ีมีวตัถุประสงค ์ต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติ  ท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
จาํนวน  4รายการ คือ  

 1. กฎระเบียบการสมคัรไม่ยุง่ยาก 
 2. กฎระเบียบการต่ออายสุญัญาไม่ยุง่ยาก 
 3. เง่ือนไขในสญัญามีความเป็นธรรม 
 4. ช่ือเสียงของธนาคารมีความน่าเช่ือถือ 
 ด้านค่าธรรมเนียมในการให้บริการ 
 ขา้ราชการและลูกจา้งประจาํ ท่ีมีการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็น ในภาพรวม แตกต่างกนัอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
จาํนวน 1 รายการ คือ  มีบริการนอกสถานท่ี 

 ขา้ราชการและลูกจา้งประจาํ ท่ีมีสถานภาพต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอย่างมี
นัยสําคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน  1
รายการ คือ กาํหนดเวลาการชาํระหน้ีเหมาะสม 

 ขา้ราชการและลูกจ้างประจาํ ท่ีมีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน  1
รายการ คือ กาํหนดเวลาการชาํระหน้ีเหมาะสม 

 ด้านการจดัจาํหน่าย 
 ขา้ราชการและลูกจา้งประจาํ ท่ีมีอาชีพต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน  1
รายการ คือ สามารถติดต่อธนาคารโดยตรงไม่ผา่นตวัแทนหรือคนกลาง 
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 ขา้ราชการและลูกจา้งประจาํ ท่ีมีวตัถุประสงค ์ต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม             ไม่แตกต่าง
กนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
จาํนวน  1รายการ คือ ทาํเลท่ีตั้งของธนาคารเหมาะสม 

 ด้านการส่งเสริมการตลาด 
 ขา้ราชการและลูกจา้งประจาํ ท่ีมีสถานภาพต่างกนั มีความคิดเห็น ในภาพรวม แตกต่างกนัอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
จาํนวน  1รายการ คือ มีส่ิงจูงใจใหเ้พิ่มวงเงินสินเช่ือ 

 ขา้ราชการและลูกจา้งประจาํ ท่ีมีอาชีพต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติ ท่ีระดับ 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ทุก
รายการ คือ  

 1.ไดรั้บขอ้มูลขา่วสารเพียงพอ 
 2.ไดรั้บขอ้มูลขา่วสารชดัเจน 
 3. มีส่ิงจูงใจใหเ้พิม่วงเงินสินเช่ือ 
 ด้านพนักงานผู้ให้บริการ 
 ขา้ราชการและลูกจา้งประจาํ ท่ีมีอายตุ่างกนั มีความคิดเห็น ในภาพรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญั

ทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 
รายการ คือ  มีความรู้ในการใหบ้ริการ 

 และ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 3 รายการ คือ   
 1. มีความน่าเช่ือถือ 
 2. มีนํ้าใจในการใหบ้ริการ  
 3. ใหค้าํปรึกษาท่ีชดัเจน 
 ขา้ราชการและลูกจ้างประจาํ ท่ีมีสถานภาพต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
จาํนวน  4 รายการ คือ 

 1. มีความรู้ใหบ้ริการ 
 2. มีความน่าเช่ือถือ  
 3. มีนํ้าใจในการใหบ้ริการ 
 4. ใหค้าํปรึกษาท่ีชดัเจน 
 และ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1รายการ คือ มีอธัยาศยัดี 
 ขา้ราชการและลูกจา้งประจาํ ท่ีมีอาชีพต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติ ท่ีระดบั 0.01 เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน  1 
รายการ คือ มีความรู้ใหบ้ริการ  

 และ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน  4 รายการ คือ 
 1. มีความน่าเช่ือถือ  
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 2. มีนํ้าใจในการใหบ้ริการ 
 3. มีจาํนวนพนกังานใหบ้ริการเพียงพอ 
  4. ใหค้าํปรึกษาท่ีชดัเจน 
 ด้านกระบวนการให้บริการ 
 ขา้ราชการและลูกจา้งประจาํ ท่ีมีอายตุ่างกนั มีความคิดเห็น ในภาพรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญั

ทางสถิติ ท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 2 
รายการ คือ   

 1. ขั้นตอนการดาํเนินการรวดเร็ว 
 2. การดาํเนินในแต่ละขั้นตอนมีการประสานงานกนัอยา่งดี 
 และ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ ขั้นตอนการดาํเนินการ

ไม่ยุง่ยากซบัซอ้น   
 ขา้ราชการและลูกจา้งประจาํ ท่ีมีอาชีพต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน  1 
รายการ คือ ขั้นตอนการดาํเนินการไม่ยุง่ยากซบัซอ้น 

 ขา้ราชการและลูกจา้งประจาํ ท่ีมีวตัถุประสงค ์ต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติ  ท่ีระดบั 0.05เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
จาํนวน  1รายการ คือ ขั้นตอนการดาํเนินงานไม่ยุง่ยากซบัซอ้น 

 ด้านส่ิงแวดล้อมทางการภาพ 
 ขา้ราชการและลูกจา้งประจาํ ท่ีมีการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็น ในภาพรวม              ไม่แตกต่างกนั

อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
จาํนวน 1 รายการ คือ  สถานท่ีใหบ้ริการสวยงาม 

 ขา้ราชการและลูกจา้งประจาํ ท่ีมีอาชีพต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติ  ท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 5 
รายการ คือ   

 1. สถานท่ีจอดรถสะดวกสบาย 
 2. สถานท่ีใหบ้ริการกวา้งขวาง 
 3. สถานท่ีใหบ้ริการมีบรรยากาศ 
 4. เคร่ืองเขียนอุปกรณ์ครบถว้น 
 5. ป้ายแสดงสถานท่ี/ตาํแหน่งใหบ้ริการชดัเจน 
 และ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 2 รายการ คือ   
 1. สถานท่ีใหบ้ริการสวยงาม 
 2. สถานท่ีใหบ้ริการสะอาด 
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 ขา้ราชการและลูกจา้งประจาํ ท่ีมีวตัถุประสงค ์ต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอย่างมี
นยัสําคญัทางสถิติ  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน  1
รายการ คือ สถานท่ีใหบ้ริการกวา้งขวาง 
 
ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการสินเช่ือกรุงไทยธนวฏั ของขา้ราชการ
และลูกจา้งประจาํ ทาํใหผู้วิ้จยัมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

1. ขา้ราชการและลูกจา้งประจาํ อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาคร ส่วนใหญ่ใชบ้ริการสินเช่ือกรุงไทย
ธนวฏั  มีวตัถุประสงคใ์นการกู ้เพื่อเป็นเงินทุนสํารอง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องสินเช่ือกรุงไทยธนวฏั 
วตัถุประสงคเ์พ่ือเป็นเงินทุนสาํรอง และไม่ใชว้งเงินไม่เสียดอกเบ้ีย  

2. ดา้นผลิตภณัฑบ์ริการ เร่ือง วงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บเพียงพอ  กฎระเบียบการต่ออายุสัญญาไม่
ยุง่ยาก เง่ือนไขในสัญญามีความเป็นธรรม ช่ือเสียงธนาคารมีความน่าเช่ือถือ เป็นปัจท่ีมีอิทธิพลต่อขา้ราชการและ
ลูกจา้งประจาํ อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาคร ในการเลือกใชบ้ริการสินเช่ือกรุงไทยธนวฏั จึงตอ้งรักษามาตรฐาน
ไวส้มํ่าเสมอ ตลอดไป 

     3. การออกแบบ กลยทุธ์การตลาดสินเช่ือกรุงไทยธนวฎั สาขาสมุทรสาคร ควรคาํนึงถึงปัจจยัดา้น 
อาย ุ สถานภาพ อาชีพ และวตัถุประสงค ์  เพราะปัจจยัดงักล่าวมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการอยา่งมาก
และผลจากการวิจยัน้ีอาจใชเ้ป็นขอ้มูลให ้ บมจ.ธนาคารกรุงไทยสาขาอ่ืนๆ เพื่อใชใ้นการพฒันากลยทุธ์การตลาด
สินเช่ือกรงไทยธนวฏัต่อไป   

4. ดา้นพนกังานผูใ้ห้บริการ นาํผลท่ีไดจ้ากการวิจยั ไปกาํหนดหัวขอ้ในการฝึกอบรมบุคลากรให้
สามารถตอบสนองความตอ้งการลูกคา้  

5. นาํผลท่ีไดจ้ากการวิจยั ไปวางแผนในการบริหารจดัการทรัพยากร เช่นการจดัสรรงบประมาณ  
การจดัสรรบุคลากร ใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการลูกคา้ 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาคร้ังต่อไป 
 1. ควรศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการสินเช่ือกรุงไทยธนวฏั ของบริการสินเช่ือกรุงไทย
ธนวฏั บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาอ่ืนๆ นาํผลการวิจยัมาเปรียบเทียบกบัผลการวิจยัน้ี 
 2. ควรศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการสินเช่ือกรุงไทยธนวฏั ของลูกคา้  ท่ีเป็นพนกังาน
รัฐวิสาหกิจ และบริษทัเอกชน อ่ืนๆ   เพื่อนาํผลการศึกษามาเป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจกาํหนดกลยทุธ์ปัจจยั
ท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการสินเช่ือกรุงไทยธนวฏั ท่ีเหมาะสมยิง่ข้ึนต่อไป 
 3. ควรศึกษาปัญหาการใชบ้ริการสินเช่ือกรุงไทยธนวฏั เพื่อนาํขอ้มูลมาปรับปรุงบริการสินเช่ือกรุงไทย
ธนวฏั ใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของบริการสินเช่ือกรุงไทยธนวฏั ไดดี้ยิง่ข้ึนต่อไป 
 4. ควรศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการสินเช่ือกรุงไทย  อ่ืนๆ ต่อไป  เช่น  สินเช่ือ
เอนกประสงคส์าํหรับขา้ราชการและลูกจา้งประจาํ 
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 5.  ควรศึกษาพฤติกรรมการใชจ่้าย เงินกูก้รุงไทยธนวฏั ของลูกคา้เพื่อนาํผลการวิจยัมาใชป้ระโยชน์ใน
การนาํเสนอบริการใหม่ๆ ต่อไป 
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ปัจจัยทีส่่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารของ ห้างหุ้นส่วนจํากัด ป.แสงทวกีารทอ* 
Factors Affecting the Managing Efficiency of P.S. Weaving Ltd., Par t. 

 
              นายธนวฒัน ์ ยงัเจริญยนืยง** 
                   Mr. Tanavat  yangjayanyong 
 
บทคดัย่อ 

       การวิจยัเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารของห้างหุน้ส่วน
จาํกดั ป.แสงทวีการทอ และเพื่อเปรียบเทียบปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพ การบริหารในทศันะของพนักงาน 
จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์  กลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 92 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั เป็นแบบสอบถาม 
วิเคราะห์ขอ้มูล โดยใช ้ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความ
แปรปรวน 

      ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพ  การบริหาร  ในภาพรวม อยู่ในระดบัปานกลาง  
เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมาก 2 ดา้น คือด้านประสิทธิภาพของบุคคล และประสิทธิภาพ        
การปฏิบติังาน ผลการเปรียบเทียบปัจจยั  ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารในทศันะของพนกังาน จาํแนก    
ตามลักษณะประชากรศาสตร์ พบว่า พนักงาน ท่ีมี อายุ ระดับการศึกษา และรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน               
มีความคิดเห็นในภาพรวม แตกต่างกนั อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า 
ประสิทธิภาพการปฏิบติังาน  และประสิทธิภาพองคก์าร พนกังานมีความคิดเห็นโดยรวม  แตกต่างกนั อยา่งมี
นัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เฉพาะพนักงานท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม             
ดา้นประสิทธิภาพของบุคคล และประสิทธิภาพดา้นการผลิต แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  ท่ีระดบั 0.05 
และพนกังานท่ีมีอายุ ระดบัการศึกษา ต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม ดา้นประสิทธิภาพของผลผลิต แตกต่างกนั 
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 
Abstract 
 The objectives of this research were to study factors affecting the managing efficiency of P.S. 
weaving Ltd., Part. and to compare factors mentioned above in visions of employees classified by demographic 
characteristics. The samples were 92 employees. Questionnaires were used as a research tool. Analysis of data 
was done by use of frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test and analysis of variance. 
 The results indicated that factors affecting the efficiency of managing efficiency were determined at 
median level. Considering into aspects, 2 of them were at high level which were employee efficiency and 
operating efficiency. From comparison between each factor in visions of employees classified by demographic 

                                                 
 * บทความการคน้ควา้อิสระ 
** บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจดัการทัว่ไป) มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
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characteristics, the results indicated that employees who had different age, educational level and monthly salary 
had difference in overall opinions at 0.01 significant level. Considering into a aspects, employees had difference 
in overall opinions on employee and operating efficiency at 0.01. Employees in different monthly salary had 
difference in overall opinions on employee efficiency and productivity efficiency at 0.05. Employees in 
different age and educational level had difference in overall opinions on production efficiency at 0.05 
significant level. 
 
ความนํา 

ปัจจุบนัการแข่งขนัในดา้นธุรกิจพบปัญหาต่าง ๆ  มากโดยเฉพาะปัญหาดา้นธุรกิจท่ีชะลอตวั  ปัญหา
นํ้ ามนัท่ีมีราคาแพงข้ึน  วตัถุดิบในกระบวนการผลิตท่ีมีราคาแพงข้ึนดว้ย  ทาํให ้หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ป.แสงทวีการ
ทอ ตอ้งรับภาระกบัปัญหาตน้ทุนท่ีสูงข้ึนกว่าเดิม ปัญหาต่าง ๆ เหล่าน้ี ทาํใหโ้รงงานตอ้งวิเคราะห์และหาขอ้สรุป
ในการตัดสินใจเพื่อความอยู่รอดขององค์กร และความ อยู่รอดของพนักงานทุกคน มิฉะนั้นการตัดสินใจท่ี
ผดิพลาดของผูป้ระกอบการเพียงคร้ังเดียว  อาจนาํมาซ่ึงปัญหาต่าง ๆ ตามมา  ไม่ว่าปัญหานั้นจะเป็นทางออ้ม หรือ 
ทางตรง  

หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ป.แสงทวีการทอ เป็นองคก์รหน่ึงท่ีเห็นถึงความสาํคญัและประโยชน์ของการชะลอ
ตวัการผลิตและเพ่ิมผลผลิต ท่ีจะมีผลกระทบต่อองคก์รและพนกังานทั้งทางตรงและทางออ้ม เพราะปัจจุบนัการ
แข่งขนัทางตลาดท่ีมีการส่ือสารและการขนส่งท่ีรวดเร็ว ทาํใหผู้ป้ระกอบการแต่ละรายมีความไดเ้ปรียบเสียเปรียบ 
ทั้งในดา้นวตัถุดิบและผลผลิตท่ีเพิ่มข้ึนในองคก์ร ซ่ึงเป็นตวักาํหนดตน้ทุนของสินคา้ ทั้งทางตรงและทางออ้ม การ
จดัเกบ็วตัถุดิบ สถานท่ีจดัเกบ็ เคร่ืองจกัร แรงงาน ส่ิงเหล่าน้ีเป็นตวักาํหนดตน้ทุนของการผลิตทั้งส้ิน บางโรงงาน
อุตสาหกรรมมีการทาํงานแบบเหมา รายวนั รายเดือน จึงส่งผลให้เกิดปัญหากบัองคก์ร เม่ือมีการชะลอตวัของ
เศรษฐกิจย่อมส่งผลมาถึงโรงงานในดา้นการผลิตว่าจะผลิตให้คงท่ี หรือชะลอการผลิตลง ท่ีส่งผลกระทบต่อ
พนักงานท่ีรับงานแบบเหมา และส่งผลกระทบต่อโรงงานในด้านพนักงาน รายเดือน พนักงานรายวนั ซ่ึงเป็น
ปัญหาของความอยู่รอดของทั้งสองฝ่าย ในเร่ืองของผลผลิตท่ีจะกาํหนดการผลิต เพราะในช่วงของฤดูกาลของ
ความต้องการท่ีรวดเร็ว โรงงานอาจจะขาดบุคลากรในการผลิต ถ้าผูบ้ริหารตัดสินใจผิดพลาด ระบบการ
ปฏิบติังานท่ี หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ป.แสงทวีการทอ ใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัเป็นไปตามกฎระเบียบของบริษทัและกฎหมาย
แรงงาน ซ่ึงจะไม่ส่งผลกระทบต่อฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง ทั้งองคก์รและตวัพนกังานเอง แต่เม่ือปัจจุบนัมีการเปล่ียนไปทั้ง
ดา้น สภาวะ-เศรษฐกิจมีการแข่งขนัมากข้ึน การลดตน้ทุนในการผลิต ไม่ว่าจะเป็นดา้นวตัถุดิบ เวลาการผลิต ลด
พลงังานต่าง ๆ เพื่อช่วยในการลดตน้ทุน ลว้นเป็นการแกปั้ญหาท่ีไม่มีการต่อตา้นสนองกลบัทางผูบ้ริหาร  แต่ถา้
เม่ือใดทางโรงงานลดปัญหาตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคลากร ปัญหาก็จะเกิดข้ึนทนัที เพราะเป็นการตดัสินใจเพียง
ฝ่ายเดียว 

 การศึกษาวิจยัปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารของหา้งหุ้นส่วนจาํกดั ป. แสงทวีจะทาํให้ได้
ขอ้มูลท่ีสําคญั เพื่อนาํไปใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล และ ช่วยในการประเมินการตดัสินใจเบ้ืองตน้ของ
ผูบ้ริหารตั้ งแต่การสรรหา คดัเลือก การบรรจุ การพิจารณาความดี ความชอบ เล่ือนตาํแหน่ง พิจารณาความ
เหมาะสม เร่ือง เงินเดือน ค่าจา้งตอบแทน ไปจนถึงการชะลอ (ลด) การผลิต และ การลดพกังานหรือลดเงินเดือน
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ของพนกังาน เพื่อความเหมาะสมกบัสภาวะเศรษฐกิจ  ดว้ยเหตุน้ี ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะทาํการศึกษาปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหาร ของห้างหุน้ส่วนจาํกดั ป.แสงทวีการทอ เพื่อจะไดท้ราบขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัท่ี
ส่งผล   ต่อประสิทธิภาพการบริหารในความคิดเห็นของพนกังานว่ามีผลกระทบต่อการปฏิบติังานหรือมี ปัญหา
อุปสรรคในการปฏิบติังานอะไรบา้งและขอ้เสนอแนะต่าง ๆ เพื่อจะไดน้าํขอ้มูลเสนอมาใช ้ในการวางแผนกาํหนด
นโยบายการปฏิบติังานของพนกังาน หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ป.แสงทวีการทอ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การดาํเนินงานยิง่ข้ึน 

 
วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

1.  เพือ่ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารของ หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ป.แสงทวีการทอ  
2. เพือ่เปรียบเทียบปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารในทศันะ ของพนกังาน จาํแนกตามลกัษณะ

ประชากรศาสตร์ 
 
สมมติฐานของการวจิยั 

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหาร ในทศันะของพนกังาน จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ 
แตกต่างกนั ขอบเขตของการวิจยั 

1. ขอบเขตด้านประชากร    
ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ พนกังาน หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ป.แสงทวีการทอ  จาํนวน 120 คน 

2. กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษา คือ  พนักงาน ห้างหุ้นส่วนจาํกดั ป. แสงทวีการทอ  โดยขนาดของ

กลุ่มตวัอยา่งไดจ้ากตารางกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งของ Krejcie และ Morgan (1970, p. 608) ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 
จาํนวน 92 คน 

 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั         

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี  ไดแ้ก่  แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนซ่ึงมีค่าความเช่ือมัน่ 0.89 แบบสอบถาม
แบ่งออกเป็น  2  ตอน คือ 

1.  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  ไดแ้ก่  เพศ  อาย ุ ระดบัการศึกษา      ตาํแหน่งงาน  และรายได้
เฉล่ียต่อเดือน  จาํนวน 5 ขอ้ 

2.  ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารของ หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ป.แสงทวีการทอ รวม  4 ดา้น คือ 
ประสิทธิภาพดา้นบุคคล  ประสิทธิภาพดา้นผลผลิต  ประสิทธิภาพดา้นการปฏิบติังาน และประสิทธิภาพดา้น
องคก์าร ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ ค่า 5 ระดบั ของลิเคิร์ท  (Likert)  จาํนวน 18  ขอ้  
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การรวบรวมขอ้มูลผูว้ิจยัไดด้าํเนินการเกบ็ขอ้มูลดว้ยการขอความร่วมมือจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นพนกังาน  

หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ป. แสงทวีการทอ  โดยนาํแบบสอบถามไปแจกใหก้ลุ่มตวัอยา่งกรอกขอ้มูลจาํนวน 92 ฉบบั
แลว้ขอรับคืนดว้ยตนเอง   

 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

     ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถามจะนาํมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ทุกชุด  และนาํมาลง
รหสั  ประมวลผลขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป หา ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test ,F-
test  และ LSD ดงัน้ี 

     1.  วิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามไดแ้ก่ เพศ อาย ุ ระดบัการศึกษา  ตาํแหน่งงาน  และ
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  โดยใชค้วามถ่ีและร้อยละ 

     2.  วิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารของ ห้างหุน้ส่วนจาํกดั ป.แสงทวีการทอโดย
ใชค่้าเฉล่ีย ( X )    และ  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 

     3.  เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย  ( X )  ของปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการบริหารของพนักงาน 
จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ โดยใช ้ t-test และ F-test 

     4.  เปรียบเทียบพหุคูณเพื่อทดสอบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนประสิทธิภาพในการบริหารท่ีส่งผลต่อ
การปฏิบติังาน ของพนกังาน จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยวิธี Least Significant Difference (LSD) 

 
สรุปผลการวจิยั 

      ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารของหา้งหุน้ส่วนจาํกดั ป.แสงทวีการ
ทอสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

      1. ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
            ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 62.00  อาย ุ25-35 ปี ร้อยละ 40.20 รองลงมา 
36-45 ปี ร้อยละ 35.90 ระดบัการศึกษาตํ่ากว่าม.6 ร้อยละ 60.90 รองลงมาปวช./ม.6  หรือเทียบเท่า ร้อยละ 32.60  
ตาํแหน่งงาน ผูป้ฏิบติัการ ร้อยละ 83.70 รองลงมา หวัหนา้งาน ร้อยละ 12.00 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 6,000 – 8,000 
บาท  ร้อยละ 66.30 รองลงมา 8,001 – 10,000 บาท ร้อยละ 15.20  
      2. วเิคราะห์ปัจจยัทีส่่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจดัการในทศันะของพนักงาน 

      พนกังานมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารในภาพรวม อยู่ในระดบั
ปานกลาง ( = 3.49) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี 

      ประสิทธิภาพด้านบุคคล   
      พนกังานมีความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก ( = 3.72) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า อยูใ่น

ระดบัมาก ( = 3.67–3.75) ทุกรายการ คือ 
      1. มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ ทศันคติท่ีดี  แกปั้ญหาต่าง ๆไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
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      2. มีสภาพจิตใจสมบูรณ์ มีคุณธรรม จริยธรรม  ขยนั อดทน  เสียสละ ซ่ือสัตย ์ ยติุธรรม รับผิดชอบ 
เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่และจงรักภกัดีต่อองคก์าร 

      3. มีมนุษยสมัพนัธ์ดี สามารถปฏิบติัภารกิจร่วมกบัผูอ่ื้นได ้
      4. มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ เหมาะสมกบัภารกิจท่ีกระทาํ 
      5.  มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แขง็แรงไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบติังาน 
      ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัเพศหญิง อาย ุ25-35 ปี  36- 45 ปี ระดบัการศึกษา ปวช. / ม.6 หรือเทียบเท่า  

ปริญญาตรีหรือสูงกวา่  ตาํแหน่งผูป้ฏิบติัการ และผูบ้ริหาร รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 8,001 – 10,000 บาท  
      ประสิทธิภาพด้านผลผลิต  

      พนกังานมีความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง ( = 3.27) เม่ือพิจารณาเป็น  รายขอ้ พบว่า 
อยูใ่นระดบัมาก ( = 3.53) จาํนวน 1 รายการ คือ ผลผลิตไดม้าตรฐาน ถูกตอ้งตามกฎหมายไม่ทาํลายส่ิงแวดลอ้ม       

      ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัเพศหญิง ตาํแหน่งหวัหนา้งาน 
      ประสิทธิภาพด้านการปฏบัิติงาน  

     พนกังานมีความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก ( = 3.57) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่น
ระดบัมาก ( = 3.59 –3.87)จาํนวน 3 รายการ คือ 
      1. ใชร้ะยะเวลานอ้ยในการดาํเนินงานตามภารกิจใหบ้รรลุผล 
      2. กระบวนการปฏิบติังานแต่ละขั้นตอนมีความชดัเจนในการดาํเนินงาน และมีคู่มือปฏิบติังาน 

      3. กระบวนการปฏิบติังานไม่ซํ้ าซ้อน ลดขั้นตอนท่ีไม่จาํเป็น ง่ายต่อการติดตาม ควบคุม และ
ตรวจสอบผลสาํเร็จ 

      ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัเพศหญิง ตาํแหน่งผูป้ฏิบติัการ และหวัหนา้งาน  
      ประสิทธิภาพด้านองค์การ  
      พนกังานมีความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง ( = 3.40) เม่ือพิจารณาเป็น รายขอ้ พบว่า 

อยูใ่นระดบัมาก ( = 3.65) จาํนวน 1 รายการ คือ องคก์ารมีผลผลิตท่ีมีคุณภาพ ไดม้าตรฐาน เป็นท่ีพึงพอใจของ
ลูกคา้ 
      ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัพนกังานเพศชาย ตาํแหน่งผูป้ฏิบติัการ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 6,000 – 8,000 
บาท 
      3. ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหาร    ในทัศนะของ
พนักงาน จาํแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ สรุปได้ดงันี ้
      ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหาร        ในทศันะของ
พนกังาน จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ สรุปไดด้งัน้ี 
      ประสิทธิภาพด้านบุคคล 
      พนกังานท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 2 
รายการ คือ 
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      1. มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แขง็แรงไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบติังาน 
      2. มีมนุษยสมัพนัธ์ดี สามารถปฏิบติัภารกิจร่วมกบัผูอ่ื้นได ้
      และแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ มีความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์ เหมาะสมกบัภารกิจท่ีกระทาํ 

      พนักงานท่ีมีเพศต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ มีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค ์ ทศันคติท่ีดี  แกปั้ญหาต่าง ๆไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 

       พนักงานท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 รายการ คือ มีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค ์ ทศันคติท่ีดี  แกปั้ญหาต่าง ๆไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 

      พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01จาํนวน 1 รายการ คือ มีความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์ เหมาะสมกบัภารกิจท่ีกระทาํ 

      และแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ มีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค ์ ทศันคติท่ีดี  แกปั้ญหาต่าง ๆไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 

      ประสิทธิภาพด้านผลผลิต 
      พนกังานท่ีมีอายุต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  

เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 3 รายการ คือ  
      1. ผลผลิตท่ีใชต้น้ทุนตํ่าแต่มีคุณภาพสูง 
      2. ผลผลิตไดม้าตรฐาน ถูกตอ้งตามกฎหมายไม่ทาํลายส่ิงแวดลอ้ม 
      3. ผลผลิตสามารถเพ่ิมส่วนแบ่งทางการตลาดมาก 

      พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01จาํนวน 4 รายการ คือ  

      1. ผลผลิตท่ีใชต้น้ทุนตํ่าแต่มีคุณภาพสูง 
      2. ผลผลิตมีราคาไม่แพง เม่ือเปรียบเทียบกบัคุณภาพ 
      3. ผลผลิตไดม้าตรฐาน ถูกตอ้งตามกฎหมายไม่ทาํลายส่ิงแวดลอ้ม 

       4. ผลผลิตสามารถเพิม่ส่วนแบ่งทางการตลาดมาก 
      พนักงานท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทาง

สถิติท่ีระดับ 0.05  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 2 
รายการ คือ  
      1. ผลผลิตท่ีใชต้น้ทุนตํ่าแต่มีคุณภาพสูง 
      2. ผลผลิตสามารถเพ่ิมส่วนแบ่งทางการตลาดมาก 
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      ประสิทธิภาพด้านการปฏบัิติงาน 
      พนกังานท่ีมีอายุต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  ท่ีระดบั 0.01  

เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 4 รายการ คือ  
      1. ใชร้ะยะเวลานอ้ยในการดาํเนินงานตามภารกิจใหบ้รรลุผล 
      2.  เกิดการสูญเสียทรัพยากรต่าง ๆ ในขณะปฏิบติัภารกิจนอ้ย ประหยดังบประมาณ ประหยดัแรงงาน
หรือพลงังาน และประหยดัวตัถุดิบ 
      3. กระบวนการปฏิบติังานไม่ซํ้ าซ้อน ลดขั้นตอนท่ีไม่จาํเป็น ง่ายต่อการติดตาม ควบคุม และ
ตรวจสอบผลสาํเร็จ 
      4. กระบวนการปฏิบติังานแต่ละขั้นตอนมีความชดัเจนในการดาํเนินงาน และมีคู่มือปฏิบติังาน 

      พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01จาํนวน 3 รายการ คือ 

      1.  เกิดการสูญเสียทรัพยากรต่าง ๆ ในขณะปฏิบติัภารกิจนอ้ย ประหยดังบประมาณ ประหยดั
แรงงานหรือพลงังาน และประหยดัวตัถุดิบ 
      2. กระบวนการปฏิบติังานไม่ซํ้ าซ้อน ลดขั้นตอนท่ีไม่จาํเป็น ง่ายต่อการติดตาม ควบคุม และ
ตรวจสอบผลสาํเร็จ 
      3. กระบวนการปฏิบติังานแต่ละขั้นตอนมีความชดัเจนในการดาํเนินงาน และมีคู่มือปฏิบติังาน 
      ประสิทธิภาพด้านองค์การ 

      พนกังานท่ีมีอายุ และระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.01  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 5 
รายการ คือ  
      1. องคก์ารมีบุคลากรท่ีมีคุณภาพ  มีขวญักาํลงัใจและคุณภาพชีวิตท่ีดี 
      2. องคก์ารมีผลผลิตท่ีมีคุณภาพ ไดม้าตรฐาน เป็นท่ีพงึพอใจของลูกคา้ 
      3.  องคก์ารมีกาํไร ผลประโยชน ์ตลอดจนส่วนแบ่งทางการตลาดท่ีเพิ่มสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
      4. องคก์ารมีนโยบายท่ียดืหยุน่ สอดคลอ้ง เหมาะสมกบัสภาพการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง 

     5. องคก์ารมีผูบ้ริหาร หรือผูน้าํท่ีมีความรู้ ความสามารถ มีวิสัยทศัน์ สามารถนาํพาองคก์ารไปสู่ความ
เจริญกา้วหนา้ และผา่นพน้วิกฤติ ปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ ไปไดด้ว้ยดี 

      พนักงานท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทาง
สถิติท่ีระดับ 0.01  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 
รายการ คือ องคก์ารมีผลผลิตท่ีมีคุณภาพ ไดม้าตรฐาน เป็นท่ีพงึพอใจของลูกคา้ 

      และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 4 รายการ คือ 
      1. องคก์ารมีบุคลากรท่ีมีคุณภาพ มีขวญักาํลงัใจและคุณภาพชีวิตท่ีดี 
      2.  องคก์ารมีกาํไร ผลประโยชน ์ตลอดจนส่วนแบ่งทางการตลาดท่ีเพิ่มสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

      3. องคก์ารมีนโยบายท่ียดืหยุน่ สอดคลอ้ง เหมาะสมกบัสภาพการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง 
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     4. องคก์ารมีผูบ้ริหาร หรือผูน้าํท่ีมีความรู้ ความสามารถ มีวิสัยทศัน์ สามารถนาํพาองคก์ารไปสู่ความ
เจริญกา้วหนา้ และผา่นพน้วิกฤติ ปัญหา อปุสรรคต่าง ๆ ไปไดด้ว้ยดี 
 
 
อภปิรายผล 

      การวิจยัเร่ือง  ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารของ หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ป.แสงทวีการทอ ได้
ผลการวิจยัท่ีสามารถนาํมาอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

      1. ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
      พนกังานส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 62.00  อาย ุ25-35 ปี ร้อยละ 40.20 รองลงมา 36-45 ปี ร้อย

ละ 35.90 ระดบัการศึกษาตํ่ากว่า ม.6 ร้อยละ 60.90 รองลงมาปวช./ม.6  หรือเทียบเท่า ร้อยละ 32.60  ตาํแหน่งงาน 
ผูป้ฏิบติัการ ร้อยละ 83.70 รองลงมา หวัหนา้งาน ร้อยละ 12.00 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 6,000 – 8,000 บาท  ร้อยละ 
66.30 รองลงมา 8,001 – 10,000 บาท ร้อยละ 15.20  

      2. วเิคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารในทศันะของพนักงาน 
      พนกังานมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารในทศันะของพนกังาน ใน

ภาพรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง ( = 3.49)  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นประสิทธิภาพดา้นบุคคล และ
ประสิทธิภาพดา้นการปฏิบติังาน  พนกังานมีความคิดเห็นโดยรวม อยูใ่นระดบัมาก ( = 3.72 และ  = 3.57 
ตามลาํดบั ) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกรายการ ยกเวน้รายการ เกิดการสูญเสียทรัพยากรต่าง 
ๆ ในขณะปฏิบติัภารกิจนอ้ย ประหยดังบประมาณ ประหยดัแรงงานหรือพลงังาน และประหยดัวตัถุดิบ อยู่ใน
ระดบัปานกลาง ( = 3.10)  สาํหรับประสิทธิภาพดา้นผลผลิต และประสิทธิภาพดา้นองคก์าร พนกังานมีความ
คิดเห็นโดยรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง ( = 3.27 และ  = 3.40 ตามลาํดบั) ) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า อยูใ่น
ระดบัปานกลางเกือบทุกรายการ เช่น ผลผลิตท่ีใชต้น้ทุนตํ่าแต่มีคุณภาพสูง ( = 3.13)  ผลผลิตสามารถเพิ่มส่วน
แบ่งทางการตลาดมาก ( = 3.10) องค์การมีนโยบายท่ียืดหยุ่น สอดคลอ้ง เหมาะสมกับสภาพการณ์ท่ี
เปล่ียนแปลง ( = 3.22)   

      จากผลการคน้พบดงักล่าว พบว่า มีค่าสอดคลอ้งกบัผลการวิจัยของ พงษ์สันต์  คุม้สอาด (2542) 
ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อประสิทธิภาพการบริหารจดัการของผูน้าํองคก์รการเงินชุมชน ผลการศึกษา
พบวา่ คณะกรรมการส่วนใหญ่อายอุยูร่ะหว่าง 31-40 ปี จบการศึกษาระดบัประถมศึกษา ปัจจยัดา้นคณะกรรมการ
พบวา่  คณะกรรมการส่วนใหญ่มีความรู้ในดา้นการบริหารงาน มีถ่ายทอดความรู้ข่าวสารใหส้มาชิกไดท้ราบอยา่ง
ทัว่ถึง ปัจจยัด้านประสิทธิภาพ       การบริหารจดัการ พบว่า  คณะกรรมการมีความเขา้ใจด้วยการปฏิบติัตาม
บทบาทหนา้ท่ีของตน  และสอดคลอ้งกบั ผลการวิจยัของ ฐิตินนัท ์  ธรรมสวสัด์ิ (2551) ศึกษาเร่ือง การศึกษา
ปัญหาและกาํหนดกลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของบริษทั AAA เมนูเฟคเจอร์ จาํกดั ดว้ยประสบการณ์
ในการผลิตรองเทา้ฟองนํ้ าท่ีมีมานานมากกว่า 50 ปี เนน้ผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพ ทาํใหค้วามตอ้งการซ้ือของลูกคา้มี
มากจนไม่สามารถผลิตสินคา้ไดท้นัตามความตอ้งการของลูกคา้ตอ้งเล่ือนคาํสั่งซ้ือออกไป ซ่ึงเป็นการเสียโอกาส
ในการสร้างกาํไรให้แก่บริษทั จึงจาํเป็นต้องหาวิธีการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินคา้ ลดตน้ทุนการผลิต ทาํให้บริษทัมีกาํไรเพ่ิมข้ึน และสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้  โดยใช้กลยุทธ์ การ
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เจริญเติบโต จากการประเมินความสามารถหลกัของบริษทั และอุปสงค์ของบริษทั  บริษทัจาํเป็นตอ้งพฒันา
โครงสร้างภายใน และระบบการบริหารงาน ปรับปรุง แกไ้ข เพิ่มศกัยภาพ และพฒันาขีดความสามารถในการผลิต
ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด กลยุทธ์ระดับธุรกิจ ใช้กลยุทธ์การเป็นผูน้าํด้านตน้ทุนตํ่า ปรับปรุงและควบคุม
กระบวนการผลิต และสอดคลอ้งกบั  รัติยา  จารุศรีวรรณา  (2543)  ศึกษาเร่ือง การจดัตารางการผลิตในโรงงาน 
ผลิตเส้นดา้ย  เป็นการศึกษาปัญหาต่าง  ๆ  ท่ีเกิดข้ึนจากการขาดการวางแผนในการจดัตารางการผลิตท่ีเหมาะสม 
โดยเลือกศึกษาโรงงานผลิตเส้นด้าย ซ่ึงปัจจุบนัโรงงานทาํการผลิตโดยไม่มีการวางแผนท่ีชัดเจน อาศยัความ
ชาํนาญ และประสบการณ์ของผูจ้ดั ทาํใหเ้กิดปัญหาการผลิตสินคา้ส่งไม่ทนัสาํหรับบางงาน และบางงานมีปริมาณ
สินคา้คงคลงัสูง ส่งผลใหคุ้ณภาพของดา้ยลดลง และควบคุม ดูแลสินคา้คงคลงัลาํบาก  เน่ืองจากขาดการจดัสมดุล
ระหว่างกระบวนการผลิต ซ่ึงมีปัจจยัการตั้งเคร่ืองจกัรท่ีไม่ตอ้งการใหมี้มาก จึงไดจ้ดัวิธีการจดัตารางการผลิตข้ึน 
ซ่ึงสามารถลดปัญหา เร่ืองการส่งสินคา้ไม่ทนักาํหนดส่ง และปริมาณสินคา้คงคลงั โดยไม่มีผลกระทบต่อปัญหา
การตั้งเคร่ืองจกัร จากขอ้คน้พบดงักล่าวสรุปไดว้่า  การบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพในทุก ๆ ด้าน  ทั้งดา้น
บุคลากร ดา้นผลผลิต ดา้นการปฏิบติังาน และด้านองคก์าร ตอ้งมีความสอดคลอ้งกนั ผูบ้ริหารและพนักงานท่ี
ปฏิบัติงานจาํเป็นต้องมีจิตสํานึก และทศันคติท่ีดีต่อองค์การ มีความรู้สึกร่วมกันในการปฏิบัติงานอย่างเต็ม
ความสามารถ มีความรู้สึกผูกพนัต่อองคก์าร มีไมตรีจิตต่อกนั ทั้งน้ีโดยมีจุดมุ่งหมายหลกั คือ การปฏิบติังานทุก
หน่วย และทุกระดบัมีประสิทธิภาพสูง และเกิดประสิทธิผลท่ียอดเยีย่ม บรรลุตามวตัถุประสงคข์ององคก์าร 

 
ข้อเสนอแนะในการทาํวจิยั 
       ผูท่ี้ตอ้งการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหาร สามารถนาํผลท่ีไดไ้ปศึกษาต่อ 
ดงัน้ี 

      1.  การวิจยัประเมินผลปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารในทศันะของพนกังาน ในดา้นต่างๆ 
ของบริษทั ป.แสงทวี การทอ  เพื่อใหท้ราบว่าระดบัความคิดเห็นของพนกังานมีความเขา้ใจในระบบการบริหาร
จดัการระดบัไหน 

      2. การวิจยัประเมินผลปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารในทศันะของพนกังาน ในดา้นต่าง ๆ 
เพื่อใหท้ราบว่าพนกังาน ท่ีมีความแตกต่างดา้น เพศ อาย ุระดบัการศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มีความขดัแยง้
ระหวา่งความคิดเห็นกลุ่มไหนบา้ง 

      3. การวิจยัประเมินผลปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารในทศันะของพนกังาน เพื่อนาํ ผล
ของการวิจยัท่ีมีความแตกต่างระหวา่งกลุ่ม และไม่แตกต่าง ในดา้นต่าง ๆ นาํผลท่ีไดม้าวิเคราะห์หาจุดอ่อน จุดแขง็ 
เพื่อนํา ไปปรับปรุง และหาวิธีในการเปิดอบรม ฝึกความเขา้ใจ เพื่อให้พนักงานมีแนวความคิดไปในทิศทาง
เดียวกนั เพ่ือประสิทธิภาพ และประสิทธิผลขององคก์าร 
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บทคดัย่อ 
 งานวิจยัเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาการสร้างเสริมแรงจูงใจท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
การทาํงานของพนักงาน โรงไฟฟ้าบางปู อาํเภอเมือง จังหวดัสมุทรปราการ และเพ่ือเปรียบเทียบการสร้าง
เสริมแรงจูงท◌◌่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการทาํงานของพนกังาน จาํแนกตามลกัษณะส่วนบุคคล กลุ่ม
ตวัอยา่ง จาํนวน 108 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้วามถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวน 
 ผลการวิจยัพบวา่ การสร้างเสริมแรงจูงใจท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการทาํงาน ในภาพรวม 
อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายกลุ่มปัจจยั พบว่า อยูใ่นระดบัมาก ทั้ง 2 กลุ่ม คือ กลุ่มปัจจยัค ํ้าจุน และกลุ่ม
ปัจจยัจูงใจ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า กลุ่มปัจจยัค ํ้าจุน อยู่ในระดบัมาก ทุกรายการ 3 อนัดบัแรก คือ ความ
ปลอดภัยในการปฏิบติังานทาํให้มีความตั้ งใจในการทาํงาน ความสามารถในการดาํเนินงานและบริหารของ
ผูบ้งัคบับญัชา และองคก์ารกาํหนดนโยบายและการบริหารงานบุคคลชดัเจน สาํหรับกลุ่มปัจจยัจูงใจ พบว่า อยูใ่น
ระดบัมาก จาํนวน 18 รายการ 3 อนัดบัแรก คือ ความพึงพอใจและสุขใจเม่ือทาํงานสาํเร็จ การไดศึ้กษาดูงานและ
การสมัมนา และการไดรั้บการยอมรับในความสามารถจากผูบ้งัคบับญัชา ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนนความ
คิดเห็นเก่ียวกบัการสร้างเสริมแรงจูงใจท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการทาํงานของพนกังาน จาํแนกตาม
ลกัษณะส่วนบุคคล พบว่า พนักงานท่ีมีระดับการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็น ในภาพรวม แตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า พนกังานท่ีมีอายุ ระดบัการศึกษา และการอบรม
สัมมนาต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม กลุ่มปัจจยัจูงใจ แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 
0.05 ตามลาํดบั พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม กลุ่มปัจจยัค ํ้าจุน แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 พนกังานท่ีมีการอบรมสัมมนาต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม กลุ่มปัจจยัจูงใจ 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
 
 

                                                        
 * บทความการคน้ควา้อิสระ 
** บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจดัการทัว่ไป) มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
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Abstract 
The objectives of this research were to study the reinforcement  of  motivation affecting  change of 

employees’ working behavior at Bangpu power plant, Amphur Mueang, Samutpragan  and to compare the 
reinforcement of motivation based on personal characteristics. The sample group included 108 employees. 
Questionnaires were used as a research tool. Analysis of data was made by use of frequency, percentage, mean, 
standard deviation, t-test, and analysis of variance.  
 The results showed that reinforcement of motivation had an effect on change of working behavior at 
high level. Considering into factors, both Hygiene factors and motivators were at high level. Considering into 
lists, every list of Hygiene factors were all at high level of which the three highest were safety in work, 
commander’s ability in management, and clarity in making policy and personnel management. For motivators, 
18 lists were at high level of which the three highest were satisfaction, work- study and symposium, and 
acceptance in ability from commander. Compared in average score of opinions toward reinforcement of 
motivation based on personal characteristics, the results indicated that employees in different educational level 
had difference in overall opinions at 0.01 significant level. Considering into aspects, employees in different age, 
educational level, and training from entering seminar had difference in overall opinions toward motivators at 
0.01 and 0.05 respectively. Employees in different educational level had difference in opinions toward Hygiene 
factors at 0.05. Employees in different training from entering seminar had difference in opinions toward 
motivators at 0.05 significant level.        
 
ความนํา 
 การบริหารงานใด ๆ ตอ้งอาศยัปัจจยัสําคญั 7 ประการ (7M’s) ได้แก่ บุคลากร เงิน วสัดุอุปกรณ์ 
เคร่ืองจกัรเคร่ืองมือ การบริหารจดัการ การตลาด และเวลา ในปัจจยัทั้งหมดดงักล่าวน้ี “บุคลากร” นบัว่าเป็นปัจจยั
สาํคญัท่ีสุด เพราะความสาํเร็จของงานข้ึนอยูก่บับุคลากรท่ีปฏิบติังาน องคก์รใดจะเจริญกา้วหนา้หรือลา้หลงัข้ึนอยู่
กับบุคลากร ถา้ได้บุคลากรดี มีความรู้ความสามารถ มีการพฒันาอย่างต่อเน่ือง ประกอบกับมีการสร้างเสริม
แรงจูงใจอยา่งสมํ่าเสมอ องคก์รนั้นก็จะกา้วหนา้เจริญรุ่งเรืองตลอดไป ดงันั้นการพฒันาบุคลากรและผูบ้ริหารให้
ความสาํคญักบัการสร้างเสริมแรงจูงใจจึงเป็นส่ิงสาํคญัและจาํเป็นอยา่งยิง่ เพื่อสร้างขวญักาํลงัใจและเจตคติท่ีดีแก่
บุคลากรใหมี้ความศรัทธา และจงรักภกัดีต่อองคก์ร ตลอดจนเป็นแนวทางในการรักษาบุคลากรท่ีมีคุณภาพใหอ้ยู่
กบัองคก์รตลอดไป ดงันั้นจะเห็นไดว้า่การสร้างเสริมแรงจูงใจในการบริหารบุคลากรจะสร้างความพึงพอใจใหแ้ก่
บุคลากร นาํไปสู่การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการทาํงานของบุคลากร อรุณ  รักธรรม (2527, 
หนา้ 203) ไดเ้น้นว่า การสร้างเสริมแรงจูงใจในงานเป็นส่ิงจาํเป็นสําหรับผูน้าํทุกคน ทุกระดบั พึงสร้างให้มีใน
หน่วยงานของตน เพราะจะเป็นกญุแจหรือหวัใจสาํคญัของการทาํงานอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 โรงไฟฟ้าบางปู อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ เป็นองคก์รท่ีผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าใหแ้ก่
ลูกคา้ ซ่ึงเป็นโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีบางปู อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ และประชาชน เน่ืองจากการ
ผลิตและการจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าเป็นกระบวนทางธุรกิจ ซ่ึงตอ้งอาศยัการปฏิบติังานอย่างเขม้แขง็ของบุคลากร 
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จึงจะสามารถทาํใหกิ้จกรรมต่าง ๆ ของโรงไฟฟ้าบางปูดาํเนินธุรกิจไปสู่เป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ ผูว้ิจยัเป็น
ผูป้ฏิบติังานอยู่ในโรงไฟฟ้าบางปู อาํเภอเมือง จังหวดัสมุทรปราการ มองเห็นว่าการสร้างเสริมแรงจูงใจต่อ
พนักงาน เป็นการตอบสนองความต้องการของพนักงานโดยตรง จึงน่าจะมีผลต่อพฤติกรรมการทาํงานของ
บุคลากร ดังนั้นเพื่อพิสูจน์ขอ้เท็จจริงน้ี ผูว้ิจัยจึงเห็นสมควรได้ศึกษาถึงการสร้างเสริมแรงจูงใจมีผลต่อการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมการทาํงานของพนักงานโรงไฟฟ้าบางปู อาํเภอเมือง จังหวดัสมุทรปราการ เพื่อนํา
ผลการวิจยัไปเสนอแนะและเป็นแนวทางกาํหนดนโยบายในการบริหารงานทรัพยากรบุคคลของโรงงานไฟฟ้า
บางปู อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ 
 
วตัถุประสงค์การวจิยั 
 1.  เพื่อศึกษาการสร้างเสริมแรงจูงใจท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการทาํงานของพนักงาน
โรงไฟฟ้าบางปู อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบการสร้างเสริมแรงจูงใจท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการทาํงานของ
พนกังาน จาํแนกตามลกัษณะส่วนบุคคล 
 
สมมุติฐานการวจิยั  
 การสร้างเสริมแรงจูงใจท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการทาํงานของพนักงาน จาํแนกตาม
ลกัษณะส่วนบุคคลแตกต่างกนั 
 
ขอบเขตของการวจิยั 
 ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเก่ียวกับการสร้างเสริมแรงจูงใจท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมการทาํงานของพนกังานโรงไฟฟ้าบางปู อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ มีขอบเขตของการวิจยั ดงัน้ี 
 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือ เป็นพนักงานท่ีปฏิบัติงานในโรงไฟฟ้าบางปู อาํเภอเมือง จังหวดั
สมุทรปราการ จาํนวน 152 คน เลือกเป็นกลุ่มตวัอยา่งโดยการสุ่มตวัอย่างอยา่งง่าย (simple random sampling) 
และกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งตามตารางกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งของ Krejcie และ Morgan (1970, p. 608) ได้
กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 108 คน 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนโดยมีขั้นตอนตามลาํดบั ดงัน้ี 
 1.  การศึกษาเอกสาร ตาํรา และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2.  จดัทาํโครงสร้างของแบบสอบถาม ใหมี้เน้ือหาครอบคลุมวตัถุประสงคข์องการวิจยัคร้ังน้ี โดยให้
แบบสอบถามมี 2 ส่วน คือ 
  2.1  ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุอายงุาน สถานภาพสมรส ระดบั
การศึกษา  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ตาํแหน่งงาน การอบรมสมัมนา จาํนวน 8 ขอ้ 
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  2.2  การสร้างเสริมแรงจูงใจท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการทาํงานของพนักงาน 
แบ่งเป็น 2 คือ กลุ่มปัจจยัจูงใจ ได้แก่ ความสําเร็จในงาน การไดรั้บการยอมรับนับถือ ลกัษณะงานท่ีทาํ ความ
รับผิดชอบ ความกา้วหน้าในงาน การศึกษาอบรมสัมมนาดูงาน และกลุ่มปัจจยัคํ้ าจุน ไดแ้ก่ นโยบายและการ
บริหาร วิธีการบงัคบับญัชา ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา ความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน สภาพการทาํงาน 
เงินเดือนและสวสัดิการ ความเป็นอยูส่่วนตวั สถานภาพในการทาํงาน ความมัน่คงในงาน ลกัษณะแบบสอบถาม
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ของลิเคิร์ท (Likert) จาํนวน 36 ขอ้ 
 3.  นาํแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระของมหาวิทยาลยั ราชภฏัธนบุรีได้
ตรวจสอบความสอดคลอ้งของเน้ือหา กบัจุดประสงคข์องการวิจยั แลว้นาํมาปรับปรุงแกไ้ข เพื่อใหค้าํถามชดัเจน
สามารถส่ือความหมายไดต้รงประเดน็และเหมาะสมยิง่ข้ึน 
 4.  โดยนาํแบบสอบถามไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอย่างท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างในการวิจยั จาํนวน 30 คน 
แลว้นําขอ้มูลดังกล่าวมาหาความเช่ือมั่น (reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา
ของครอนบคั (Cronbach’s Alpha Coefficient) ไดค่้าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม เท่ากบั 0.8917 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเกบ็รวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัเป็นผูด้าํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยการขอความร่วมมือจากพนกังาน
ท่ีปฏิบติังานในโรงไฟฟ้าบางปู อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ โดยนาํแบบสอบถามไปแจกใหพ้นกังานกลุ่ม
ตวัอยา่ง จาํนวน 108 คน และขอรับแบบสอบถามคืนดว้ยตนเอง ไดรั้บแบบสอบถามคืนมา 108 ชุด คิดเป็นร้อยละ 
100.00 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถาม จะนาํมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ทุกชุดและนาํมาลง
รหสั ประมวลผลขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป หาความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test, F-test 
และ LSD ดงัน้ี 
 1.  วิเคราะหข์อ้มูลส่วนบุคคลผูต้อบแบบสอบถาม โดยใชค่้าความถ่ี และคา่ร้อยละ (percentage) 
 2.  วิเคราะห์การสร้างเสริมแรงจูงใจท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการทาํงานของพนักงาน 
โดยใชค่้าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 
 3.  เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย    ของคะแนนการสร้างเสริมแรงจูงใจท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมการทาํงานของพนกังาน จาํแนกตามลกัษณะส่วนบุคคล โดยใช ้t-test และ F-test 
 4.  เปรียบเทียบพหุคูณ เพื่อทดสอบค่าเฉล่ีย    ของคะแนนการสร้างเสริมแรงจูงใจท่ีมีผลต่อการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมการทาํงานของพนกังาน เป็นรายคู่ จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยวิธีของ Least 
Significant Difference (LSD) 
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สรุปผลการวจิยั 
 1.    ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 80.56 อายตุ ํ่ากว่า 30 ปี ร้อยละ 63.89 รองลงมา 
30-40 ปี ร้อยละ 24.07 มีอายงุานตํ่ากว่า 10 ปี ร้อยละ 71.30 รองลงมา 10-15 ปี ร้อยละ 24.07 สถานภาพโสด ร้อย
ละ 69.45 รองลงมา สมรส ร้อยละ 28.70 ระดบัการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 73.15 รองลงมา อนุปริญญา ร้อยละ 
18.52 มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนตํ่ากว่า 20,000 บาท ร้อยละ 39.82 รองลงมา 20,000-30,000 บาท ร้อยละ 33.33 
ตาํแหน่งงานพนกังานระดบัปฏิบติัการ ร้อยละ 81.48 รองลงมา หวัหนา้งาน ร้อยละ 14.82 มีการอบรมสัมมนา 5-
10 คร้ัง ร้อยละ 50.92 รองลงมา มากกวา่ 10 คร้ัง ร้อยละ 32.41  
 2.    วิเคราะห์การสร้างเสริมแรงจูงใจที่มีผลต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการทํางานของพนักงาน 
จาํแนกตามลกัษณะส่วนบุคคล 
  พนกังานมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการสร้างเสริมแรงจูงใจท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการ
ทาํงาน ในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.89) เม่ือพจิารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี 
  กลุ่มปัจจัยจูงใจ พนกังานมีความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.82) เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.52-4.09) จาํนวน 18 รายการ 5 อนัดบัแรก คือ 
  1.  ความพึงพอใจและสุขใจเม่ือทาํงานสาํเร็จ 
  2.  การไดศึ้กษาดูงานและการสมัมนา 
  3.  การไดรั้บการยอมรับในความสามารถจากผูบ้งัคบับญัชา 
  4.  ความพึงพอใจเม่ือมีผูม้าขอคาํปรึกษาและยอมรับคาํปรึกษาของท่าน 
  5.  การใหก้าํลงัใจจากเพ่ือนร่วมงานเป็นส่ิงท่ีท่านตอ้งการ 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับรายได้เฉล่ียต่อเดือน 30,001-40,000 บาท และมากกว่า 40,000 บาท 
ตาํแหน่งหวัหนา้งาน 
  กลุ่มปัจจัยคํา้จุน พนกังานมีความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.95) เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.79-4.12) ทุกรายการ 5 อนัดบัแรก คือ 
  1.  ความปลอดภยัในการปฏิบติังานทาํใหมี้ความตั้งใจในการทาํงาน 
  2.  ความสามารถในการดาํเนินงานและบริหารของผูบ้งัคบับญัชาเป็นส่ิงจาํเป็น 
  3.  องคก์ารกาํหนดนโยบายและการบริหารงานบุคคลชดัเจน 
  4.  เงินเดือน ค่าจา้ง และสวสัดิการมีผลต่อประสิทธิภาพการทาํงาน 
  5.  สมัพนัธภาพระหวา่งท่านกบัเพือ่นร่วมงานทาํใหเ้กิดบรรยากาศท่ีดี 
  ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัเพศชาย และเพศหญิง ทุกระดบัอายุ อายุงานตํ่ากว่า 10 ปี และ 10-15 ปี 
สถานภาพโสด และสมรส การศึกษาอนุปริญญา และปริญญาตรี ทุกระดบัรายได ้พนกังานระดบัปฏิบติัการ และ
หวัหนา้งาน เขา้รับการอบรมสมัมนาตํ่ากวา่ 5 คร้ัง, 5-10 คร้ัง และมากกวา่ 10 คร้ัง  
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 3.   การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนการสร้างเสริมแรงจูงใจที่มีผลต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
การทาํงานของพนักงาน จาํแนกตามลกัษณะส่วนบุคคล 
  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนการสร้างเสริมแรงจูงใจท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมการทาํงานของพนกังาน จาํแนกตามลกัษณะส่วนบุคคล พบว่า พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มี
ความคิดเห็น ในภาพรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี 
  กลุ่มปัจจยัจูงใจ  
  พนกังานเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ งานท่ีท่าน
ทาํมีลกัษณะตอ้งทาํ แต่ตน้จนสาํเร็จ แต่ลาํพงัผูเ้ดียว 
  พนกังานท่ีมีอายุต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 3 รายการ คือ  
  1.  งานท่ีท่านทาํมีลกัษณะตอ้งทาํ แต่ตน้จนสาํเร็จ แต่ลาํพงัผูเ้ดียว 
  2.  การท่ีองคก์ารใหโ้อกาสท่านศึกษาหาความรู้เพิม่เติม 
  3.  การไดศึ้กษาดูงานและการสัมมนา 
  และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 5 รายการ คือ 
  1.  ท่านสามารถแกปั้ญหาต่าง ๆ จากการทาํงานไดด้ว้ยตนเอง 
  2.  ท่านสามารถป้องกนัปัญหาต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการทาํงานไดด้ว้ยตนเอง 
  3.  งานท่ีท่านทาํตอ้งใชค้วามคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
  4.  ความพึงพอใจท่ีท่านทาํงาน โดยไม่ถูกตรวจตราควบคุมอยา่งใกลชิ้ด 
  5.  มีการเล่ือนขั้นเล่ือนตาํแหน่งพนกังานใหสู้งข้ึน 
  พนกังานท่ีมีอายงุานต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน1 รายการ คือ การไดศึ้กษาดู
งานและการสมัมนา 
  และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 3 รายการ คือ 
  1.  งานท่ีท่านทาํมีลกัษณะตอ้งทาํ แต่ตน้จนสาํเร็จ แต่ลาํพงัผูเ้ดียว 
  2.  มีการเล่ือนขั้นเล่ือนตาํแหน่งพนกังานใหสู้งข้ึน 
  3.  การสนบัสนุนส่งเสริมใหมี้ทกัษะ ความชาํนาญในการทาํงานมากข้ึน 
  พนกังานท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติ เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 3 รายการ คือ 
  1.  ท่านสามารถป้องกนัปัญหาต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการทาํงานไดด้ว้ยตนเอง 
  2.  ความพึงพอใจเม่ือมีผูม้าขอคาํปรึกษาและยอมรับคาํปรึกษาของท่าน 
  3.  การไดศึ้กษาดูงานและการสัมมนา 
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  พนักงานท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทาง
สถิติท่ีระดับ 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 11 
รายการ 5 อนัดบัแรก คือ 
  1.  ท่านสามารถแกปั้ญหาต่าง ๆ จากการทาํงานไดด้ว้ยตนเอง 
  2.  ท่านสามารถป้องกนัปัญหาต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการทาํงานไดด้ว้ยตนเอง 
  3.  ท่านพอใจเม่ือไดรั้บการยกยอ่งชมเชยจากผูบ้งัคบับญัชา 
  4.  การไดรั้บการยอมรับในความสามารถจากผูบ้งัคบับญัชา 
  5.  ความพึงพอใจ เตม็ท่ี 
  และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 2 รายการ คือ  
  1.  งานท่ีท่านทาํตอ้งใชค้วามคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
  2.  งานท่ีท่านทาํทา้ทายความสามารถ 
  พนกังานท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญั
ทางสถิติ เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 2 รายการ คือ 
  1.  ความพึงพอใจเม่ือมีผูม้าขอคาํปรึกษาและยอมรับคาํปรึกษาของท่าน 
  2.  งานท่ีท่านทาํมีลกัษณะตอ้งทาํ แต่ตน้จนสาํเร็จ แต่ลาํพงัผูเ้ดียว 
  พนักงานท่ีมีตาํแหน่งงานต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทาง
สถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ ความ
พึงพอใจเม่ือมีผูม้าขอคาํปรึกษาและยอมรับคาํปรึกษาของท่าน 
  พนกังานท่ีมีการอบรมสัมมนาต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 4 
รายการ คือ  
  1.  ท่านสามารถแกปั้ญหาต่าง ๆ จากการทาํงานไดด้ว้ยตนเอง 
  2.  ท่านสามารถป้องกนัปัญหาต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการทาํงานไดด้ว้ยตนเอง 
  3.  งานท่ีท่านทาํมีลกัษณะตอ้งทาํ แต่ตน้จนสาํเร็จ แต่ลาํพงัผูเ้ดียว 
  4.  การสนบัสนุนส่งเสริมใหมี้ทกัษะ ความชาํนาญในการทาํงานมากข้ึน 
  และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 4 รายการ คือ  
  1.  ความพึงพอใจเม่ือมีผูม้าขอคาํปรึกษาและยอมรับคาํปรึกษาของท่าน 
  2.  ความพึงพอใจท่ีท่านมีอาํนาจตดัสินใจและรับผดิชอบในงานไดเ้ตม็ท่ี 
  3.  มีการเล่ือนขั้นเล่ือนตาํแหน่งพนกังานใหสู้งข้ึน 
  4.  การไดรั้บการฝึกอบรมเป็นทางกา้วหนา้ในการงาน 
  กลุ่มปัจจัยคํา้จุน พนกังานเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอย่างมี
นัยสําคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 
รายการ คือ ตาํแหน่งงานของพนกังานแสดงถึงฐานะการเป็นสมาชิกของหน่วยงาน 
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  พนกังานท่ีมีอายุต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 รายการ คือ องคก์าร
กาํหนดนโยบายและการบริหารงานบุคคลชดัเจน 
  พนกังานท่ีมีอายงุานต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ ความมัน่คงใน
การทาํงานมีผลต่อประสิทธิภาพงาน 
  พนักงานท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 2 
รายการ คือ 
  1.  องคก์ารกาํหนดนโยบายและการบริหารงานบุคคลชดัเจน 
  2.  ความสามารถในการดาํเนินงานและบริหารของผูบ้งัคบับญัชาเป็นส่ิงจาํเป็น 
  และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 2 รายการ คือ  
  1.  ผลประโยชน์อ่ืน ๆ พนกังานได้รับจากการทาํงานนอกเหนือจากเงินเดือน ค่าจา้ง และ
สวสัดิการแลว้ อาจเป็นตวัเงินหรือไม่ใช่ตวัเงินกไ็ด ้
  2.  ความมัน่คงในการทาํงานมีผลต่อประสิทธิภาพงาน 
  พนกังานท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญั
ทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 รายการ คือ 
องคก์ารกาํหนดนโยบายและการบริหารงานบุคคลชดัเจน 
  พนักงานท่ีมีตาํแหน่งงานต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทาง
สถิติ เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 2 รายการ คือ  

 1.  ความรู้สึกท่ีดีหรือไม่ดีอนัเป็นผลจากงานในหนา้ท่ีมีผลต่อการทาํงาน 
 2.  การถูกเปล่ียนงานยอ่มกระทบต่อการทาํงาน 

  พนกังานท่ีมีการอบรมสัมมนาต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญั
ทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 3 รายการ คือ  

 1.  เงินเดือน ค่าจา้ง และสวสัดิการมีผลต่อประสิทธิภาพการทาํงาน 
 2.  ความเป็นอยูส่่วนตวัท่ีดีของพนกังานยอ่มมีผลต่อการทาํงาน 

  3.  ความปลอดภยัในการปฏิบติังานทาํใหมี้ความตั้งใจในการทาํงาน 
 
อภปิรายผล 
 การศึกษาเร่ือง การสร้างเสริมแรงจูงใจท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการทาํงานของพนกังาน
โรงไฟฟ้าบางปู อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ ไดผ้ลการวิจยัท่ีสามารถนาํมาอภิปรายผลดงัน้ี 
 1.    วิเคราะห์การสร้างเสริมแรงจูงใจท่ีมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทํางานของพนักงาน 
จาํแนกตามลักษณะส่วนบุคคล 
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  พนกังานมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการสร้างเสริมแรงจูงใจท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการ
ทาํงาน ในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.89) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า พนกังานมีความคิดเห็นเก่ียวกบั
กลุ่มปัจจยัจูงใจ และกลุ่มปัจจยัคํ้าจุน อยู่ในระดบัมาก ( X = 3.82 และ 3.95 ตามลาํดบั) ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
ผลการวิจยัของ พลากร หงส์ธนนนัท ์(2551) ศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นของพนกังานต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังาน 
บริษทั โกลเด้นแลนด์พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวล ลอปเมนต์ จาํกดั (มหาชน) ผลการศึกษาพบว่า แรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน ในภาพรวม ของพนักงานระดับปฏิบัติการทั้ งองค์กรอยู่ในระดับสูง โดยมีแรงจูงใจใฝ่สัมพนัธ์ 
แรงจูงใจใฝ่อาํนาจ และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิเรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ยตามลาํดบั และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยั
ของ วารี มุทุกันต์ (2547) ศึกษาเร่ือง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลยัเทคนิคนครพนม ผล
การศึกษาพบว่า แรงจูงใจในการปฏิบติังานดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั ดา้นสภาพการทาํงานและดา้นความ
เป็นอยูส่่วนตวั มีระดบัแรงจูงใจอยูใ่นระดบัสูง และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ   พีรวุฒิ คงตั้งจิตต ์(2549) ศึกษา
เร่ือง แรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนักงาน บริษทั NXP เซมิคอนดคัเตอร์ จาํกดั ผลการศึกษาพบว่า ความ
คิดเห็นของพนักงานต่อปัจจยัจูงใจและปัจจยัแวดลอ้มโดยรวมอยู่ในระดบัสูง โดยพนักงานมีความคิดเห็นต่อ
ปัจจยัจูงใจดา้นความสาํเร็จและสัมฤทธ์ิผลของงาน ดา้นลกัษณะและขอบเขตงานและดา้นการยอมรับนบัถืออยูใ่น
ระดับสูง และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ประสงค์ หิรัญญาการ (2550) ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานของขา้ราชการกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ผลการศึกษาพบว่า ขา้ราชการมีความพึงพอใจโดยรวม
ในระดบัมาก ซ่ึงจะมีความพึงพอใจในปัจจยัจูงใจและปัจจยัคํ้าจุนในระดบัมาก เม่ือจาํแนกตามปัจจยัท่ีมีความพึง
พอใจในระดบัมาก ไดแ้ก่ ปัจจยัคํ้าจุนดา้นการนิเทศงาน ดา้นสภาพการทาํงาน ดา้นชีวิตส่วนตวั ดา้นความมัน่คง 
ดา้นความสมัพนัธก์บัผูบ้งัคบับญัชา ดา้นความสมัพนัธก์บัเพื่อนร่วมงาน และปัจจยัจูงใจดา้นการไดรั้บความสาํเร็จ 
ดา้นการยอมรับนบัถือ ดา้นลกัษณะของงาน ดา้นความรับผิดชอบ ดา้นการเจริญเติบโตในการปฏิบติังาน จากขอ้
คน้พบดงักล่าว มนุษยแ์ต่ละคนมีความตอ้งการ ความสนใจและทศันคติท่ีไม่หยุดน่ิง การจูงใจพนักงานจึง
จาํเป็นตอ้งคาํนึงถึงปัจจยัและองคป์ระกอบต่างๆและมีการปรับเปล่ียนให้สอดคลอ้งกบัลกัษณะของพนกังานอยู่
เสมอ การใหร้างวลัตอบแทนจะมีผลต่อแรงจูงใจและขวญักาํลงัใจของบุคคลหรือไม่ก็ตอ้งอาศยัการวิเคราะห์และ
ไตร่ตรองอย่างรอบคอบมิฉะนั้นแลว้การให้รางวลัตอบแทนก็อาจจะไร้ประโยชน์ ดงันั้นประการแรกสุดท่ีจะ
คาํนึงถึงกคื็อ คุณลกัษณะของรางวลัตอบแทนท่ีจะมอบใหแ้ก่ผูท้าํงานเพ่ือใหเ้กิดผลและมีคุณค่าตามตอ้งการ 
 2.   การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนการสร้างเสริมแรงจูงใจท่ีมีผลต่อการเปลีย่นแปลงพฤติกรรม
การทํางานของพนักงาน จาํแนกตามลักษณะส่วนบุคคล 
  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนการสร้างเสริมแรงจูงใจท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมการทาํงานของพนกังาน จาํแนกตามลกัษณะส่วนบุคคล พบว่า พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั  มี
ความคิดเห็น ในภาพรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพจิารณาเป็นรายดา้น สรุปไดด้งัน้ี 
  กลุ่มปัจจัยจูงใจ  พนักงานเพศชาย และเพศหญิง ท่ีมีอายุ อายุงาน สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ตาํแหน่งงาน การอบรมสัมมนาต่างกนั มีความคิดเห็น แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 ตามลาํดบั  
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  กลุ่มปัจจยัคํา้จุน พนกังานเพศชาย และเพศหญิง ท่ีมีอาย ุอายงุาน ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน ตาํแหน่งงาน การอบรมสัมมนาต่างกนั มีความคิดเห็น แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
และ 0.05 ตามลาํดบั    
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับผลการวิจัยของ พีรวุฒิ คงตั้ งจิตต์ (2549) ท่ีพบว่า พนักงานท่ีมีอาย ุ
สถานภาพสมรส ระดบัรายไดแ้ละอายงุานแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อปัจจยัจูงใจและปัจจยัแวดลอ้มแตกต่างกนั
และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ประสงค ์หิรัญญาการ (2550) ท่ีพบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบติังานแตกต่าง
กนั เม่ือจาํแนกตามอาย ุวุฒิการศึกษา และรายไดต่้อเดือน จากขอ้คน้พบดงักล่าว เราสามารถท่ีจะใชใ้นการจูงใจ
พนกังานใหอ้ยากทาํงานกบับริษทัไดด้ว้ย แต่ส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ีมนัก็ไม่ไดรั้บประกนัว่า ถา้บริษทัมีครบถว้นแลว้ 
พนกังานจะไม่ออกไปไหน ยงัมีอีกหลายปัจจยัท่ีทาํใหพ้นกังานไม่อยากทาํงาน สาเหตุจากหวัหนา้งาน บางบริษทั
มีระบบเงินเดือนท่ีดีมาก มีระบบการจูงใจท่ีดี แต่มีอตัราการลาออกของพนกังานสูงมาก  
 
ข้อเสนอแนะ  
 1.  ขอ้มูลจากการวิจยัคร้ังน้ี ผูบ้ริหารงานบุคลากรสามารถนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาไปใชใ้นการ
พฒันาและปรับปรุงคุณภาพหรือความเขม้ขน้ของแรงจูงใจ เพื่อกระตุน้ใหบุ้คลากรมีพฤติกรรมการทาํงานเป็นไป
ในทิศทางท่ีองคก์ารตอ้งการ 
 2.  จากขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัคร้ังน้ี สามารถนาํไปใชเ้ป็นแนวทางในการสร้างเสริมแรงจูงใจใหต้รง
กบัความตอ้งการของบุคลากร ซ่ึงจะเป็นการสร้างความพึงพอใจ ความมีคุณค่าให้แก่บุคลากร ทาํให้บุคลากรมี
แรงจูงใจส่งผลใหป้ฏิบติังานใหก้บัองคก์ารอยา่งมีประสิทธิภาพ  
 3.  ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง หรือสนใจท่ีจะศึกษาสามารถนาํขอ้มูลท่ีไดไ้ปใชป้ระกอบการทาํวิจยัเชิงลึกเก่ียวกบั
คุณภาพแรงจูงใจ เพื่อใหบุ้คลากรใหห้น่วยงานมีการพฒันาส่งผลใหก้ารปฏิบติังานมีประสิทธิภาพเพิม่มากข้ึน 
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ปัจจัยในการตดัสินใจเลือกใช้บริการ ร้านหนังสือเช่า เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร* 
Factors Decisions Making for  Useable Services of A Rental Book Shops in 

Klongsarn Distr ict Bangkok 
 
                นายรัฐพล  เทพหสัดิน ณ อยธุยา** 
                Mr. Rathapon  Dephasadinnaayudhya 
 
บทคดัย่อ 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1)  ศึกษาปัจจัยในการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านหนังสือเช่า เขต 
คลองสาน กรุงเทพมหานคร และ 2) เพื่อเปรียบเทียบปัจจยัในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านหนงัสือเช่า จาํแนกตาม 
เพศ อาย ุอาชีพ รายได ้และระดบัการศึกษา ขอ้มูลท่ีใชไ้ดจ้ากการเกบ็ตวัอยา่งโดยการสุ่มตวัอยา่งอย่างง่าย ขนาดตวัอยา่ง
มีจาํนวน 384 คน ค่าสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบ
ค่าที การทดสอบคา่เอฟ และการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ดว้ยวิธีของ Tukey 
 ผลการศึกษา 1) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 6 ปัจจยั ในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริหารร้านหนงัสือเช่า เขต
คลองสาน กรุงเทพมหานคร โดยพบว่า ปัจจยัท่ีมีความสําคญัอยู่ในระดบัมาก มีจาํนวน 4 ปัจจยั คือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์
ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาํหน่ายและลกัษณะทางกายภาพ และปัจจัยด้านบุคคลากร ส่วนปัจจัยท่ีมี
ความสําคญัอยู่ในระดับปานกลาง มีจาํนวน 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยด้านส่งเสริมทางการตลาด และปัจจัยด้านกระบวนการ
ใหบ้ริการ  2) ผลการเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านหนงัสือเช่า พบว่า เพศ ระดบัการศึกษา และ
อาชีพท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านหนงัสือเช่า ดา้นผลิตภณัฑ์ อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05   เพศ และอายท่ีุแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านหนงัสือเช่า ดา้นราคา อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05   เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือน มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านหนงัสือเช่า ดา้น
ช่องทางการจดัจาํหน่ายและลกัษณะทางกายภาพ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   เพศ ระดบัการศึกษา และรายไดต่้อ
เดือน มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการร้านหนังสือเช่า ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05   เพศ อาย ุและอาชีพ มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านหนงัสือเช่า ดา้นบุคลากร อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 และอายุ อาชีพ และรายไดต่้อเดือน มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านหนงัสือเช่า ดา้นกระบวนการ
ใหบ้ริการ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

Abstract 
 The objectives of this study were 1) to study factors decisions making for useable services of a rental book 
shops in Klongsarn district Bangkok and 2) to study comparision of factors decisions making for useable services of a 
rental book shops. The population consisted as 384 sampling by simple random sampling method. The statistics used 

                                                 
  * บทความภาคนิพนธ ์
** บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจดัการทัว่ไป)  มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
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to analyze the data were frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, F-test and when found that the 
different of variables then multiple comparison testing by Turkey’s HSD test. 
 The results of this study showed that 1) The marketing mix factors into 6 factors who affected to decisions 
making for useable services of a rental book shops in Klongsarn district Bangkok by the factors were very important 
level had 4 factors such as Product, Price, Place & Physical evidence and People factors and a part of factors had 
moderate important level had 2 factors such as Process and Promotion factors. 2) The results of the comparison testing 
of factors decisions making for useable services of a rental book shops found that the different of gender, educational, 
and occupation affected to decisions making for useable services of a rental book shops into product factors were 
differential matches statistical significant at the level of 0.05. The different of gender and age affected to decisions 
making for useable services of a rental book shops into price factors were differential matches statistical significant at 
the level of 0.05. The different of gender, age, educational, occupation and monthly income affected to decisions 
making for useable services of a rental book shops into place & physical evidence factors were differential matches 
statistical significant at the level of 0.05. The different of gender, educational and monthly income affected to decisions 
making for useable services of a rental book shops into promotion factors were differential matches statistical 
significant at the level of 0.05. The different of gender, age and occupation affected to decisions making for useable 
services of a rental book shops into people factors were differential matches statistical significant at the level of 0.05. 
And the different of gender, occupation and monthly income affected to decisions making for useable services of a 
rental book shops into process factors were differential matches statistical significant at the level of 0.05. 
 
ความนํา 
 หนังสือเป็นแหล่งรวมความรู้ท่ีสําคญัอันดับแรกท่ีสามารถเสาะแสวงหาได้ง่าย และสะดวกท่ีสุด 
หนงัสือแบ่งแยกย่อยออกเป็นหลากหลายประเภท แต่ละประเภทก็จะให้ความรู้ท่ีแตกต่างกนัออกไปข้ึนอยู่กบั
ผูอ้่านว่าสนใจประเภทใด การอ่านหนังสือเป็นส่ิงท่ีจาํเป็นมากในการเรียนรู้ของคนทุกคน ประเทศท่ีจะบอก
ตนเองไดว้า่เป็นประเทศท่ีพฒันาแลว้ไดน้ั้นส่วนหน่ึงดูไดจ้ากจาํนวนประชากรท่ีมีอยูใ่นประเทศนั้นรู้หนงัสือมาก
นอ้ยเพียงใด เพราะการอ่านหนงัสือมากเท่าไร ก็จะเป็นส่ิงท่ีทาํใหค้นนั้นฉลาดมากข้ึน สามารถนาํความรู้ต่าง ๆ ท่ี
ส่วนใหญ่ไดจ้ากการอ่านหนงัสือ นาํมาพฒันาตนเอง พฒันาประเทศ ซ่ึงเห็นไดจ้ากโรงเรียน มหาวิทยาลยั จงัหวดั
แต่ละจงัหวดั ท่ีมีแหล่งใหสื้บคน้หาความรู้เพ่ิมเติม ก็คือ หอ้งสมุดซ่ึงเป็นสถานท่ีเก็บรวบรวมหนงัสือไวม้ากมาย 
ทั้งประเภทสาระความรู้ ความบนัเทิงท่ีใหป้ระชาชนไดผ้อ่นคลายความเครียด ดงัตวัอยา่งจากหอ้งสมุดประชาชน 
ท่ีมีทั้ งมุมอ่านหนังสือสําหรับเด็ก เพื่อให้เยาวชนมีใจรักในการอ่านหนังสือ ซ่ึงมีทั้งหนังสือนวนิยาย หนังสือ
การ์ตูน ซ่ึงหนงัสือเหล่าน้ีมีทั้งแง่คิด คติสอนใจ การมีจินตนาการ ความคิดสร้างสรรคใ์นส่ิงใหม่ ๆ ของผูเ้ขียน ซ่ึง
เป็นส่ิงท่ีบางคนอาจจะยงัไม่รู้มาก่อนแต่เม่ือมีการอ่านเกิดข้ึนไม่ว่าจะเป็นหนงัสืออะไรก็ตาม ความรู้ท่ีไดรั้บก็จะ
เกิดข้ึนอยู่ตลอดเวลา หรือท่ีเรียกว่า การเรียนรู้ไม่มีท่ีส้ินสุด เพราะฉะนั้นจะเห็นไดว้่าการอ่านจึงเป็นพื้นฐานท่ี
สาํคญัของชีวิต อยา่งไรก็ดี หนงัสือท่ีอยูใ่นหอ้งสมุดนั้นก็อาจมีไม่เพียงพอสาํหรับผูอ่้านทุกคน กล่าวคือส่วนใหญ่
จะมีแต่หนังสือประเภทวิชาการ สาระความรู้ในด้านต่าง ๆ ซ่ึงไม่สามารถท่ีจะให้บริการหนังสือได้ครบทุก
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ประเภท เช่น หนงัสือการ์ตูนญ่ีปุ่ นท่ีเป็นท่ีนิยมในหมู่วยัรุ่นจนไปถึงวยักลางคนท่ียงัคงชอบอ่านหนงัสือเพื่อผอ่น
คลายความตึงเครียด ซ่ึงทางห้องสมุดไม่สามารถจัดให้บริการในส่วนท่ีเป็นหนังสือการ์ตูนญ่ีปุ่นได้ เพราะ
วตัถุประสงคห์ลกัของหอ้งสมุดนั้นเพื่อคน้ควา้หาความรู้จากหนงัสือ เอกสารตาํรา ท่ีเนน้ในส่วนสาระความรู้เชิง
วิชาการ 
 เน่ืองจากสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบนัท่ีส่งผลใหป้ระชาชนโดยทัว่ไปตระหนักถึงค่าของเงินมากข้ึน ทาํให้
ประชาชนส่วนใหญ่ลดการเท่ียวพกัผอ่นตามสถานท่ีท่องเท่ียวต่าง ๆ ลง และหนัไปหาความบนัเทิงท่ีสามารถทาํ
ไดท่ี้บา้น เช่น การดูวีดีโอ ฟังเพลง เล่นเกม หรือแมแ้ต่การเช่าหนงัสือมาอ่าน ซ่ึงถือเป็นการผ่อนคลายความตึง
เครียด  และอีกประการก็คือในปัจจุบนัมีผูนิ้ยมอ่านหนงัสือมากข้ึน เน่ืองจากมีผูรู้้หนงัสือมากกว่าสมยัก่อน ทาํให้
มีผูส้นใจท่ีตอ้งการอ่านหนังสือเป็นจาํนวนมาก แต่ก็ไม่อยากซ้ือเพราะส่วนมากผูบ้ริโภคมีความตอ้งการท่ีจะ
บริโภคสินคา้ประเภทหนังสือเช่าเพื่อเป็นการประหยดัค่าใชจ่้าย และถือเป็นทางเลือกท่ีดีอย่างหน่ึงในการผ่อน
คลายความเครียด และในการเลือกใชบ้ริการท่ีร้านเช่าหนงัสือกมี็โอกาสเลือกหนงัสือท่ีกาํลงัเป็นท่ีนิยมไดท้นัที 
 ดงันั้น ธุรกิจร้านหนงัสือเช่าจึงเกิดข้ึน เพือ่ใหค้นทัว่ไปท่ีรักการอ่านหนงัสือไดห้าหนงัสืออ่านไดส้ะดวก
มากยิ่งข้ึน แต่หนังสือก็จะเน้นไปในทางท่ีเป็นความรู้โดยทัว่ไปท่ีไม่ใช่ในทางวิชาการ ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็น 
หนงัสือการ์ตูน นวนิยาย นิตยสาร สารคดี เป็นตน้ เพื่อท่ีจะดึงดูดใหเ้ยาวชนหนัมาสนใจหนงัสือและเกิดความรัก
ในการอ่านหนงัสือ ซ่ึงหนงัสือการ์ตูนนบัว่าเป็นหนงัสือท่ีใชภ้าษาในการส่ือสารท่ีง่ายและมีภาพประกอบในการ
ส่ือสารเพื่อใหเ้ขา้ใจไดง่้ายมากข้ึน เพื่อเป็นพื้นฐานท่ีสาํคญัในการนาํไปสู่การอ่านหนงัสือประเภทอ่ืน ๆ ท่ียากข้ึน
ต่อไป ธุรกิจร้านหนังสือเช่าเกิดข้ึนมานานพอสมควรจนกระทั่งในปัจจุบัน ธุรกิจน้ีได้ขยายเพิ่มมากข้ึนจน
กลายเป็นธุรกิจท่ีแข่งขนักนัสูงในระดบัหน่ึง  จากเหตุผลดงักล่าว ผูศึ้กษาซ่ึงมีความสนใจในธุรกิจร้านหนงัสือเช่า 
จึงเป็นเหตุจูงใจท่ีจะศึกษาถึงปัจจัยในการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านหนังสือเช่าในเขต คลองสาน จังหวดั 
กรุงเทพมหานคร เพื่อใหท้ราบถึงปัจจยัท่ีมีความสาํคญัต่อการใชบ้ริการ และความตอ้งการของลูกคา้ท่ีแทจ้ริง และ
เป็นสารนิเทศท่ีมีประโยชน์ต่อผูท่ี้มีความสนใจในการประกอบธุรกิจร้านหนงัสือเช่าต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 1.  เพือ่ศึกษาปัจจยัในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านหนงัสือเช่าเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบปัจจยัในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านหนงัสือเช่าของผูบ้ริโภค จาํแนกตาม เพศ 
อาย ุอาชีพ รายไดแ้ละระดบัการศึกษา 
 
สมมติฐานการวจิยั 
 ปัจจยัในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านหนงัสือเช่าของผูบ้ริโภคจาํแนกตาม ลกัษณะประชากรศาสตร์ 
แตกต่างกนั 
 
ขอบเขตของการวจิยั 
 ประชากร ไดแ้ก่ กลุ่มผูบ้ริโภค ท่ีอาศยัอยู่ในเขตคลองสาน จงัหวดักรุงเทพมหานครจาํนวน 84821 คน 
(กองทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง, 2550) 
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 กลุ่มตวัอยา่ง คือ ผูบ้ริโภคท่ีใชบ้ริการร้านหนงัสือเช่า ใน เขตคลองสาน จงัหวดักรุงเทพมหานคร เลือก
เป็นกลุ่มตวัอยา่ง โดยการสุ่มตวัอย่างอยา่งง่าย (simple random sampling) ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งไดจ้ากตาราง
กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งของ Krejcie และ Morgan (1970, p.608) ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 384 คน 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงไดส้ร้างตามวตัถุประสงคแ์ละ
กรอบแนวคิดท่ีกาํหนดข้ึน ซ่ึงแบบสอบถามมี 3 ส่วน คือ 
 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ รายไดแ้ละระดบั
การศึกษา จาํนวน 5 ขอ้ 
 ส่วนท่ี 2 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านหนงัสือเช่า ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นมา
ตราส่วนประมาณคา่ 5 ระดบัของ ลิเคิร์ท (Likert) จาํนวน 6 ดา้น รวม 29 ขอ้ 
 ส่วนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะ ท่ีตอ้งการใหเ้พ่ิมหรือแกไ้ขในการให้บริการ ลกัษณะของแบบสอบถามเป็น
คาํถามปลายเปิด 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการเก็บขอ้มูล ด้วยการขอความร่วมมือจากกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้
บริการร้านหนังสือเช่า ในร้านหนังสือเช่า จํานวน 5 แห่ง และห้างสรรพสินคา้ จาํนวน 2 แห่ง โดยนํา
แบบสอบถามไปแจกใหก้ลุ่มตวัอยา่งไดก้รอกขอ้มูล จาํนวน 384 ฉบบั และขอรับคืนดว้ยตนเอง 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 เม่ือทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลเรียบร้อยแลว้นาํขอ้มูลท่ีได้มาประมวลผล วิเคราะห์ขอ้มูลด้วยเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 1.  วิเคราะหข์อ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามโดยการหาความถ่ีและคา่ร้อยละ (Percentage) 
 2.  วิเคราะห์ปัจจยัในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านหนงัสือเช่า ดว้ยการหาค่าเฉล่ีย ( X ) และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 
 3.  เปรียบเทียบปัจจยัในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านหนงัสือเช่าของ ผูบ้ริโภคจาํแนกตามลกัษณะ
ประชากรศาสตร์โดยใช ้t-test และ F-test  
 
สรุปผลการวจิยั 
 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านหนังสือเช่าของผูบ้ริโภค เขตคลองสาน 
กรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี 
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 1.  ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ผูใ้ชบ้ริการร้านหนงัสือเช่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 56.51 และเป็นเพศชาย  คิดเป็นร้อย
ละ 43.49 ส่วนใหญ่มีอายอุยูร่ะหว่าง 25-34 ปี ร้อยละ 35.68 มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 52.60 อาชีพ
พนกังานบริษทัเอกชน ร้อยละ 37.24 มีรายได ้10,001-15,000 บาท ร้อยละ 25.26 
 2.  ผลการวเิคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านหนังสือเช่าของ
ผู้ใช้บริการ ในเขตคลองสาน จงัหวดักรุงเทพมหานคร สรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี 
  2.1  ผูใ้ชบ้ริการใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้าน
หนงัสือเช่า ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  จาํนวน  4  ดา้น คือ 
   2.1.1  ดา้นผลิตภณัฑ ์
    ผูใ้ชบ้ริการร้านหนังสือเช่าในเขตคลองสาน จงัหวดักรุงเทพมหานคร ให้ความสําคญักบั
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภณัฑ์ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า มี
ความสําคญัอยู่ในระดบัมากเท่ากนัทุกขอ้ เรียงลาํดบัดงัน้ี  หัวขอ้มีประเภทหนังสือให้เลือกหลายประเภท และ
หวัขอ้มีหนงัสือออกใหม่ใหบ้ริการอยูเ่สมอ รองลงมาคือ หวัขอ้มีหนงัสือมากและจากหลายสาํนกัพิมพ ์ และนอ้ย
ท่ีสุดคือ หวัขอ้หนงัสือท่ีใหเ้ช่าอยูใ่นสภาพดีไม่ฉีกขาด และหวัขอ้หนงัสือมีครบชุดไม่ขาดหาย ตามลาํดบั 
   2.1.2  ดา้นราคา 
    ผูใ้ชบ้ริการร้านหนังสือเช่าในเขตคลองสาน จงัหวดักรุงเทพมหานคร ให้ความสําคญักบั
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า มีระดบั
ความสาํคญัอยูใ่นระดบัมากเท่ากนัทุกขอ้ เรียงลาํดบัดงัน้ี หวัขอ้อตัราค่าเช่าหนงัสือมีความเหมาะสม  รองลงมาคือ 
หัวขอ้อตัราค่าสมาชิกมีความเหมาะสม และน้อยท่ีสุดคือ หัวขอ้อตัราค่าปรับกรณีส่งคืนช้าหรือชาํรุดสูญหาย  
ตามลาํดบั 
   2.1.3  ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายและลกัษณะทางกายภาพ 
    ผูใ้ชบ้ริการร้านหนงัสือเช่าในเขตคลองสาน จงัหวดักรุงเทพมหานคร  ใหค้วามสาํคญักบั
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องการจดัจาํหน่าย ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยพบว่า หวัขอ้ท่ีมีระดบั
ความสําคญัอยู่ในระดบัมาก มีจาํนวน 4 หัวขอ้ เรียงลาํดบัดงัน้ี หัวขอ้ความสะดวกในการเดินทางมาใช้บริการ 
หวัขอ้การจดัวางหนงัสือเป็นหมวดหมู่หาง่าย หวัขอ้ความสะอาดและความสะดวกสบายภายในร้าน  และหวัขอ้
ทาํเลท่ีตั้งติดถนนใหญ่มองเห็นง่ายและใกลแ้หล่งชุมชน  
   2.1.4  ดา้นบุคลากร 
    ผูใ้ชบ้ริการร้านหนงัสือเช่าในเขตคลองสาน จงัหวดักรุงเทพมหานคร  ใหค้วามสาํคญักบั
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านบุคคลากร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  โดยพบว่า หัวข้อท่ีมีระดับ
ความสาํคญัอยูใ่นระดบัมาก มีจาํนวน 2 หวัขอ้ เรียบลาํดบัดงัน้ี  หวัขอ้มีมนุษยส์ัมพนัธ์ดี สุภาพเป็นกนัเอง  และ
หวัขอ้การเอาใจใส่ลูกคา้ สามารถใหค้าํปรึกษาหรือแนะนาํได ้ 
  2.2  ผูใ้ชบ้ริการใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้าน
หนงัสือเช่า ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง จาํนวน  2  ดา้นดงัน้ี 
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   2.2.1  ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
    ผูใ้ชบ้ริการร้านหนงัสือเช่าในเขตคลองสาน จงัหวดักรุงเทพมหานคร  ใหค้วามสาํคญักบั
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นการส่งเสริมการตลาด ในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง  เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้ พบว่า ทุกหัวขอ้อยู่ในระดบัปานกลางเท่ากนัทุกขอ้ เรียงลาํดบัดงัน้ี  หวัขอ้มีค่าเช่าในอตัราพิเศษสําหรับ
ลูกคา้ท่ีมีการเช่าจาํนวนมาก รองลงมาคือ หัวขอ้มีส่วนลดพิเศษสําหรับสมาชิก และนอ้ยท่ีสุดคือ หัวขอ้การ
โฆษณาประชาสมัพนัธ์ร้าน เช่น ใบปลิว/แผน่พบั  
   2.2.2  ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 
    ผูใ้ชบ้ริการร้านหนงัสือเช่าในเขตคลองสาน จงัหวดักรุงเทพมหานคร  ใหค้วามสาํคญักบั
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ ในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง  แต่เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้ พบว่า มีขอ้ท่ีมีความสําคญัอยู่ในระดบัมาก จาํนวน 2 หวัขอ้คือ หวัขอ้ความสะดวกรวดเร็วในการ
ใหบ้ริการ  และหวัขอ้มีการแจง้รายช่ือหนงัสือใหม่ใหท้ราบ 
 3.  ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบปัจจยัในการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านหนังสือเช่าของผู้บริโภค จําแนก
ตามลักษณะประชากรศาสตร์   สามารถสรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี 
  3.1  เพศ 
   3.1.1  ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีเพศแตกต่างกนั ใหค้วามสําคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านหนงัสือเช่า ดา้นผลิตภณัฑแ์ตกต่างกนั พบว่า เพศชายใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดด้านผลิตภณัฑ์ หัวขอ้หนังสือมีครบชุดไม่ขาดหาย มากกว่าเพศหญิง แตกต่างกันอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ส่วนหวัขอ้อ่ืนๆ ไม่แตกต่างกนั 
   3.1.2  ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีเพศแตกต่างกนั ให้ความสําคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านหนงัสือเช่า ดา้นราคาแตกต่างกนั พบว่า เพศชายใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาด ดา้นราคา มากกวา่เพศหญิง แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
   3.1.3  ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีเพศแตกต่างกนั ให้ความสําคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านหนงัสือเช่า ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายและลกัษณะทางกายภาพแตกต่างกนั พบว่า 
เพศชายใหค้วามสําคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายและลกัษณะทางกายภาพ 
หวัขอ้การจดัวางหนงัสือเป็นหมวดหมู่หาง่าย มากกว่าเพศหญิง แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
ส่วนหวัขอ้อ่ืนๆ ไม่แตกต่างกนั 
   3.1.4  ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีเพศแตกต่างกนั ใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านหนงัสือเช่า ดา้นการส่งเสริมการตลาดแตกต่างกนั พบว่า เพศชายใหค้วามสาํคญัต่อ
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด มากกว่าเพศหญิง แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 
   3.1.5  ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีเพศแตกต่างกนั ใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านหนงัสือเช่า ดา้นบุคลากร  พบว่า เพศชายใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด ด้านบุคลากร หัวขอ้การแต่งกายท่ีเหมาะสม สะอาดเรียบร้อย มากกว่าเพศหญิงส่วนหัวขอ้อ่ืนๆ ไม่
แตกต่างกนั 
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  3.2  อายุ 
   3.2.1  ผูใ้ชบ้ริการร้านหนงัสือเช่าท่ีมีอายุแตกต่างกนั ให้ความสาํคญักบัปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด ดา้นราคา หวัขอ้อตัราค่ามดัจาํหนงัสือท่ีเหมาะสม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
และพบวา่ไม่มีคูใ่ดแตกต่างกนั 
   3.2.2  ผูใ้ชบ้ริการร้านหนงัสือเช่าท่ีมีอายแุตกต่างกนั ใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายและลกัษณะทางกายภาพ พบว่า มีอยู ่2 หวัขอ้ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 คือ หัวขอ้ทาํเลท่ีตั้งติดถนนใหญ่มองเห็นง่ายและใกลแ้หล่งชุมชน และหัวขอ้มีการติดตั้ง
เคร่ืองปรับอากาศภายในร้าน โดยพบว่า ผูใ้ชบ้ริการฯ ท่ีมีอาย ุ15 - 24 ปี ใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายและลกัษณะทางกายภาพ หวัขอ้ทาํเลท่ีตั้งติดถนนใหญ่มองเห็นง่ายและใกล้
แหล่งชุมชนมากกวา่ผูใ้ชบ้ริการฯ ท่ีมีอาย ุ55 ปีข้ึนไป  
   3.2.3  ผูใ้ชบ้ริการร้านหนังสือเช่าท่ีมีอายุแตกต่างกนั ให้ความสําคญักบัปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด ดา้นบุคลากร หวัขอ้บุคลิกและหนา้ตาของพนกังาน  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
โดยพบว่า  ผูใ้ชบ้ริการฯ ท่ีมีอาย ุ 15 - 24 ปี ใหค้วามสาํคญั มากกว่าผูใ้ชบ้ริการฯ ท่ีมีอาย ุ45 - 54 ปี  และ
ผูใ้ชบ้ริการฯ ท่ีมีอาย ุ15 - 24 ปี ใหค้วามสาํคญั มากกวา่ผูใ้ชบ้ริการฯ ท่ีมีอาย ุ55 ปีข้ึนไป  
   3.2.4  ผูใ้ชบ้ริการร้านหนังสือเช่าท่ีมีอายุแตกต่างกนั ให้ความสําคญักบัปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ หวัขอ้มีการแจง้รายช่ือหนงัสือใหม่ใหท้ราบ แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05  โดยพบว่า ผูใ้ชบ้ริการฯ ท่ีมีอาย ุ35 - 44 ปี ใหค้วามสาํคญั นอ้ยกว่าผูใ้ชบ้ริการฯ ท่ีมีอาย ุ55 
ปีข้ึนไป  
  3.3  ระดบัการศึกษา 
   3.3.1  ผูใ้ชบ้ริการร้านหนังสือเช่าท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั ให้ความสําคญักบัปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์หวัขอ้มีหนงัสือมากและจากหลายสาํนกัพิมพ ์ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยพบวา่ ผูใ้ชบ้ริการฯ ท่ีมีการศึกษาระดบัอนุปริญญา ใหค้วามสาํคญันอ้ยกว่าผูใ้ชบ้ริการฯ 
ท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี  
   3.3.2  ผูใ้ชบ้ริการร้านหนงัสือเช่าท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั ให้ความสําคญักบัปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาด ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายและลกัษณะทางกายภาพ ในภาพรวมแตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยผูใ้ชบ้ริการฯ ท่ีมีการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. ใหค้วามสาํคญั
มากกวา่ผูใ้ชบ้ริการฯ ท่ีมีการศึกษาระดบัอนุปริญญา และสูงกวา่ปริญญาตรี 
   3.3.3  ผูใ้ช้บริการท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกัน ให้ความสําคญักับปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด ดา้นการส่งเสริมการตลาดแตกต่างกนั หวัขอ้มีส่วนลดพิเศษสาํหรับสมาชิก แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยพบว่า ผูใ้ชบ้ริการฯ ท่ีมีการศึกษาระดบัอนุปริญญาใหค้วามสาํคญั มากกว่าผูใ้ชบ้ริการฯ 
ท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี 
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  3.4  อาชีพ 
   3.4.1  ผูใ้ชบ้ริการร้านหนงัสือเช่าท่ีมีอาชีพแตกต่างกนั ใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์ในภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยพบว่า ผูใ้ชบ้ริการฯ ท่ี
มีอาชีพแม่บา้น/พ่อบา้นใหค้วามสาํคญั มากกวา่ผูใ้ชบ้ริการร้านหนงัสือเช่าท่ีมีอาชีพอ่ืนๆ 
   3.4.2  ผูใ้ชบ้ริการร้านหนงัสือเช่าท่ีมีอาชีพแตกต่างกนั ใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายและลกัษณะทางกายภาพ ในภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 โดยพบว่า ผูใ้ชบ้ริการฯ ท่ีมีอาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา ใหค้วามสําคญัมากกว่าผูใ้ชบ้ริการฯ ท่ีมีอาชีพ
ธุรกิจส่วนตวั  
   3.4.3  ผูใ้ชบ้ริการร้านหนงัสือเช่าท่ีมีอาชีพแตกต่างกนั ใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด ดา้นบุคลากร หวัขอ้มีมนุษยสัมพนัธ์ดี สุภาพเป็นกนัเอง แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 โดยพบวา่ ไม่มีคู่ใดแตกต่างกนั 
   3.4.4  ผูใ้ชบ้ริการร้านหนงัสือเช่าท่ีมีอาชีพแตกต่างกนั ใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ หวัขอ้มีการแจง้รายช่ือหนงัสือใหม่ใหท้ราบ  
  3.5  รายได้ต่อเดือน 
   3.5.1  ผูใ้ช้บริการร้านหนังสือเช่าท่ีมีรายไดต่้อเดือนแตกต่างกนั ให้ความสําคญักบัปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาด ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายและลกัษณะทางกายภาพ ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทาง
สถิติ  
   3.5.2  ผูใ้ชบ้ริการร้านหนงัสือเช่าท่ีมีรายไดต้่อเดือนแตกต่างกนั ใหค้วามสําคญักบัปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาด ดา้นการส่งเสริมการตลาด หวัขอ้มีส่วนลดพิเศษสาํหรับสมาชิก แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
   3.5.3  ผูใ้ช้บริการท่ีมีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน ให้ความสําคัญกับปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ ในภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 
อภปิรายผล 
 จากผลการศึกษาสามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
 1.  สถานภาพทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบวา่ 
  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือน 
พบว่า ผูใ้ชบ้ริการร้านหนังสือเช่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุอยู่ระหว่าง 25-34 ปี  การศึกษาระดบัปริญญาตรี 
อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน และมีรายไดต่้อเดือน 10,001-15,000 บาท  
  จากผลการศึกษามีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กนกวรรณ  วริสาร (2546, บทคดัย่อ) ไดศึ้กษา
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการร้านหนงัสือเช่าในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัอุบลราชธานี ผลการศึกษา
พบว่า  ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 15-24 ปี  สถานภาพโสด  การศึกษาระดบัมธัยมศึกษา/
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) และมีอาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา 
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 2.  ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านหนังสือเช่าของผู้ ใช้บริการ ในเขตคลองสาน จังหวัด
กรุงเทพมหานคร  สามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 
  ด้านผลิตภณัฑ์ 
  พบว่า  ในภาพรวมผูใ้ช้บริการร้านหนังสือเช่า ให้ความสําคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
ดา้นผลิตภณัฑ์ อยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายหัวขอ้พบว่า ผูใ้ชบ้ริการฯ ให้ความสําคญัอยู่ในระดบัมาก
เท่ากนัทุกขอ้ดงัน้ี หัวขอ้มีประเภทหนังสือให้เลือกหลายประเภท  หัวขอ้มีหนังสือออกใหม่ให้บริการอยู่เสมอ 
หวัขอ้มีหนงัสือมากและจากหลายสาํนกัพิมพ ์และหวัขอ้หนงัสือท่ีให้เช่าอยู่ในสภาพดีไม่ฉีกขาด  และหนงัสือมี
ครบชุดไม่ขาดหาย โดยพบวา่  
   -  ผูใ้ชบ้ริการเพศชายใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์หวัขอ้
หนงัสือมีครบชุดไม่ขาดหาย มากกว่าผูใ้ชบ้ริการเพศหญิง 
   -  ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีระดบัการศึกษาระดบัอนุปริญญา ใหค้วามสําคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์ หัวขอ้ตอ้งมีหนังสือมาก และจากหลายสํานักพิมพ ์นอ้ยกว่าผูใ้ช้บริการท่ีมีการศึกษา
ระดบัปริญญาตรี  
   -  ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอาชีพแม่บา้น/พ่อบา้น ใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้น
ผลิตภณัฑ ์หวัขอ้หนงัสือท่ีใหเ้ช่าอยูใ่นสภาพดีไม่ฉีกขาด และหนงัสือมีครบชุดไม่ขาดหาย มากกว่าผูใ้ชบ้ริการท่ีมี
อาชีพอ่ืนๆ (อิสระ)  
  ด้านราคา 
  พบวา่ ในภาพรวมผูใ้ชบ้ริการร้านหนงัสือเช่า ใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้น
ราคา อยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายหวัขอ้พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการฯ ใหค้วามสาํคญัอยูใ่นระดบัมากเท่ากนัทุก
หัวขอ้ ดงัน้ี อตัราค่าเช่าหนงัสือมีความเหมาะสม  อตัราค่าสมาชิกมีความเหมาะสม  อตัราค่ามดัจาํหนังสือท่ี
เหมาะสม  และอตัราค่าปรับกรณีส่งคืนชา้หรือชาํรุดสูญหาย โดยพบวา่  
   -  ผูใ้ชบ้ริการฯ เพศชาย ใหค้วามสาํคญัต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านหนงัสือเช่า ดา้นราคา 
หัวขอ้อตัราค่ามดัจาํหนังสือท่ีเหมาะสม  และหัวขอ้อตัราค่าปรับกรณีส่งคืนช้าหรือชาํรุดสูญหาย มากกว่า
ผูใ้ชบ้ริการฯ เพศหญิง 
   -  ผูใ้ชบ้ริการฯ ท่ีมีอายแุตกต่างกนั ใหค้วามสาํคญัต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านหนงัสือเช่า 
ดา้นราคา หวัขอ้อตัราค่ามดัจาํหนงัสือท่ีเหมาะสม แตกต่างกนั 
  ด้านช่องทางการจดัจาํหน่ายและลักษณะทางกายภาพ 
  พบวา่ ในภาพรวมผูใ้ชบ้ริการร้านหนงัสือเช่า ใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้น
ช่องทางการจดัจาํหน่ายและลกัษณะทางกายภาพ อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายหวัขอ้พบว่า ผูใ้ชบ้ริการฯ 
ใหค้วามสาํคญัอยู่ในระดบัมากจาํนวน 4 หวัขอ้ ดงัน้ี ความสะดวกในการเดินทางมาใชบ้ริการ การจดัวางหนงัสือ
เป็นหมวดหมู่หาง่าย ความสะอาดและความสะดวกสบายภายในร้าน และทาํเลท่ีตั้งติดถนนใหญ่มองเห็นง่ายและ
ใกลแ้หล่งชุมชน และผูใ้ชบ้ริการฯ ใหค้วามสาํคญัอยูใ่นระดบัปานกลางจาํนวน 2 หวัขอ้ ดงัน้ี หัวขอ้มีการติดตั้ง
เคร่ืองปรับอากาศภายในร้านอยูใ่นระดบัปานกลาง และหวัขอ้ความทนัสมยัของร้านและการตกแต่ง โดยพบวา่  
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   -  ผูใ้ชบ้ริการเพศชาย ใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นช่องทางการจดั
จาํหน่ายและลกัษณะทางกายภาพ หวัขอ้การจดัวางหนงัสือเป็นหมวดหมู่หาง่าย มากกวา่ผูใ้ชบ้ริการเพศหญิง 
   - ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอายแุตกต่างกนั ใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นช่องทาง
การจดัจาํหน่ายและลกัษณะทางกายภาพ หวัขอ้ทาํเลท่ีตั้งติดถนนใหญ่มองเห็นง่ายและใกลแ้หล่งชุมชน และหวัขอ้
มีการตดัตั้งเคร่ืองปรับอากาศภายในร้าน แตกต่างกนั โดยพบว่า ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอาย ุ15 - 24 ปี ใหค้วามสาํคญั 
มากกวา่ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอาย ุ55 ปีข้ึนไป  
   -  ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั ใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายและลกัษณะทางกายภาพ โดยพบว่า ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอน
ปลาย / ปวช. ใหค้วามสาํคญั มากกว่าผูใ้ชบ้ริการท่ีมีการศึกษาระดบัอนุปริญญา และสูงกวา่ปริญญาตรี  
  ด้านการส่งเสริมการตลาด 
  พบว่า  ในภาพรวมผูใ้ช้บริการร้านหนังสือเช่า ให้ความสําคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด อยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายหัวขอ้พบว่า ผูใ้ชบ้ริการให้ความสําคญัอยู่
ในระดบัปานกลางเท่ากนัทุกหวัขอ้ ดงัน้ี หวัขอ้มีค่าเช่าในอตัราพิเศษสาํหรับลูกคา้ท่ีมีการเช่าจาํนวนมาก หวัขอ้มี
ส่วนลดพิเศษสาํหรับสมาชิก  หวัขอ้มีการจดัรายการหนงัสือราคาพิเศษเป็นระยะๆ  หวัขอ้มีการแจกของรางวลั
ในช่วงเทศกาล และหวัขอ้การโฆษณาประชาสมัพนัธร้์าน เช่น ใบปลิว/แผน่พบั โดยพบวา่ 
   - ผูใ้ช้บริการฯ เพศชาย ให้ความสําคญัปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสริม
การตลาด หัวขอ้มีการแจกของรางวบัในช่วงเทศกาล และหัวขอ้มีค่าเช่าในอตัราพิเศษสําหรับลูกคา้ท่ีมีการเช่า
จาํนวนมาก มากกวา่ผูใ้ชบ้ริการฯ เพศหญิง 
   -  ผูใ้ชบ้ริการฯ ท่ีมีระดบัการศึกษาระดบัอนุปริญญา ใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด ด้านการส่งเสริมการตลาด หัวขอ้มีส่วนลดพิเศษสําหรับสมาชิก มากกว่าผูใ้ช้บริการฯ ท่ีมีระดับ
การศึกษาระดบัปริญญาตรี  
   -  ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีรายไดต่้อเดือนแตกต่างกนั ใหค้วามสาํคญัต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้าน
หนงัสือเช่า ดา้นการส่งเสริมการตลาด เก่ียวกบัมีส่วนลดพิเศษสาํหรับสมาชิก แตกต่างกนั 
  ด้านบุคลากร 
  พบว่า  ในภาพรวมผูใ้ชบ้ริการร้านหนงัสือเช่า ใหค้วามสําคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
ดา้นบุคลกร เม่ือพิจารณาเป็นรายหวัขอ้พบว่า ผูใ้ชบ้ริการฯ ใหค้วามสําคญัอยู่ในระดบัมาก จาํนวน 2 หวัขอ้ ดงัน้ี 
หัวขอ้มีมนุษยส์ัมพนัธ์ดี สุภาพเป็นกนัเอง หัวขอ้การเอาใจใส่ลูกคา้สามารถใหค้าํปรึกษาหรือแนะนาํได ้ และ
ผูใ้ชบ้ริการฯ ใหค้วามสําคญัอยู่ในระดบัปานกลาง จาํนวน 2 หวัขอ้ ดงัน้ี หัวขอ้การแต่งกายท่ีเหมาะสมสะอาด
เรียบร้อย และหวัขอ้บุคลิกและหนา้ตาของพนกังาน โดยพบวา่  
   -  ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีเพศชาย ใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นบุคลากร หวัขอ้
การแต่งกายท่ีเหมาะสม สะอาดเรียบร้อย มากกวา่เพศหญิง 
   - ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอายแุตกต่างกนั ใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นบุคลากร 
แตกต่างกนั  
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  ด้านกระบวนการให้บริการ 
  พบวา่ ในภาพรวมผูใ้ชบ้ริการร้านหนงัสือเช่า ใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้น
กระบวนการใหบ้ริการ อยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายหวัขอ้พบว่า ผูใ้ชบ้ริการฯ ใหค้วามสาํคญัอยูใ่น
ระดบัมาก จาํนวน 2 หวัขอ้ ดงัน้ี หวัขอ้ความสะดวกรวดเร็วในการใหบ้ริการ หวัขอ้มีการแจง้รายช่ือหนงัสือใหม่
ใหท้ราบ และพบว่าผูใ้ชบ้ริการฯ ใหค้วามสาํคญัอยูใ่นระดบัปานกลาง จาํนวน 3 หวัขอ้ ดงัน้ี หวัขอ้ใหบ้ริการดว้ย
อุปกรณ์ท่ีทนัสมยั เช่น ระบบบาร์โค๊ด หวัขอ้มีท่ีนัง่ไวบ้ริการ และหวัขอ้มีหอ้งนํ้าไวบ้ริการ 
  จากผลการศึกษามีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัดงัน้ี  
  1.  งานวิจยัของ กนกวรรณ  วริสาร (2546, บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้
บริการร้านหนงัสือเช่าในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัอุบลราชธานี ผลการศึกษาพบว่า  ผูใ้ชบ้ริการเห็นว่าปัจจยัท่ีมีผล
ต่อการตดัสินใจใชบ้ริการร้านหนงัสือเช่า โดยรวม 6 ดา้น คือ ดา้นพนกังาน ดา้นกายภาพ ดา้นราคา ดา้นสถานท่ี 
ดา้นกระบวนการ และดา้นสินคา้และบริการมีความสาํคญัต่อการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมาก ส่วนดา้นอ่ืนๆและดา้น
ส่งเสริมการตลาดมีความสาํคญัอยูใ่นระดบัปานกลาง 
  2.  งานวิจัยของ วิลาสินี พรหมกูล (2547) ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการใช้บริการและปัจจัยท่ีมี
ความสาํคญัต่อการเลือกใชบ้ริการร้านใหเ้ช่าหนงัสือในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัอุดรธานี ผลการศึกษาพบวา่ 
   2.1 ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง กาํลงัศึกษาระดบัมธัยมศึกษา/ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ( 
ปวช. )รองลงมาอนุปริญญา/ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. ) รองลงมาระดบัปริญญาตรีข้ึนไป 
   2.2  ผูใ้ชบ้ริการร้านให้เช่าหนังสือเพศชายเห็นว่า ดา้นคุณสมบติัพนกังาน ดา้นสินคา้ ดา้นการ
บริการ ดา้นราคา ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีความสําคญัต่อการเลือกใชบ้ริการร้านใหเ้ช่าหนงัสือมากกว่า แต่
เห็นว่าปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพกบัดา้นอ่ืนๆ นอ้ยกว่าผูใ้ชบ้ริการเพศหญิงอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 
  3.  งานวิจยัของ กนกวรรณ  วริสาร (2546) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ
ร้านหนงัสือเช่าในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัอุบลราชธานี ผลการศึกษาพบว่า ผูใ้ชบ้ริการร้านหนงัสือเช่าท่ีมีระดบั
การศึกษาแตกต่างกนั เห็นว่า ปัจจยัโดยรวม 8 ดา้น คือ ดา้นพนกังาน ดา้นกายภาพ ดา้นราคา ดา้นสถานท่ี ดา้น
กระบวนการ ด้านอ่ืนๆ ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านสินคา้และบริการมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ
แตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วิลาสินี พรหมกูล (2547) ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการใชบ้ริการและ
ปัจจยัท่ีมีความสําคญัต่อการเลือกใชบ้ริการร้านให้เช่าหนงัสือในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัอุดรธานี ผลการศึกษา
พบว่า ผูใ้ชบ้ริการร้านใหเ้ช่าหนงัสือท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั เห็นว่า ปัจจยัโดยรวมและเป็นรายดา้น 7 ดา้น มี
ความสาํคญัต่อการเลือกใชบ้ริการร้านใหเ้ช่าหนงัสือแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 7 ดา้น คือ 
ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นสถานท่ี ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกายภาพ และดา้นอ่ืนๆ โดย
ส่วนใหญ่ผูใ้ช้บริการท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าให้ความสําคญักบัปัจจัยในการเลือกใช้บริการ
มากกวา่ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีระดบัการศึกษาอ่ืน 
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ข้อเสนอแนะจากการวจิยั 
 จากผลการศึกษา ปัจจยัในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านหนงัสือเช่า เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ซ่ึงใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
ทั้ง 6 ดา้นคือ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายและลกัษณะทางกายภาพ ดา้นบุคลากร ดา้น
กระบวนการให้บริการ และดา้นการส่งเสริมการตลาด   เพื่อเป็นประโยชน์ในการเพ่ิมจาํนวนผูบ้ริโภค ผูว้ิจยัมี
ขอ้เสนอแนะจากการวิจยัในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 
 ด้านผลิตภัณฑ์ จากการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์มีความสาํคญัอยูใ่นระดบั
มาก ดงันั้น ผูป้ระกอบการควรท่ีจะใหค้วามสาํคญัดงัน้ี มีประเภทหนงัสือให้เลือกหลายประเภท มีหนงัสือออก
ใหม่ให้บริการอยู่เสมอ มีหนังสือมากและจากหลายสํานักพิมพ ์  และหนังสือท่ีให้เช่าอยู่ในสภาพดีไม่ฉีกขาด  
และหนังสือมีครบชุดไม่ขาดหาย เพื่อเป็นทางเลือกและเพื่อให้สินคา้มีความครบครันและต่อเน่ืองสําหรับ
สนองตอบต่อความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการฯ 
 ด้านราคา จากการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคา จะเห็นไดว้่ามีความสาํคญัอยูใ่นระดบั
มาก แสดงว่า ราคา เป็นปัจจยัท่ีมีความสาํคญัต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านหนงัสือเช่า ดงันั้น ผูป้ระกอบการ
ควรใหค้วามสาํคญักบัอตัราค่าเช่าหนงัสือมีความเหมาะสม    อตัราค่าสมาชิกมีความเหมาะสม อตัราค่ามดัจาํ
หนงัสือท่ีเหมาะสม และอตัราคา่ปรับกรณีส่งคืนชา้หรือชาํรุดสูญหาย  
 ด้านช่องทางการจัดจําหน่ายและลักษณะทางกายภาพ จากการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
ด้านช่องทางการจัดจาํหน่ายและลักษณะทางกายภาพ ผูใ้ช้บริการฯ ให้ความสําคญัอยู่ในระดับมาก ดังนั้น 
ผูป้ระกอบการควรใหค้วามสาํคญักบั ความสะดวกในการเดินทางมาใชบ้ริการ    การจดัวางหนงัสือเป็นหมวดหมู่
หาง่าย  ความสะอาดและความสะดวกสบายภายในร้าน และทาํเลท่ีตั้งติดถนนใหญ่มองเห็นง่ายและใกลแ้หล่ง
ชุมชน      
 ด้านการส่งเสริมการตลาด จากการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
ผูใ้ชบ้ริการฯ ใหค้วามสาํคญัอยูใ่นระดบัปานกลาง แต่อยา่งไรกต็าม ผูป้ระกอบการควรมีการส่งเสริมทางการตลาด
เพื่อเป็นการกระตุน้และดึงดูดใจใหม้าใชบ้ริการฯ ในยามภาวะเศรษฐกิจปัจจุบนั เพื่อช่วยใหเ้กิดการตดัสินใจใช้
บริการเช่าหนงัสือไดเ้ร็วข้ึนในการสนบัสนุนกลยุทธ์ดา้นราคา รวมทั้งเพ่ือสร้างกลุ่มผูใ้ชบ้ริการฯ รายใหม่ และ
รักษาฐานผูเ้คยใชบ้ริการฯ ท่ีมีอยูเ่ดิมไวไ้ดอ้ยา่งย ัง่ยนื ดงันั้น ผูป้ระกอบการควรจะใหค้วามสาํคญัดงัน้ี มีค่าเช่าใน
อตัราพิเศษสาํหรับลูกคา้ท่ีมีการเช่าจาํนวนมาก   มีส่วนลดพิเศษสาํหรับสมาชิก    มีการจดัรายการหนงัสือราคา
พิเศษเป็นระยะ ๆ  มีการแจกของรางวลัในช่วงเทศกาล และการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ร้าน เช่น ใบปลิว/แผน่พบั 
 ด้านบุคลากร ดา้นบุคลกร ผูใ้ชบ้ริการฯ ใหค้วามสาํคญัอยูใ่นระดบัมากต่อบุคลากรของร้านหนงัสือเช่า 
คือ บุคลากรตอ้งมีมนุษยส์มัพนัธ์ดี สุภาพเป็นกนัเอง  และมีการเอาใจใส่ลูกคา้สามารถใหค้าํปรึกษาหรือแนะนาํได ้
ผูป้ระกอบการควรให้ความสําคญัเพ่ือเป็นการสร้างความประทบัใจแก่ผูใ้ชบ้ริการฯ ในทุกๆ ท่ีมารับบริการเช่า
หนงัสือ 
 ด้านกระบวนการให้บริการ จากการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 
ผูใ้ชบ้ริการฯ ใหค้วามสําคญัอยู่ในระดบัมาก ผูป้ระกอบการควรให้ความสําคญัต่อความสะดวกรวดเร็วในการ
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ใหบ้ริการ  และมีการแจง้รายช่ือหนงัสือใหม่ใหท้ราบ เพื่อเป็นการอาํนวยความสะดวกในการใชบ้ริการหนงัสือ 
ไม่เสียเวลาในการสืบคน้ รวมทั้งเป็นการสร้างประทบัใจไดอี้กทางหน่ึง 
 ดงันั้น ผูป้ระกอบการธุรกิจร้านหนงัสือเช่า จึงควรมีการปรับปรุงรูปแบบการดาํเนินงานโดยมุ่งเนน้การ
นาํปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายและ
ลกัษณะทางกายภาพ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ปัจจยัดา้นบุคลากร และปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการให้
มากข้ึน เพือ่ใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิง่ข้ึนในการสนองตอบความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
 
ข้อเสนอแนะในการทาํวจิยัคร้ังต่อไป 
 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาปัจจัยในการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านหนังสือเช่า เขตคลองสาน 
กรุงเทพมหานคร เท่านั้น ในการศึกษาคร้ังต่อไปผูศึ้กษาจึงควรท่ีจะศึกษาพฤติกรรมการเลือกใช้บริการร้าน
หนงัสือเช่าในเขตอ่ืนๆ ดว้ย เพ่ือนาํผลการศึกษามาเปรียบเทียบ รวมทั้งนาํมาเป็นแนวทางในการวางแผนการตลาด 
และควรท่ีจะศึกษาเจาะลึกถึงความตอ้งการของผูบ้ริโภคเพื่อคน้พบความหลากหลายใหม่ๆ ของความตอ้งการใช้
บริการดา้นต่างๆ ในร้านหนงัสือเช่า 
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ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้สน 
ร้าน PINERY FURNITURE เดอะมอลล์ สาขาบางกะปิ* 

Factors of marketing mix  which had an effect  on  purchasing  pine furniture  at   
PINERY  FURNITURE   store, The mall, BangKapi 

 
        นายสมพงษ ์  ศรีรุ่งเรืองชยั** 
        Mr. Sompong   Srirungroungchai 
 
บทคดัย่อ 

 งานวิจยัเร่ืองน้ี มีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือ
เฟอร์นิเจอร์ไมส้นร้าน PINERY FURNITURE ท่ีหา้งสรรพสินคา้เดอะมอลล ์สาขาบางกะปิ และเพ่ือเปรียบเทียบ
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือเฟอร์นิเจอร์ไมส้นของผูบ้ริโภคจาํแนกตามลกัษณะ
ประชากรศาสตร์ กลุ่มตวัอย่างคือลูกคา้ท่ีมาเลือกซ้ือเฟอร์นิเจอร์ไมส้นท่ีหา้งสรรพสินคา้เดอะมอลล ์สาขาบาง
กะปิจาํนวน 170 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้วามถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวน 
 ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือเฟอร์นิเจอร์ไม้สน        
ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าอยูใ่นระดบัมากทุกดา้นเรียงลาํดบัจากมากไปนอ้ยคือ 
ดา้นราคา ผลิตภณัฑ ์การส่งเสริมการตลาด และช่องทางการจดัจาํหน่าย ผลการเปรียบเทียบปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือเฟอร์นิเจอร์ไมส้นของผูบ้ริโภคจาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์พบว่า 
ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศ อาย ุอาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนัมีความคิดเห็นในภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 ตามลาํดบั เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าผูบ้ริโภคท่ีมี เพศ อาย ุและอาชีพต่างกนั
มีความคิดเห็นโดยรวมด้านผลิตภัณฑ์ ช่องทางการจัดจาํหน่าย และการส่งเสริมการตลาดแตกต่างกนัอย่างมี
นัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 สําหรับผูบ้ริโภคท่ีมีอายุต่างกันมี ความคิดเห็นด้านราคาแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนัมีความคิดเห็น
ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 
Abstract 

The objectives of this research were to study  factors of marketing  mix  which had an effect  on  
purchasing  pine furniture  at  PINERY  FURNITURE   store, The mall, BangKapi   and  to  compare  these 
factors ground on demographic characteristics. The sample group consisted of 170 customers. The 

                                                         
 * บทความการคน้ควา้อิสระ 
** บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจดัการทัว่ไป)  มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
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questionnaires were used as a research tool. Data collected were analyzed  by use of frequency,  percentage,  
mean, standard  deviation, t-test,  and  analysis of variance.  

The results indicated that in overall, factors of marketing mix , mentioned above, were determined  at 
the high level. Considered  into  aspects ,the  results  showed  that  every of them were at the high level  either , 
arranged  in  descending  order  as  following : price, product, market promotion, and distribution channel.  
From comparison between these constituents ground on demographic characteristics, the results  showed that  
the general opinions ,given by customers in different  sex, age, vocation, were  different  at 0.01 significant 
level  and at 0.05 significant level  if  given by customers in different monthly income. Considering into 
aspects, customers in different sex, age, and vocation had variation in general opinions toward product, 
distribution channel, and market promotion at 0.01 significant level. For those in different age, the general 
opinions toward price were different at 0.01 significant level.  The general opinions, given by those in different 
educational  level and monthly income, toward distribution channel  were different at 0.01 significant  level.     

 
บทนํา 
 

จากปัญหาทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา ปี พ.ศ. 2551 ทาํใหเ้ศรษฐกิจของโลกและประเทศไทย
ตอ้งประสบกบัปัญหาทางการเงิน ปัญหาการปลดคน การปิดบริษทั และความไม่ชดัเจนในหน้าท่ีการเงิน ความ
มัน่คงในอาชีพ มีผลทาํใหค้นในปัจจุบนัไม่กลา้ท่ีจะใชจ่้ายเงินการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ตอ้งใชเ้วลาคิดนานข้ึน 
และเลือกซ้ือเฉพาะสินคา้ท่ีมีความจาํเป็นจริงๆ คนท่ีกาํลงัเลือกซ้ือท่ีอยูอ่าศยัจะตอ้งชะลอการตดัสินใจซ้ือออกไป
ก่อน แต่สาํหรับคนท่ีตดัสินใจซ้ือไปแลว้ก็คงตอ้งดาํเนินต่อไป เม่ือมีบา้นส่ิงจาํเป็นคู่กบับา้นคือ เฟอร์นิเจอร์  การ
เลือกซ้ือตอ้งชัง่นํ้ าหนกักบัเฟอร์นิเจอร์ ท่ีมีใหเ้ลือกทั้ง ไมสั้ก ไมเ้ต็ง ไมม้ะค่า ไมส้น เหล็ก หินอ่อน เปรียบเทียบ
กนัทั้งในเร่ือง ราคา คุณภาพ ทาํใหร้้าน PINERY FURNITURE (เดอะมอลล ์สาขาบางกะปิ) ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตจาํหน่าย 
เฟอร์นิเจอร์ไมส้น ตอ้งปรับตวัเพ่ือใหส้ามารถดาํเนินธุรกิจได ้โดยตอ้งทาํการสาํรวจพฤติกรรมการเลือกซ้ือและ
ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีความสําคญัต่อการเลือกซ้ือ เพื่อนาํมาปรับปรุงและพฒันาเฟอร์นิเจอร์ไมส้น ให้ตรงกบั
ความตอ้งการของผูบ้ริโภคและทาํให้ผูบ้ริโภคเกิดความพอใจสูงสุด จึงจาํเป็นตอ้งทราบความตอ้งการของตลาด
เพือ่เพิม่ศกัยภาพในการแข่งขนั และทาํใหร้้าน PINERY FURNITURE สามารถแขง่ขนัได ้

ผูว้ิจยัเป็นผูผ้ลิตและจาํหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไมส้น มีหนา้ร้านอยู่ท่ีห้างสรรพสินคา้ เดอะมอลล์ สาขาบาง
กะปิ ซ่ึงตอ้งเผชิญกบัภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนัท่ีธุรกิจต่างๆกาํลงัปิดตวัลง และเลิกจา้งงานเป็นจาํนวนมาก ทาํให้
กาํลงัการซ้ือของผูบ้ริโภคลดลง ในขณะท่ีตน้ทุนและค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารของร้านไม่สามารถลดลงได้
จึงตอ้งพยายามหากลยทุธ์ต่างๆเพื่อช่วยใหจ้าํหน่ายเฟอร์นิเจอร์ได ้อีกทั้งผลิตภณัฑเ์ฟอร์นิเจอร์มีใหเ้ลือกมากมาย
หลายยี่หอ้และหลายวตัถุดิบ ผูว้ิจยัตอ้งการทราบถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลท่ีผูบ้ริโภคนาํมา
เพื่อตดัสินใจเลือกซ้ือเฟอร์นิเจอร์ไมส้น และใชผ้ลของการวิจยัเป็นกลยุทธ์ในการผลิตและจาํหน่ายเฟอร์นิเจอร์ 
ไมส้น 
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วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 1.เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเฟอร์นิเจอร์ไมส้น 
กรณีศึกษา ร้าน PINERY FURNITURE เดอะมอลล ์สาขาบางกะปิ 
 2.เพือ่เปรียบเทียบปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเฟอร์นิเจอร์ไมส้น
ของผูบ้ริโภค จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์  

 
สมมุติฐานของการวจิยั 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเฟอร์นิเจอร์ไมส้น ของผูบ้ริโภค 
จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ แตกต่างกนั 
 
ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร  ท่ีใชใ้นการศึกษา  คือ  ลูกคา้ท่ีมาเลือกซ้ือเฟอร์นิเจอร์ไมส้นท่ีห้างสรรพสินคา้เดอะมอลล ์ 
สาขาบางกะปิ  ระหวา่งเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2552  จาํนวน 300 คน   

กลุ่มตัวอย่าง  คือ  ลูกคา้ท่ีมาเลือกซ้ือเฟอร์นิเจอร์ไมส้นท่ีห้างสรรพสินคา้เดอะมอลล ์ สาขาบางกะปิ  
เลือกเป็นกลุ่มตวัอยา่ง  จาํนวน 170 คน  ตามตารางกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งของ Krejcie และ Morgan  (1970, 
p.608) 

 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ แบบสอบถามมี 3 ส่วน คือ 
1. ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย  เพศ  อาย ุ อาชีพ  ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือน ลกัษณะของแบบสอบถาม เป็นแบบเลือกตอบ(choice) จาํนวน 5 ขอ้ 
2. พฤติกรรมการเลือกซ้ือเฟอร์นิเจอร์ไมส้น  ลกัษณะของแบบสอบถาม เป็นแบบเลือกตอบ(choice) 

จาํนวน 7 ขอ้ 
3. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือเฟอร์นิเจอร์ไมส้น แบ่งออกเป็น 4 ดา้น คือ 

ดา้นผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางจดัจาํหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด ลกัษณะของแบบสอบถาม
เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบัของลิเคิร์ท (Likert)  จาํนวน 17 ขอ้ 
 
การรวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการเก็บขอ้มูล ดว้ยการขอความร่วมมือจากกลุ่มตวัอย่างท่ีมาใช้
บริการท่ีหา้งสรรพสินคา้เดอะมอลล ์สาขาบางกะปิ โดยนาํแบบสอบถามไปแจกใหก้ลุ่มตวัอยา่งกรอกขอ้มูล จาํนวน 
170 คน และขอรับคืนแบบสอบถามดว้ยตนเอง ไดแ้บบสอบถามคืนมาจาํนวน 170ชุด คิดเป็นร้อยละ 100.00 
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การวเิคราะห์ข้อมูล 
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถาม จะนาํมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ทุกชุด และนาํมาลงรหสั  

ประมวลผลขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูป  หาความถี่  ร้อยละ  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test F-test  
และ  LSD ดงัน้ี 

1. วิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม และพฤติกรรมการเลือกซ้ือเฟอร์นิเจอร์ไมส้น  โดยใช้
ความถ่ี และคา่ร้อยละ (Percentage) 

2. วิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือเฟอร์นิเจอร์ไมส้น โดยใชค่้าเฉล่ีย 
( ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 

3. เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( )  ของคะแนนปัจจยัท่ีมีส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือ
เฟอร์นิเจอร์ไมส้น   จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ โดยใช ้ t-test  และ  F-test 

4. เปรียบเทียบพหุคูณ เพื่อทดสอบค่าเฉล่ีย (  ) ของคะแนนปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมี
อิทธิพลต่อการเลือกซ้ือเฟอร์นิเจอร์ไมส้น จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยวิธี Least Significant Difference 
(LSD) 

 
สรุปผลการวจิยั 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือเฟอร์นิเจอร์ไมส้น สามารถ
สรุปได ้ ดงัน้ี 

 
1. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม   
 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ68.80 ส่วนใหญ่อายุ 21 – 30 ปี ร้อยละ 47.6  

รองลงมาอาย ุ40ปีข้ึน ไปร้อยละ 29.40 อาชีพลูกจา้ง/พนกังานบริษทัร้อยละ 51.20 รองลงมาคา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั 
ร้อยละ 23.50 ระดบัการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 47.10 รองลงมาปริญญาตรี ร้อยละ 44.70 รายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือนตํ่ากวา่10,000บาทร้อยละ 47.6 รองลงมา10,000 – 20,000 บาท ร้อยละ 37.10  

2. พฤติกรรมการเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้สน 
 เฟอร์นิเจอร์ไมส้นประเภทใดท่ีท่านต้องการซ้ือ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอ้งการซ้ือชั้นวาง

เอนกประสงค์ ร้อยละ40.60 รองลงมาชั้นวางT.V. ร้อยละ 22.90  บุคคลท่ีมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซ้ือ
เฟอร์นิเจอร์ไม้สน ส่วนใหญ่ตัดสินใจเอง ร้อยละ 45.90 รองลงมา  คู่สมรส/ คู่รัก ร้อยละ 28.20  ผู ้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ซ้ือเฟอร์นิเจอร์ในโอกาส เพื่อตกแต่งบา้นใหม่ ร้อยละ 63.50 รองลงมา เฟอร์นิเจอร์ชาํรุด 
ร้อยละ 29.50  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซ้ือเฟอร์นิเจอร์ทีละชนิดท่ีตอ้งการ ร้อยละ 75.90 รองลงมา ซ้ือรวม
ชุด ร้อยละ12.90 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ชาํระดว้ยเงินสด ร้อยละ95.90 และชาํระดว้ยบตัรเครดิต  ร้อยละ 
4.10 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ได้รับขอ้มูลในเร่ืองเฟอร์นิเจอร์ไมส้นจากมาเดินเล่นท่ีเดอะมอลล์ ร้อยละ 
65.30 รองลงมา เพื่อน ร้อยละ 19.40 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอ้งการซ้ือช้ินต่อไป โต๊ะอาหารร้อยละ 32.40 
รองลงมาชั้นวางเอนกประสงค ์ร้อยละ 29.40  
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2. วเิคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอทิธิพลต่อการเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้สนโดยใช้ค่าเฉล่ีย 
( ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD)ของผุ้บริโภค จาํแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์   

ผูบ้ริโภค มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือเฟอร์นิเจอร์ไมส้น 
ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.72) เม่ือพจิารณาเป็นรายดา้น 

 ด้านผลิตภณัฑ์  
 ผูบ้ริโภค มีความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X  = 3.83)เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าอยู่ใน

ระดบัมาก ( X  = 3.54-4.29) ทุกรายการ คือ  
 1ง่ายและสะดวกต่อการทาํความสะอาด 
 2.มีโครงสร้างท่ีแขง็แรง 
 3.รูปแบบผลิตภณัฑท์นัสมยั 
 4.มีรูปแบบใหเ้ลือกหลายแบบ 
 5.วสัดุประกอบผลิตภณัฑห์ลากหลายสี 
 มีค่าสอดคลอ้งกบัผูบ้ริโภค เพศหญิง อายุ21-30ปี และอายุ 31-40ปี อาชีพ ลูกจา้ง/พนักงานบริษทั 

ระดบัการศึกษาตํ่ากวา่ปริญญาตรี และปริญญาตรี รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตํ่ากวา่ 10,000บาท และ10,000-20,000บาท 
 ด้านราคา 
 ผูบ้ริโภค มีความคิดเห็น โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X  = 3.88) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าอยูใ่น

ระดบัมาก ( X  = 3.76-4.04 ) ทุกรายการ คือ  
 1.ป้ายแสดงราคาชดัเจน 
 2.ราคาคุม้ค่าระยะเวลาใชง้าน 
 3.ราคาเหมาะสม 
 4.ราคาถูกกวา่ผลิตภณัฑว์สัดุอ่ืน 
 5.สามารถต่อรองราคาได ้
 ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัผูบ้ริโภค เพศชายและเพศหญิง อายุ ตํ่ากว่า 20ปี, 21-30ปี  และ31-40ปี ทุกอาชีพ 

ทุกระดบัการศึกษา ทุกระดบัรายได ้
 ด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย 
 ผูบ้ริโภค มีความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X  = 3.55 )เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าอยูใ่น

ระดบัมาก ( X  = 3.79-3.86 ) จาํนวน 2 รายการ คือ  
 1.สถานท่ีจดัจาํหน่ายสะดวกในการเดินทาง 
 2.สถานท่ีจดัจาํหน่ายมีท่ีจอดรถยนต ์
 ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัผูบ้ริโภค เพศชาย และเพศหญิง อายุตํ่ากว่า 20ปี, 21-30ปี และ 31-40ปี ท่ีเป็น 

นกัเรียน/นกัศึกษา, อาชีพลูกจา้ง/พนกังานบริษทั และคา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั ระดบัการศึกษา ตํ่ากว่าปริญญาตรี และ
ปริญญาตรี รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตํ่ากวา่ 10,000บาท ,10,000-20,000บาทและ20,001-30,000บาท   
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 ด้านการส่งเสริมการตลาด 
 ผูบ้ริโภค มีความคิดเห็นโดยรวม อยูใ่นระดบั มาก ( X  =  3.62 )เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าอยูใ่น
ระดบัมาก ( X  = 3.57-3.66 )ทุกรายการ คือ  
 1.คาํแนะนาํพนกังานขายน่าเช่ือถือ 
 2.บริการจดัส่งตามกาํหนดเวลา 
 3.ช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของร้าน 
 4.มีบริการหลงัการขาย 
 ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบั ผูบ้ริโภค เพศหญิง อายตุ ํ่ากว่า 20ปี ,อาย ุ21-30ปี และ อาย3ุ1-40ปี อาชีพลูกจา้ง/
พนกังานบริษทั และพ่อบา้น/แม่บา้น ระดบัการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี และปริญญาตรี รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตํ่า
กวา่ 10,000บาท และ10,000-20,000บาท 

3. เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( ) ของคะแนนปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อ
เฟอร์นิเจอร์ไม้สนของผู้บริโภค จาํแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ 

ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( ) ของคะแนนปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือก
ซ้ือเฟอร์นิเจอร์ไมส้นจาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ พบว่าผูบ้ริโภค มีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือเฟอร์นิเจอร์ไมส้น ในภาพรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติ ท่ีระดบั 0.01 สําหรับผูบ้ริโภค ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็น แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพจิารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี 
 ด้านผลิตภณัฑ์ 
 ผูบ้ริโภค เพศชาย และเพศหญิงมีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 
0.01  พิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1รายการ คือ วสัดุ
ประกอบผลิตภณัฑห์ลากหลายสี 
 และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 2รายการ คือ 
 1.มีโครงสร้างท่ีแขง็แรง 
 2.ง่ายและสะดวกต่อการทาํความสะอาด 

ผูบ้ริโภค ท่ีมีอายุต่างกนัมีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จาํนวน 1 รายการ คือ มี
โครงสร้างแขง็แรง 

และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ วสัดุประกอบ
ผลิตภณัฑห์ลากหลายสี 

ผูบ้ริโภค ท่ีมีอาชีพต่างกนัมีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 4 รายการ คือ  
 1.มีโครงสร้างท่ีแขง็แรง 
 2.มีรูปแบบใหเ้ลือกหลายแบบ 
 3.วสัดุประกอบผลิตภณัฑห์ลากหลายสี 



วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปีท่ี 10 ฉบบัท่ี 1 
โครงการบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 

 

 298

 4.รูปแบบผลิตภณัฑท์นัสมยั  
และแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ ง่ายและสะดวกต่อการทาํ

ความสะอาด 
ผูบ้ริโภค ท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1รายการ คือ ง่ายและ
สะดวกต่อการทาํความสะอาด 

ผูบ้ริโภค ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนัมีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 รายการ คือ ง่าย
และสะดวกต่อการทาํความสะอาด 

และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั0.05 จาํนวน1 รายการ คือ วสัดุประกอบผลิตภณัฑ์
หลากหลายสี 

ด้านราคา 
 ผูบ้ริโภค เพศชายและเพศหญิง มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 เม่ือ พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1รายการ คือ ราคา
คุม้ค่ากบัระยะเวลาใชง้าน 

ผูบ้ริโภค ท่ีมีอายุต่างกนัมีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.01
เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่าแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 รายการ คือ ราคาคุม้กบั
ระยะเวลาใชง้าน 

และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  จาํนวน 2 รายการ  คือ   
1.ราคาเหมาะสม 
2.สามารถต่อรองราคาได ้ 
ผูบ้ริโภค ท่ีมีอาชีพต่างกนัมีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 รายการ คือ ราคาคุม้ค่า
กบัระยะเวลาใชง้าน 
 และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 3 รายการ คือ 
 1.ป้ายราคาชดัเจน 
 2.ราคาเหมาะสม 
 3.สามารถต่อรองราคาได ้
 ผูบ้ริโภค ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนัมีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
ท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 รายการ 
คือ ราคาเหมาะสม 
 และแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ ราคาถูกกว่าผลิตภณัฑ์
อ่ืน 
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ด้านช่องทางจัดจาํหน่าย 
ผูบ้ริโภค เพศชายและเพศหญิง มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 

0.01 เม่ือ พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 2รายการ คือ  
 1.สถานท่ีจาํหน่ายสะดวกในการเดินทาง 
 2.สัง่ซ้ือไดท้างโทรศพัท ์
 แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1รายการ คือ สถานท่ีจดัจาํหน่ายมีท่ีจอดรถ
สะดวก 

ผูบ้ริโภค ท่ีมีอายตุ่างกนัมีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.01 
เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่าแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ทุกรายการ คือ  
 1. สถานท่ีจดัจาํหน่ายสะดวกในการเดินทาง 
 2. สถานท่ีจดัจาํหน่ายมีท่ีจอดรถยนต ์
 3. สัง่ซ้ือไดท้างโทรศพัท ์

ผูบ้ริโภค ท่ีมีอาชีพต่างกนัมีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่าแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน ทุกรายการ คือ 
 1. สถานท่ีจดัจาํหน่ายสะดวกในการเดินทาง 
 2. สถานท่ีจดัจาํหน่ายมีท่ีจอดรถยนต ์
 3. สัง่ซ้ือไดท้างโทรศพัท ์
  ผูบ้ริโภค ท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ ท่ี
ระดบั 0.01เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่าแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั  0.01 จาํนวน 2รายการ คือ 
 1. สถานท่ีจดัจาํหน่ายมีท่ีจอดรถยนต ์

2. สัง่ซ้ือไดท้างโทรศพัท ์
ผูบ้ริโภค ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนัมีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.01 
เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ทุก รายการ คือ  
 1. สถานท่ีจาํหน่ายสะดวกในการเดินทาง 
 2. สถานท่ีจดัจาํหน่ายมีท่ีจอดรถยนต ์
 3. สัง่ซ้ือไดท้างโทรศพัท ์
  ด้านการส่งเสริมการตลาด 
 ผูบ้ริโภค เพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 
0.01 เม่ือ พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 3 รายการคือ 
 1. บริการจดัส่งตามกาํหนดเวลา 
 2. มีบริการหลงัการขาย 
 3. ช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของร้าน 

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1รายการ คือ  คาํแนะนาํพนกังานขาย
น่าเช่ือถือ 
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ผูบ้ริโภค ท่ีมีอายตุ่างกนัมีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.01 เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  ทุกรายการ คือ  
 1. คาํแนะนาํพนกังานขายน่าเช่ือถือ 

 2. บริการจดัส่งตามกาํหนดเวลา 
 3. มีบริการหลงัการขาย 
 4. ช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของร้าน 
ผูบ้ริโภค ท่ีมีอาชีพต่างกนัมีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่าแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  จาํนวน  3 รายการ คือ 
 1. คาํแนะนาํพนกังานขายน่าเช่ือถือ 
 2. บริการจดัส่งตามกาํหนดเวลา 
 3. มีบริการหลงัการขาย 
 และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือช่ือเสียงและความ
น่าเช่ือถือของร้าน 
  ผูบ้ริโภค ท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1รายการ คือ บริการ
จดัส่งตามกาํหนดเวลา   

ผูบ้ริโภค ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่างกนัมีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 
0.05 เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่าแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1รายการ คือ บริการ
จดัส่งตามกาํหนดเวลา 
 
การอภปิรายผล 

การวิจัยเร่ือง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือเฟอร์นิเจอร์ไม้สน ร้าน 
PINERY FURNITURE เดอะมอลล ์สาขาบางกะปิ ไดข้อ้มูลนาํมาอภิปรายผลดงัน้ี 

1. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ ตอ้งการซ้ือชั้นวางเอนกประสงค ์ร้อยละ40.60 รองลงมาชั้นวางT.V. ร้อยละ 22.90  
บุคคลท่ีมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือเฟอร์นิเจอร์ไมส้น ส่วนใหญ่ตดัสินใจเอง ร้อยละ 45.90 รองลงมา คู่สมรส/
คู่รัก ร้อยละ 28.20  ซ้ือเฟอร์นิเจอร์ในโอกาส เพ่ือตกแต่งบา้นใหม่ ร้อยละ 63.50 รองลงมา เฟอร์นิเจอร์ชาํรุด ร้อย
ละ 29.50  ซ้ือเฟอร์นิเจอร์ทีละชนิดท่ีตอ้งการ ร้อยละ 75.90 รองลงมา ซ้ือรวมชุด ร้อยละ12.90 ชาํระดว้ยเงินสด 
ร้อยละ95.90 และชาํระดว้ยบตัรเครดิต  ร้อยละ 4.10 ไดรั้บขอ้มูลในเร่ืองเฟอร์นิเจอร์ไมส้นจากมาเดินเล่นท่ีเดอะ
มอลล ์ร้อยละ 65.30 รองลงมา เพื่อน ร้อยละ 19.40 ตอ้งการซ้ือช้ินต่อไป โต๊ะอาหารร้อยละ 32.40 รองลงมาชั้น
วางเอนกประสงค ์ร้อยละ 29.40 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของเจนจิรา พรมวนัดี(2548 )ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัทาง
การตลาดท่ีมีความสําคญัต่อการเลือกซ้ือเฟอร์นิเจอร์ วูด้เทค ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร คือ โดย
ตดัสินใจซ้ือเองในโอกาสท่ีเฟอร์นิเจอร์เก่า ลกัษณะการซ้ือเฟอร์นิเจอร์จะซ้ือแบบแยกชุดโดยให้ความสําคญักบั
เร่ืองคุณภาพเป็นอนัดบัแรก มีรูปแบบการชาํระเงิน ชาํระดว้ยเงินสด และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของณรงค ์ลือ
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สาคร (2547) ไดศึ้กษาเร่ืองความคาดหวงัและแนวโนม้การตดัสินใจซ้ือเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบา้นแบบครบ
วงจรของผูบ้ริโภค ในเขตมีนบุรี คือ โอกาสท่ีเคยซ้ือเน่ืองจากของเดิมท่ีมีอยูช่าํรุดหรือเสียหาย และสอดคลอ้งกบั
ผลการวิจยัของ ณัฐณิชา สําอางกุล (2547) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัทางการตลาดท่ีมีความสําคญัต่อการเลือกซ้ือ
เฟอร์นิเจอร์ของผูบ้ริโภคในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา คือ ลกัษณะในการซ้ือจะซ้ือแบบแยกชุด โดยมีคู่
สมรสหรือคูรั่กเป็นผูช่้วยตดัสินใจซ้ือ มีรูปแบบการชาํระเงินดว้ยเงินสด 

2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้สน 
 ผูบ้ริโภค มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือเฟอร์นิเจอร์ไม้
สน ในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.72) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของณฐัณิชา สาํอางกลุ (2547 : บทคดัยอ่) 
ได้ศึกษาเร่ืองปัจจัยทางการตลาดท่ีมีความสําคญัต่อการเลือกซ้ือเฟอร์นิเจอร์ของผูบ้ริโภคในเขตอาํเภอเมือง 
จงัหวดันครราชสีมา และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของเจนจิรา พรมวนัดี (2548 : บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยั
ทางการตลาดท่ีมีความสําคญัต่อการเลือกซ้ือเฟอร์นิเจอร์ วูด้เทค ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แต่เม่ือ
พิจารณารายดา้นผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือ
เฟอร์นิเจอร์ไมส้น ทุกดา้น อยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของเจนจิรา พรมวนัดี ในระดบั
มากเพยีง 3 ดา้นคือ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา และดา้นการจดัจาํหน่าย  
 เม่ือพิจารณารายขอ้ ในแต่ละดา้นพบวา่ 
 1.ด้านผลิตภณัฑ์  
 ผูบ้ริโภค มีความคิดเห็น อยูใ่นระดบัมาก ( X  = 3.54-4.29) ทุกรายการคือ โครงสร้างท่ีแขง็แรง มี
รูปแบบใหเ้ลือกหลายแบบ วสัดุประกอบผลิตภณัฑห์ลากหลายสี รูปแบบผลิตภณัฑท์นัสมยั ง่ายและสะดวกต่อ
การทาํความสะอาด ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ทดัศรัณยา กล่ินพินิจ (2546)ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเฟอร์นิเจอร์ยีห่อ้ INDEX ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร คือ รูปแบบท่ีมีความ
หลากหลาย และความคงทนแขง็แรง  
 2.ด้านราคา 
 ผูบ้ริโภค มีความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X  = 3.88)เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าอยูใ่น
ระดบัมาก ( X  = 3.76-4.04 ) ทุกรายการคือ ป้ายแสดงราคาชดัเจน ราคาคุม้ค่าระยะเวลาใชง้าน ราคาถูกกว่า
ผลิตภณัฑว์สัดุอ่ืน ราคาเหมาะสม สามารถต่อรองราคาได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ณัฐณิชา สาํอางกุล 
(2547 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัทางการตลาดท่ีมีความสาํคญัต่อการเลือกซ้ือเฟอร์นิเจอร์ของผูบ้ริโภคในเขต
อาํเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา คือ ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพของเฟอร์นิเจอร์ 
 3.ด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย 
 ผูบ้ริโภค มีความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X  = 3.55 )เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าอยูใ่น
ระดบัมาก ( X  = 3.79-3.86 ) จาํนวน 2 รายการ คือ สถานท่ีจดัจาํหน่ายสะดวกในการเดินทาง สถานท่ีจดัจาํหน่าย
มีท่ีจอดรถยนต ์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ณัฐณิชา สาํอางกุล (2547) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัทางการตลาดท่ีมี
ความสาํคญัต่อการเลือกซ้ือเฟอร์นิเจอร์ของผูบ้ริโภคในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา คือ มีสถานท่ีจาํหน่าย
ท่ีสะดวกในการเดินทาง 
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 4.ด้านการส่งเสริมการตลาด 
 ผูบ้ริโภค มีความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X  = 3.62 )เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าอยูใ่น
ระดบัมาก ( X  = 3.57-3.66 )ทุกรายการ คือคาํแนะนาํพนกังานขายน่าเช่ือถือบริการจดัส่งตามกาํหนดเวลา มี
บริการหลงัการขาย ช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของร้าน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ณัฐณิชา สําอางกุล 
(2547) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัทางการตลาดท่ีมีความสาํคญัต่อการเลือกซ้ือเฟอร์นิเจอร์ของผูบ้ริโภคในเขตอาํเภอเมือง 
จงัหวดันครราชสีมา คือ การใหบ้ริการของพนกังานขาย  

ดงันั้นสามารถสรุปไดว้่าการตดัสินใจซ้ือเฟอร์นิเจอร์ไมส้นของผูบ้ริโภคใชส่้วนประสมการตลาด
ทั้ง4 ดา้นคือ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นการจดัจาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด ประกอบการตดัสินใจ
ในระดับมากทุกด้าน ซ่ึงสอดคล้องกับทฤษฏีการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์ของผูบ้ริโภคคือ ส่วนประสมทาง
การตลาดมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑข์องผูบ้ริโภค 

 3. เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( ) ของคะแนนปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือก
ซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้สน จาํแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ 

ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( ) ของคะแนนปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการ
เลือกซ้ือเฟอร์นิเจอร์ไมส้น จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ พบว่า ผูบ้ริโภค มีความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือเฟอร์นิเจอร์ไมส้น ในภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ี
ระดบั 0.01เม่ือแยกตาม เพศ อาย ุอาชีพท่ีแตกต่างกนั และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 เม่ือ
แยกตาม รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ท่ีแตกต่างกนันอกนั้นไม่แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ เจนจิรา พรม
วนัดี (2548) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัทางการตลาดท่ีมีความสาํคญัต่อการเลือกซ้ือเฟอร์นิเจอร์ วูด้เทคของผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร คือผูบ้ริโภคให้ความสาํคญักบัปัจจยัทางการตลาดโดยรวมมีความแตกต่างกนั เม่ือแยกตาม 
อายท่ีุแตกต่างกนั แต่ไม่สอดคลอ้งกนัเม่ือแยกตามเพศ อาชีพ ระดบัการศึกษา ท่ีแตกต่างกนัและไม่สอดคลอ้งกบั
ผลการวิจยัของ ณัฐณิชา สําอางกุล (2547)ได้ศึกษาเร่ืองปัจจยัทางการตลาดท่ีมีความสําคญัต่อการเลือกซ้ือ
เฟอร์นิเจอร์ของผูบ้ริโภคในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา คือปัจจยัทางการตลาดท่ีมีความสําคญัต่อการ
เลือกซ้ือเฟอร์นิเจอร์ของผูบ้ริโภคในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา โดยรวมไม่แตกต่างกนัเม่ือแยกตาม เพศ 
อาชีพ อาย ุระดบัการศึกษา และรายไดท่ี้แตกต่างกนั 
 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า 
 1.  ด้านผลิตภณัฑ์ 

ผูบ้ริโภค มีความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือเฟอร์นิเจอร์
ไมส้น ในดา้นผลิตภณัฑ ์แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.01เม่ือแยกตาม เพศ อาย ุอาชีพท่ีแตกต่าง
กนั นอกนั้นไม่แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของเจนจิรา พรมวนัดี (2548)ได้ศึกษาเร่ืองปัจจัยทาง
การตลาดท่ีมีความสําคญัต่อการเลือกซ้ือเฟอร์นิเจอร์ วูด้เทค ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร คือปัจจยัทาง
การตลาดท่ีมีความสําคญัต่อการเลือกซ้ือเฟอร์นิเจอร์ วูด้เทค  ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครในด้าน
ผลิตภณัฑ ์มีความแตกต่างกนัเม่ือแยกตามอาชีพ ท่ีแตกต่างกนั 
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2. ด้านราคา 
ผูบ้ริโภค มีความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือเฟอร์นิเจอร์

ไมส้น ในดา้นราคา แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.01เม่ือแยกตาม เพศ และอายุท่ีแตกต่างกนั 
และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 เม่ือแยกตาม อาชีพและ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ท่ีแตกต่างกนั 
นอกนั้นไม่แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ณัฐณิชา สําอางกุล (2547)ได้ศึกษาเร่ืองปัจจยัทาง
การตลาดท่ีมีความสาํคญัต่อการเลือกซ้ือเฟอร์นิเจอร์ของผูบ้ริโภคในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา คือปัจจยั
ทางการตลาดท่ีมีความสําคญัต่อการเลือกซ้ือเฟอร์นิเจอร์ของผูบ้ริโภคในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา ใน
ดา้นราคา มีความแตกต่างกนัเม่ือแยกตาม อาย ุและการศึกษา ท่ีแตกต่างกนัและสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของณรงค ์
ลือสาคร (2547)ไดศึ้กษาเร่ืองความคาดหวงัและแนวโนม้การตดัสินใจซ้ือเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบา้นแบบครบ
วงจรของผูบ้ริโภค ในเขตมีนบุรี คือผูบ้ริโภคท่ีมีระดับการศึกษา และอาชีพแตกต่างกนัมีความคาดหวงัต่อร้าน
เฟอร์นิเจอร์ และของตกแต่งบา้นใน ดา้นราคาแตกต่างกนั 

3. ด้านช่องทางจัดจําหน่าย 
ผูบ้ริโภค มีความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือเฟอร์นิเจอร์

ไมส้น ในด้านการจัดจาํหน่าย แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.01เม่ือแยกตาม เพศ อายุ อาชีพ 
ระดบัการศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั นอกนั้นไม่แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ 
ของณัฐณิชา สาํอางกุล (2547)ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัทางการตลาดท่ีมีความสาํคญัต่อการเลือกซ้ือเฟอร์นิเจอร์ของ
ผูบ้ริโภคในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา คือปัจจยัทางการตลาดท่ีมีความสาํคญัต่อการเลือกซ้ือเฟอร์นิเจอร์
ของผูบ้ริโภคในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา ในดา้นการจดัจาํหน่าย มีความแตกต่างกนัเม่ือแยกตาม อาย ุ
การศึกษาและรายได ้ท่ีแตกต่างกนัและสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ณรงค ์ลือสาคร (2547 : บทคดัยอ่)ไดศึ้กษา
เร่ืองความคาดหวงัและแนวโนม้การตดัสินใจซ้ือเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบา้นแบบครบวงจรของผูบ้ริโภค ในเขต
มีนบุรี  คือผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษา แตกต่างกนัมีความคาดหวงัต่อร้านเฟอร์นิเจอร์ และของตกแต่งบา้นใน ดา้น
การจดัจาํหน่ายแตกต่างกนั  
 4. ด้านการส่งเสริมการตลาด 
 ผูบ้ริโภค มีความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือเฟอร์นิเจอร์
ไมส้น ในดา้นการส่งเสริมการตลาด แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.01เม่ือแยกตาม เพศ อาย ุและ
อาชีพ ท่ีแตกต่างกนัและแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 เม่ือแยกตาม รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ี
แตกต่างกนั นอกนั้นไม่แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ เจนจิรา พรมวนัดี (2548)ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยั
ทางการตลาดท่ีมีความสําคญัต่อการเลือกซ้ือเฟอร์นิเจอร์ วูด้เทค ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครคือปัจจยั
ทางการตลาดท่ีมีความสาํคญัต่อการเลือกซ้ือเฟอร์นิเจอร์ วูด้เทค ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด มีความแตกต่างกนัเม่ือแยกตาม อาย ุและอาชีพ ท่ีแตกต่างกนั 

จากขอ้มูลดงักล่าวแสดงว่าผูบ้ริโภคท่ีมีความแตกต่างทางดา้น เพศ อาย ุอาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน ใชปั้จจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือเฟอร์นิเจอร์ไมส้นในภาพรวมแตกต่างกนั แต่
ผูบ้ริโภคท่ีมีความแตกต่างด้านระดับการศึกษา ใช้ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือ
เฟอร์นิเจอร์ไมส้นในภาพรวม ไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณารายดา้น ผูบ้ริโภคท่ีมีลกัษณะประชากรศาสตร์แตกต่าง
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กนั ใหค้วามสาํคญัต่อส่วนประสมทางการตลาดในแต่ละดา้นแตกต่างกนั และผูบ้ริโภคท่ีมีความแตกต่างทางดา้น
ลกัษณะประชากรศาสตร์อาจใชปั้จจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือเฟอร์นิเจอร์แต่ละประเภท
แตกต่างกัน ดังนั้ นการกําหนดกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด ควรพิจารณาความแตกต่างของประเภท
เฟอร์นิเจอร์ และความแตกต่างของผูบ้ริโภคทางดา้น  เพศ อาย ุอาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ประกอบกนั 

 
ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจยัเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือเฟอร์นิเจอร์ไมส้น 
ร้าน PINERY FURNITURE เดอะมอลล ์สาขาบางกะปิ ทาํใหผู้ว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

1. การกาํหนดกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาด ควรคาํนึงถึงความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีมาซ้ือเป็น
หลกั เพราะส่วนใหญ่ผูบ้ริโภคจะตดัสินใจซ้ือดว้ยตวัเอง 

2. ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ซ้ือเฟอร์นิเจอร์ในโอกาสตกแต่งบา้นใหม่ ดังนั้นร้านควรมีกลยุทธ์จูงใจ
ผูบ้ริโภคใหต้ดัสินใจซ้ือง่ายข้ึนเพื่อตกแต่งบา้นใหม่ โดยช่วยแกปั้ญหาการกาํจดัเฟอร์นิเจอร์เก่าให้ผูบ้ริโภค เช่น 
รับซ้ือเฟอร์นิเจอร์เก่าโดยประเมินราคาเฟอร์นิเจอร์เก่าแลว้หกัราคาท่ีผูบ้ริโภคจะตอ้งจ่ายสาํหรับเฟอร์นิเจอร์ใหม่ 
เป็นตน้   

3. การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ควรมีหลากหลายรูปแบบ และแต่ละรูปแบบควรคงไวใ้นระยะเวลานานๆ 
เพราะผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ซ้ือแยกช้ิน ดังนั้นเพื่อให้การตัดสินใจซ้ือเฟอร์นิเจอร์ใหม่ของผูบ้ริโภคมีความง่ายข้ึน 
เฟอร์นิเจอร์ใหม่ควรมีรูปแบบท่ีสามารถเขา้กนัไดก้บัเฟอร์นิเจอร์เก่าท่ีผูบ้ริโภคมีอยู ่ 

4. การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ควรเน้นความคงทน และกาํหนดราคาเหมาะสม เพราะผูบ้ริโภคจะ
พิจารณาคุณลกัษณะเฟอร์นิเจอร์สมัพนัธ์กบัราคาท่ีผูจ้าํหน่ายกาํหนด 

5.การกาํหนดราคาควรใหผู้บ้ริโภคสามารถต่อรองราคาได ้เพราะผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ชาํระดว้ยเงิน
สด ดงันั้นควรมีส่ิงจูงใจผูบ้ริโภคเพื่อกระตุน้ใหต้ดัสินใจซ้ือง่ายข้ึน เช่น การใหส่้วนลดจากการต่อรองราคา หรือ 
มีบริการหลงัการขายท่ีดี เป็นตน้ 

6 ผูบ้ริโภคมีความแตกต่างกนัตามลกัษณะประชากรศาสตร์ ดงันั้นการออกแบบกลยทุธ์ส่วนประสม
การตลาด ควรมีความหลากหลาย เพื่อใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการท่ีแตกต่างกนัตามผูบ้ริโภคแต่ละกลุ่ม 
 7 การเลือกทาํเลร้านคา้ควรคาํนึงถึงความสะดวกในการเดินทางของผูบ้ริโภค และมีสถานท่ีจอดรถ
เพยีงพอ จะสามารถจูงใจใหผู้บ้ริโภคตดัสินใจมาซ้ือเฟอร์นิเจอร์ท่ีร้านไดง่้ายข้ึน  

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาคร้ังต่อไป 

1. ควรศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือเฟอร์นิเจอร์ไม้สนใน
ร้านคา้อ่ืนเพือ่นาํผลการศึกษามาเป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจกาํหนดกลยทุธ์ส่วนประสมการตลาดท่ีเหมาะสม
ยิง่ข้ึนต่อไป 

2. ควรศึกษาปัญหาการใชเ้ฟอร์นิเจอร์ไมส้นของผูบ้ริโภคเพื่อนาํขอ้มูลมาปรับปรุงเฟอร์นิเจอร์ให้
สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดดี้ยิง่ข้ึนต่อไป 
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3. ควรศึกษาจุดเด่นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในแต่ละดา้นเพื่อใชต้อบสนองความตอ้งการ
เฟอร์นิเจอร์ไมส้น เพ่ือใหเ้ป็นทางเลือกและสามารถทดแทนเฟอร์นิเจอร์ประเภทเดียวกนัท่ีทาํจากวสัดุอ่ืน  

4.  ควรศึกษาความตอ้งการของกลุ่มผูบ้ริโภคซ้ือเฟอร์นิเจอร์ในโอกาสตกแต่งบา้นใหม่โดยเจาะหา
ตลาดเป้าหมายเพ่ือตอบสนองกลุ่มลูกคา้ไดต้รงเป้าหมายเพราะโอกาสในการตดัสินใจซ้ือมีสูงมาก 

5.ศึกษาตลาดลูกคา้เฟอร์นิเจอร์ไมส้นแหล่งทาํเลอ่ืนเพื่อใชเ้ป็นฐานท่ีจะขยายสาขาออกไปในแหล่ง
ลูกคา้ท่ีตอ้งการเฟอร์นิเจอร์ไมส้นต่อไป  
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ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความพงึพอใจในบริการขององค์การบริหารส่วนตําบล 
ตําบลบางเพรียง จังหวดัสมุทรปราการ* 

Factors  Affecting  Satisfaction in Services Provided by  Bangpreang  Sub-  
distr ict Administrative Organization, at Samutprakan 

 
        พนัจ่าอากาศเอกมนตรี  นาคลดา** 
        FS1. Montree   Naklada 
 
บทคดัย่อ 
 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในบริการขององคก์ารบริหารส่วน
ตาํบล ตาํบลบางเพรียง จงัหวดัสมุทรปราการ และ เพื่อเปรียบเทียบปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในบริการของ
ผูใ้ช้บริการ จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ กลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 375 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเป็น
แบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูล โดยใชค้วามถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และ การ
วิเคราะห์ความแปรปรวน 
 ผลการวิจัยพบว่า ผูใ้ช้บริการมีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในบริการของ
องคก์ารบริหารส่วนตาํบล ตาํบลบางเพรียง จงัหวดัสมุทรปราการ ในภาพรวม อยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็น
รายดา้นพบว่า อยู่ในระดบัมากทุกด้าน เรียงลาํดับจากมากท่ีสุด ดงัน้ี บุคลิกภาพของเจา้หน้าท่ี ขอ้มูลข่าวสาร 
กระบวนการให้บริการ สถานท่ีและสภาพแวดลอ้ม และ การให้บริการของเจา้หนา้ท่ีในส่วนต่าง ๆ ตามบทบาท
หนา้ท่ีความรับผิดชอบ ผลการเปรียบเทียบ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในบริการของผูใ้ชบ้ริการ จาํแนกตาม
ลกัษณะประชากรศาสตร์พบว่า  ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอายุ และ อาชีพ ต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
ความพึงพอใจในบริการโดยรวม ดา้นกระบวนการให้บริการแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ผูใ้ช้บริการท่ีมีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในบริการโดยรวม ด้าน
บุคลิกภาพของเจา้หนา้ท่ี แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  และ ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีสถานภาพสมรส
ต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในบริการโดยรวม ดา้นสถานท่ีและสภาพแวดลอ้ม
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
Abstract  
 The purposes of this research were to study factors affecting satisfaction in services provided by 
Bangpreang Sub-district Administrative Organization, at Samutprakan  and to compare mentioned factors based 
on demographic characteristics. The sample group comprised 375 peoples. Questionnaires were used  as a 

                                                            
 * บทความการคน้ควา้อิสระ 
** บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจดัการทัว่ไป) มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
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research tool. Data collected were analyzed by use of frequency, percentage, mean, standard  deviation,  t-test, 
and analysis of variance.  
 The results showed that in overall, customers had opinions at high level toward factors mentioned 
above. Considering into aspects, every of them was at high level, arranged in descending order as following : 
staff’s  personality, information, service system, place and surrounding, and procession according to duty by 
staffs. The comparison based on demographic characteristics showed that customers in different age and 
occupation had variation in overall opinions about service system at 0.05 significant level. Customers in 
different occupation had variation in overall opinions about staff’s personality at 0.05 significant level. 
Customers in different marital status had variation in overall opinions about place and surrounding at 0.05 
significant level. 
 
ความนํา 
 นโยบายของรัฐบาลหลายรัฐบาลท่ีผา่นมาไดส้นบัสนุนใหมี้การกระจายอาํนาจสู่ทอ้งถ่ินใหเ้พ่ิมมากข้ึน
โดยมีพระราชบญัญติัสภาตาํบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล พ.ศ. 2537 ซ่ึงกาํหนดใหอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
(อบต.) มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นการปกครองทอ้งถ่ินรูปแบบล่าสุด มีอาํนาจหนา้ท่ีในการพฒันาตาํบลในเขต
องคก์ารบริหารส่วนตาํบล ทั้งในดา้นเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม  
 “องคก์ารบริหารส่วนตาํบล” เป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบหน่ึง ท่ีจาํลองรูปแบบการ
ปกครองรัฐบาลส่วนกลางมาใช้ โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารบ้านเมืองตามครรลองของ
ประชาธิปไตยทาํให ้ ประชาชนในทอ้งถ่ิน มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน สามารถเขา้ถึง บริการสาธารณะไดอ้ยา่งทัว่ถึง 
และ เป็นธรรม ประชาชนมีบทบาทในการตดัสินใจ การกาํกบัดูแล การตรวจสอบ ตลอดจนสนบัสนุนการดาํเนิน
กิจกรรมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอยา่งเต็มท่ี ขา้ราชการ พนกังาน และลูกจา้งขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินเป็นผูท่ี้มีบทบาทสาํคญั และ เป็นกลไกหลกัของประเทศในการบริการสาธารณะ ทั้งยงัมีหนา้ท่ี และ ความ
รับผิดชอบสําคญัในอนัท่ีจะบาํบดัทุกขบ์าํรุงสุข และ สร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีให้แก่ประชาชนในทอ้งถ่ิน โดย
สอดคลอ้งกบันโยบายของรัฐบาลและทอ้งถ่ิน รวมถึงผูบ้ริหารและสภาทอ้งถ่ิน จะเป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถ 
และวิสัยทศัน ์ ในการบริหารราชการส่วนภูมิภาค จะเปล่ียนบทบาทจากฐานะผูจ้ดัทาํบริการสาธารณะ มาเป็นผู ้
ใหบ้ริการ ดา้นความช่วยเหลือทางวิชาการ และ กาํกบัดูแลการดาํเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มี
ภารกิจการให้บริการ และ อาํนวยความสะดวกท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชนดา้นต่าง ๆ ทั้ง
ทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เพื่อพฒันาคุณภาพชีวิต และสร้างสรรคค์วามเจริญกา้วหนา้ใหก้บัทอ้งถ่ิน 
ในส่วนท่ีองคก์ารบริหารส่วนตาํบลตอ้งให้บริการแก่ประชาชนในตาํบลของตนทั้งส้ิน ซ่ึงมีผลต่อความพึงพอใจ
ของผูใ้ชบ้ริการต่อการบริการขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล เพราะเหตุน้ีเองความพึงพอใจเป็นสาเหตุสาํคญัท่ีทาํ
ใหม้นุษยแ์สดงพฤติกรรมต่าง ๆ ออกมาในเชิงบวก ขณะเดียวกนัหากมนุษยไ์ม่มีความพึงพอใจจะทาํใหม้นุษย์
แสดงพฤติกรรม ต่าง ๆ ออกมาในเชิงลบ  
 ดงันั้นการดาํเนินการศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการต่อการบริการขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
ตาํบลบางเพรียง จงัหวดัสมุทรปราการ ดาํเนินการวิจยัเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน เป็นเคร่ืองบ่งช้ีของการ
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ใหบ้ริการว่าควรจะปรับปรุง และ แกไ้ขในเร่ืองใดให้เหมาะสมซ่ึงถือไดว้่าเป็นการบริหารจดัการโดยใชก้ลยุทธ์
ทางดา้นการบริการมาปรับใชน้ัน่เอง จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ ผูศึ้กษาจึงสนใจท่ีจะศึกษาความพึงพอใจของ
ผูใ้ช้บริการต่อการบริการขององค์การบริหารส่วนตาํบล ตาํบลบางเพรียง จังหวดัสมุทรปราการ ท่ีผูศึ้กษา
ปฏิบติังานอยู ่
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 1.  เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในบริการขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล ตาํบลบางเพรียง 
จงัหวดัสมุทรปราการ 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในบริการของผูใ้ช้บริการ จาํแนกตามลกัษณะ
ประชากรศาสตร์ 
 
สมมุติฐานของการวจิยั 
 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในบริการของผูใ้ชบ้ริการ จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ แตกต่าง
กนั ในแต่ละดา้น โดยมีขอบเขตการวิจยัดงัน้ี 
 1.  ด้านประชากร  
                  ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ประชาชนผูใ้ชบ้ริการในตาํบลบางเพรียง จงัหวดัสมุทรปราการ 
จาํนวน 14,276 คน เลือกเป็นกลุ่มตวัอย่างจาํนวน 375 คน ขนาดกลุ่มตวัอย่างได้จากตารางกาํหนดขนาดกลุ่ม
ตวัอยา่งของ Krejcie และ Morgan (1970,p.608) 
 2.  ด้านเน้ือหา  การศึกษาคร้ังนีผู้้ศึกษามุ่งศึกษาตัวแปรดังนี ้ 
      1.  ตวัแปรอิสระ(independent variables)  คือ  
         1.1    คุณลกัษณะส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้ริการ  
                               -  เพศ                                                                        
                               -  อาย ุ  
                               -  สถานภาพสมรส 
                               -  ระดบัการศึกษา 
                               -  อาชีพ 
1.2  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการใหบ้ริการขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล ตาํบลบางเพรียง  
จงัหวดัสมุทรปราการ ไดแ้ก่ 
        -   การใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ีในส่วนต่าง ๆ 
                                   -   กระบวนการใหบ้ริการ 
                                   -   ขอ้มูลข่าวสาร 
                                   -   บุคลิกภาพของเจา้หนา้ท่ี 
                                   -   สถานท่ีและสภาพแวดลอ้ม 
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 2.  ตวัแปรตาม (Independent variables) คือ ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ 
 3.  ดา้นระยะเวลา ในการศึกษาคร้ังน้ีไดด้าํเนินการในช่วงเดือนเมษายน–เดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2552 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน โดยแบ่งแบบสอบถาม ออกเป็น 2 ตอน 
คือ 
 1.  รายละเอียดส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม 
 2.  ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพงึพอใจในบริการดา้นต่าง ๆ 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจัยได้ดําเนินการเก็บขอ้มูล ด้วยการขอความร่วมมือจากกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็น
ประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นตาํบลบางเพรียง จงัหวดัสมุทรปราการ โดยนาํแบบสอบถามไปแจกใหก้ลุ่มตวัอยา่งกรอก
ขอ้มูล  จาํนวน 375  ฉบบั และ ขอรับคืนดว้ยตวัเอง 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถาม จะนาํมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ทุกชุดและ นาํมาลงรหสั 
ประมวลผลขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป ดงัน้ี 
    1.   วิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไป ของประชาชนท่ีใชบ้ริการในตาํบลบางเพรียง จงัหวดัสมุทรปราการ โดยใช้
ความถ่ี และ ค่าร้อยละ 
    2.   วิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในบริการขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลตาํบลบางเพรียง 
จงัหวดัสมุทรปราการ ของผูใ้ช้บริการ จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ โดยใช้ค่าเฉล่ีย ( X ) และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 
     3.  เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนน ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในบริการขององคก์าร
บริหารส่วนตาํบล ตาํบลบางเพรียง จงัหวดัสมุทรปราการ ของผูใ้ชบ้ริการ จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ 
โดยใช ้t-test และ F-test 
      4.  เปรียบเทียบพหุคุณ เพ่ือทดสอบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของ
ผูใ้ชบ้ริการ จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน โดยวิธี Least Significant Difference (LSD) 
 
สรุปผลการวจิยั 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในบริการขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล ตาํบลบาง
เพรียง  จงัหวดัสมุทรปราการ สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 1.  ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 58.70  อายุ มากกว่า 40 ปี ร้อยละ 29.90  
รองลงมา 31-40 ปี ร้อยละ 29.60 ระดบัการศึกษา อนุปริญญา/หรือตํ่ากว่า ร้อยละ 61.60 รองลงมา ปริญญาตรี ร้อย
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ละ 33.60 อาชีพรับจา้ง ร้อยละ 45.10 รองลงมา  เจา้ของธุรกิจ/คา้ขาย ร้อยละ 25.00 สถานภาพสมรส ร้อยละ 56.30 
รองลงมา โสด ร้อยละ 30.70 
 2.  วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในบริการของผู้ใช้บริการ จําแนกตามลักษณะประชากร 
ศาสตร์ 
 ผูใ้ช้บริการ มีความพึงพอใจในบริการขององค์การบริหารส่วนตาํบล ตาํบลบางเพรียง จังหวดั
สมุทรปราการ ในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X  = 3.62) เม่ือพจิารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี 
 การให้บริการของเจ้าหน้าทีใ่นส่วนต่าง  ๆ
          ผูใ้ชบ้ริการ มีความพงึพอใจโดยรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X  = 3.50) เม่ือพิจารณาเป็น 
รายขอ้พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก ( X  = 3.51–3.66) จาํนวน 5 รายการ คือ 
           1.  การใหบ้ริการสงัคมสงเคราะห์ คนชรา 
           2.  การชาํระภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 
          3.  การจดัระบบการใชข้องนํ้าอุปโภคบริโภค 
           4.  การจดัเกบ็ขยะมูลฝอย 
           5.  การรับแจง้เร่ืองราวร้องทุกขห์รืออุบติัภยัและคนพิการ 
        ซ่ึงมีคา่สอดคลอ้งกบัผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอายตุ ํ่ากวา่ 20 ปี และ 31 – 40 ปี 
        กระบวนการให้บริการ 
        ผูใ้ชบ้ริการ มีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X  = 3.63) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าอยู่
ในระดบัมาก ( X  = 3.61–3.67) ทุกรายการ คือ 
           1.  ความเสมอภาคในการบริการ 
           2.  ความสะดวกในการติดต่อขอรับบริการ 
          3.  ความรวดเร็วถูกตอ้งในการใหบ้ริการ 
           4 .  การจดัลาํดบัขั้นตอนการบริการ 
        ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัเพศชาย และ เพศหญิง  อายตุ ํ่ากว่า 20 ปี 20 - 30 ปี และ 31-40 ปี ทุกระดบั
การศึกษา อาชีพรับจา้ง ทุกสถานภาพสมรส 
        ข้อมูลข่าวสาร 
        ผูใ้ชบ้ริการ มีความพึงพอใจโดยรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X  = 3.65) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าอยู่
ในระดบัมาก ( X  = 3.59–3.77) ทุกรายการ คือ 
           1.  ความถูกตอ้งของขอ้มูลท่ีใหแ้ก่ผูรั้บบริการ 
           2.  การจดัเตรียมเอกสารและคาํแนะนาํการบริการต่าง ๆ ใหก้บัผูม้าใชบ้ริการ 
          3.  ความชดัเจนของขอ้มูลท่ีจดัไวบ้ริการในแต่ละขั้นตอน 
           4.  การแกไ้ขปัญหาร้องเรียน และตอบขอ้สงสยัในเร่ืองราวร้องทุกข ์
        ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัเพศชาย และ เพศหญิง  อายุตํ่ากว่า 20 ปี  20 - 30 ปี และ มากกว่า 40 ปี ระดบั
การศึกษา อนุปริญญา/ตํ่ากวา่ และ ปริญญาตรี ทุกอาชีพ ทุกสถานภาพสมรส  
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 บุคลิกภาพของเจ้าหน้าที ่
          ผูใ้ชบ้ริการ มีความพึงพอใจโดยรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X  = 3.70) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าอยู่
ในระดบัมาก ( X  = 3.55–3.83) ทุกรายการ 5 อนัดบัแรก คือ 
            1.  การแต่งกายสุภาพ 
           2.  การเอาใจใส่ในการบริการ 
            3.  ความตรงต่อเวลาในการบริการ 
            4.  ความรู้ความสามารถในงานของผูใ้หบ้ริการ 
            5.  ความซ่ือสัตยต่์อการใหบ้ริการ 
            6.  การแสดงกิริยามารยาทของเจา้หนา้ท่ี 
ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัเพศชายและเพศหญิง อายตุ ํ่ากว่า 20 ปี 20 - 30 ปี และ มากกว่า 40 ปี ทุกระดบัการศึกษา 
อาชีพรับจา้ง และ บริษทัเอกชน สถานภาพโสด และสมรส  
         สถานทีแ่ละสภาพแวดล้อม 
         ผูใ้ชบ้ริการ มีความพึงพอใจโดยรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X  = 3.60) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าอยู่
ในระดบัมาก ( X  = 3.60–3.71) จาํนวน 5 รายการ คือ 
            1.  ความสะอาดของสถานท่ี 
            2.  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
            3.  การแบ่งพ้ืนท่ีใชส้อยอยา่งเป็นสดัส่วน 
            4.  การจดัท่ีนัง่ไวร้องรับผูม้าใชบ้ริการ 
            5.  การจดัสภาพแวดลอ้มในเร่ืองของการถ่ายเทอากาศ และแสงสวา่ง 
 ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัเพศหญิง อาย ุ31- 40 ปีและมากกวา่ 40 ปี การศึกษาอนุปริญญา / 
ตํ่ากวา่ อาชีพรับจา้ง และ เจา้ของธุรกิจ/คา้ขาย 
 3.  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนน ปัจจยัที่ส่งผลต่อความพงึพอใจในบริการของผู้ใช้บริการ 
จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์  สรุปไดด้งัน้ี 
 ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีเพศ  อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และสถานภาพสมรส ต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบั
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพงึพอใจในบริการขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล ตาํบลบางเพรียง จงัหวดัสมุทรปราการ ใน
ภาพรวมไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี 
 การให้บริการของเจ้าหน้าทีใ่นส่วนต่าง  ๆ
 ผูใ้ช้บริการ ท่ีมีเพศต่างกนั มีความพึงพอใจโดยรวมไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ การแกไ้ขปัญหา
ความเดือดร้อนเน่ืองจากการก่อสร้างในท่ีสาธารณะ 
 ผูใ้ช้บริการ ท่ีมีอายุต่างกนั มีความพึงพอใจโดยรวม ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ การรับแจง้
เร่ืองราวร้องทุกขห์รือ อุบติัภยัและคนพิการ 
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 ผูใ้ชบ้ริการ ท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความพึงพอใจโดยรวมไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทาง
สถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 รายการ คือ การขอ
อนุญาตปลูกสร้างอาคาร ดดัแปลง ร้ือถอน อาคาร หรือเคล่ือนยา้ยเอกสาร 
 ผูใ้ช้บริการ ท่ีมีอาชีพต่างกนั มีความพึงพอใจโดยรวมไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 รายการ คือ การรับแจง้
เร่ืองราวร้องทุกขห์รือ อุบติัภยัและคนพิการ 
       ผูใ้ชบ้ริการ ท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกนั มีความพึงพอใจโดยรวมไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 รายการ คือ การ
รับแจง้เร่ืองราวร้องทุกขห์รือ อุบติัภยัและคนพิการ 
 และแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ การซ่อมแซม ถนน 
ตรอก ซอย สะพาน ป้ายบอกช่ือทาง 
       กระบวนการให้บริการ  
 ผูใ้ช้บริการ ท่ีมีอายุต่างกนั มีความพึงพอใจโดยรวมแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 รายการ คือ ความ
รวดเร็วถูกตอ้งในการใหบ้ริการ 
 ผูใ้ช้บริการ ท่ีมีอาชีพแตกต่างกนั มีความพึงพอใจโดยรวมแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 รายการ คือ 
ความสะดวกในการติดต่อขอรับบริการ 
       และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ การจดัลาํดบัขั้นตอน
การบริการ 
 ข้อมูลข่าวสาร   
     ผูใ้ช้บริการ ท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ สถานภาพสมรส ต่างกนั มีความ   พึงพอใจ
โดยรวม และ พิจารณาเป็นรายขอ้ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  
     บุคลิกภาพของเจ้าหน้าที ่  
     ผูใ้ช้บริการ ท่ีมีอาชีพต่างกนั มีความพึงพอใจโดยรวมแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 รายการ คือ การ
แต่งกายสุภาพ 
     สถานท่ีและสภาพแวดล้อม 
     ผูใ้ช้บริการ ท่ีมีเพศต่างกนั มีความพึงพอใจโดยรวมไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ การแบ่งพ้ืนท่ี
ใชส้อยอยา่งเป็นสดัส่วน 
     ผูใ้ชบ้ริการ ท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความพึงพอใจโดยรวมไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทาง
สถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ ความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย 
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     ผูใ้ชบ้ริการ ท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีความพึงพอใจโดยรวมไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญั
ทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ 
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
     ผูใ้ช้บริการ ท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกนั มีความพึงพอใจโดยรวมแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จาํนวน 1 
รายการ คือ การจดัเจา้หนา้ท่ีดูแลความปลอดภยัของสถานท่ี 
     และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 2 รายการ คือ    
 1. ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
         2. การจดัท่ีนัง่ไวร้องรับผูม้าใชบ้ริการ 
 
 อภปิรายผล 
 การวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในบริการขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
ตาํบลบางเพรียง จงัหวดัสมุทรปราการ ไดผ้ลการวิจยัท่ีสามารถนาํมาอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
 1.  ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
          ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 58.70  อายุ มากกว่า 40 ปี ร้อยละ 29.90  
รองลงมา 31-40 ปี ร้อยละ 29.60 ระดบัการศึกษา อนุปริญญา / หรือตํ่ากว่า ร้อยละ 61.60 รองลงมา ปริญญาตรี 
ร้อยละ 33.60 อาชีพ รับจา้ง ร้อยละ 45.10 รองลงมา เจา้ของธุรกิจ / คา้ขาย ร้อยละ 25.00 สถานภาพสมรส  สมรส 
ร้อยละ 56.30 รองลงมา โสด ร้อยละ 30.70 
 2.  วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในบริการของผู้ใช้บริการ จําแนกตามลักษณะประชากร 
ศาสตร์ 
           ผูใ้ช้บริการ มีความพึงพอใจเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในบริการขององคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบล ตาํบลบางเพรียง จงัหวดัสมุทรปราการ ในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X  = 3.62) เม่ือพิจารณาเป็นราย
ดา้นพบว่า การใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ีในส่วนต่าง ๆ   กระบวนการ-ใหบ้ริการ ขอ้มูลข่าวสาร บุคลิกภาพของ
เจา้หนา้ท่ี สถานท่ีและสภาพแวดลอ้ม ผูใ้ชบ้ริการ มีความพึงพอใจโดยรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X  = 3.50, X  = 
3.63,  X  = 3.65,  X  = 3.70,  และ X  = 3.60 ตามลาํดบั) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัมาก ทุก
รายการ และ การให้บริการของเจา้หน้าท่ีในส่วนต่าง ๆ ผูใ้ชบ้ริการ ท่ีมีเพศต่างกนั มีความพึงพอใจโดยรวมไม่
แตกต่างกนั 
         จากผลการคน้พบดงักล่าว พบว่า มีค่าสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ชวลิต  ปานมาก(2542) ศึกษา
เร่ือง ทรรศนะของประชาชนต่อบทบาทของสมาชิกสภาเทศบาลในการพฒันาทอ้งถ่ิน ศึกษาเฉพาะกรณี ตาํบล
บางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ ผลการศึกษาพบว่า ผูใ้ชบ้ริการท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง ส่วนมากเป็นเพศหญิง ร้อยละ 
57.80 ประชาชนมี อาย ุ31–40 ปี ร้อยละ 41.00 มีอาชีพ รับจา้ง ร้อยละ 47.70 และพบว่า ทรรศนะของประชาชน
ต่อบทบาทของสมาชิกสภาเทศบาล ในการพฒันาทอ้งถ่ิน โดยรวมอยู่ในระดบัเห็นดว้ยมาก ประชาชนท่ีตอบ
แบบสอบถามท่ี มีเพศต่างกนั มีทรรศนะต่อบทบาทของสมาชิกสภาเทศบาลในการพฒันาทอ้งถ่ิน ไม่แตกต่างกนั  
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         การบริการขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลในทุก ๆ ดา้น ทั้งดา้น การใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ีในส่วน
ต่าง ๆ กระบวนการใหบ้ริการ ขอ้มูลข่าวสาร บุคลิกภาพของเจา้หนา้ท่ี สถานท่ี  และสภาพแวดลอ้ม ตอ้งมีความ
สอดคลอ้งกนั เจา้หน้าท่ีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลจาํเป็นตอ้งมีจิตสํานึก และ ทศันคติท่ีดีต่อการใหบ้ริการ 
สําหรับผูม้าใชบ้ริการอย่างจริงใจ และ มีไมตรีจิตท่ีดีต่อกนั ซ่ึงจะส่งผลต่อความเช่ือมัน่ต่อองคก์ารบริหารส่วน
ตาํบล และ ส่งผลถึงระดบัความร่วมมือ และความคิดเห็นในทางบวก และ จะส่งผลต่อการพฒันาทอ้งถ่ิน ใหเ้กิด
ผลประโยชนสู์งสุด และ บรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร 
 3.  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในบริการของผู้ ใช้บริการ 
จาํแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ พบวา่ 
          ผูใ้ช้บริการท่ีมีอายุ และ อาชีพต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจใน
บริการโดยรวม และ พิจารณาเป็นรายขอ้ กระบวนการใหบ้ริการ และ บุคลิกภาพของเจา้หนา้ท่ี แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และ ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอาย ุและ อาชีพ ต่างกนั ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ 
สมพงษ์ สุวรรณโฆษิต (2546) ศึกษาเร่ืองความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารงานในดา้นสังคมของ
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลสาํนกับก อาํเภอเมือง จงัหวดัชลบุรี พบว่าประชาชนท่ีมีอาย ุและ อาชีพต่างกนั มีความ
คิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารในดา้นสังคมแตกต่างกนั โดยผูท่ี้มีอาย ุ60 ปี ข้ึนไป มีค่าเฉล่ียความคิดเห็นมากกว่าผูท่ี้มี
อายุ 18 -30 ปี และ 31 – 59 ปี และ ผูท่ี้มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัท มีค่าเฉล่ียความคิดเห็นมากกว่าอาชีพ
เกษตรกรรม และ อาชีพรับจา้ง และ ผลการวิจยัของ ดวงภรณ์ ตรีธัญญา (2547) ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของ
ผูใ้ชบ้ริการต่อการบริการขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลนครปฐม อาํเภอเมือง จงัหวดันครปฐม พบว่า ผูใ้ชบ้ริการ
ท่ีมีอาชีพต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการบริการแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จากขอ้คน้พบ
ดงักล่าวเป็นไปตามคุณลกัษณะของบุคคลท่ีมีอายุ และ อาชีพต่างกนั จะมีความคิดเห็น ความตอ้งการ และ ความ
พึงพอใจต่างกนั เน่ืองจากผูท่ี้มีพื้นฐานทางระดบัการศึกษา สังคม ฐานะทางเศรษฐกิจ และ ส่ิงแวดลอ้ม แตกต่าง
กนั จะมีบุคลิก ลกัษณะ ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลให้มีความคิดเห็น ความตอ้งการ และ ความพึงพอใจ ต่อส่ิงต่าง ๆ 
แตกต่างกนัดว้ย 
 
ข้อเสนอแนะในการทําวจิยั 
 ผูท่ี้ตอ้งการศึกษาเก่ียวกบัการบริการขององคก์รสามารถนาํผลท่ีไดไ้ปศึกษาต่อดงัน้ี 
   1. การวิจยัปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในบริการขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล  เพื่อใหรั้บรู้ถึงความ
ตอ้งการเบ้ืองตน้เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงแกไ้ขการบริหารงาน ให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ผูใ้ชบ้ริการ 
    2.  การวิจัยปัจจัยท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในบริการขององค์การบริหารส่วนตาํบล เพื่อใช้ในการ
ปรับปรุงด้านการบริการขององค์การบริหารส่วนตาํบล ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และ สามารถใช้เป็น
มาตรฐานในการจดัการได ้                                                                                                                                                                                           
   3.  การวิจัยปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในบริการขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลอ่ืน ๆเพื่อนาํผลท่ี
ไดม้าใชใ้นการเปรียบเทียบการบริหารจดัการ และ เป็นแนวความคิดในการปรับทิศทางการบริหารจดัการ และ 
เพือ่เป็นแนวทางในการดาํเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลต่อไป 
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ผลการใช้ชุดกิจกรรมการอ่านจับใจความ จากนิทานคุณธรรม ทีม่ีต่อ 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความพงึพอใจ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่3   

 โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา  จังหวดัสมุทรปราการ* 
The Impact of Using Reading Comprehension Activity Set of Moral Stor ies 

on the Learning Achievement and Satisfaction of Prathom Suksa 3 
Students of St. Joseph Bang-Na School in Samutprakan Province. 

 
        นางสาวสุชานนัท ์ ทองดี**  
        Miss Suchanun  Tongdee 
 
บทคดัย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์ 1) เพื่อพฒันาและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการอ่านจบัใจความ 
จากนิทานคุณธรรม ท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  2) เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัการสอนโดยใชชุ้ดกิจกรรมการอ่านจบัใจความ จากนิทานคุณธรรม   3) เพื่อ
ศึกษาความพึงพอใจ  ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  ท่ีสอนโดยใชชุ้ดกิจกรรมการอ่านจบัใจความ  จากนิทาน
คุณธรรม  กลุ่มตวัอยา่ง  เป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนเซนตโ์ยเซฟ 
บางนา จงัหวดัสมุทรปราการ จาํนวน 1 หอ้งเรียน 36 คน ไดม้าโดยการสุ่มแบบง่าย  การทดลองคร้ังน้ีใชแ้ผนการ
วิจยัแบบ  กลุ่มเดียว ทดสอบก่อนเรียน - หลงัเรียน  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคือ ชุดกิจกรรมการอ่านจบัใจความ 
จากนิทานคุณธรรม แผนการจัดการเรียนรู้  แบบทดสอบทา้ยชุดกิจกรรม  แบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการสอนโดยใชชุ้ดกิจกรรมการอ่านจบัใจความ จากนิทานคุณธรรม วิเคราะห์
ขอ้มูลโดยการหา ค่าเฉล่ีย ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบค่าที 
 ผลการศึกษาพบว่า   1) ชุดกิจกรรมการอ่านจับใจความ  จากนิทานคุณธรรม  ของนักเรียนชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพ 84.40/87.04 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑม์าตรฐาน 80/80 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนกัเรียนหลงัการสอนสูงกว่าก่อนสอน อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.01 3) นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อ
การสอนโดยใชชุ้ดกิจกรรมการอ่านจบัใจความ จากนิทานคุณธรรม อยูใ่นระดบั พึงพอใจมาก 
 
ABSTRACT 
 The purposes of this research were (1) to construct and find the efficiency of reading comprehension 
activity set of moral stories and its effectiveness on achievement in a learning test for Prathom Suksa 3 students, 
(2) to compare the learning achievement of Prathom Suksa 3 students before and after being taught using 

                                                 
 * บทความวิทยานิพนธ์ 
** ครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
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reading comprehension activity set of moral stories,and (3) to examine the satisfaction of Prathom Suksa 3 
students who were taught by reading comprehension activity set of moral stories. The sample group of this 
research was 36 students of  Prathom Suksa 3 at St. Joseph Bang-na School in Samutprakan Province  who 
were in the first semester of the 2009 academic year. They were selected by simple random sampling. This  
experiment used one group pretest - posttest design. The research instruments employed in this study included 
reading comprehension activity set of moral stories, learning management plans, the learning achievement test 
of reading comprehension activity set of moral stories, and the satisfaction test. Analysis of data were 
percentage, standard deviation, and t-test from computer program. 
 The results of this study indicated: (1) reading comprehension activity set of moral stories of Prathom 
Suksa 3 students has quality rating of 84.40/87.04 which is higher than hypothetical criteria of 80/80, (2) the 
score of achievement learning test of Prathom Suksa 3 students  taught by using reading comprehension activity 
set of moral stories is higher after being taught than the score of pre–teaching counterpart at the level of 0.01, 
(3) the students of Prathom Suksa 3 were satisfied at high level with the teaching method using the reading 
comprehension activity set of moral  stories. 
 
บทนํา 
 การอ่านเป็นเคร่ืองมือสาํคญัท่ีมนุษยใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั เพ่ือการศึกษาแสวงหาความรู้  การทาํงาน การ
ติดต่อส่ือสาร และเพื่อเป็นการพฒันาให้ผูเ้รียนมีความรู้ ความสามารถคิดวิเคราะห์ ใช้เหตุผลและแกปั้ญหาได ้
รู้ทนัเหตุการณ์ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพราะการอ่านย่อมส่งผลต่อผูเ้รียนหลายประการ เช่น ช่วย
พฒันาการพูด ถา้ผูเ้รียนอ่านเป็น อ่านมากจะสามารถใช้ภาษาได้ถูกต้องเป็นท่ียอมรับในสังคม  การอ่านช่วย
พฒันาการเขียนไดดี้ เพราะการท่ีผูเ้รียนอ่านไดม้าก ยอ่มช่วยให้ผูเ้รียนไดแ้บบอย่างในการเขียนส่ือความได ้การ
อ่านนอกจากจะเป็นพ้ืนฐานของการศึกษาเล่าเรียนและช่วยให้เกิดความบนัเทิงใจแลว้ ยงัช่วยให้บุคคลได้รับ
ข่าวสารความเคล่ือนไหวและขอ้เทจ็จริงต่างๆ อนัจะนาํไปใชป้รับปรุงชีวิตและสังคมใหดี้และน่าอยู ่ ไดเ้รียนรู้ส่ิง
ต่าง ๆและไดรั้บประสบการณ์ต่าง ๆ ซ่ึงใชช่้วยในการตดัสินใจและแกปั้ญหา  นอกจากนั้นยงัช่วยให้บุคคลเกิด
ความเพลิดเพลินเม่ืออ่านหนงัสือท่ีถูกใจ 
 การอ่านจบัใจความ เป็นทกัษะท่ีมีความสําคญัในการอ่านมากท่ีสุด เพราะเป็นการแสดงถึงความเขา้ใจ
ในการอ่านส่ิงต่าง ๆ โดยจะตอ้งทาํความเขา้ใจในเร่ืองท่ีอ่าน คน้หาสาระสาํคญัในเร่ืองท่ีอ่านได ้จบัประเด็นสาํคญั
ของเร่ือง  เก็บความรู้หรือข้อมูลท่ีน่าสนใจ  ตลอดจนแนวความคิดหรือทัศนคติของผู ้เ ขียน  ดังนั้ นผู ้ท่ี มี
ความสามารถในการอ่านจะช่วยใหอ่้านหนงัสือและคน้ควา้หาความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ ไดอ้ยา่งรวดเร็วและเขา้ใจ 
(สุภสัสร  วชัรคุปต,์ 2543 หนา้ 1) 
 หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช  2544  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  มีแนวคิดว่าการสอน
ภาษาไทยไม่เนน้การอ่านออกเขียนไดเ้พียงอยา่งเดียว แต่จะเนน้ภาษาเพื่อการส่ือสารกบัผูอ่ื้นอยา่งมีประสิทธิภาพ 
และใชภ้าษาในการแกปั้ญหาในการดาํรงชีวิตและปัญหาของสังคม เนน้การสอนภาษาในฐานะเคร่ืองมือของการ
เรียนรู้  เพื่อให้ผู ้เ รียนสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  สามารถนําความรู้มาใช้ในการพัฒนาตนเอง 
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(กระทรวงศึกษาธิการ,2544 หน้า 2) โดยมีมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น ซ่ึง
ประกอบดว้ยสาระการเรียนรู้  5 สาระหลกั คือ สาระการอ่าน  สาระการเขียน  สาระการฟังและการพูด  สาระ
หลกัการใชภ้าษา  และสาระวรรณคดีและวรรณกรรม   โดยกาํหนดคุณภาพของผูเ้รียนเม่ือจบหลกัสูตรการศึกษา
ขั้นจุดมุ่งหมายในการเรียนพื้นฐาน ไว ้8 ขอ้ ซ่ึงมีคุณภาพดา้นการอ่าน 4 ขอ้ คือผูเ้รียนควรจะสามารถใชภ้าษาใน
การส่ือสารไดอ้ย่างดี  สามารถอ่าน เขียน ฟัง และพูดไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ มีความคิดสร้างสรรค ์คิดอย่างมี
เหตุผลและคิดเป็นระบบ มีนิสัยรักการอ่าน  นอกจากนั้ นการอ่านเป็นตัวช้ีวดัตัวหน่ึงใน 14 มาตรฐานของ   
สาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน)   จะเห็นไดว้่าการอ่านมีความสาํคญั
และมีตวัช้ีวดัตวัหน่ึงยงักาํหนดไวใ้นการประเมินสถานศึกษาภายนอกอีกดว้ย 
 ชุดกิจกรรมการสอนสามารถช่วยเสริมประสบการณ์ให้เกิดการเรียนรู้แก่ผูเ้รียนได ้เพราะชุดกิจกรรม
รวบรวมส่ืออยา่งสมบูรณ์ตามแบบแผนท่ีวางไว ้เพื่อใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายในการเรียนการสอนท่ีตั้งไว ้ช่วยใหเ้กิด
การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ของผูเ้รียน และช่วยให้การสอนของครูดาํเนินไปโดยสะดวก  ผูเ้รียนจะ
ไดรั้บความรู้ในแนวเดียวกนั จากงานวิจยัของ  นงลกัษณ์  คาํยิ่ง (2541, หนา้ 75) ไดศึ้กษาความเขา้ใจในการอ่าน
และความสามารถในการเขียนของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีไดรั้บการสอนคาํใหม่โดยใชกิ้จกรรมการเล่า
นิทาน ปริศนาคาํทาย และการสอนตามคู่มือครู ผลการวิจยัพบว่านกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนคาํใหม่โดยใชกิ้จกรรม
แบบปริศนาคาํทายมีความเขา้ใจในการอ่านสูงกว่านกัเรียนท่ีเรียนคาํใหม่โดยใชกิ้จกรรมการเล่านิทาน ปริศนาคาํ
ทายและกิจกรรมตามคู่มือครูแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   และ  สุพรรณี  อ่อนจาก (2548 , 
หนา้ 54) ศึกษาความสามารถในการอ่านจบัใจความของเด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 จาก
การสอนอ่านโดยใชนิ้ทานประกอบภาพ  ผลการวิจยัพบว่า การสอนอ่านโดยใชนิ้ทานประกอบภาพก่อนและหลงั
การทดลองมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยหลงัการทดลองนกัเรียนท่ีมีปัญหาทางการ
เรียนรู้มีความสามารถในการอ่านจบัใจความสูงกว่าก่อนการทดลอง  จะเห็นไดว้่าการสอนอ่านโดยใชชุ้ดกิจกรรม
การสอนจึงเป็นเคร่ืองมือท่ีสามารถช่วยให้ครูและนักเรียนบรรลุจุดมุ่งหมาย ในการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 ดว้ยเหตุผลดังกล่าว  ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจ ท่ีจะพฒันาชุดกิจกรรมการอ่านจับใจความโดยใช้นิทาน
คุณธรรม สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนเซนตโ์ยเซฟ บางนา  สังกดัสาํนกังานบริหารการศึกษา
เอกชน  สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 เพื่อพฒันาการอ่านจบัใจความของนกัเรียน และเพื่อนาํ
ผลท่ีไดไ้ปเป็นแนวทางในการพฒันาปรับปรุงการเรียนการสอน ซ่ึงจะทาํใหผ้ลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย
ในสมรรถภาพการอา่นจบัใจความสูงข้ึน 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 1. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการอ่านจบัใจความ จากนิทานคุณธรรม  ของนกัเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดา้นการอ่านจบัใจความ   ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  
ก่อนและหลงัการเรียน จากชุดกิจกรรมการอ่านจบัใจความ  จากนิทานคุณธรรม 
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 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการสอน โดยใชชุ้ดกิจกรรมการอ่านจบัใจความ จากนิทานคุณธรรมของ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
 
สมมติฐานการวจิยั 
 1. ชุดกิจกรรมการอ่านจับใจความ  จากนิทานคุณธรรม  ของนักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีท่ี  3 มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 ท่ีตั้งไว ้
 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดา้นการอ่านจบัใจความ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีเรียนจากชุด
กิจกรรมการอ่านจบัใจความ จากนิทานคุณธรรม หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 
 3. นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการสอนโดยใชชุ้ดกิจกรรมการอ่านจบัใจความ จากนิทานคุณธรรม 
 
ขอบเขตของการวจิยั 
 1. ขอบเขตด้านเน้ือหา 
  เน้ือหาท่ีใชใ้นการศึกษาคน้ควา้วิจยัคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัไดก้าํหนดหวัเร่ืองท่ีทดลองซ่ึงอยูใ่นสาระภาษาไทย 
มาตรฐานท่ี ท1.1 ใชก้ระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดไปใชต้ดัสินใจแกปั้ญหาและสร้างวิสัยทศัน์ในการ
ดาํเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน  เร่ืองการอ่านมีสาระการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัดงัน้ี 
  1.1 สาระการเรียนรู้ มีดงัน้ี 
   1.1.1 ความหมายของคาํ 
   1.1.2 อ่านจบัใจความสาํคญั 
  1.2 ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 
   1.2.1 สามารถเขา้ใจความหมายของคาํและขอ้ความท่ีอ่านได ้
   1.2.2 สามารถสรุปใจความสาํคญัและรายละเอียดของเร่ืองท่ีอ่านได ้
   1.2.3  สามารถหาคาํสําคญัหรือใช้แผนภาพโครงเร่ืองหรือแผนภาพความคิดเป็นเคร่ืองมือการ
พฒันาความเขา้ใจในการอ่าน 
   1.2.4 รู้จกัใชค้าํถามเก่ียวกบัเน้ือหาและแสดงความรู้ ความคิด คาดคะเนเหตุการณ์ เร่ืองราวจาก
เร่ืองท่ีอ่านได ้
 2. ขอบเขตด้านเวลา 
  ระยะเวลาท่ีใชใ้นการวิจยั  ทาํการทดลองในภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2552 ใชเ้วลาทดลองสอน
ทั้งหมด 6 สัปดาห์  สัปดาห์ละ 5 วนั วนัละ 1 คาบ รวมทั้งหมด 30 คาบ  และใชเ้วลาในการทดสอบก่อน- หลงั
เรียน 2  คาบ   
  ตัวแปรทีใ่ข้ในการวจิยั 
  จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  สรุปตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งไดด้งัน้ี     
  ตัวแปรอิสระ  ไดแ้ก่  การสอนโดยใชชุ้ดกิจกรรมการอ่านจบัใจความ  จากนิทานคุณธรรม 
  ตัวแปรตาม  ไดแ้ก่  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดา้นการอ่านจบัใจความ และความพึงพอใจต่อการสอน 
โดยใชชุ้ดกิจกรรมการอ่านจบัใจความ  จากนิทานคุณธรรม 
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วธีิดาํเนินการวจิัย 
 การวิจยัคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงทดลองแบบ one-group pretest-posttest design 
 
ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั  เป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  ท่ีกาํลงัเรียนในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา  
2552  โรงเรียนเซนตโ์ยเซฟ  บางนา  สังกดัสาํนกังานบริหารการศึกษาเอกชน  เขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรปราการ 
เขต 1 จาํนวน 7 หอ้งเรียน นกัเรียนทั้งส้ิน 216 คน 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  ท่ีกาํลงัเรียนในภาคเรียนท่ี 1  ปี
การศึกษา  2552  โรงเรียนเซนตโ์ยเซฟ บางนา  สังกดัสํานกังานบริหารการศึกษาเอกชน  เขตพื้นท่ีการศึกษา
สมุทรปราการเขต 1  จาํนวน 1  หอ้งเรียน  นกัเรียน 36  คน ซ่ึงไดม้าโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย  (Simple Random 
Sampling)  
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ประกอบดว้ย 
 1.  ชุดกิจกรรมการอา่นจบัใจความ  จากนิทานคุณธรรม 
 2.  แผนการจดัการเรียนรู้ 
 3.  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้านการอ่านจบัใจความ จากนิทานคุณธรรม เป็นขอ้สอบ
แบบปรนยั  มี 4  ตวัเลือก  จาํนวน 30  ขอ้ 
 4.  แบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมด้านการอ่านจับใจความ จากนิทาน
คุณธรรม 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิเคราะห์ขอ้มูลผูว้ิจยัไดด้าํเนินการดงัน้ี 
 1.  หาคา่สถิติพื้นฐาน 
 2.  หาคา่ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม การอ่านจบัใจความ จากนิทานคุณธรรม 
 3.  เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยการทดสอบค่าที 
แบบไม่เป็นอิสระต่อกนั (ใชสู้ตร t-test  Dependent  Sample) 
 4.  หาคา่เฉล่ียความพึงพอใจต่อการสอนโดยใชชุ้ดกิจกรรมการอ่านจบัใจความ จากนิทานคุณธรรม 
 
ผลการวจิยั 
 1.  ชุดกิจกรรมการอ่านจบัใจความ  จากนิทานคุณธรรม   สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑม์าตรฐาน  80/80  โดย  (E1) เท่ากบั   84.40  (E2)  เท่ากบั   87.04 
 2.  ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ก่อนและหลงัการสอน โดยใชชุ้ดกิจกรรมการ
อ่านจบัใจความ จากนิทานคุณธรรม หลงัการสอนสูงกวา่ก่อนสอน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
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 3.  นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 มีความพึงพอใจต่อการสอนโดยใชชุ้ดกิจกรรมการอ่านจบัใจความ อยู่
ในระดบัความพึงพอใจมาก 
 
อภปิรายผลการวจิยั 
 จากการพฒันาการจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการอ่านจบัใจความ จากนิทานคุณธรรม สําหรับ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ผลการศึกษาคน้ควา้พบวา่มีประเดน็ท่ีน่าสนใจนาํมาอภิปรายไดด้งัน้ี 
 ชุดกิจกรรมการอ่านจบัใจความ จากนิทานคุณธรรม ทั้ง 6 ชุดกิจกรรม มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ี
กาํหนด 80/80 โดย (E1) เท่ากบั  84.40  (E2) เท่ากบั 87.04  ซ่ึงสูงกว่าเกณฑท่ี์กาํหนด ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะ นาํนิทาน
มาใชเ้พื่อกระตุน้ความสนใจของนกัเรียน  และทาํให้เขา้ใจวิธีการอ่านจบัใจความไดเ้ร็วข้ึน เน่ืองจากนิทานมีเคา้
โครงเร่ืองท่ีมีการดาํเนินเร่ืองรวดเร็ว ใช้ภาษาง่ายๆ ตรงไปตรงมา  มีเหตุการณ์การกระทาํจะทราบผลของการ
กระทาํไดท้นัทีเม่ืออ่านจบ สอดคลอ้งกบัคาํกล่าวของรัญจวน อินทรกาํแหง (2517.หนา้ 45-46) ว่า ความสนใจใน
การอ่านของนกัเรียนในช่วงวยั 8-9 ปี เด็กชอบนิทาน เทพนิยาย หรือนิทานท่ีแต่งใหม่ๆ ดงันั้นการนาํเอานิทานมา
เป็นแนวการเรียนรู้ จึงส่งผลใหชุ้ดกิจกรรมการอ่านจบัใจความมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑท่ี์กาํหนด และการหา
ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม ไดท้ดลองหาประสิทธิภาพตามขั้นตอนของชยัยงค ์ พรหมวงศ ์(2532 , หนา้ 494 – 
495) ดงัน้ี  
  1. การหาประสิทธิภาพขั้นท่ี 1 กลุ่มยอ่ย หรือแบบหน่ึงต่อหน่ึง การหาประสิทธิภาพขั้นน้ี ชุดกิจกรรม
การอ่านจบัใจความ สาํหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 มีประสิทธิภาพตามเกณฑม์าตรฐาน 80/80 โดย (E1) 
เท่ากบั 85.55  (E2)  เท่ากบั 87.77  ซ่ึงผูว้ิจยัไดด้าํเนินการปรับปรุง  เพื่อใหชุ้ดกิจกรรมการอ่านจบัใจความ มีความ
สมบูรณ์มากข้ึน ดังน้ีคือ ปรับปรุงในด้านภาษา คาํช้ีแจงให้ส่ือความหมายได้ชัดเจนข้ึน ปรับตัวเลือกของ
แบบทดสอบก่อนเรียนหลงัเรียน  และปรับเวลาในการทาํแบบฝึกในชุดกิจกรรมให้เหมาะสมกับผูเ้รียน เม่ือ
ปรับปรุงแบบฝึกในชุดกิจกรรมใหม่แลว้ ผูว้ิจยัไดน้าํไปทดลองหาประสิทธิภาพในขั้นท่ี 2 ต่อไป 
  2.  การหาประสิทธิภาพขั้นท่ี 2 กลุ่มเลก็ จาํนวน 10 คน ปรากฏว่า ชุดกิจกรรมการอ่านจบัใจความ 
สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีปรับปรุงใหม่จากการหาประสิทธิภาพกลุ่มยอ่ยมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน 80/80 โดย (E1) เท่ากบั 85.07  (E2)  เท่ากบั 88.67  ซ่ึงผูว้ิจยัไดด้าํเนินการปรับปรุง  รูปภาพประกอบ
แบบฝึกในชุดกิจกรรม ท่ีสามารถส่ือความหมายไดช้ดัเจนข้ึน และขยายขนาดตวัอกัษรในบตัรขอ้ความ ใหมี้ขนาด
ตวัอกัษรท่ีใหญ่ข้ึน จากนั้นจึงนาํชุดกิจกรรมการอ่านจบัใจความ ไปทดลองหาประสิทธิภาพในขั้นท่ี 3 ต่อไป 
  3.  การหาประสิทธิภาพขั้นท่ี 3  หรือภาคสนาม นกัเรียนจาํนวน 36 คน ปรากฏว่า ชุดกิจกรรมการ
อ่านจบัใจความ สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 มีประสิทธิภาพตามเกณฑม์าตรฐาน 80/80 โดย (E1) เท่ากบั 
84.40  (E2)  เท่ากบั 87.04  ซ่ึงแสดงว่าชุดกิจกรรมการอ่านจบัใจความ สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ี
ผูว้ิจยัสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 ซ่ึงมีประสิทธิภาพพร้อมใช ้
  นอกจากน้ีการท่ีชุดกิจกรรมการอ่านจับใจความมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ีตั้ งไว  ้ทั้งน้ีเพราะใน
ขั้นตอนการสร้างชุดกิจกรรมการอ่านจบัใจความ  ผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาขั้นตอนอย่างมีระบบตามหลกัเกณฑก์าร
สร้างมีการศึกษาหลกัสูตร คู่มือครู จุดประสงคข์องเน้ือหาวิชา และรายงานผลการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอ่านจบั
ใจความ เทคนิค วิธีการและหลกัการท่ีจะส่งเสริมความสามารถในดา้นการอ่านจบัใจความ หลกัในการสร้างชุด
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กิจกรรมท่ีดี หลกัจิตวิทยาในการสร้างความพึงพอใจต่อการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรม ทั้ งใน และต่างประเทศ  
ตลอดจนหาความรู้จากผูเ้ช่ียวชาญท่ีเก่ียวขอ้งไดแ้ก่ ศึกษานิเทศกเ์ขตพ้ืนท่ีการศึกษาเขต 1 จงัหวดัสมุทรปราการ 
เป็นท่ีปรึกษาในกลุ่มสาระภาษาไทย และเป็นผูเ้ช่ียวชาญในการตรวจคุณภาพเคร่ืองมือ  หวัหนา้หมวดกลุ่มสาระ
ภาษาไทยในระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษา โรงเรียนเซนตโ์ยเซฟ บางนา และ อาจารยส์อนสาระภาษาไทย 
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญตรวจคุณภาพเคร่ืองมือ ไดใ้หค้าํแนะนาํในเร่ืองเกณฑก์ารประเมิน
การใหค้ะแนนทาํงานกลุ่ม และไดผ้า่นการตรวจเพ่ือปรับปรุงแกไ้ข จากอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์  ผูเ้ช่ียวชาญ
ในการตรวจคุณภาพของเคร่ืองมือ และเน่ืองจากสาระการเรียนรู้ของชุดกิจกรรมเป็นนิทานคุณธรรม ซ่ึงเป็นส่ิงท่ี
นกัเรียนชอบ และน่าสนใจ โดยนาํเร่ืองราวจากนิทาน ใหน้กัเรียนอ่านจบัใจความสําคญั และแสดงความคิดเห็น 
จากเร่ืองท่ีอ่านได ้เม่ือผูเ้รียนไดศึ้กษาและทาํแบบฝึกในชุดกิจกรรม ซ่ึงมีรูปแบบท่ีหลากหลาย หลงัจากเรียนจบ
เน้ือหาทาํให้นักเรียนเกิดความชาํนาญ ในเร่ืองนั้นไดก้วา้งขวางมากข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัคาํกล่าวของ สุนันทา  
สุนทรประเสริฐ (2544 , หนา้ 2) กล่าวว่าแบบฝึกท่ีใชใ้นการฝึกทกัษะใหแ้ก่ผูเ้รียน หลงัจากเรียนจบในเน้ือหาใน
ช่วงหน่ึงๆ  เป็นการฝึกฝนใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจ รวมทั้งเกิดความชาํนาญในเร่ืองนั้นๆ อยา่งกวา้งกวางมากข้ึน 
และจะช่วยเสริมสร้างทกัษะใหก้บัผูเ้รียนไดเ้กิดการเรียนรู้ และเขา้ใจไดเ้ร็วข้ึน ชดัเจนข้ึน ทาํใหก้ารสอนของครู 
และการเรียนของนกัเรียนประสบความสาํเร็จอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 2.  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดา้นการอ่านจบัใจความ  ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ท่ี 3 หลงัการสอนโดยใชชุ้ดกิจกรรมการอ่านจบัใจความ สูงกว่าก่อนสอน  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากในการทาํวิจยัไดมี้การศึกษาหลกัสูตร  ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั จุดประสงค ์ของเน้ือหาวิชา 
กาํหนดหน่วยการเรียนรู้อยา่งเป็นขั้นตอน และในการสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไดใ้ชห้ลกัการ
ของ Bloom ซ่ึงเป็นพฤติกรรมทางดา้นสติปัญญาในการเรียน 6 ดา้น คือดา้นความรู้-ความจาํ ความเขา้ใจ การ
นาํไปใช ้การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า และจดัการเรียนรู้ตามแผนการจดัการเรียนรู้ และไดน้าํ
แบบทดสอบไปให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรง และนาํแบบทดสอบไปทดลองใชแ้ละหาคุณภาพของ
แบบทดสอบ ทาํใหน้กัเรียนสามารถเรียนรู้ไดต้ามผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัท่ีตั้งไว ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ชยั
ยงค ์ พรหมวงศ ์(2532 : 494) ท่ีกล่าวว่า การสอนโดยใชกิ้จกรรมจะช่วยทาํหนา้ท่ีสอนโดยช่วยสร้างสภาพการ
เรียนรู้ไดเ้ปล่ียนแปลงพฤติกรรมตามท่ีมุ่งหวงัและสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ รักชนก  คาํวจันงั (2549) และสุนนัท ์ 
ศลโกสุม (2545) ท่ีว่าการตดัสินผลการเรียนท่ีใช้แบบทดสอบผ่านการหาคุณภาพของเคร่ืองมือวดัจะทาํให้ได้
แบบทดสอบท่ีมีประสิทธิภาพ 
 3.  การศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีต่อการสอนโดยใชชุ้ดกิจกรรมการ
อ่านจบัใจความ  จากนิทานคุณธรรมท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน  พบว่า  นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก เน่ืองจาก
นกัเรียนสามารถอ่านจบัใจความไดเ้ร็ว และมีการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ผูเ้รียน โดยผูว้ิจัยได้นาํเอานิทานมาเป็นแนวการเรียนรู้ มีการจัดกิจกรรมแบบกลุ่ม เปิดโอกาสให้นักเรียนได้
แลกเปล่ียนความคิดเห็น มีใบความรู้ให้นกัเรียนไดศึ้กษา ฝึกปฏิบติั ตลอดจนใชส่ื้ออย่างหลากหลายรูปแบบใน
การกระตุน้ให้นกัเรียนจบัใจความไดเ้ร็วข้ึน สอดคลอ้งกบักฎของความพึงพอใจท่ีว่า หลกัสําคญัในการอ่านจบั
ใจความคือตอ้งไดอ่้านในส่ิงท่ีตนชอบยอ่มเกิดความพึงพอใจ จะช่วยใหก้ารจดักิจกรรมการเรียนประสบผลสาํเร็จ
แลว้จะสามารถพฒันาการอ่านไปโดยไม่หยุดชะงกั (สุนนัทา  มัน่เศรษฐวิทย ์, 2539 หนา้ 97) ทั้งน้ี จึงส่งผลให้



วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปีท่ี 10 ฉบบัท่ี 1 
โครงการบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 

 
 

 324

นกัเรียนเกิดความพึงพอใจต่อการเรียน การสอนโดยใชชุ้ดกิจกรรมการอ่านจบัใจความ โดยใชนิ้ทานคุณธรรม มี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 
 
สรุปผลการวจิยั 
 ผลการวิจยัสรุปไดด้งัน้ี 
 1.  ชุดกิจกรรมการอ่านจับใจความ จากนิทานคุณธรรม สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑม์าตรฐาน  80/80  โดย  (E1) เท่ากบั   84.40  (E2)  เท่ากบั   87.04 
 2.  ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนและหลงัการสอน โดยใชชุ้ดกิจกรรมการ
อ่านจบัใจความ จากนิทานคุณธรรม หลงัการสอนสูงกวา่ก่อนสอน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 3.  นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 มีความพึงพอใจต่อการสอนโดยใชชุ้ดกิจกรรมการอา่นจบัใจความ อยู่
ในระดบัความพึงพอใจมาก 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการนําผลการวจิยัไปใช้ 
 1.  ครูผูส้อนจะตอ้งเตรียมตวัใหพ้ร้อมโดยการศึกษารายละเอียดเก่ียวกบัการใชชุ้ดกิจกรรมการสอนให้
เขา้ใจอย่างชดัเจนและเตรียมส่ือ อุปกรณ์ ท่ีใชใ้นการเรียนการสอนใหพ้ร้อมเพื่อใหก้ารปฏิบติักิจกรรมการเรียน
การสอนเป็นไปตามลาํดบัขั้นตอน 
 2.  การจดักิจกรรมการเรียนการสอนตามชุดกิจกรรม  ครูตอ้งจดักิจกรรมให้ครบตามท่ีระบุไวใ้น
แผนการจดัการเรียนรู้  เพือ่ใหกิ้จกรรมเป็นไปอยา่งต่อเน่ืองและบรรลุจุดประสงคท่ี์กาํหนดไว ้
 3.  ก่อนใหน้กัเรียนทาํกิจกรรมในชุดกิจกรรม ทุกคร้ัง ครูตอ้งอธิบายหรือช้ีแจงวิธีการปฏิบติักิจกรรมให้
ชัดเจนเพื่อให้นักเรียนเข้าใจตรงกัน จึงจะทาํให้การจัดกิจกรรมในการเรียนการสอนบรรลุเป้าหมายและมี
ประสิทธิภาพ 
 4.  การจดักิจกรรมกลุ่มตามชุดกิจกรรมการสอนน้ี  ครูควรเนน้ให้นกัเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการทาํ
กิจกรรมเพื่อเป็นการฝึกใหน้กัเรียนรู้จกัทาํงานร่วมกนั รู้จกัช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั รับผิดชอบต่อหนา้ท่ีและกลา้
แสดงออก 
 5.  ครูผูส้อนควรหานิทานและบทอ่านประเภทต่างๆ มาให้นกัเรียนฝึกทกัษะการอ่านเพื่อให้นกัเรียนมี
ความเขา้ใจในการอ่านและไดรั้บความรู้เพิ่มเติมมากยิง่ข้ึน 
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