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บทบรรณาธิการ
วารสารวิชาการ “ลานปญญา” ฉบับนี้ เปนฉบับที่ 2 ของปที่ 10 ประจําเดือนกรกฎาคม –
ธันวาคม 2553 ซึ่งโครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ไดจัดทําขึ้นเพื่อนําเสนอ
แนวคิดองคความรู ผลการศึกษาคนควา และงานวิจัย ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย
ผูทรงคุณวุฒิ และนักวิชาการทั่วไป โดยนําเสนอความรูที่นาสนใจ สาระอันเปนประโยชน ในยุคของสังคม
แหงการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาอยางไมหยุดยั้ง ทั้งนี้เพื่อใหผูอานไดนําไปประยุกตใชในการพัฒนา
ทองถิ่น และสังคมอยางยั้ง
โครงการบัณฑิตศึกษาฯ ขอขอบคุณนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย ผูทรงคุณวุฒิ
และนักวิชาการทุกทาน ที่ไดรวมสรางสรรคผลงาน แสดงความสามารถเชิงวิชาการในวารสาร “ลาน
ปญญา” ฉบับนี้ คณะบรรณาธิการหวังวา เวทีวิชาการลานปญญาแหงนี้ จะไดรับใชสังคมในเชิงวิชาการ
สรางคุณคาแกวงการศึกษา สนับสนุนและเสริมสรางการเรียนรูตลอดชีวิต และสามารถชวยพัฒนา
ทองถิ่นใหเปนสังคมแหงการเรียนรู
กองบรรณาธิการ

เนื้อหาสาระ แนวคิด บทวิจารณใดๆ ที่ปรากฏในวารสารฉบับนี้
เปนความคิดเห็นและขอมูลในความรับผิดชอบของผูเขียนแตละทาน

สารบัญ
หนา
บทบรรณาธิการ
สารบัญ

(3)
(5)

การขยายความคิด : ทฤษฎีการเรียนรูเพื่อการจัดลําดับความคิดอยางเปนระบบ
อดิสรณ เรืองกิจจานันท
ความตองการในการไดรับสวัสดิการสังคมของคนยากจน ในจังหวัดสมุทรปราการ
นารี พฤกษมาศ
การมีสวนรวมในการปองกันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอมของผูประกอบการโรงงาน
อุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางพลี อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
ประจวบ ลีลาภัทรากร
วัฒนธรรมองคกรของโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
พีรยา ภูศรี
ผลการจัดการเรียนรูแบบโครงงานที่มีผลตอความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องสารในชีวิตประจําวันของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 6 จังหวัดสมุทรปราการ
วงเดือน จายอุน
ผลการจัดการเรียนรูแบบคนพบที่มีตอความสามารถในการคิดวิเคราะห ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนวัดบางหัวเสือ
วรรธนภรณ ศรีสุข
บทบาทที่คาดหวังและบทบาทที่เปนจริงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.)
ในเขตอําเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ
วารุณี แสงวัฒน
วิสัยทัศนของเจาของธุรกิจขนาดเล็กในหางสรรพสินคา เขตบางกอกนอย
กรุงเทพมหานคร
วิชิต สมุจจัยมณี
พฤติกรรมการใชบริการและความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอบริการของที่ทําการ
ไปรษณีย ในจังหวัดสมุทรปราการ
วิทิต อินทร
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สารบัญ (ตอ)
หนา
การดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เพื่อรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบที่ 2 สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สมุทรปราการ
สมชาย พึ่งอิ่ม
การประเมินโครงการชุมชนใสสะอาด หนาบานนามอง ในเขตเทศบาลตําบลแพรกษา
อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
สิทธิพล ผงจําปา
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาการจัดสวนถาด สําหรับกิจกรรมการศึกษา
ตอเนื่องของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน
สุดารัตน กลิ่นบุบผา
การประเมินความคิดเห็นที่มีตอหลักสูตรการควบคุมโครงสรางพื้นฐาน สําหรับนักศึกษา
ฝกประสบการณ สายอาชีวศึกษาบริษัทยูเนี่ยน อุตสาหกรรมสิ่งทอ จํากัด
(มหาชน) จังหวัดสมุทรปราการ
สุรชิต สิริคุณานันทนกุล
คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานราชการ สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด ในเขตภาคตะวันออก
อริญชัย อินทรนัฏ
ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียน
เทศบาล 1 วัดศรีเมือง จังหวัดนครนายก ที่จัดการเรียนรูดวยกระบวนการสอนเขียน
ของเฮวินส
ชนันรัตน วิจิตรโท
ความคิดเห็นตอการฝกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการใหบริการผานศูนยลูกคาสัมพันธของ
พนักงานรับสายโทรศัพทศูนยลูกคาสัมพันธ 1100 บริษัท ทีโอที จํากัด
(มหาชน)
เนตรนภิส ธนกาญจน
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สารบัญ (ตอ)
หนา
ความคิดเห็นตอการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม โดยใชระบบ ISO 14001 ของพนักงาน
บริษัทโตไก อิสเทิรน รับเบอร (ประเทศไทย) จํากัด (เฉพาะสวน อิสเทิรน
ซีบอรด ระยอง)
ดารา สุวรรณพฤกษ
การใหบริการของตัวแทนประกันชีวิตของบริษัท อเมริกันอินเตอรแนชชั่นแนล
แอสชัวรันส จํากัด (เอไอเอ) ในทัศนะของลูกคายาน สีลม เขตกรุงเทพฯ
ชื่นสุข พัวตระกูลทรัพย
อิทธิพลของบรรยากาศองคการตอความพึงพอใจในการทํางานของพนักงาน การไฟฟา
ฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) สํานักงานกลาง จังหวัดนนทบุรี
เจียมจิตร นุตาลัย
ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกทองเที่ยวเกาะสมุยของนักทองเที่ยวชาวไทย
กุลนิภัทร บุญรุง
ผลของการปฏิรูปการศึกษาตอครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษากรุงเทพมหานครเขต 3
บุญยรัตน จายพัตร
ประสิทธิภาพการจัดการการตลาดในการใหบริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน
ของผูใชบริการ ธนาคารออมสิน สาขาดาวคะนอง กรุงเทพมหานคร
พรทิพย ฤกษสุทธิรัตน
ความคิดเห็นของผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวตอนโยบายภาครัฐดานการตลาดทองเที่ยว
จังหวัดระยอง
ภาพิมล มณฑาพงษ
สภาพปจจุบันและปญหาของการจัดการความรูของผูบริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชวงชั้น 1-2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 3
รัชตพรรณ ดิฐกมล
การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
สํานักงานใหญ
วณิภัส เฟองชูนุช
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สารบัญ (ตอ)
หนา
แนวทางการประกอบธุรกิจคาของเกา ในจังหวัดระยอง
วรนันท เกงรุงเรืองชัย
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชน ระดับอาชีวศึกษา เขตบางกอกใหญ
กรุงเทพมหานคร
วันเพ็ญ เลี้ยงถนอม
การใหบริการที่สงผลตอประสิทธิผลของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ศูนยบริการลูกคา
สาขาเพลินจิต กรุงเทพมหานคร
ศิริจิตร อินทรสุวรรณ
การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพของหมูบาน/ชุมชน (SML) ตําบลสําโรง อําเภอ
พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
กัญญณัช สุขะยะมานะ
ความคิดเห็นของพนักงานเกี่ยวกับการบริหารการผลิตตามวิสัยทัศน บริษัท บางกอก
สปริง อินดัสเตรียล จํากัด
กุลวดี กันหาเรือง
การบริหารที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลของคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาลในทรรศนะของ
พนักงาน
จิณณภักดิ์ ศรีศิลารักษ
ความผูกพันของพนักงานตอองคการ : กรณี บริษัท TNIS จํากัด
ณัฏฐนันท ชวิตรานุรักษ
การบริหารการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญของโรงเรียนราชประชาสมาสัย ใน
พระบรมราชูปถัมภ จังหวัดสมุทรปราการ
ดวงสมร โพธิ์อยู
การมีสวนรวมของคณะผูบริหารองคกรปกครองสวนถิ่นในการจัดกิจกรรมการศึกษานอก
ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยในจังหวัดสมุทรปราการ
ธนิดา สิงหพันธ
พฤติกรรมการซื้อรถยนตมือสองของผูบริโภค เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
ธิดา มากวงษ
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สารบัญ (ตอ)
หนา
การมีสวนรวมในการอนุรักษสิ่งแวดลอม : กรณีศึกษา เกษตรกรลูกคาธนาคาร เพื่อ
การเกษตรและสหกรณการเกษตร จังหวัดสมุทรปราการ
นันทพร ชูจันทร
การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานฝายผลิต บริษัท ยูแทคไทย จํากัด
นิสากร ศิริษา
ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการ โรงพยาบาลเจาพระยา
พะเยาว สังคนาคินทร
การสื่อสารการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจทําประกันชีวิตของผูบริโภค บริษัท อเมริกัน
อินเตอรแนชชั่นแนล แอสชัวรันส จํากัด เขตสําโรงเหนือ จังหวัดสมุทรปราการ
เมธาพร รุจสมบัติ
ความคิดเห็นของพนักงานตอการนํามาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2546) ไป
ปฏิบัติของบริษัท โตไก อิสเทิรน รับเบอร (ประเทศไทย) จํากัด (เฉพาะสวน
อิสเทิรนซีบอรด ระยอง)
เพลินใจ หอมพญา
การบริหารธุรกิจคาปลีกผลิตภัณฑอาหารเสริม ในหางสรรพสินคา อําเภอเมือง
จังหวัดสมุทรปราการ
วิไลวรรณ เข็มทอง
สวนประสมทางการตลาดที่ผูบริโภคใชในการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม ในเขตประเวศ
กรุงเทพมหานคร
สุพิชฌาย ธนอัจฉรานันท
การจัดการธุรกิจสปา เขตอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
อรทัย อินทรเพ็ง
การจัดการธุรกิจจําหนายเครื่องมือ และอุปกรณทางการแพทย ภายใตวิกฤตเศรษฐกิจ
อรอนงค ษารักษ
ความรับผิดชอบตอสังคมของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ในจังหวัดสมุทรปราการ
อุไรวรรณ วัชระคุมครอง

389
398
408

418

429

439

449
463
476
485

สารบัญ (ตอ)
หนา
ความคิดเห็นของผูบริโภคที่มีตอรานคาสวัสดิการกรมวิทยาศาสตรการแพทย
เสาวนีย แตมทอง
การประเมินโครงการศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนตําบลบางโปรง อําเภอเมือง
จังหวัดสมุทรปราการ
เขมวันต สุวรรณเทวะคุปต
ความคิดเห็นตอการใหบริการ “แบบบานเพื่อประชาชน” ของผูใชบริการ อําเภอ
บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
คุณภัทร เต็มพรอม
การรับรูนโยบายและพฤติกรรมดานความปลอดภัยในการทํางานของพนักงานฝายผลิต
บริษัท ช.มหาอาจ จํากัด
จีรวัฒน ศรีเทพ
ความพึงพอใจของผูโดยสารชาวไทยตอการบริการของทาอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
เฉลิมพล กิจรุงเรือง
สวนประสมการตลาดที่มีผลตอการเลือกใชบริการ สถานตรวจสภาพรถยนตเอกชน
อารียนต อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
มนตรี กังวาลไกล
การประเมินคุณภาพชีวิตในการทํางานของเจาหนาที่สํานักงานศาลปกครองระยอง
ชวรัตน รุกขพันธุ
ปญหาการผลิตหัวเทียน บริษัท สยามเอ็นจีเคสปารคปลั๊ก จํากัด
ชัยวัฒน สวัสดี
กระบวนการการบริหารที่มีผลตอการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจสอบผลิตภัณฑ
การเกษตรของบริษัทตรวจสอบคุณภาพสินคา
ตฤณกร ภูริฐานชาติ
ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพการทํางานในทัศนะของพนักงานบิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร
สาขาสําโรง
ทิวา ปฏิญาณสัจ
การตัดสินใจใชบริการซอมแซม ตอเติมบาน ของผูบริโภค ในเขตจังหวัดนนทบุรี
ธนเดช วิมูลคะ

494

510

520

536
547

556
566
581

598

607
617

สารบัญ (ตอ)
หนา
ขวัญและกําลังใจของพนักงานกะฝายผลิตโอเลฟนส บริษัท ปตท. เคมิคอล จํากัด
(มหาชน)
พลิทธิ์ เรียบรอย
การจัดการความรูในโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร สํานักงานเขตบางบอน
กรุงเทพมหานคร
นุกูล ศรีนวล
การตัดสินใจซื้อสลากกินแบงรัฐบาลของประชาชน บริเวณสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล
นัทพล ปยะสุวรรณเดช
ความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศในองคการที่มีผลตอประสิทธิภาพการทํางานของพนักงาน
บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส จํากัด
นพรัตน พงศฐากูร
การจัดการธุรกิจอพารทเมนตใหเชา ตําบลสําโรงเหนือ จังหวัดสมุทรปราการ
ระพิน เงินประเสริฐ
การบริหารจัดการรานอาหารที่มีผลตอผูบริโภคในการตัดสินใจเลือกใชบริการรานอาหาร
นายหมา จังหวัดสมุทรปราการ
รุจน เลาฮะ
สภาพจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐบาลในเขตพื้นที่การศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1
วันชัย ทัศนิยม
สมรรถนะทางวิชาชีพและคุณลักษณะของลูกจางตามความตองการของโรงงาน
อุตสาหกรรม อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
วิทยา พูลศิลป
กลยุทธทางการตลาดของพืชสมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพที่สงผลตอการเลือกซื้อของผูบริโภค
ในอําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
วีระชัย โกมลจินดากุล
ความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอรานอาหารปลาเผาบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
วีระศักดิ์ เหลาพักจันทร

629
639

648

656
670

690

702

714

727
739

สารบัญ (ตอ)
หนา
ผลการนําระบบสารสนเทศมาใชในการจัดการการผลิตและการสงเสริมการตลาดของบริษัท
อันชิ่ง อินดัสทรี จํากัด
ศุภากร รัชพงศ
องคประกอบทางการตลาดที่ลูกคาใชตัดสินใจเชาซื้อรถขุดดิน บริษัท อิตัลไทย
อุตสาหกรรม จํากัด
สมศักดิ์ กลางอรัญ
สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานในโรงงาน บริษัท วีนิไทย จํากัด (มหาชน)
สวัสดิ์ นาคมี
คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูปฏิบัติงานที่สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) ตามความตองการของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ในเครือขาย
ภาคตะวันออกที่ 1
สมหมาย ชาญสิกขกร
ประสิทธิภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานสืบสวนของขาราชการตํารวจ
ฝายปฏิบัติการขาว 3, 4 กองบังคับการตํารวจสันติบาล 1 กองบัญชาการตํารวจสันติบาล
สมเกียรติ พงษจํานงค
การใหบริการในทัศนะของผูใชบริการ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ใน
หางสรรพสินคา จังหวัดสมุทรปราการ
อํานาจ สกุลสัญชาติไทย
คุณภาพการใหบริการของศูนยบริการรถยนตนําเขา บริษัท อีตั้น อิมปอรท จํากัด
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
สุนทร สิงหจันทร
สวนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้อผลิตภัณฑกระเบื้องหลังคาลอนคู ตราเพชร ของ
ผูบริโภค อําเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
เสริมศักดิ์ ยั่งยืน
การจัดการทางการตลาดของนิติบุคคลอาคารชุดรุงเพชรคอนโดมิเนียม เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร
ปณชนกร เอื้อกมลเกษม

748

759
768

781

794

805

815

825

835

สารบัญ (ตอ)
หนา
แนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ตามทัศนะของผูบริหาร ผูกํากับลูกเสือ
และลูกเสือวิสามัญของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ
องครักษ จังหวัดนครนายก
ทิศากร กลิ่นบุบผา
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การขยายความคิด : ทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อการจัดลําดับความคิดอย่ างเป็ นระบบ
อดิสรณ์ เรื องกิจจานันท์ *
บทนํา
ในปั จจุ บนั การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 มุ่งเน้นความสําคัญ
ทางด้านความรู ้ ความสามารถและกระบวนการเรี ยนรู ้ และความรับผิดชอบต่อสังคม โดยยึดหลักผูเ้ รี ยนสําคัญ
ที่สุด พร้ อมทั้งมีความสามารถในการเรี ยนรู ้ และพัฒนาตนเองได้ตามธรรมชาติ และเต็มศักยภาพ และหลักสู ตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กาํ หนดให้สถานศึกษาเน้นกระบวนการเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย
ให้ความสําคัญด้านความรู ้และคุณธรรม พัฒนาการด้านสมอง การเชื่ อมโยงความรู ้และการนําไปประยุกต์ใช้ ซึ่ ง
การจัดเรี ยนการสอนที่มีความสัมพันธ์กนั นี้มีความจําเป็ นอย่างมากในปั จจุบนั เพราะจะทําให้ผเู ้ รี ยนสามารถคิดค้น
ด้วยสติปัญญา ความสามารถ และประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริ งได้
การปฏิ รู ป การศึ ก ษาในทศวรรษที่ ผ่า นมามี หลายเรื่ อ งที่ ป ระสบผลสําเร็ จ เช่ น การปรั บ โครงสร้ าง
หน่วยงานให้มีเอกภาพยิ่งขึ้น เป็ นต้น อย่างไรก็ตาม ยังมีอีกหลายเรื่ องที่มีปัญหาต้องเร่ งพัฒนา ปรั บปรุ ง และต่อ
ยอด โดยเฉพาะด้านคุณ ภาพผูเ้ รี ย น ที่ พบว่า ผูเ้ รี ยนมี ผ ลสัมฤทธิ์ ตํ่า ขาดคุ ณลักษณะที่ พึง ประสงค์ท้ งั การคิ ด
วิเคราะห์ ใฝ่ รู ้และแสวงหาความรู ้อย่างต่อเนื่อง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552) ซึ่ งเป็ นเรื่ องจําเป็ นที่ผสู ้ อนจะต้องหา
แนวทางแก้ไขและพัฒนาให้ผูเ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ อย่างเป็ นองค์รวม ในการเรี ยนรู ้ สามารถคงความรู ้เดิ มไว้และ
พร้อมเรี ยนรู ้สิ่งใหม่ มีการเชื่อมโยงความรู ้ และนําความรู ้ไปใช้ในบริ บทอื่นๆได้ จากความสําคัญของการจัดการ
เรี ยนรู ้ให้มีประสิ ทธิภาพดังกล่าว ทําให้ตอ้ งตระหนักว่า ผูส้ อนมีบทบาทสําคัญในการนําทฤษฎี แนวคิด รู ปแบบ
และเทคนิ คต่างๆ มาใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้ เพื่อให้ผูเ้ รี ยนสามารถจัดระบบความคิดและเชื่ อมโยงความรู ้ ได้ดี
แนวทางหนึ่งในการจัดการเรี ยนรู ้ที่ผเู ้ ขียนคิดว่าสามารถช่วยส่ งเสริ มคุณภาพของผูเ้ รี ยนได้ คือ การนําทฤษฎีขยาย
ความคิดมาใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้ เพื่อพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนให้บรรลุตามเป้ าหมายของนโยบาย
การศึกษาของชาติ และสอดคล้องกับบริ บทของสังคม
การจัดลําดับความคิดอย่ างเป็ นระบบ : สิ่งจําเป็ นในการเสริมสร้ างสมรรถนะผู้เรียน
นับตั้งแต่การขับเคลื่อนให้เกิดพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 อันเป็ นแม่บทของหลักสู ตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ซึ่ งมีการกําหนดแนวทางการจัดการศึกษา โดยให้ความสําคัญทั้งด้าน
ความรู ้ ความคิด ความสามารถ คุณธรรม กระบวนการเรี ยนรู ้ ความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อพัฒนาให้คนมีความ
สมดุ ล โดยยึด หลักผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ สามารถเรี ยนรู ้ และพัฒนาตนเองได้ จนถึ งการปรั บปรุ งหลัก สู ต รฉบับ
ปั จจุบนั คือ หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ขึ้น ซึ่ งมีหลักการจัดการเรี ยนรู ้ โดยยึด
หลักว่า ผูเ้ รี ยนมีความสําคัญที่สุด เชื่ อว่าทุกคนมีความสามารถเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองได้ ยึดประโยชน์ที่เกิดกับ
ผูเ้ รี ยน กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ ต ้องส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยน สามารถพัฒ นาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ
*

นิสิตระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาหลักสู ตรและการสอน ภาควิชาหลักสู ตรและการสอน คณะครุ ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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คํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสมอง เน้นให้ความสําคัญทั้งความรู ้และคุณธรรม อีกทั้ง
ยังมีการกําหนดสมรรถนะสําคัญของผูเ้ รี ยนไว้คือให้ผูเ้ รี ยนมีความสามารถในการสื่ อสาร การคิด การแก้ปัญหา
การใช้ทกั ษะชี วิต และการใช้เทคโนโลยี ดังนั้น เพื่อให้การจัดการศึกษาเป็ นไปตามแนวปฏิรูป สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และสนองต่อเจตนารมณ์ของหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานนั้นก็คือ
ผูส้ อนจะต้องหาแนวทางการจัดการเรี ยนรู ้เพื่อมุ่งเน้นผูเ้ รี ยนให้มีคุณภาพ เกิดสมรรถนะสําคัญ และคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ตามมาตรฐานที่กาํ หนด
สมรรถนะที่สาํ คัญของผูเ้ รี ยนประการหนึ่ งที่ผสู ้ อนควรให้ความสําคัญและถือเป็ นพื้นฐานในการเรี ยนรู ้
คือ ความสามาถในการคิด ทั้งความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิด
อย่างมีวิจารณญาณ และการคิดอย่างเป็ นระบบ เพื่อนําไปสู่ การสร้างองค์ความรู ้หรื อสารสนเทศเพื่อการตัดสิ นใจ
เกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งกระทรวงศึกษาธิ การ (2552: 9-10) ได้มีขอ้ เสนอการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สอง โดยกําหนดกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในส่ วนของระบบการเรี ยนรู ้ว่า ต้อง
เป็ นระบบที่เอื้ออํานวยให้ผเู ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มีนิสัยใฝ่ เรี ยนรู ้ และที่สาํ คัญ
อีกประการคือ “มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ แก้ ปัญหา และมีคุณธรรมนําความรู้ ” ดังนั้น การจัดการเรี ยน
การสอนในปั จจุบนั จึงต้องส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนต้องใช้กระบวนการคิด และตัดสิ นใจเลือกกระทําในสิ่ งที่จะส่ งผลดี
ต่อตนเองและสังคม ตลอดจนต้องมีสิ่งแวดล้อมที่เอื้อให้คิดและลงมือปฏิบตั ิดว้ ย
แนวทางในการจัดการเรี ยนการสอนให้ผเู ้ รี ยนเกิดกระบวนความคิด หรื อฝึ กใช้ความคิดในการเรี ยนรู ้น้ นั
มีนกั วิชาการได้แสดงทัศนะเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาความคิดไว้ ดังนี้
ศักดิ์สิ น ช่องดารากุล (2553: 9) แสดงทัศนะเกี่ยวกับกิจกรรมที่ทาํ ให้ผเู ้ รี ยนเกิดแนวความคิดไว้หลาย
แนวทาง แนวทางหนึ่งคือ เรื่ องของความรู ้ที่ถ่ายโยงสู่ เรื่ องอื่น ซึ่ งผูส้ อนควรพิจารณาถึงสาระที่จะนําไปสู่ ความรู ้
เฉพาะของศาสตร์ และความรู ้ ขา้ มศาสตร์ เพื่อช่วยพัฒนาสมรรถนะทางด้านต่างๆของผูเ้ รี ยน ซึ่ งครู ตอ้ งมีการวาง
แผนการเรี ยนรู ้ที่ดี เพราะจะส่ งผลต่อการถ่ายโยงความรู ้เรื่ องต่างๆอย่างมีคุณภาพ สามารถดําเนิ นกิจกรรมต่างๆ
ตามขั้นตอน และเทคนิควิธีที่วางแผนไว้ จนนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงองค์ความรู ้ในตัวผูเ้ รี ยนตามวัตถุประสงค์ของ
ครู
วิภาดา ก้องเสี ยงสังข์ (2553: 34) กล่าวไว้ว่า “การพัฒนาทักษะการคิดนั้นควรสอดแทรกให้มีอยูใ่ นการ
เรี ยนการสอนไม่น้อยกว่า 20-25% ของกิ จกรรมทั้งหมด โดยการเน้นกิ จกรรมการค้นพบ การสื บเสาะ เน้นให้
นักเรี ยนตั้งสมมติฐาน สรุ ป อ้างอิง และออกแบบการศึกษา กล่าวคือ ควรให้นกั เรี ยนได้ใช้ความคิดมากขึ้น โดย
เน้นกิจกรรมการสํารวจและการเพิ่มขยายความคิดแทนการนัง่ ฟังเฉยๆ”
วิลาวัลย์ มาคุม้ (2553: -39-40) กล่าวไว้สรุ ปได้ว่า ครู สามารถพัฒนาทักษะการคิดและสอนให้ผเู ้ รี ยน
รู ้จกั วิธีคิดได้ถึง 3 วิธี คือ
1. การสอนเพื่อให้คิด (teaching for thinking) เป็ นการสอนเนื้อหาวิชาการ โดยมีการปรับเปลี่ยนเพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในด้านการคิดของผูเ้ รี ยน โดยครู ตอ้ งสร้างบรรยากาศการเรี ยนรู ้ให้ผเู ้ รี ยนรู ้จกั ใช้ความคิด
2. การสอนการคิด (teaching of thinking) เป็ นการสอนที่เน้นเกี่ยวกับกระบวนการทางสมองที่นาํ มาใช้
ในการคิดโดยเฉพาะ เป็ นการปลูกฝังทักษะการคิดโดยตรง ลักษระงานที่นาํ มาใช้สอนจะไม่เกี่ยวข้องกับเนื้ อหา
วิชาการที่เรี ยนในโรงเรี ยน
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3. การสอนเกี่ยวกับการคิด (teaching about thinking) เป็ นการสอนที่เน้นการใช้ทกั ษะการคิดเป็ นเนื้อหา
สาระของการสอน โดยการช่วยเหลือให้ผเู ้ รี ยน ได้รู้และเข้าใจกระบวนการคิดของจนเองเพื่อให้เกิดทักษะการคิด
ที่เรี ยกว่า Metacognition คือรู ้ ว่าตนเองรู ้อะไรต้องการรู ้อะไร และยังไม่รู้อะไร ตลอดจนสามารถควบคุมและ
ตรวจสอบการคิดของตนเองได้
จากทัศนะของนัก วิช าการข้างต้น ผูเ้ ขี ยนประมวลได้ว่า ในการจัด การเรี ยนการสอนไม่ ว่าระดับ ใด
รู ปแบบใด ควรให้ความสําคัญกับการเรี ยนรู ้ที่มีการส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้มีการจัดระบบความคิด และการเชื่อมโยง
ความคิด เพราะถือเป็ นพื้นฐานสําคัญที่จะทําให้ผเู ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้สิ่งต่างๆได้ดีและรวดเร็ ว และสามารถจดจํา
องค์ความรู ้ได้อย่างแม่นยํา รวมทั้งพร้อมที่จะรับความรู ้ใหม่ๆเพิ่มขึ้น ตลอดจนสามารถนําความรู ้ไปประยุกต์ใน
ได้ในทุกสถานการณ์ ซึ่ งเป็ นการเสริ มสร้างสมรรถนะให้เกิ ดแก่ผูเ้ รี ยน ดังนั้น แนวทางหนึ่งที่น่าสนใจและควร
นํามาใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้คือ การนําทฤษฎีการขยายความคิดมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน เพื่อให้
ผูเ้ รี ยนมีการจัดลําดับความคิดอย่างเป็ นระบบ อันจะส่งผลให้เกิดการเรี ยนรู ้ที่มีความหมาย
สาระสําคัญของทฤษฎีขยายความคิด (Elaboration Theory)
สังเขปความเป็ นมาของทฤษฎีขยายความคิด (Elaboration Theory)
ทฤษฎีขยายความคิดได้รับการพัฒนามาจาก Charles Morgan Reigeluth ในปี ค.ศ. 1983 (Reigeluth,
1983: 335-381) โดยพัฒนามาจากแนวคิดการเสนอแนวคิดนํา (Advance Organizer) ของ ออซูเบล (Ausubel) และ
แนวคิดหลักสู ตรเกลียว (Spiral Curriculum) ของบรู เนอร์ (Bruner) โดยยุทธศาสตร์ ต่างๆของทฤษฎีน้ ีสอดคล้อง
กับ แนวคิ ด ที่ นัก ทฤษฎี ต่ า งๆ เสนอไว้ เช่ น แนวคิ ด เกี่ ย วกับ ความรู ้ พ้ื น ฐานที่ จ ํา เป็ นในการเรี ย นรู ้ (Learning
prerequisite) ที่ กานเย่ (Gagne, 1968, 1977) ได้กล่าวถึงไว้ ซึ่ งเป็ นความรู ้พ้ืนฐานที่ผเู ้ รี ยนควรได้รับก่อนที่จะ
เรี ยนรู ้ความรู ้อื่นๆ ต่อไป และจําเป็ นต้องมีเพือ่ ให้สามารถลําดับความสําคัญของการเรี ยนรู ้ (Learning hierarchy)
แนวคิด หลักการ และกระบวนการของทฤษฎีขยายความคิด
จากการศึกษางานวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนารู ปแบการจัดการเรี ยนรู ้ตามทฤษฎีขยายความคิดของ เรเกล
รู ท ที่ วิภาวรรณ วงษ์สุวรรณ์ คงเผ่า (2548) ศึกษาไว้ สรุ ปได้ว่า ทฤษฎีขยายความคิดเป็ นทฤษฎีการออกแบบการ
จัดการเรี ยนรู ้ในระดับมหภาค (macro level) แนวคิดของทฤษฎีน้ ีกล่าวถึงวิธีการจัดลําดับความคิดอย่างเป็ นระบบ
และยุทธศาสตร์ การจัดการ (organization strategies) 7 ประการที่ใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้ ทฤษฎีขยายความคิดนี้
ได้รับการสร้ างขึ้น จากขอบเขตหลักๆ 4 ขอบเขต คื อ การคัดเลือกเนื้ อหา (selection) การจัด ลําดับเนื้ อหา
(sequencing) การสรุ ป เนื้ อหา (summarizing) และการสัง เคราะห์เนื้ อหา (synthesizing) การจัด การเรี ย นรู ้ ตาม
แนวคิดนี้จะช่วยให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้เนื้อหาสาระอย่างเป็ นขั้นตอน อันจะทําให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ความเข้าใจเนื้อหาสาระ
ที่ได้เรี ยนรู ้ และช่วยพัฒนาความชํานาญในการปฏิบตั ิงานของผูเ้ รี ยนได้ดียงิ่ ขึ้น
กระบวนการในการจัดการเรี ยนรู ้ตามทฤษฎี ขยายความคิดเริ่ มจากการคัดเลือกเนื้ อหา ซึ่ งเป็ น มโน
ทัศน์ หลักการ หรื อกระบวนการ แล้วนําเนื้ อหานั้นไปจัดลําดับอย่างเป็ นลําดับขั้นตอน โดยเริ่ มจากสิ่ งที่ เป็ น
พื้นฐานที่ สุดก่อนในครั้ งแรก หลังจากนั้นจึ งขยายความซับซ้อนของเนื้ อหาให้มีรายละเอียดเพิ่มมากขึ้นในครั้ ง
ต่อๆไป โดยที่มีเนื้อหาสาระที่ขยายรายละเอียดให้แก่เนื้อหาที่ได้เสนอไปแล้วในครั้งที่ผา่ นมา
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เมื่ อจัดลําดับเนื้ อหาสาระแล้ว ผูส้ อนจึ งนําสาระนั้นไปจัดการเรี ยนรู ้ ให้แก่ผูเ้ รี ยน โดยเริ่ มจากการนํา
เนื้อหาสาระที่เป็ นพื้นฐานที่สุดที่ได้เตรี ยมไว้แล้วอย่างเป็ นระบบในครั้งแรก และในการจัดการเรี ยนรู ้ควรมีการนํา
ยุทธศาสตร์ การจัดการต่างๆ มาใช้ดว้ ย ได้แก่ 1. ลําดับง่ายสู่ ซบั ซ้อน (Simple-to-complex) หรื อลําดับการขยาย
ความคิด (Elaboration sequence) 2. ลําดับความรู ้พ้ืนฐานที่จาํ เป็ นในการเรี ยนรู ้ (Learning prerequisite sequence)
3. การสรุ ปย่อ (Summarizers) 4. การสังเคราะห์ (Synthesizers)
5. การยกเหตุการณ์เปรี ยบเทียบ (Analogies) 6. สิ่ งกระตุน้ ยุทธศาสตร์ ทางปั ญญา (cognitive-strategy activators) 7.
การควบคุมโดยผูเ้ รี ยน (learner control) โดยเน้นให้ผเู ้ รี ยนสรุ ปเนื้อหาในสิ่ งที่เรี ยนรู ้ และการสังเคราะห์เนื้อหา
ผูเ้ รี ยนต้องแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างเนื้ อหาที่เรี ยนรู ้ใหม่กบั ประสบการณ์ที่ตนมีมาก่อนหน้านี้ และใน
การจัดการเรี ยนรู ้ครั้งต่อไปผูส้ อนจึงนําเสนอเนื้อหาสาระที่ได้จดั ลําดับไว้อย่างเป็ นระบบนั้นมานําเสนอแก่ผเู ้ รี ยน
โดยมีการขยายความซับซ้อนของเนื้อหาเพิ่มมากขึ้นตามลําดับ
ทฤษฎี ขยายความคิดเป็ นการรวมหลักการที่ ดีของแนวคิด ซึ่ งประกอบด้วยการใช้ ยุทธศาสตร์ ต่างๆ
รวมถึงการจัดลําดับสิ่ งที่ตอ้ งมีก่อนในการเรี ยนรู ้ระหว่างการสอน การนําทฤษฎีน้ ีมาใช้ในการสอนจะมีประโยชน์
ทั้ง ต่ อ ผูส้ อนและผูเ้ รี ย น กล่ า วคื อ ผูส้ อนได้มี ก ารวางแผนการสอนอย่า งเป็ นระบบขั้น ตอน พัฒ นาความรู ้ ที่
กว้างขวางขึ้น และผูเ้ รี ยนสามารถเลือกจัดลําดับเนื้อหาเพื่อให้การเรี ยนรู ้น้ นั ได้รับผลดีที่สุด
การประยุกต์ ใช้ ทฤษฎีขยายความคิดเพื่อให้ เกิดการเรียนรู้
จากการศึกษาทฤษฎี การขยายความคิ ด ซึ่ งมี พ้ืนฐานมาจากแนวคิ ดการเสนอแนวคิดนํา และแนวคิ ด
หลักสู ตรเกลียว กล่าวคือ การเรี ยนรู ้จะมีความหมายเมื่อสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้สามารถเชื่อมโยงกับความรู ้เดิมของผูเ้ รี ยน
และการจัดลําดับการเรี ยนการสอนที่ มีการนําหัวข้อ มโนทัศน์ หรื อวัตถุประสงค์ที่เหมือนกันกลับมาสอนอี ก
หลายๆครั้ง ซึ่ งจะช่วยส่ งเสริ มความคงทนในการเรี ยนรู ้และเป็ นการช่วยสรุ ปข้อความรู ้ของผูเ้ รี ยน ซึ่ งสอดคล้อง
กับความหมายของการถ่ายโยงความรู ้ ที่กานเย่ (Gagne, 1977) กล่าวไว้สรุ ปได้ว่า เป็ นการดึงนัยทัว่ ไปที่ได้เรี ยนรู ้
แล้วไปใช้ในสถานการณ์ ที่ มี บริ บทต่ างกันกับ สถานการณ์ เดิ มที่ ไ ด้เรี ย นรู ้ ครั้ งแรก จากการที่ ผูเ้ ขียนได้ศึกษา
วิเคราะห์แนวคิดของทฤษฎีขยายความคิด มีขอ้ เสนอแนะเกี่ยวกับการนําทฤษฎีขยายความคิดไปประยุกต์ใช้ในการ
จัดการเรี ยนรู ้ ดังต่อไปนี้
1. การประยุกต์ ใช้ ในการวางแผนการจัดการเรีย นรู้ ดังที่ได้กล่าวไว้ขา้ งต้นเกี่ยวกับที่มาของทฤษฎีการ
ขยายความคิด ซึ่ งมาจากแนวคิดที่ว่าการให้ผเู ้ รี ยนได้ระลึกถึงความรู ้ที่มีอยูก่ ่อน และถ่ายโยงสู่ เรื่ องที่จะได้เรี ยนรู ้
ใหม่ และการจัดลําดับการเรี ยนการสอน นับว่าเป็ นทฤษฎีที่ผสู ้ อนควรนํามาประยุกต์ใช้ในการวางแผนการจัดการ
เรี ยนรู ้ ได้แก่ การเขียนแผนจัดการเรี ยนรู ้ การเตรี ยมกิจกรรมการเรี ยนรู ้ การเตรี ยมสื่ อ รวมถึงการเตรี ยมการวัดและ
ประเมินผลการเรี ยนรู ้ ซึ่ งจะเกิดผลดีต่อผูส้ อนและผูเ้ รี ยน กล่าวคือ ผูส้ อนสามารถนําแนวคิดของทฤษฎีไปใช้ใน
การจัดลําดับเนื้ อหา พิจารณาถึงลําดับความยากง่าย หรื อจากซับซ้อนน้อยไปสู่ สิ่งที่มีความซับซ้อนมากขึ้น ทั้งนี้
เพือ่ ให้การสอนเป็ นไปอย่างมีระบบและตามลําดับขั้น อีกทั้งยังสามารถคัดเลือกความรู ้ที่เกี่ยวข้องกันมาบูรณาการ
หรื อเชื่อมโยงให้มีความสอดคล้องกันได้อีกด้วย
2. การประยุกต์ ใช้ ในการจัดกิจกรรมการเรีย นรู้ ผูส้ อนสามารถสามารถนําทฤษฎีการขยายความคิดไปใช้
เป้ นส่ วนหนึ่ งของกิจกรรมการเรี ยนรู ้ โดยที่จะต้องพพัฒนารู ปแบบการสอนให้สอดคล้องและน่ าสนใจ อีกทั้ง
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จะต้องมีการนําเทคนิ คที่หลากหลายมาใช้ในการสอน สามารถนํายุทธศาสตร์ ของทฤษฎีการขยายความคิดมาใช้
ทั้งในขั้นนําเข้าสู่ บทเรี ยน ขั้นสอน หรื อขั้นสรุ ป เช่น การใช้ยทุ ธศาสตร์ การอุปมา เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจได้อย่างเป็ น
รู ปธรรมมากขึ้น หรื อ การใช้ยทุ ธศาสตร์การสรุ ปย่อ ในการทบทวนเนื้อหา สรุ ปบทเรี ยนเพื่อป้ องกันการลืม ทั้งนี้
อยู่ที่ดุลพินิจของผูส้ อนที่ จะนํายุทธศาสตร์ ท้ งั หมดมาใช้ หรื อจะเลือกบางยุทธศาสตร์ มาใช้ประยุกต์ในการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้
3. การประยุกต์ ใช้ ในการจัดกิจกรรมพัฒ นาผู้เรีย น นอกจากการนําแนวคิดของทฤษฎีการขยายความคิด
ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ในชั้นเรี ยนแล้ว การนําแนวคิดนี้มาใช้ประยุกต์ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
ก็เป็ นแนวทางที่น่าสนใจ เพราะผลที่ตอ้ งการให้เกิดขึ้นกับผูเ้ รี ยนของทฤษฎีน้ ี คือ ความแม่นยําด้านเนื้อหาความรู ้
และอีกประการคือ ความชํานาญในการปฏิบตั ิงาน ซึ่ งการจัดกิจกรรมนักเรี ยน เช่น กิจกรรมลูกเสื อ-เนตรนารี ยุว
กาชาด ชุ มนุ ม ชมรม ที่ จาํ เป็ นต้องฝึ กให้ผูเ้ รี ยนได้วางแผน คิดอย่างเป็ นระบบ ผลที่ต้องการให้เกิ ดกับผูเ้ รี ยน
ดังกล่าว สามารถใช้ยทุ ธศาสตร์ของทฤษฎีการขยายความคิดในการประยุกต์ในกิจกรรมได้
4. การประยุกต์ ใช้ ในการวิจัย ยุทธศาสตร์ ของทฤษฎี ขยายความคิด ช่วยส่ งผลให้ผใู ้ ช้เกิดความแม่นยํา
ด้านเนื้อหาความรู ้ และความชํานาญในการปฏิบตั ิงาน ดังนั้น กระบวนการในการทําวิจยั น่าจะสามารถนําความคิด
นี้ ใช้ประยกุต์ได้ กล่าวคือ การทําวิจยั ต้องเข้าใจถึงขั้นตอน กระบวนการ การคิดอย่างเป็ นระบบ และสามารถ
ทดลอง วิจยั ด้วยความชํานาญ ตลอดจนเชื่ อมโยงความรู ้ ต่างๆได้ เช่ น ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล จําเป็ นต้องใช้พ้ืน
ฐานความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีวิจยั และการอภิปรายผลการวิจยั ต้องอาศัยความสอดคล้อง และความสัมพันธ์
ของทั้งหัวข้อวิจยั
ทฤษฎีขยายความคิดนี้ สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้ท้ งั ในส่ วนของการวางแผนการจัดการเรี ยนรู ้ การจัด
กิ จกรรมการเรี ยนรู ้ การจัดกิ จกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน และในการวิจยั ซึ่ งการนําไปประยุกต์ใช้จะต้องพิจารณาถึ ง
เนื้ อหาและบริ บทให้เหมาะสมกับแต่ละยุทธศาสตร์ ของทฤษฎี เพื่อให้เกิดการเรี ยนรู ้ ที่มีความหมาย และนําไป
ประยุกต์ได้ในทุกสถานการณ์
การขยายความคิด: จากทฤษฎีการเรียนรู้ สู่ การปฏิบัติ
การจัดการเรี ยนรู ้ตามทฤษฎีการขยายความคิดสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้ โดยผูเ้ ขียน
ได้นาํ เสนอแนวทางการนํามาปฏิบตั ิให้เกิดผลในการจัดการเรี ยนรู ้ ซึ่งจะมีแนวทางในการปฏิบตั ิดงั นี้
1. การสร้ างข้ อตกลงระหว่ างผู้สอนและผู้เรี ย น การนําทฤษฎีการขยายความคิดไปประยุกต์ใช้ในการ
จัดการเรี ยนรู ้น้ นั จําเป็ นต้องมีการสร้างข้อตกลงกันระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รี ยน ในเรื่ องเวลา ขอบเขต และลําดับใน
การเรี ยนรู ้ เพราะในบางสถานศึกษามีการกําหนดเวลาในแต่ละคาบไว้แน่นอน อาจจะทําให้การรเรี ยนการสอนไม่
สามารถเสร็ จได้ตามเวลาที่กาํ หนดไว้ ดังนั้น การสร้างข้อตกลงกันเป็ นเรื่ องที่จาํ เป็ น เพื่อให้เกิดการยอมรับ และ
เกิดเจตคติที่ดีในการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน
2. ผู้สอนต้ องวางแผนการจัดการเรียนรู้ ชาญชัย อาจินสมาจาร (2542: 20) ได้กล่าวถึงสิ่ งจําเป็ นล่วงหน้า
ในการวางแผนการสอน ซึ่ งสอดคล้องกับแนวทางในการนําแนวคิ ดของทฤษฎี ขยายความคิด มาใช้คือ ต้องมี
ความรู ้ในเนื้อหา รู ้จกั นักเรี ยน มีความคุน้ เคยกับกลยุทธ์ต่างๆ และมีความเข้าในจุดมุ่งหมาย ดังนั้น สิ่ งที่ผสู ้ อนควร
ต้องปฏิบตั ิ คือ ต้องวางแผน เลือก จัดลําดับเนื้ อหาให้เหมาะสม ตลอดจนต้องวางแผนการการจัดประสบการณ์
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อย่างเป็ นระบบและเป็ นขั้นตอน เพราะผูส้ อนจะต้องเป็ นผูพ้ ิจารณาการจัดลําดับเพื่อการขยายความคิด หรื อ
จัดลําดับความยากง่าย ของสิ่ งที่จะให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ ให้มีความสัมพันธ์กนั ทั้งเนื้อหาและประสบการณ์ มีความ
ต่อเนื่องและเป็ นระบบ
3. ผู้สอนต้ องใช้ เทคนิคที่หลากหลายระหว่ างสอน ในการจัดการเรี ยนการสอนนั้น ผูส้ อนจะต้องใช้
เทคนิ คที่หลากหลาย และสอดคล้องกับเนื้ อหาและบทเรี ยน เช่น การอุปมา การใช้ตาราง แผนภาพ แผนภูมิ การ
เขียนผังมโนทัศน์ ฯลฯ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถเชื่อมโยงความรู ้ได้ดี และเกิดมโนทัศน์ในการเรี ยนรู ้
4. ผู้ สอนต้ องพัฒ นารู ปแบบการสอน ในการสอนแต่ ละครั้ งผูส้ อนจะต้องใช้รูป แบบการสอนที่
หลากหลาย และเหมาะสมกับเนื้ อหา เพราะการเชื่ อมโยงความรู ้น้ นั จําเป็ นต้องใช้วิธีการต่างๆ ที่ช่วยกระตุน้ ให้
ผูเ้ รี ยนได้เกิดความคิด และสามารถถ่ายโยงความรู ้
5. ผู้สอนต้ องพัฒ นาความรู้ ในการนําทฤษฎีขยายความคิดมาใช้ในการรเยนการสอนนั้น สามารถนําไป
ประยุก ต์ใ ช้ไ ด้กับ ทุ ก สาระวิ ช า ดัง นั้น ผู ส้ อนจะต้อ งเป็ นผูท้ ี่ มี ค วามรู ้ ร อบด้า น ไม่ ว่ า จะเป็ นความรู ้ เ กี่ ย วกับ
ยุทธศาสตร์ สาํ คัญของทฤษฎี ได้แก่ การสรุ ปย่อ การสังเคราะห์ การอุปมา และยุทธศาสตร์ ทางปั ญญา นอกจากนี้
ในกาขยายความคิดจะต้องใช้องค์ความรู ้ในศาสตร์ต่างๆเข้ามาร่ วมด้วย
6. การเตรีย มความพร้ อมของผู้เรี ย น เมื่อศึกษายุทธศาสตร์ ของทฤษฎีแล้วจะเห็นได้ว่า
พื้น
ฐานความรู ้ของผูเ้ รี ยนเป็ นสิ่ งสําคัญ เพราะทฤษฎีขยายความคิออยูบ่ นพื้นฐานของแนวคิดการเสนอแนวคิดนํา คือ
การนําเสนอมโนทัศน์ห รื อความคิ ด รวบยอกก่ อนการสอนเนื้ อหาใหม่ และแนวคิ ดหลักสู ต รเกลี ย ว คื อ การ
จัดลําดับเนื้ อหาวิชาซึ่ งมีการเสนอเนื้ อหาแล้วกลับไปสอนเนื้ อหานั้นอีกครั้ งในรู ปแบบที่มีความซับซ้อนมากขึ้น
ดังนั้น ครู จะต้องมีการเตรี ยมความพร้ อมให้กบั ผูเ้ รี ยนก่อนดําเนิ นกิจกรรม เพราะผูเ้ รี ยนจะต้องมีความรู ้พ้ืนฐาน
และความรู ้อื่นๆ ประกอบด้วย เพื่อจะสามารถเลือกเนื้อหา และเชื่อมโยงความรู ้ได้เป็ นอย่างดี
ข้ อดีและข้ อจํากัดของการนําทฤษฎีขยายความคิดมาใช้ ในการจัดการเรียนรู้
การจัดการเรี ยนรู ้ตามทฤษฎีขยายความคิดมีท้ งั ข้อดีและข้อจํากัด ตามที่ ผูเ้ ขียนได้ศึกษาจากทัศนะของ
วิภาวรรณ วงษ์สุวรรณ์ คงเผ่า (2546: 170-171) ผนวกกับการวิเคราะห์ในทัศนะของผูเ้ ขียนเอง สรุ ปได้ดงั นี้
ข้ อดี
ผู้เรียน
1. ผูเ้ รี ยนได้มีโอกาสในการเลือกเนื้อหาตามที่
ตนเองสนใจ
2. ผูเ้ รี ยนได้เห็นมโนทัศน์รวมก่อน แล้วจึงเรี ยนรู ้
ตามลําดับความซับซ้อนของเนื้อหา สามารถ
ทําให้ผเู ้ รี ยนสามารถจดจําสิ่ งที่เรี ยนรู ้ได้ดีข้ ึน
3. ผูเ้ รี ยนได้ฝึกปฏิบตั ิงานมากขึ้น ทําให้เกิดความ
ชํานาญ คล่องแคล่ว
4. ผูเ้ รี ยนสามารถเชื่อมโยงสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้กบั
สถานการณ์จริ งในชีวิตประจําวันได้
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ข้ อจํากัด
1. เนื้อหาบางเรื่ องไม่เหมาะที่จะทําให้ผเู ้ รี ยน
เลือกหรื อจัดลําดับการเรี ยนรู ้
2. ผูเ้ รี ยนไม่สามารถเรี ยนรู ้เนื้อหาได้ทนั ตาม
ช่วงเวลาที่กาํ หนด เพราะบางเนื้อหาอาจต้อง
ใช้เวลามาก แต่การเรี ยนรู ้ในสถานศึกษามีการ
กําเวลาในการเรี ยนรู ้
3. ผูเ้ รี ยนอาจจะไม่ได้เรี ยนเนื้อหาที่จะสามารถ
นําไปใช้ในการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ตาม
มาตรฐานการศึกษาระดับชาติ
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ข้ อดี

ข้ อจํากัด

ผู้สอน
1. ผูส้ อนได้ใช้เทคนิคที่หลากหลายในการสอน
เช่น การอุปมา การใช้ตาราง แผนภาพ การ
เขียนผังมโนทัศน์ เป็ นต้น
2. ผูส้ อนได้พฒั นารู ปแบบการสอนโดยการจัด
การเนื้อหาอย่างเป็ นระบบและเป็ นขั้นตอน
3. ผูส้ อนได้พฒั นาความรู ้อย่างกว้างขวาง เพื่อให้
สนองความต้องการในการเลือกเนื้อหาของ
ผูเ้ รี ยน

1. ผูส้ อนต้องใช้เวลาในการออกแบบการสอน
มากขึ้น เพือ่ ให้การจัดลําดับเนื้อหาการสอน
เป็ นไปอย่างถูกต้อง
2. การจัดเนื้อหา ผูส้ อนต้องมีความสามารถใน
การแยกแยะชนิดของเนื้อหาที่จะสอนได้เป็ น
อย่างดี
3. ผูส้ อนต้องศึกษาหาความรู ้เพิ่มเติม เพราะบาง
เนื้อหาเป็ นเรื่ องที่ผเู ้ รี ยนเลือกที่จะเรี ยนรู ้เอง
4. เนื้อหาที่ผสู ้ อนจะคัดเลือกมาสอนจะต้องเป็ น
เนื้อหาที่มีระดับความซับซ้อน เพือ่ สามารถ
ขยายหรื อเพิ่มเติมเนื้อหาได้

บทสรุป
ทฤษฎี การขยายความคิด เป็ นทฤษฎีที่มีพ้ืนฐานจากแนวคิดการเสนอแนวคิดนํา และแนวคิดหลักสู ตร
เกลียว กล่าวคือ เป็ นการขยายความคิดของเนื้ อหาที่มีความซับซ้อนน้อยสู่ ระดับที่ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น จนถึง
ระดับที่ผูเ้ รี ยนมีความเชี่ ยวชาญ ทฤษฎี การเรี ยนรู ้ น้ ี จะช่ วยให้ผูเ้ รี ยนสามารถจดจําความรู ้ เดิ ม และสามารถคิ ด
เรี ยนรู ้ และเชื่ อมโยงกับความรู ้ใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นได้ เป็ นการเรี ยนรู ้ที่เป็ นลําดับขั้นตอน และฝึ กการคิดอย่างเป็ น
ระบบ ส่ งผลให้ผเู ้ รี ยนเกิดสมรรถนะทางด้านกระบวนการคิด และเกิดการเรี ยนรู ้ที่ดีข้ ึน ตลอดจนผูส้ อนก็จะมีการ
พัฒนาทั้งความรู ้ และวิธีการถ่ายทอดความรู ้ อยู่เสมอ ซึ่ งทฤษฎี ขยายความคิดนี้ สามารถนําไปปรั บใช้ได้กบั ทุก
สาระวิชา เพือ่ ให้การจัดการเรี ยนรู ้เป็ นไปตามเจตนารมณ์ของนโยบายการศึกษาของชาติ
บรรณานุกรม
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ความต้ องการในการได้ รับสวัสดิการสั งคมของคนยากจน ในจังหวัดสมุทรปราการ*
The Demand for Social Welfare needs of Poor People in Samutprakarn Province
นางนารี พฤกษมาศ**
Mrs. Naree Phueksamas
บทคัดย่อ
การวิจ ัย เรื่ อ งนี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่อ 1) ศึ ก ษาระดับ ความต้อ งการได้รั บ สวัส ดิ ก ารสัง คมและ 2)
เปรี ย บเที ย บปริ ม าณความต้อ งการได้รั บ สวัส ดิ ก ารสัง คมของคนยากจนในจังหวัด สมุ ท รปราการที่ มี ปั จ จัย
ส่ ว นบุ คคลต่ างกัน อันได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ การศึ ก ษา อาชี พ และบุ ค คลและสภาพความ
เป็ นอยู่ปั จ จุ บ ัน ของผู ท้ ี่ อ าศัย อยู่ด ้ว ย กลุ่ ม ตัว อย่า งจํา นวน 347 คน เก็บ รวบรวมข้อ มู ล ด้ว ยแบบสอบถาม
มาตรประมาณค่ า 5 ระดับ วิ เคราะห์ ขอ้ มู ล โดยหาค่า ความถี่ ค่า ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย ค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน และ
การวิ เคราะห์ความแปรปรวนทางเดี ย ว
ผลการวิจยั พบว่า 1) ระดับความต้องการในการได้รับสวัสดิการสังคมด้านการศึกษา ด้านสุ ขภาพอนามัย
ด้านที่อยูอ่ าศัย ด้านการทํางานและการมีรายได้ และด้านนันทนาการของคนยากจนในจังหวัดสมุทรปราการ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2) ผลการเปรี ยบเทียบปริ มาณความต้องการในการได้รับสวัสดิ การสังคมตามตัวแปร
ปั จจัยส่ วนบุคคล พบว่า คนยากจนที่อาศัยในจังหวัดสมุทรปราการที่มีเพศต่างกัน มีปริ มาณความต้องการได้รับ
สวัสดิ การสังคมทั้ง 5 ด้านไม่ต่างกัน และคนยากจนที่ อาศัยในจังหวัดสมุทรปราการที่ มีอายุ สถานภาพสมรส
ระดับการศึกษา อาชี พ และบุ คคลและสภาพความเป็ นอยู่ปัจจุ บันของผูท้ ี่ อาศัย อยู่ด้วยต่ างกัน มี ปริ มาณความ
ต้องการในการได้รับสวัสดิการสังคมทั้ง 5 ด้านแตกต่างกัน
Abstract
The purposes of this research were to: 1) explore the level of the demand for social welfare, and 2)
compare the quantity of the demand for social welfare of the poor people in Samutprakarn Province across
gender, age, marital status, education level, occupation, actual condition and person who stayed with. 347
samples. The data was collected by the 5 level rating scale questionnaires, and was analyzed by frequency,
percentage, mean, standard deviation and one way analysis of variance.
The finding showed that 1) the level of the demand for social welfare in education, health and
hygiene, dwelling, employment and income and recreation of the poor people in Samutprakarn Province as a
whole were high. 2) the quantity of the demand for social welfare of the poor people were not different across

*
**

บทความวิทยานิพนธ์
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
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their gender but different across age, marital status, level of education, occupation, actual condition and person
who stayed with.
บทนํา
การเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในประเทศไทยเมื่อ พ.ศ. 2540 ทําให้เกิดปั ญหาการว่างงานและการถูกเลิกจ้าง
โดยในปี 2541 มีอตั ราการว่างงานถึงร้อยละ 4.4 ของกําลังแรงงาน เพิ่มขึ้นจากปี 2539 ประมาณ 3 เท่าตัว ส่ งผลให้
มีคนยากจนเพิ่มสู งขึ้นจากร้อยละ 11 ในปี 2539 เป็ นร้อยละ 13 ของประชาชนทั้งประเทศหรื อ 7.9 ล้านคนในปี
2541 (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ, 2544, หน้า 1-15) ผลกระทบด้านรายได้
เมื่อจําแนกตามกลุ่มต่างๆ พบว่า กลุ่มผูท้ าํ งานในภาคการผลิตนอกระบบได้รับผลกระทบมากกว่าเมื่อเทียบกับผู ้
ทํางานในภาคการผลิตในระบบ เนื่ องจากภาคการผลิตนอกระบบมักมีความยืดหยุ่นและการปรั บตัวด้านค่าจ้าง
และชัว่ โมงการทํางานมากกว่า กลุ่มแรงงานที่มีการศึกษาระดับประถมหรื อตํ่ากว่าได้รับผลกระทบมากกว่าผูท้ ี่มี
การศึกษาระดับสู งและกลุ่มเด็กอายุระหว่าง 13-15 ปี และ 16-18 ปี ได้รับผลกระทบจากรายได้ลดลงมากกว่ากลุ่ม
อายุอื่น (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2544, หน้า 1-14)
จากภาวะดังกล่าว ได้ส่งผลกระทบต่อมาตรฐานความเป็ นอยูข่ องคนไทยในเรื่ องต่างๆ อาทิ เด็กนักเรี ยน
ต้องออกจากโรงเรี ยนกลางคัน เด็กและผูส้ ู งอายุถูกทอดทิ้ง การฆ่าตัวตายและปั ญหาอาชญากรรม การไม่สามารถ
เข้าถึงบริ การรักษาพยาบาล ฯลฯ เหตุการณ์ดงั กล่าวชี้ ให้เห็นว่า เมื่อเกิดภาวะที่ไม่คาดหมาย ระบบสวัสดิการ
สังคมของประเทศยังไม่สามารถที่จะป้องกันบรรเทาและจัดการกับปั ญหาได้อย่างมีประสิ ทธิภาพเท่าที่ควร ทําให้
คนที่เคยช่ วยเหลือตนเองได้กลายเป็ นคนยากจนและตกอยู่ในสภาวะยากลําบาก คนจนยิ่งจนและได้รับความ
ยากลําบากเพิ่มมากขึ้นทําให้รัฐจําเป็ นต้องมีมาตรการเร่ งด่วนเพื่อบรรเทาผลกระทบโดยใช้การจัดสวัสดิการของ
หน่วยงานรัฐที่มีอยูเ่ ดิมและการให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการค้นหาผูไ้ ด้รับผลกระทบ เพื่อทําให้กลุ่มเป้ าหมาย
สามารถได้รับสวัสดิการสังคมได้ทวั่ ถึงมากขึ้น (ดวงกมล วิมลกิจ, 2547, หน้า 1)
วิกฤตเศรษฐกิจที่เริ่ มตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2550 ถึง พ.ศ. 2552 ที่เกิดขึ้นจากประเทศสหรัฐอเมริ กา ส่ งผล
กระทบทําให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจไปทัว่ โลก ซึ่ งมีผลกระทบถึงประเทศไทยทําให้มีคนว่างงานถึงกว่า 2 ล้านคน
ประชาชนที่เคยมีรายได้กลายเป็ นคนไม่มีรายได้และเป็ นคนยากจน รัฐบาลได้ตระหนักถึงความสําคัญในการแก้ไข
ปั ญหาคนยากจน โดยมีการกําหนดยุทธศาสตร์ การแก้ไขปั ญหาคนยากจน ในช่ วงแผนบริ หารราชการแผ่นดิ น
(2548-2551) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ได้กาํ หนดยุทธศาสตร์ แรก
คือ ขจัดความยากจน โดยรั ฐบาลได้ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อแก้ไขปั ญหาคนยากจนในช่ วง 6 เดื อนแรกของ
ปี งบประมาณ 2552 เป็ นเงิ น 242,710 ล้า นบาท ซึ่ งเป็ นการอุ ด หนุ น การจัด บริ ก ารสาธารณะขั้น พื้ น ฐาน
การเสริ ม สร้ างโอกาสให้ค นยากจนเข้าถึ ง บริ ก ารพื้ นฐานของรั ฐ โดยเฉพาะในด้า นการเข้าถึ งบริ การสุ ขภาพ
การเสริ มสร้างเศรษฐกิจชุมชน เศรษฐกิจพอเพียง โครงการต้นกล้าอาชีพการให้สินเชื่อแก่เกษตรกร การเสริ มสร้าง
รายได้เพื่อเพิ่มผลผลิตของเกษตรกร การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง โดยการพัฒนาอาชีพและการพัฒนา
คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ก าร จั ด บ ริ ก า ร ส า ธ า ร ณู ป โ ภ คขั้ น พื้ น ฐ า น แ ล ะ จั ด ส วั ส ดิ ก า ร สั ง ค ม แ ก่ ป ร ะ ช า ช น
(www.poverty.nesdb.go.th)
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แม้รัฐบาลจะมี การดําเนิ นการเพื่อแก้ไขปั ญหาความยากจน โดยเฉพาะการจัดบริ การพื้นฐานและจัด
สวัสดิการสังคม เช่น ด้านการศึกษา ด้านสุ ขภาพอนามัย ด้านที่อยูอ่ าศัย ด้านการทํางานและการมีรายได้ และ
ด้านนันทนาการ แต่จาํ นวนประชากรจังหวัดสมุทรปราการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 มีจาํ นวน 1,159,509 คน
(www.dopa.go.th) คนยากจนที่ มี รายได้เฉลี่ย ต่ อคนต่ อปี ตามเกณฑ์ช้ ี วดั จปฐ. ปี 2552 ที่ ต่ าํ กว่า 23,000 บาท
จํานวน 3,637 คน (www.cdd.go.th) และเนื่ อ งจากจัง หวัด สมุท รปราการมีส ถานประกอบการจํา นวนมากปิ ด
กิจการ ทําให้เ กิด ปั ญหาการว่า งงานและการถู ก เลิ ก จ้า ง ประชาชนไม่ มี ร ายได้ คนยากจนเพิ่ ม มากขึ้ น เกิ ด
ปั ญ หาสัง คม อาชญากรรมและกลุ่มคนยากจนที่อาศัยอยูใ่ นจังหวัดสมุทรปราการ มีการย้ายถิ่นมาจากต่างจังหวัด
เพิ่มขึ้นทุกปี จึงก่อให้เกิดปั ญหาเรื่ องขาดการศึกษาหรื อได้รับการศึกษาน้อย ขาดที่ดินทํากิน ว่างงาน ด้านสุ ขภาพ
อนามัย ขัดสนด้านรายได้ในการยังชี พหรื อรายได้ต่าํ และขาดข้อมูลข่าวสารความรู ้ เกี่ยวกับการประกอบอาชี พ
ขณะที่มีภาวะในการพึ่งพิงสู งและไม่สามารถเข้าถึงการบริ การและความช่วยเหลือจากรัฐ ยิ่งทําให้มีคนยากจนเพิ่ม
มากขึ้น (www.service.nso.go.th) หน่ วยงานของรั ฐ ควรมี ข อ้ มู ล ด้า นความต้อ งการ ในการได้รั บ สวัส ดิ ก าร
สัง คมของคนยากจนว่า ต้อ งการสวัสดิการสังคมด้านต่าง ๆ ของรัฐ ผูว้ ิจยั เห็นความสําคัญดังกล่าวจึงจัดทําวิจยั
เพื่ อ ให้ ท ราบถึ ง ระดับ ความต้อ งการในการได้ร ับ สวัส ดิก ารสัง คมจากภาครัฐ ของคนยากจนในจัง หวัด
สมุทรปราการ ซึ่ งสามารถนํา ผลการศึก ษาไปใช้ใ นการวางแผน ปรั บ ปรุ ง พัฒ นาการจัด สวัส ดิ ก ารสัง คม
ของคนยากจนในจังหวัดสมุทรปราการ อันจะส่ งผลให้มีการจัดสวัสดิการที่มีประสิ ทธิ ภาพและพัฒนาให้คน
ยากจนอยูด่ ีมีสุข เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิมของคนยากจนในจังหวัดสมุทรปราการต่อไป
คําถามวิจยั
1. คนยากจนในจังหวัดสมุ ทรปราการมี ระดับความต้องการในการได้รับสวัสดิ การสังคมมากน้อ ย
เพียงใดทั้งในภาพรวมและในด้านการศึกษา ด้านสุ ขภาพอนามัย ด้านที่อยูอ่ าศัย ด้านการทํางานและการมีรายได้
และด้านนันทนาการ
2. คนยากจนที่มีปัจจัยส่ วนบุคคลต่างกันได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชี พ
บุคคลและสภาพความเป็ นอยูป่ ั จจุบนั ของผูท้ ี่อาศัยอยู่ดว้ ย มีปริ มาณความต้องการได้รับสวัสดิการสังคมต่างกัน
หรื อไม่
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาระดับความต้องการได้รับสวัสดิ การสังคม ด้านการศึกษา ด้านสุ ขภาพอนามัย ด้านที่อยู่
อาศัย ด้านการทํางานและการมีรายได้ ด้านนันทนาการจากภาครัฐของคนยากจนที่อาศัยในจังหวัดสมุทรปราการ
2. เพื่อเปรี ยบเที ยบปริ มาณความต้องการในการได้รับสวัสดิ การสังคมตามตัวแปรปั จจัยส่ วนบุคคล
ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ บุคคลและสภาพความเป็ นอยูป่ ั จจุบนั ของผูท้ ี่อาศัยอยู่
ด้วยของคนยากจนที่อาศัยในจังหวัดสมุทรปราการ
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สมมติฐานของการวิจยั
คนยากจนที่ อาศัยในจังหวัดสมุ ทรปราการที่ มี เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชี พ
บุคคลและสภาพความเป็ นอยูป่ ั จจุบนั ของผูท้ ี่อาศัยอยูด่ ว้ ยต่างกัน มีระดับและปริ มาณความต้องการในการได้รับ
สวัสดิการสังคมแตกต่างกัน
ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นประชาชนที่อาศัยในจังหวัดสมุทรปราการที่มีรายได้เฉลี่ยต่อคน
ต่อปี ตามเกณฑ์ช้ ี วดั จปฐ. ปี 2552 ตํ่ากว่า 23,000 บาท จํานวนทั้งหมด 3,637 คน แยกเป็ นชาย 1,742 คน หญิง
1,895 คน
2. กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ คนยากจนในจังหวัดสมุทรปราการที่มีรายได้เฉลี่ยต่อคน
ต่อปี ตามเกณฑ์ช้ ีวดั ของ จปฐ. ปี 2552 ตํ่ากว่า 23,000 บาท จํานวน 3 อําเภอ คือ อําเภอพระสมุทรเจดีย ์ อําเภอ
เมืองสมุทรปราการและอําเภอบางพลี รวมทั้งสิ้ น 347 คน กําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ R.V.
Krejcie และ D.W.Morgan และใช้การสุ่ มแบบหลายขั้นตอน (multi-stage random sampling)
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้สร้างแบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือการศึกษาวิจยั
โดยนําเอาความรู ้ ต่ าง ๆ ที่ ไ ด้จากการศึ ก ษาค้นคว้า และคําแนะนําต่ างๆ ของผูเ้ ชี่ ย วชาญด้านเนื้ อหามาสร้ าง
แบบสอบถาม (questionnaire) เป็นแบบสอบถามปลายปิ ดจํานวน 64 ข้อ โดยจัดแบ่งโครงสร้างออกเป็ นดังนี้
ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามและคําถามเกี่ยวกับตัวแปรด้านต่าง ๆ แบ่งเป็ น
ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง
ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ ย วกับข้อมู ลความต้องการในการได้รั บสวัสดิ การสังคมของคนยากจนในจัง หวัด
สมุทรปราการด้านต่างๆ ดังนี้ คือ ด้านการศึกษา ด้านสุ ขภาพอนามัย ด้านที่อยูอ่ าศัย ด้านการทํางานและการมี
รายได้ และด้านนันทนาการ
ลักษณะแบบสอบถามวัดระดับจะใช้วิธีการมาตราส่ วนประเมินค่า (rating scale) ตามแนวของ ลิเคิร์ท
(Likert)
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจัยรวบรวมข้อมูลโดยนําแบบสอบถามไปแจกแก่ กลุ่มตัวอย่างที่ กาํ หนดจํานวน 347 คน เพื่อตอบ
แบบสอบถาม ได้เก็บรวบรวมแบบสอบถามด้วยตนเองและบางส่ วนที่ ย งั ไม่ สามารถเก็บได้ ผูว้ ิ จัย ให้ผูต้ อบ
แบบสอบถามส่ งกลับทางไปรษณี ย ์
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การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จากการวิจยั นั้น เมื่อผูว้ ิจยั ได้รับแบบสอบถามครบตามจํานวนกลุ่มเป้ าหมายที่
กําหนดไว้แล้ว ได้นาํ แบบสอบถามมาตรวจดูความสมบู ร ณ์ (completeness) และความสอดคล้อง (relevancy)
ของคํา ตอบในแบบสอบถามในทุ กข้อ ทุ กประเด็น และทุ ก ฉบับ แล้วนํามาประมวลผลด้วยระบบคอมพิวเตอร์
โปรแกรมสําเร็ จรู ป โดยค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ
1. วิเคราะห์ตวั แปรปัจจัยส่ วนบุคคล โดยการหาค่าความถี่และค่าร้อยละ (Percentage)
2. วิเคราะห์ระดับความต้องการโดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean หรื อ X ) หาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
deviation หรื อ S.D.) และแปลความหมายค่าเฉลี่ย เป็ นระดับความต้องการตามเกณฑ์ของ ลิเคิร์ท (Likert)
3. วิเคราะห์เพื่อเปรี ยบเทียบปริ มาณความต้องการที่ มีเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา
อาชีพ บุคคลและสภาพความเป็ นอยูป่ ั จจุบนั ของผูท้ ี่อาศัยอยูด่ ว้ ย โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว
One Way Analysis of Variance (ANOVA)
สรุปผลการการวิจยั
ผลการการวิจยั เรื่ องความต้องการในการได้รับสวัสดิการสังคมของคนยากจนในจังหวัดสมุทรปราการ
สรุ ปได้ดงั นี้
1. ผลการศึกษาระดับความต้องการในการได้รับสวัสดิ การสังคม ด้านการศึกษา ด้านสุ ขภาพอนามัย
ด้า นที่ อ ยู่ อ าศัย ด้า นการทํา งานและการมี ร ายได้ ด้า นนัน ทนาการจากภาครั ฐ ของคนยากจนในจัง หวัด
สมุทรปราการ 5 ด้าน ภาพรวมพบว่า ความต้องการในการได้รับสวัสดิ การสังคมของคนยากจนในจังหวัด
สมุทรปราการอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายเรื่ องพบว่า ความต้องการระดับมากที่สุด 2 เรื่ องได้แก่ ด้าน
สุ ขภาพอนามัยและด้านที่อยู่อาศัยและความต้องการระดับมาก 3 เรื่ องได้แก่ ด้านการทํางานและการมีรายได้ ด้าน
การศึกษาและด้านนันทนาการ ตามลําดับ
2. ผลการเปรี ยบเทียบปริ มาณความต้องการในการได้รับสวัสดิการสังคมตามตัวแปรปั จจัยส่ วนบุคคล
ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชี พ บุคคลและสภาพความเป็ นอยู่ปัจจุบนั ของผูท้ ี่อาศัยอยู่
ด้วยของคนยากจนที่อาศัยในจังหวัดสมุทรปราการ พบว่าคนยากจนที่อาศัยในจังหวัดสมุทรปราการที่มีเพศต่างกัน
มีปริ มาณความต้องการในการได้รับสวัสดิการสังคม ด้านการศึกษา ด้านสุ ขภาพอนามัย ด้านที่อยู่อาศัย ด้านการ
ทํางานและการมีรายได้และด้านนันทนาการแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และคนยากจนที่
อาศัยในจังหวัดสมุทรปราการที่ มีอายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชี พ บุคคลและสภาพความเป็ นอยู่
ปั จจุ บนั ของผูท้ ี่ อาศัยอยู่ด้วยต่ างกัน มี ปริ มาณความต้องการในการได้รับสวัสดิ การสังคม ด้านการศึกษา ด้าน
สุ ขภาพอนามัย ด้านที่อยูอ่ าศัย ด้านการทํางานและการมีรายได้และด้านนันทนาการ แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05

13

วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปี ที่ 10 ฉบับที่ 2
โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

อภิปรายผล
จากสรุ ปผลการวิจยั มีประเด็นสําคัญที่นาํ มาอภิปรายผลดังนี้
1. ผลการศึกษาระดับความต้องการในการได้รับสวัสดิการสังคม ด้านการศึกษา ด้านสุ ขภาพอนามัย
ด้า นที่ อ ยู่ อ าศัย ด้ า นการทํา งานและการมี ร ายได้ ด้ า นนั น ทนาการจากภาครั ฐ ของคนยากจนในจัง หวัด
สมุทรปราการ 5 ด้าน ภาพรวมพบว่าความต้องการในการได้รับสวัสดิการสังคมของคนยากจนในจังหวัดสมุทรปราการ
อยู่ในระดับมาก เนื่ องจากการจัดสวัสดิการสังคมเป็ นการป้ องกัน การแก้ไขปั ญหา การพัฒนาและการส่ งเสริ ม
ความมัน่ คงทางสังคม เพื่อตอบสนองความจําเป็ นขั้นพื้นฐานของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งตนเองได้
อย่างทัว่ ถึง เหมาะสม เป็ นธรรม ให้เป็ นไปตามมาตรฐานทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านการศึกษา ด้านสุ ขภาพอนามัย ด้านที่อยู่
อาศัย ด้านการทํางานและการมี รายได้ ด้านนันทนาการ ทําให้เกิดกระบวนการยุติธรรมและบริ การทางสังคม
ทัว่ ไป โดยคํานึ งถึงศักดิ์ ศรี ความเป็ นมนุ ษย์ สิ ทธิ ที่ประชาชนจะต้องได้รับและมีส่วนร่ วมในการจัดสวัสดิ การ
สังคมทุ กระดับซึ่ งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติส่งเสริ มการจัดสวัสดิ การสังคม พ.ศ. 2546 และทฤษฎี ความ
ต้องการพื้นฐานของ มาสโลว์ ขั้นที่ 1 คือ ความต้องการทางร่ างกาย ที่เป็ นปั จจัยพื้นฐานในการดํารงชีวิตของมนุษย์
ได้แก่ ความต้องการอาหาร เครื่ องนุ่งห่ ม ยารักษาโรค ที่อยู่อาศัย เป็ นการตอบสนองความจําเป็ นขั้นพื้นฐานของ
ประชาชนให้มีคุณภาพชี วิตที่ดี เมื่อพิจารณารายเรื่ อง พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการอยู่ในระดับมากที่สุด
คือ ด้านสุ ข ภาพอนามัย และด้า นที่อ ยู่อาศัย ซึ่ ง สอดคล้องกับ การศึกษาของ ไชยรัตน์ ไทยเจี ยมอารี ย ์ (2544,
หน้า 101 – 104) วิจัยเรื่ อง ความพึ งพอใจของประชาชนต่ อการให้ บริ การของเทศบาลเมื องราชบุ รี พบว่า
ประชาชนมีความพึงพอใจในกลุ่มงานสาธารณสุ ขในระดับมาก ดวงกมล วิมลกิจ (2547, หน้า 93 – 95) วิจยั เรื่ อง
การจัดสวัสดิ การสังคมสําหรั บคนยากจนและผูด้ ้อยโอกาสที่ อาศัยในชุ มชนเคหะร่ ม เกล้า พบว่า สวัสดิ การที่
ต้องการได้รับมากที่สุดคือ ด้านสุ ขภาพ สวัสดิการด้านการประกอบอาชี พและที่อยู่อาศัย ปิ ยนุช มุขเงิน (2547,
หน้า 107 – 114) วิจยั เรื่ อง การจัดบริ การสวัสดิการสังคมสําหรั บประชาชนที่อยู่ในเขตอุท ยานแห่ ง ชาติ แ ก่ ง
กระจาน จัง หวัด เพชรบุ รี พบว่า มี ค วามต้องการให้ อบต. เข้ามามีส่วนร่ วมดําเนินการปรับปรุ งพัฒนาแหล่งที่อยู่
อาศัยให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีและเหมาะสม ด้านการมีสุขภาพอนามัยที่ดีมีความต้องการสวัสดิการอยู่ในระดับมาก จันทร์
สิ รี มองเพชร(2552,หน้า62–68) ศึกษาเรื่ อง ความต้องการสวัสดิการที่สนับสนุนการพึ่งตนเองด้านอาชีพของสมาชิ ก
ชมรมผูส้ ู งอายุลูกจ้างประจํากรุ งเทพมหานคร พบว่า ความต้องการสวัสดิการมากที่สุดคือ ความต้องการบริ การ
ดูแลสุ ขภาพขั้นพื้นฐาน Hubbard, Muhlenkamp, and Brown (1983, pp. 266 – 270) ศึกษาเรื่ อง The Relation
Between Social Support and Self – Care Practices เป็ นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงสนับสนุนทางสังคม
กับการดูแลตนเองในด้านการปฏิบตั ิพฤติกรรมสุ ขภาพ พบว่า แรงสนับสนุนทางสังคมเป็ นตัวแปรที่ดีที่สุดในการ
ทํานายการดูแลตนเองในการปฏิบตั ิพฤติกรรมสุ ขภาพในตัวอย่างประชากรทั้ง 2 กลุ่ม Yu, S. (1995, pp. 31 – 40) ศึกษา
เรื่ อง A Study on Functioning For Independent Living among the Elderly in Community เป็ นการศึกษาปั จจัยที่
มีความสําคัญกับความสามารถพึ่งพาตนเองในการดําเนินชีวิต และการศึกษาระดับความสามารถของผูส้ ู งอายุที่
อาศัย ในชุ มชนเมื องประเทศไต้ห วัน ผลการวิ จัยพบว่า ความต้องการบริ การสุ ข ภาพผูด้ ู แ ลมี ค วามสั มพัน ธ์
ทางบวกกับความสามารถในการดําเนินชีวิตประจําวัน
2. ผลการเปรี ยบเทียบปริ มาณความต้องการในการได้รับสวัสดิการสังคม ตามตัวแปรปัจจัยส่ วนบุคคล
ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ บุคคลและสภาพความเป็ นอยูป่ ั จจุบนั ของผูท้ ี่อาศัยอยู่
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ด้วยของคนยากจนที่ อาศัยในจังหวัดสมุ ทรปราการ พบว่าคนยากจนที่ อาศัยในจังหวัดสมุ ทรปราการที่ มีเพศ
ต่างกัน มีปริ มาณความต้องการในการได้รับสวัสดิ การสังคมด้านการศึกษา ด้านสุ ขภาพอนามัย ด้านที่อยู่อาศัย
ด้านการทํางานและการมีรายได้ และด้านนันทนาการแตกต่างกันอย่างไม่มีมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ
คนยากจนที่อาศัยในจังหวัดสมุทรปราการที่มีอายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ บุคคลและสภาพความ
เป็ นอยู่ปัจจุบนั ของผูท้ ี่อาศัยอยู่ดว้ ยต่างกัน มีปริ มาณความต้องการในการได้รับสวัสดิการสังคม ด้านการศึกษา
ด้านสุ ขภาพอนามัย ด้านที่ อยู่อาศัย ด้านการทํางานและการมี รายได้ และด้านนันทนาการ แตกต่ างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดย
2.1 อายุต่างกันมีความต้องการได้รับสวัสดิการสังคมต่างกัน เนื่องจากในช่วงวัยที่ต่างกันมีวิธีการ
ดํารงชี วิตประจําวันที่ ต่างกันและไม่ เหมื อนกัน โดยเฉพาะผูท้ ี่มีอายุร ะหว่าง 41-50 ปี มี ความต้องการด้าน
สวัสดิการสังคมมากกว่าผูท้ ี่มีอายุนอ้ ยกว่า ทั้งนี้เนื่องจากเป็ นช่วงวัยผูใ้ หญ่ที่มีภาระต้องรับผิดชอบต่อตนเอง และ
ต่อบุคคลในครอบครัว
2.2 สถานภาพสมรสแล้วมี ความต้องการด้านสวัสดิ การสังคมมากกว่าผูท้ ี่อยู่ในสถานภาพอื่นๆ
เพราะผูท้ ี่ สมรสแล้ว มี ภ าระหน้าที่ ที่จ ะต้องดู แ ลครอบครั ว ให้ส ามารถดํา รงชี วิต อยู่ใ นสัง คมได้อ ย่างมี ความ
ความสุข
2.3 ระดับการศึกษาคนยากจนที่เรี ยนจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีความต้องการ
ได้รับสวัสดิการสังคมมากกว่าผูท้ ี่เรี ยนจบการศึกษาระดับอื่นๆ เนื่องจากยังไม่สามารถนําวุฒิการศึกษาที่ได้รับไป
ใช้ใ นการประกอบอาชี พ ในหน้า ที่ ต าํ แหน่ ง งานที่ เปิ ดรั บ สมัค ร และยัง ไม่ เ ป็ นที่ ต ้อ งการของตลาดแรงงาน
จําเป็ นต้องได้รับการสนับสนุนการศึกษาต่อด้านวิชาชีพให้สามารถประกอบอาชีพได้
2.4
อาชี พรับจ้าง มี ความต้องการได้รับสวัสดิการสังคมมากกว่าผูท้ ี่ประกอบอาชี พด้านอื่นๆ
เนื่องจาก ผูท้ ี่ประกอบอาชีพรับจ้าง มีรายได้ที่ไม่แน่นอน และไม่มีความมัน่ คงในอาชีพ
2.5 บุคคลและสภาพความเป็ นอยูป่ ั จจุบนั ของผูท้ ี่อาศัยอยูด่ ว้ ยกับสามี หรื อภรรยา มีความต้องการ
ได้รับสวัสดิการสังคมมากกว่าผูท้ ี่อาศัยอยูด่ ว้ ยกับผูอ้ ื่น เนื่องจากผูท้ ี่เป็ นสามี หรื อภรรยา นอกจากมีภาระหน้าที่ที่
ต้องรับผิดชอบต่อตนเองแล้ว ยังมีภาระหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบต่อครอบครั ว และบุตรที่เกิดมาต้องได้รับการ
เลี้ยงดู ซึ่งเป็ นภาระในการหารายได้มาใช้จ่ายในการดํารงชีวิตประจําวันในสังคมได้อย่างมีความสุ ข
โดยสรุ ป อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ บุคคลและสภาพความเป็ นอยูป่ ั จจุบนั ของ
ผูท้ ี่อาศัยอยูด่ ว้ ยต่างกัน มีความต้องการในการได้รับสวัสดิการสังคมแตกต่างกัน ทั้งนี้เนื่องจากเหตุผลความจําเป็ น
ของแต่ละคนมีความแตกต่างกันและผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างข้อมูลส่ วนบุคคลของคนยากจนกับ
ความต้องการในการได้รับสวัสดิการสังคมของ คนยากจนในจังหวัดสมุทรปราการที่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มากที่สุดมี 2 ด้านคือ ด้านการศึกษาและด้านนันทนาการ ซึ่ งสอดคล้องกับ
ผลการวิจยั ของ ปรัศนี นัคราโรจน์ (2542,หน้า92–98) ศึกษาเรื่ อง สภาพปั ญหาและความต้องการสวัสดิการสังคม
สําหรับ ผูว้ ่างงานที่มาขอรับบริ การการจัดหางานจากสํานักงานในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า ด้านการศึกษา
ต้องการให้บุตรได้เรี ยนฟรี มีอาหารกลางวันและมีทุนการศึกษาให้ กิตติ ลิ่มสกุลและคณะ (2545, หน้า 1 – 8)
ศึกษาสถานภาพชี วิตของกลุ่มคนจนและคนด้อยโอกาสในสังคมไทย โดยกลุ่มตัวอย่างผูด้ อ้ ยโอกาสและคนจน
ทัว่ ประเทศ พบว่า ต้องการให้ภาครัฐจัดสวัสดิการด้านการศึกษาของบุตร – ธิ ดา ให้ได้เรี ยนต่อในระดับสู งร้อยละ
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64.4 ณรงค์ เพ็ชรประเสริ ฐ (2546, หน้า 90 – 95) ศึกษาเรื่ อง การพัฒนาระบบสวัสดิการสําหรับคนจนและคน
ด้อยโอกาสในสังคมไทย พบว่า คนจนต้องการให้บุตรหลานได้มีโอกาสได้รับการศึกษา ขนิษฐา ฟักขาว (2551,
หน้า 40 – 52) ศึกษาความต้องการสวัสดิการของผูส้ ู งอายุในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลห้วยหิ น อําเภอหนอง
หงส์ จังหวัด บุรีรัมย์ พบว่า ความต้องการพื้นฐานของผูส้ ู งอายุด้านนันทนาการต้องการให้จดั ในหมู่บา้ นเพื่อ
สะดวกในการเดินทางและต้องการให้จดั กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่
ข้ อเสนอแนะ
จากการวิจยั เรื่ องความต้องการในการได้รับสวัสดิ การสังคมของคนยากจนในจังหวัดสมุทรปราการ
พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่พกั อาศัยในจังหวัดสมุทรปราการยังไม่ได้รับสวัสดิการสังคมเท่าที่ควร ตัวเลขค่าเฉลี่ยความ
ต้องการจึ งออกมาในระดับมากถึ งมากที่สุด ซึ่ งผลจากการวิจยั ในกรณี ดังกล่าวจึ งมีขอ้ เสนอแนะต่อภาครั ฐที่
เกี่ยวข้อง เพือ่ การวางแผน ปรับปรุ ง พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมของคนยากจนในจังหวัดสมุทรปราการดังนี้
1. หน่ วยงานภาครั ฐที่เกี่ยวข้องควรเข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดสวัสดิ การสังคม เพื่อสนองตอบความ
ต้องการได้รับสวัสดิการสังคมของคนยากจนในจังหวัดสมุทรปราการอย่างทัว่ ถึง
2. รัฐควรเร่ งรัดจัดสวัสดิการสังคม ด้านสุ ขภาพอนามัย โดยส่ งเสริ ม สนับสนุนให้มีการรักษาสุ ขภาพ
ฟรี ให้แก่คนยากจนในจังหวัดสมุทรปราการ อย่างต่อเนื่อง และจริ งจัง
3. รัฐควรเร่ งรัดจัดสวัสดิการด้านที่อยูอ่ าศัย โดยให้หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่ วมในการจัด
สวัสดิการด้านที่อยูอ่ าศัยให้แก่คนยากจนในจังหวัดสมุทรปราการ อย่างจริ งจัง และทัว่ ถึง
4. ควรมีการจัดสวัสดิการสังคมให้กบั คนยากจนในจังหวัดสมุทรปราการสนองตอบความต้องการของคน
ยากจนส่ วนใหญ่ของสังคม ชุมชนในจังหวัดสมุทรปราการ ด้วยรู ปแบบต่างๆ ตามความจําเป็ น เร่ งด่วนของชุมชน
สังคมนั้นๆ
ข้ อเสนอแนะเพื่อวิจยั ครั้งต่ อไป
1. ควรวิ จัย ความต้อ งการในการได้รั บ สวัส ดิ ก ารสั ง คมของคนยากจนในจัง หวัด สมุ ท รปราการ
เปรี ยบเที ยบกันในแต่ ล ะอําเภอว่ามี ความต้องการที่ เหมื อนหรื อแตกต่ างกันอย่า งไร เพื่อให้คนยากจนได้รั บ
สวัสดิการสังคมตามที่ตอ้ งการอย่างแท้จริ ง
2. ควรศึ ก ษาวิ จัย หารู ป แบบแนวทางการพัฒ นาการจัด สวัส ดิ ก ารสั ง คมของคนยากจนในจัง หวัด
สมุทรปราการ เพื่อแก้ไขปั ญหาสังคมในปั จจุบนั ที่เกิดขึ้นให้ลดน้อยลง
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การมีส่วนร่ วมในการป้องกันและแก้ ไขปัญหาสิ่ งแวดล้ อมของผู้ประกอบการ
โรงงานอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางพลี อําเภอบางเสาธง
จังหวัดสมุทรปราการ*
Participation of the Industrial Entrepeneurs in Prevention and Solution of
Environmental Problems at Bangplee Industrial Estate, Bangsaotong District,
Samutprakan Province
นายประจวบ ลีลาภัทรากร**
Mrs.Prajuab Leelapratalakorn
บทคัดย่อ
การวิจยั เรื่ องนี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาการมีส่วนร่ วมป้ องกันและแก้ไขปั ญหาสิ่ งแวดล้อมของ
ผูป้ ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรม ในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางพลี 2) เปรี ยบเทียบการมีส่วนร่ วมป้ องกันและ
แก้ไขปั ญหาสิ่ งแวดล้อมของผูป้ ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรม 3) ศึกษาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
การมีส่วนร่ วมป้ องกันและแก้ไขปั ญหาสิ่ งแวดล้อมของผูป้ ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรม กลุ่มตัวอย่างได้แก่
ผูป้ ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรม จํานวน 118 ราย เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม ที่
ผูว้ ิจยั สร้างขึ้นและมีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ .91 การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ค่าที และค่าเอฟ
ผลการวิจยั พบว่า 1) การมีส่วนร่ วมป้ องกันและแก้ไขปั ญหาสิ่ งแวดล้อมของผูป้ ระกอบการโรงงาน
อุตสาหกรรม ทั้งในภาพรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมาก 2) การเปรี ยบเทียบการมีส่วนร่ วมป้ องกันและแก้ไข
ปั ญหาสิ่ งแวดล้อมของผูป้ ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรม ที่มี เพศ อายุ และสถานภาพสมรส ต่างกัน พบว่า การ
มีส่วนร่ วมทั้งในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ส่ วนระดับการศึกษา พบว่า ในภาพรวม การมีส่วนร่ วม
ต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการมี ส่วนร่ วมรั บรู ้ปัญหาต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ด้านการร่ วมวางแผน และด้านการร่ วมดําเนิ นการ ต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ.01 สําหรับระยะเวลาในการประกอบกิจการ พบว่า ในภาพรวม การมีส่วนร่ วมป้องกันและแก้ไข
ปั ญหาสิ่ งแวดล้อมไม่แตกต่างกัน แต่เมื่ อพิจารณารายด้าน พบว่า การมีส่วนร่ วมรับรู ้ ปัญหาแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ด้านการร่ วมวางแผน และด้านการร่ วมดําเนินการ แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ส่ วนขนาดของอุตสาหกรรมที่รับผิดชอบ พบว่า โดยภาพรวม การมีส่วนร่ วมป้ องกันและแก้ไข
ปั ญหาสิ่ งแวดล้อมแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า การมีส่วนร่ วม
รับรู ้ปัญหาแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ด้านการร่ วมติดตามประเมินผลโครงการหรื อกิจกรรม
*
**

บทความวิทยานิพนธ์
หลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพือ่ การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
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แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) ความคิดเห็นเพิ่มเติม และข้อเสนอแนะ ของผูป้ ระกอบการ
โรงงานอุตสาหกรรม พบว่า ข้อเสนอแนะที่ มีมากที่สุด คื อด้านการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาขยะมูลฝอย ซึ่ งมี
ความถี่ของผูใ้ ห้ความคิดเห็นถึง 37 ราย รองลงมาได้แก่ ด้านการป้องกันและแก้ไขปั ญหานํ้าเสี ย จํานวน 21 ราย
Abstract
The objectives of this research were : 1) to study the participation of the Industrial Entrepeneurs in
prevention and solution of environmental problems at Bangplee Industrial Estate, Bangsaoatong District,
Samutprakan Province 2) to compare the participation of the industrial entrepeneurs 3) to study the comments
and suggestions about the participations in prevention and solution of environmental problems. The research
sample composed of 118 industrial entrepreneurs. The data were collected by questionnaires which had a
reliability value .91 and were analized by descriptive statistics such as frequencies, percentage, mean, standard
deviation, t-test and F-test
The research result found that 1) The participation of the industrial intrepreneurs in prevention and
solution of environmental problems both in overall and by each dimension were at a high level 2) Comparing
the industrial entrepreneurs’s participation by sex, age and marital status, it found no significant differences but
when comparing by education level it found that the participation in overall was significantly different at the
statistical level .01, when considering by dimension it found that the participation in perceiving problems was
significantly different at the statistical level .05, the participation in planning and in operating dimensions were
signicantly different at the statistical level .01. For different enterprising periods of the industrial entrepreneur’s
it found no significant differences in overall participation, but considering by dimension, the participation in
percieving peoblems was significantly different at the statistical level .01 and the participation in planning and
in operating diamensions were significantly different at the statistical level .01. When comparing the size of
industry it found that the participation in overall was significantly different at the statistical level .01, but when
considering by dimension it found the participation in perceiving problems was significantly different at the
statistical level .05, however the participation in following and evaluating the environmental projects was
significantly different at the statistical level .01. 3) For comments and suggestions of the industrial
entrepreneurs it found that the most frequrncies (n=37) was prevention and solution of garbage problem
followed by the second problem, water pollution. (n=21)
ความนํา
ในช่ วงทศวรรษที่ผ่านมา ความเสื่ อมโทรมของสิ่ งแวดล้อมเป็ นปั ญหาของเกือบทุกประเทศและยิ่งทวี
ความรุ นแรงเพิ่มมากขึ้นเรื่ อย ๆ ทําให้ประเทศต่างๆ จําเป็ นต้องตระหนักถึงอันตรายที่จะส่ งผลต่อมวลมนุษยชาติ
ดังนั้นในหลายประเทศจึ ง มี มาตรการเพื่อจัด การด้านสิ่ งแวดล้อมภายในประเทศของตนให้เหมาะสมภายใต้
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ขีดจํากัดของทรัพยากรในประเทศนั้น ๆ เพื่อนํามาใช้ประโยชน์ได้คุม้ ค่ามากที่สุดและสร้างความเจริ ญก้าวหน้า
ให้แก่ประเทศชาติ
จากสาเหตุ ข องปั ญ หาดัง กล่ า วทํา ให้ เ กิ ด ผลสื บ เนื่ อ งไปสู่ ปั ญ หาสิ่ ง แวดล้อ มที่ สํ า คัญ ได้แ ก่ 1)
ทรัพยากรธรรมชาติร่อยหรอ อันเนื่องมาจากการใช้ทรัพยากรกันอย่างไม่ประหยัด อาทิเช่น การทําลายป่ าไม้ การ
ใช้แหล่งนํ้าอย่างขาดความรู ้และการดูแลรักษา เป็ นต้น และ 2) มลภาวะเป็ นพิษในหลายด้าน เช่น มลภาวะในนํ้า
ในอากาศ ด้านขยะมูลฝอย ฯลฯ อันเนื่องมาจากการขยายตัว และความเจริ ญของชุมชน ตลอดจนการขาดจิตสํานึก
ของประชาชน ที่มีการถ่ายเทของเสี ยลงสู่สิ่งแวดล้อมมากจนธรรมชาติขาดความสมดุล
นิ คมอุตสาหกรรมบางพลี ได้จดั ตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2524
เรื่ อง การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางบ่อ เป็ นเขตอุตสาหกรรมทัว่ ไป โดยโครงการของนิคมอุตสาหกรรม
บางพลี เริ่ มก่อสร้างในปี พ.ศ.2525 และแล้วเสร็ จในปี พ.ศ.2527 รวมพื้นที่ท้ งั หมด 470 ไร่ ต่อมาผูป้ ระกอบการ
ต้องการพื้นที่ต้ งั โรงงานเพิม่ ขึ้น ดังนั้น นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และการเคหะแห่งชาติ จึงร่ วมกันขยาย
เขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมไปทางทิศใต้อีก 534 ไร่ โดยประกาศเป็ นเขตนิคมอุตสาหกรรม เพิ่มเติม เมื่อวันที่ 19
มิถุนายน 2531 รวมเป็ นพื้นที่ท้ งั หมด 1,004 ไร่ โดยการเคหะแห่ งชาติเป็ นผูจ้ ดั หาพื้นที่และลงทุนการก่อสร้ าง
ระบบสาธารณูปโภค สิ่ งอํานวยความสะดวกต่างๆ ซึ่งการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็ นผูบ้ ริ หารและให้
การบริ การกับผูป้ ระกอบการ และจัดตั้งสํานักงานนิ คมอุตสาหกรรมบางพลี ขึ้นในปี พ.ศ.2531 มีอุตสาหกรรม
หลายประเภท แบ่งเป็ นอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ (การนิคมอุตสาหกรรมบางพลี ข้อมูล
เดือน มกราคม 2552)
สรุ ปได้วา่ นิคมอุตสาหกรรมบางพลีจดั ตั้งขึ้น ด้วยวัตถุประสงค์ 5 ประการ คือ 1) เพื่อเป็ นแหล่งงานของ
ชุมชน และความสะดวกในการเดินทางของพนักงาน 2) เพื่อช่วยเหลือผูป้ ระกอบการในนิ คมอุตสาหกรรมให้มี
แหล่งทําเลที่เหมาะสม สําหรับตั้งโรงงานและมีสาธารณูปโภคต่างๆ บริ การ ทําให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการลงทุน
3) แก้ไขปั ญหาที่ดินราคาสู งและหายาก ลดภาวะการลงทุนของผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรม เป็ นการเร่ งรัดพัฒนา
อุตสาหกรรมของประเทศในคราวเดี ยว 4) ขจัดปั ญหาความแออัดของอุตสาหกรรมในเขตเมื องหลวง ซึ่ งเป็ น
อุปสรรคในการปรับปรุ งขยายกิจการ ปั ญหาการจราจรติดขัด ปัญหาการขนส่ ง 5) ป้ องกันปั ญหามลพิษทางอากาศ
นํ้า และเหตุเดือดร้อนรําคาญจากโรงงานอุตสาหกรรม โดยแบ่งพื้นที่ห่างจากกันอย่างเป็ นสัดส่ วน
ผูว้ ิจยั ในฐานะที่เป็ นนายกเทศมนตรี เทศบาลตําบลบางเสาธง อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ มี
หน้าที่กาํ กับดูแลงานด้านต่างๆ รวมทั้งงานด้านสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งเป็ นงานที่สาํ คัญหนึ่งในห้าด้านที่
เทศบาลตํา บลทุ ก แห่ ง ต้อ งดู แ ลรั บ ผิ ด ชอบ รวมทั้ง พื้ น ที่ ข องเทศบาลตํา บลบางเสาธง ครอบคลุ ม เขตนิ ค ม
อุตสาหกรรมบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จึงได้ทราบถึงปัญหาสภาพแวดล้อมบริ เวณใกล้เคียงนิคมอุตสาหกรรม
ที่ นับวันจะทวีความรุ นแรงมากขึ้นตามลําดับ ประกอบกับพฤติ กรรมของประชาชนที่อยู่บริ เวณใกล้เคียงและ
ผูป้ ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรมบางคนยังไม่ตระหนัก และให้ความสําคัญกับการร่ วมมือกันป้องกันและแก้ไข
ปัญหาสภาพแวดล้อมเท่าที่ควร เช่นกรณี นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง รวมทั้งผูว้ ิจยั
ได้ตระหนักถึงผลกระทบทางสิ่ งแวดล้อมที่จะตามมาและทําให้เกิดมลภาวะทางสิ่ งแวดล้อมในด้านต่างๆ อันจะ
ส่ งผลต่อการสู ญเสี ยงบประมาณมหาศาลในการแก้ไขมลภาวะรวมทั้งการป้ องกันและแก้ไขเหตุ การณ์ที่ไม่พึง
ประสงค์ดัง กล่ า วในเขตพื้ น ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของเทศบาลตํา บลบางเสาธง ดัง นั้น เพื่ อ เสริ มสร้ า งสภาพ
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สิ่ งแวดล้อมในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบให้ดียิ่งขึ้น ผูว้ ิจยั จึงสนใจที่จะทําการศึกษา เรื่ อง “การมีส่วนร่ วมป้องกัน
และแก้ไขปั ญหาสิ่ งแวดล้อมของผูป้ ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางพลี” เพื่อนําข้อ
ค้นพบที่ได้ มาเป็ นแนวทางแสวงหาความร่ วมมือจากผูป้ ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆในการป้ องกัน
และแก้ไขปัญหาสิ่ งแวดล้อมที่ประสบอยูใ่ นปัจจุบนั และที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพือ่ ศึกษาการมีส่วนร่ วมป้องกันและแก้ไขปั ญหาสิ่ งแวดล้อมของผูป้ ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรม
ในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางพลี
2. เพื่ อเปรี ย บเที ย บการมี ส่ว นร่ ว มป้ องกันและแก้ไขปั ญ หาสิ่ งแวดล้อมของผูป้ ระกอบการโรงงาน
อุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางพลี ตามตัวแปร เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการประกอบ
กิจการ ระยะเวลาในการประกอบกิจการ และ ขนาดของอุตสาหกรรมที่รับผิดชอบ
3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ การมีส่วนร่ วมป้ องกันและแก้ไขปั ญหาสิ่ งแวดล้อม
ของผูป้ ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรม บางพลี
สมมุติฐานของการวิจยั
ผูป้ ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในเขตนิ คมอุตสาหกรรมบางพลี ที่ มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา
ประสบการณ์ในการประกอบกิจการ ระยะเวลาในการประกอบกิจการ และ ขนาดของอุตสาหกรรมที่รับผิดชอบ
ต่างกัน มีส่วนร่ วมป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่ งแวดล้อม แตกต่างกัน
ขอบเขตของการวิจยั
1. ประชากร กลุ่มประชากรเป้ าหมายในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ ผูป้ ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในเขต
นิคมอุตสาหกรรมบางพลี จํานวน 118 คน (จาก 118 โรงงาน) ซึ่ งเป็ นเจ้าของโรงงาน หรื อ ผูบ้ ริ หารระดับสู งที่มี
อํานาจตัดสิ นใจในกิจการต่างๆของโรงงานอุตสาหกรรมทั้งขนาดใหญ่ กลาง และเล็ก
2. เครื่ องมื อที่ใช้ ในการวิจัย เครื่ องมื อที่ใช้ในการวิจยั ครั้ งนี้ เป็ นแบบสอบถาม (questionaire) ที่ผูว้ ิจัย
สร้างขึ้นเนื้อหาแบ่งออกเป็ น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไปของผูป้ ระกอบกิจการโรงงาน ประกอบด้วย เพศ อายุ
ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส ระยะเวลาในการประกอบกิ จการ และขนาดของอุตสาหกรรมที่รับผิดชอบ
ผูว้ ิจยั สร้างเป็ นคําถามแบบเลือกตอบ จํานวน 6 ข้อ
ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามวัดการมีส่วนร่ วมในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาสิ่ งแวดล้อมในเขตนิคม
อุตสาหกรรมบางพลี จํานวน 40 ข้อ ซึ่ งครอบคลุมบทบาทหน้าที่ของผูป้ ระกอบกิจการ ด้าน การมีส่วนร่ วมรับรู ้
ปั ญหาสิ่ งแวดล้อม การมีส่วนร่ วมวางแผนป้ องกันและแก้ไขปั ญหาสิ่ งแวดล้อม การมีส่วนร่ วมดําเนินการป้ องกัน
และแก้ไขปั ญหาสิ่ งแวดล้อม และการมี ส่วนร่ วมประเมิ นผลโครงการหรื อกิ จ กรรมป้ องกันและแก้ไขปั ญหา
สิ่ งแวดล้อม ตามลําดับ โดยข้อคําถามในแต่ละด้าน มีลกั ษณะเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (rating scale) 5
ระดับตามแบบของลิเคิร์ต (Likert’s scale)
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ตอนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับปั ญหา และการมีส่วนร่ วมป้องกันและแก้ไข
ปั ญหาสิ่ งแวดล้อมของผูป้ ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางพลี อําเภอบางเสาธง ใน
จังหวัดสมุทรปราการ โดยผูว้ ิจยั สร้างขึ้นให้มีลกั ษณะเป็ นคําถามปลายเปิ ด (open –ended form) จํานวน 5 ข้อ
เพือ่ ให้ผปู ้ ระกอบกิจการโรงงาน เขียนแสดงความคิดเห็น ได้โดยเสรี
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
กระบวนการในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีดงั นี้
1. ขอหนังสื อรั บรอง และแนะนําตัว ผูว้ ิจัย จากมหาวิ ทยาลัยราชภัฎ ธนบุรี ถึ งผูอ้ าํ นวยการนิ คม
อุตสาหกรรมบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม
2. ผูว้ ิจยั ได้ติดต่อขอความร่ วมมือไปยังผูป้ ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรมบาง
พลี ทั้ง 118 แห่ง เพือ่ ขอเก็บรวบรวมข้อมูล
3. นําแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลจากผูป้ ระกอบโรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางพลี ทั้ง 118 แห่ง
การวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิติทใ่ี ช้ ในการวิเคราะห์
ผูว้ ิจยั นําข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม มาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ แล้วนํามาวิเคราะห์ โดยใช้
โปรแกรมสําเร็ จรู ปในเครื่ องคอมพิวเตอร์ ตามลําดับ ดังนี้
1. แบบสอบถามตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูป้ ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรม วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้
ค่าความถี่ และ ค่าร้อยละ
2. แบบสอบถามตอนที่ 2 การมีส่วนร่ วมป้องกันและแก้ไขปั ญหาสิ่ งแวดล้อมของผูป้ ระกอบการโรงงาน
อุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางพลี วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) และแปลความหมายออกมาเป็ นระดับการมีส่วนร่ วม ตามเกณฑ์สัมบูรณ์ (Absolute Criteria)
(วราภรณ์ เฉลิมจักร์, 2552, หน้า 58)
3. การเปรี ยบเทียบความแตกต่างของการมีส่วนร่ วมที่ได้รับตามตัวแปรต้นทั้ง 6 ตัว ในกรณี ที่ตวั แปรที่
ต้องการศึกษาจําแนก ออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ เพศ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ค่าที (t-test) สําหรับตัวแปร จําแนกออกเป็ น
3 กลุ่มขึ้นไป ซึ่ งได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส ระยะเวลาในการประกอบกิจการ และขนาดของ
อุตสาหกรรมที่รับผิดชอบ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ค่า เอฟ (F-test) และในกรณี ที่พบความแตกต่างของการมีส่วน
ร่ วม ภายหลังการทดสอบความแปรปรวน (ANOVA) แล้ว ได้ทาํ การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็ นรายคู่
โดยใช้วิธีการของ LSD (Fisher’s Least Significant Difference)
4. แบบสอบถามตอนที่ 3 ความคิดเห็นเพิ่มเติม เกี่ยวกับปั ญหาและการมีส่วนร่ วมในการป้ องกันและ
แก้ไขปั ญหาสิ่ งแวดล้อม ผูว้ ิจยั วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการวิเคราะห์ เนื้อหา (content analysis) ของคําตอบที่ได้จากผู ้
ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม ในเขตนิ คมอุตสาหกรรม บางพลี จากนั้นจึงจัดหมวดหมู่ของคําตอบตาม
ประเด็ น สํ า คัญ เพื่ อ ตอบวัต ถุ ป ระสงค์ข องการวิ จัย แล้ว แจงนับ ความถี่ และนํา เสนอ แบบพรรณาความ
(description) ตามลําดับ จากความถี่มากไปหาน้อย
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สรุปผลการวิจยั
ตอนที่ 1 การมีส่วนร่ วมป้องกันและแก้ไขปั ญหาสิ่ งแวดล้อมของผูป้ ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรมใน
เขตนิคมอุตสาหกรรมบางพลี สรุ ปได้ดงั นี้
1. การมี ส่วนร่ วมป้ องกันและแก้ไขปั ญหาสิ่ งแวดล้อมของผูป้ ระกอบการโรงงานในเขตนิ คม
อุตสาหกรรมบางพลี ใน 4 ด้าน พบว่า ในภาพรวม ผูป้ ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรม
บางพลี มี ส่ ว นร่ วมป้ อ งกั น และแก้ไ ขปั ญ หาสิ่ งแวดล้อ มในระดั บ มา เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ นรายด้ า น พบว่ า
ผูป้ ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรม มีส่วนร่ วมในระดับมาก 3 ใน 4 ด้าน โดยด้านการร่ วมดําเนินการป้ องกันและ
แก้ไขปั ญหาสิ่ งแวดล้อม มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด รองลงไปคือ ด้านการร่ วมติ ดตามประเมินผลโครงการหรื อกิจกรรม
ป้ องกันและแก้ไขปั ญหาสิ่ งแวดล้อม และด้านการร่ วมวางแผนป้ องกันและแก้ไขปั ญหาสิ่ งแวดล้อม มีเพียงด้าน
เดียวเท่านั้นที่มีส่วนร่ วมอยูใ่ นระดับปานกลาง ซึ่งได้แก่ ด้านการร่ วมรับรู ้ปัญหาสิ่ งแวดล้อม
2. การมี ส่วนร่ วมป้ องกันและแก้ไขปั ญหาสิ่ งแวดล้อมของผูป้ ระกอบการโรงงานในเขตนิ คม
อุตสาหกรรมบางพลี ในแต่ละด้าน ได้ขอ้ สรุ ปดังนี้
2.1 ด้านการร่ วมรับรู ้ปัญหาสิ่ งแวดล้อม พบว่า ในภาพรวม ผูป้ ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรมใน
เขตนิคมอุตสาหกรรมบางพลี มีส่วนร่ วมรับรู ้ปัญหาสิ่ งแวดล้อมในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ ก็พบว่า
ผูป้ ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรม มีส่วนร่ วมรับรู ้ปัญหาสิ่ งแวดล้อมทุกข้ออยูใ่ นระดับปานกลาง เช่นกัน
2.2 ด้านการร่ วมวางแผนป้องกันและแก้ไขปั ญหาสิ่ งแวดล้อม พบว่า ในภาพรวม ผูป้ ระกอบการ
โรงงานอุตสาหกรรมในเขตนิ คมอุตสาหกรรมบางพลี มีส่วนร่ วมวางแผนป้ องกันและแก้ไขปั ญหาสิ่ งแวดล้อมใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ผูป้ ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรม มีส่วนร่ วมวางแผนป้ องกันและ
แก้ไขปั ญหาสิ่ งแวดล้อมในระดับมาก 8 ใน 10 ข้อ
2.3 ด้านการร่ วมดําเนินการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาสิ่ งแวดล้อม พบว่า ในภาพรวมผูป้ ระกอบการ
โรงงานอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางพลี มีส่วนร่ วมดําเนินการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาสิ่ งแวดล้อม
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ผูป้ ระกอบการโรงงาน มีส่วนร่ วมดําเนินการป้ องกันและแก้ไขปั ญหา
สิ่ งแวดล้อมทุกๆข้อ อยูใ่ นระดับมาก
2.4 ด้านการร่ วมติดตามประเมินผลโครงการหรื อกิ จกรรมป้ องกันและแก้ไขปั ญหาสิ่ งแวดล้อม
พบว่า ในภาพรวม ผูป้ ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในเขตนิ คมอุตสาหกรรมบางพลี มีส่วนร่ วมร่ วมติดตาม
ประเมินผลโครงการหรื อกิจกรรมป้ องกันและแก้ไขปั ญหาสิ่ งแวดล้อม อยู่ในระดับมาก แต่เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ข้อ พบว่า ผูป้ ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรม มีส่วนร่ วมติดตามประเมินผลโครงการหรื อกิจกรรมป้ องกันและ
แก้ไขปั ญหาสิ่ งแวดล้อมทุกๆข้อ อยูใ่ นระดับมาก เช่นเดียวกัน
ตอนที่ 2 ผลการเปรี ยบเทียบการมีส่วนร่ วมของผูป้ ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในการป้ องกันและ
แก้ไขปั ญหาสิ่ งแวดล้อม ของผูป้ ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรมที่มี เพศ ต่างกัน ซึ่งทดสอบความแตกต่างโดยใช้
ค่า ที (t-test) ผูป้ ระกอบการโรงงานอุ ตสาหกรรมที่ มี เพศต่ างกัน มี ส่ว นร่ ว มในการป้ องกันและแก้ไ ขปั ญหา
สิ่ งแวดล้อม ทั้งในภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ
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1. ผลการเปรี ยบเทียบการมี ส่วนร่ วมของผูป้ ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในการป้ องกันและ
แก้ไขปั ญหาสิ่ งแวดล้อม ตามตัวแปรกลุ่ม อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส ระยะในการประกอบกิจการ และ
ขนาดของอุตสาหกรรมที่รับผิดชอบ ซึ่งทดสอบความแตกต่างโดยใช้ค่า เอฟ (F-test) ปรากฏผลวิเคราะห์ดงั นี้
1.1 กลุ่มอายุ พบว่า ผูป้ ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรม ที่มีอายุต่างกัน มีส่วนร่ วมในการป้ องกัน
และแก้ไขปัญหาสิ่ งแวดล้อม ทั้งในภาพรวม และรายด้านไม่แตกต่างกัน
1.2 กลุ่มระดับการศึกษา พบว่า โดยภาพรวม ผูป้ ระกอบการโรงงานที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มี
ส่ วนร่ วมป้ องกันและแก้ไขปั ญหาสิ่ งแวดล้อมในเขตนิ คมอุตสาหกรรม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ผูป้ ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรม มีส่วนร่ วมในด้านการร่ วม
รับรู ้ปัญหาสิ่ งแวดล้อม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ส่ วนด้านการร่ วมวางแผนป้ องกันและ
แก้ไขปั ญหาสิ่ งแวดล้อม และด้านการร่ วมดําเนิ นการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาสิ่ งแวดล้อม มีส่วนร่ วมแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 สําหรับด้านการร่ วมติดตามประเมินผลโครงการหรื อกิจกรรมป้ องกันและ
แก้ไขปัญหาสิ่ งแวดล้อม พบว่า การมีส่วนร่ วมแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ
1.3 สถานภาพการสมรส พบว่า ผูป้ ระกอบการที่มีสถานภาพสมรสต่างกัน มีส่วนร่ วมป้องกันและ
แก้ไขปัญหาสิ่ งแวดล้อมโดยภาพรวม และรายด้านไม่แตกต่างกัน
1.4 ระยะเวลาในการประกอบกิจการ พบว่า ผูป้ ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรมที่มีระยะเวลาใน
การประกอบกิจการต่างกัน การมีส่วนร่ วมป้ องกันและแก้ไขปั ญหาสิ่ งแวดล้อมในเขตนิ คมอุตสาหกรรมบางพลี
ในภาพรวม ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ผูป้ ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรม มีส่วนร่ วมด้าน
การร่ วมรั บรู ้ ปัญหาสิ่ งแวดล้อม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่ วนด้านการร่ วมวางแผน
ป้ องกันและแก้ไขปั ญหาสิ่ งแวดล้อม และด้านการร่ วมดําเนิ นการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาสิ่ งแวดล้อม พบว่า มี
ส่ วนร่ วมแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สําหรับด้านการร่ วมติดตามประเมินผลโครงการหรื อ
กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่ งแวดล้อม พบความแตกต่างอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ
1.5 ขนาดของอุตสาหกรรมที่รับผิดชอบ พบว่า ผูป้ ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในเขตนิ คม
อุ ต สาหกรรมบางพลี ที่ มี ข นาดของอุ ต สาหกรรมที่ รั บ ผิ ด ชอบต่ า งกัน มี ส่ ว นร่ ว มป้ อ งกัน และแก้ไ ขปั ญ หา
สิ่ ง แวดล้อมในภาพรวม แตกต่ างกัน อย่างมี นัย สําคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .01 เมื่ อ พิจ ารณาเป็ นรายด้า น พบว่ า
ผูป้ ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรม มีส่วนร่ วมรั บรู ้ ปัญหาสิ่ งแวดล้อม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 สําหรับด้านการร่ วมวางแผนป้ องกันและแก้ไขปั ญหาสิ่ งแวดล้อม ด้านการร่ วมดําเนินการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาสิ่ งแวดล้อม และด้านการร่ วมติดตามประเมินผลโครงการป้องกันและแก้ไขปั ญหาสิ่ งแวดล้อม มีส่วน
ร่ วมแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. สรุ ปความคิดเห็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะ ทั้ง 5 ด้าน พบว่า ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มี
ความถี่มากที่สุดในแต่ละด้าน มีดงั ต่อไปนี้
2.1 ด้านการป้องกันและแก้ไขปั ญหาขยะมูลฝอย ข้อที่ 1 ควรจัดตั้งถังขยะเพิ่มตามป้ายรถเมล์ใน
เขตนิคมอุตสาหกรรม และตั้งถังขยะตามจุดให้เห็นชัดเจน ทุกๆ 100 เมตร ควรคัดแยกประเภทขยะก่อนทิ้ง และ
คัดแยกขยะก่อนขนย้าย (n = 12 ราย)
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2.2 ด้านการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาอากาศเป็ นพิษ ข้อที่ 1 ควรสวมใส่ หน้ากากป้ องกันขณะ
ปฏิบตั ิงาน (n = 8 ราย)
2.3 ด้านการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาเสี ยงดังเกินกฎหมายกําหนด ข้อที่ 1 ควรอบรมให้ความรู ้
เกี่ยวกับมลพิษทางเสี ยงแก่พนักงาน และกําหนดให้ใส่ ที่ปิดหูทุกครั้งที่เข้าทํางานที่มีเสี ยงดัง (n = 12 ราย)
2.4 ด้านการป้ องกันและแก้ไขปั ญหานํ้าเสี ย ข้อที่ 1 ทุกโรงงานต้องมีบ่อดักไขมัน ควบคุมนํ้าที่
ปล่อยจากโรงงาน และทําการบําบัดนํ้าเสี ยก่อนปล่อยลงสู่ ท่อระบายนํ้า (n = 12 ราย)
2.5 ด้านการป้องกันและแก้ไขปั ญหาทัศนะวิสัย ความไม่น่าดู ความไม่เป็ น ระเบียบเรี ยบร้อย ข้อที่
1 ควรจัดระเบียบในโรงงาน สร้ างสวนสาธารณะ มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบและดูแลรักษาความสะอาดอยู่เสมอ
(n = 12 ราย)
อภิปรายผลการวิจยั
1. การมีส่วนร่ วมป้ องกันและแก้ไขปั ญหาสิ่ งแวดล้อม ของผูป้ ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในเขต
นิ คมอุตสาหกรรมบางพลี ทั้งในภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ประภาพร
ศรี สถิตย์ธรรม (อ้างถึ งใน ศิรวุฒิ เนี ยมวัฒนะ,2547, หน้า 32 )ที่ศึกษา เรื่ อง “การมีส่วนร่ วมของคณะกรรมการ
ชุมชนในการจัดการสิ่ งแวดล้อม พบว่า ระดับการมีส่วนร่ วมของคณะกรรมการชุมชน ในการจัดการสิ่ งแวดล้อม
อยูใ่ นระดับสู ง และสอดคล้องกับงานวิจยั ของราม ทิพย์รส (2547 ,บทคัดย่อ) ที่ทาํ การศึกษา เรื่ อง การมีส่วนร่ วม
ของพนักงานบริ ษทั เอ็นอีซี โทคิน อิเลกทรอนิ กส์ (ประเทศไทย) จํากัด ในการจัดการสิ่ งแวดล้อม ผลการศึกษา
พบว่า พนักงาน บริ ษทั เอ็นอีซี โทคิน อิเล็กทรอนิ กส์ (ประเทศไทย) จํากัด มีส่วนร่ วมในการจัดการสิ่ งแวดล้อม
อยู่ในระดับมาก ที่ เป็ นเช่ นนี้ อาจเป็ นเพราะ ผูป้ ระกอบการ โรงงานอุตสาหกรรม คณะกรรมการชุ มชน หรื อ
พนักงานบริ ษทั ต่างมองเห็นความสําคัญและผลกระทบของปั ญหาสิ่ งแวดล้อม และต้องการที่จะมีส่วนร่ วมในการ
ป้ องกันและแก้ไขปั ญหาสิ่ งแวดล้อมให้ดีข้ ึน เพื่อคุณภาพชี วิตที่ดีข้ ึนของตนเอง คนในโรงงานอุตสาหกรรม ใน
บริ ษทั หรื อในชุมชน
2. การร่ วมรับรู ้ปัญหาของผูป้ ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางพลี ในการ
วิ จัย เรื่ องนี้ พบว่า มี ร่ ว มรั บ รู ้ ปั ญหาด้า นสิ่ ง แวดล้อ ม อยู่ในระดับ ปานกลางเท่ านั้น ซึ่ ง เป็ นค่า เฉลี่ ย ตํ่าสุ ด ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ จีระชัย ไกรกังวาร (2544, หน้า 77) ศึกษาเรื่ อง การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการ
กําจัดขยะมูลฝอย จังหวัดอุบลราชธานี ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนส่ วนใหญ่ในเขตเทศบาลเมืองวาริ นชําราบ มี
ส่ วนร่ วมในการกําจัดขยะมูลฝอยในระดับปานกลาง ปั จจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการกําจัดขยะ
มูลฝอย คือ ระดับการศึกษา การเป็ นสมาชิกกลุ่มทางสังคม และปั จจัยด้านสังคมและจิตวิทยา ได้แก่ ปั จจัยด้านการ
ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่ องขยะมูลฝอยและการรักษาความสะอาด และปัจจัยด้านความรู ้ความเข้าใจใน
เรื่ องขยะมูลฝอย ที่ เป็ นเช่ นนี้ อาจเป็ นเพราะผูป้ ระกอบการส่ วนใหญ่ จะร่ วมรั บรู ้ ปัญหาสิ่ งแวดล้อมและให้
ความสํา คัญ ในเฉพาะอาณาบริ เ วณที่ เ ป็ นเขตโรงงานของตนเองเท่ า นั้น ดัง นั้น ในการที่ จ ะร่ ว มรั บ รู ้ ปั ญ หา
สิ่ งแวดล้อมที่อยูเ่ กินขอบเขตความรับผิดชอบ เป็ นสิ่ งที่อาจไม่อยูใ่ นความสนใจมากนักและอาจจะเป็ นการก้าวก่าย
กับความรับผิดชอบของผูอ้ ื่นได้
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3. การเปรี ยบเทียบการมี ส่วนร่ ว มของผูป้ ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในการป้ องกันและแก้ไข
ปั ญหาสิ่ งแวดล้อม ตามตัวแปร เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส ระยะเวลาในการประกอบกิจการ และ
ขนาดของอุตสาหกรรมที่รับผิดชอบ สามารถนําผลการวิจยั มาอภิปรายได้ ดังนี้
3.1 เพศ พบว่า ผูป้ ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรม บางพลี ที่มีเพศ ต่างกัน
มีส่วนร่ วมป้องกันและแก้ไขปั ญหาสิ่ งแวดล้อม ในภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั
ของ วิโรจน์ ตันติธรรม (2542, หน้า 276) ที่ศึกษาการมีส่วนร่ วมของประชาชนตําบลเสม็ด อําเภอเมือง จังหวัด
ชลบุรี ในการกําจัดขยะ ผลการศึกษาพบว่า เพศ เป็ นปั จจัยด้านบุคคลของประชาชนที่ไม่ทาํ ให้ระดับการมีส่วน
ร่ วมของประชาชนแตกต่างกัน รวมทั้งงานวิจยั ของ บุญเชิ ด หนู อิ่ม (2542, หน้า 6) ที่ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่ มี
ความสัมพันธ์กบั การมีส่วนร่ วมในการดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อมของปลัดองค์การบริ หารส่ วนตําบลในพื้นที่พฒั นา
ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ผลการศึกษา พบว่า เพศ เป็ นปั จจัยส่ วนบุคคลที่ไม่ทาํ ให้เกิดแตกต่างในการมีส่วนร่ วม
ในการดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อม ที่เป็ นเช่นนี้ อาจเป็ นเพราะ ทั้งผูป้ ระกอบการ ประชาชน หรื อปลัดองค์การบริ หาร
ส่วนตําบล แม้จะมีเพศต่างกัน ก็สามารถที่จะมีส่วนร่ วมป้องกันและแก้ไขปั ญหาสิ่ งแวดล้อมได้เช่นเดียวกัน
3.2 อายุ พบว่า ผูป้ ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางพลี ที่มีอายุ ต่างกัน มี
ส่ วนร่ วมป้ องกันและแก้ไขปั ญหาสิ่ งแวดล้อมทั้งในภาพรวม และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ซึ่ งจะสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ วิไลวรรณ ต้นตระกูลไชย (2545, บทคัดย่อ) ที่ศึกษา การมีส่วนร่ วมของประชาชนในเขตตําบลบาง
ตาเถร อําเภอสองพี่นอ้ ง จังหวัดสุ พรรณบุรี ต่อการกําจัดขยะมูลฝอย ซึ่ งพบว่า อายุ เป็ นปั จจัยที่ไม่มีผลต่อการมี
ส่ วนร่ วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย ที่เป็ นเช่นนี้ เพราะผูป้ ระกอบการ หรื อประชาชนกลุ่มอายุต่างๆ
ย่อมมีส่วนร่ วมป้องกันและแก้ไขปั ญหาสิ่ งแวดล้อมได้เช่นเดียวกัน
3.3 ระดับการศึกษา พบว่า ในภาพรวม ผูป้ ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรม
บางพลี ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มี ส่วนร่ วมป้ องกันและแก้ไขปั ญหาสิ่ งแวดล้อม ต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 สําหรับรายด้าน ผูป้ ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางพลี ที่มีระดับ
การศึกษาต่างกัน มีส่วนร่ วมป้องกันและแก้ไขปั ญหาสิ่ งแวดล้อม ด้านการร่ วมรับรู ้ปัญหาสิ่ งแวดล้อม แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ด้านการร่ วมวางแผนป้ องกันและแก้ไขปั ญหาสิ่ งแวดล้อม และด้านการร่ วม
ดําเนิ นการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาสิ่ งแวดล้อ ม มี ส่ว นร่ ว มแตกต่ างกันอย่า งมี นัย สําคัญทางสถิ ติ ที่ร ะดับ.01
สําหรับด้านการร่ วมติดตามประเมินผลโครงการหรื อกิจกรรมป้ องกันและแก้ไขปั ญหาสิ่ งแวดล้อม พบว่า การมี
ส่ วนร่ วมไม่แตกต่างกัน ผลการวิจยั ดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ศิรวุฒิ เนียมวัฒนะ (2547, หน้า 37) ที่
ศึกษา การมีส่วนร่ วมของคณะกรรมการชุ มชนในการอนุ รักษ์แม่น้ าํ เจ้าพระยา ในเขตเทศบาลนครนนทบุรี ผล
การศึกษาพบว่า ระดับการศึกษาที่ ดี เป็ นคุณสมบัติส่วนตัวที่ มีผลต่ อการมี ส่วนร่ วมของคณะกรรมการชุ มชน
นอกจากนี้ยงั สอดคล้องงานวิจยั ของ ราม ทิพย์รส (2547, บทคัดย่อ) ซึ่ งศึกษาเรื่ อง การมีส่วนร่ วมของพนักงาน
บริ ษทั เอ็นอีซี โทคิน อิเลกทรอนิ กส์ (ประเทศไทย) จํากัดในการจัดการสิ่ งแวดล้อม ผลการศึกษา พบว่า ปั จจัย
ด้า นการศึ ก ษา มี ผ ลต่ อ ระดับ การมี ส่ ว นร่ วมในการจัด การสิ่ ง แวดล้อ มของพนัก งาน ที่ เ ป็ นเช่ น นี้ เพราะ
ผูป้ ระกอบการ คณะกรรมการชุ มชน หรื อพนักงานบริ ษทั ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน อาจมี ความคิดเห็ นหรื อ
จิตสํานึกในการรับรู ้ปัญหาสิ่ งแวดล้อมต่างกัน จึงทําให้การมีส่วนร่ วมป้ องกันและแก้ไขปั ญหาสิ่ งแวดล้อมในแต่
ละด้านแตกต่างกัน
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3.4 สถานภาพสมรส พบว่า ผูป้ ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในเขตนิ คมอุตสาหกรรมบางพลี ที่มี
สถานภาพการสมรส ต่างกัน มีส่วนร่ วมป้องกันและแก้ไขปั ญหา สิ่ งแวดล้อมในภาพรวม และรายด้าน ไม่แตกต่าง
กัน ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ บุญเชิ ด หนูอิ่ม (2542,หน้า 6) ที่ได้ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั การมี
ส่ ว นร่ ว มในการดู แ ลรั ก ษา สิ่ ง แวดล้อ มของปลัด องค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตํา บลในพื้ น ที่ พ ฒ
ั นาชายฝั่ งทะเลภาค
ตะวันออก ผลการศึกษา พบว่า สถานภาพสมรส เป็ นปั จจัยที่ไม่ทาํ ให้เกิดความแตกต่างในการมีส่วนร่ วมดูแล
รักษาสิ่ งแวดล้อม ที่เป็ นเช่นนี้เพราะ ผูป้ ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรม หรื อปลัดองค์การบริ หารส่ วนตําบล เป็ น
นัก บริ ห ารและเป็ นผูท้ ี่ มี ค วามรู ้ ค วามเข้า ใจเกี่ ย วกับ ปั ญ หาของสิ่ ง แวดล้อ มต่ า งๆ เป็ นอย่างดี ดัง นั้น แม้จ ะมี
สถานภาพสมรสต่างกัน แต่การมีส่วนร่ วมป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่ งแวดล้อมก็ไม่แตกต่างกัน
3.5 ระยะเวลาในการประกอบกิ จการ พบว่า ผูป้ ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในเขตนิ ค ม
อุตสาหกรรมบางพลี ที่ มีระยะเวลาในการประกอบกิ จการ มี ส่วนร่ วมป้ องกันและแก้ไขปั ญหาสิ่ งแวดล้อมใน
ภาพรวม ไม่แตกต่างกัน ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ บุพชาติ เติมทานาม (2546, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่ อง ความ
คิดเห็นของผูป้ ระกอบการในนิคมอุตสาหกรรมบางปู ที่มีต่อการจัดการระบบสาธารณูปโภคของบริ ษทั โกลบอล
ยู ทิ ลิ ต้ ี เซอร์ วิ ส จํา กัด ซึ่ งพบว่ า ระยะเวลาในการประกอบกิ จ การ และระยะเวลาในการทํา งานในนิ ค ม
อุตสาหกรรมบางปู ไม่ใช่ ปัจจัยที่มีผลต่อความคิดเห็นของผูป้ ระกอบการที่ระดับนัยสําคัญ .05 แต่ผลงานวิจยั
ดังกล่าวไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ของ สุ ธน คงสวัสดิ์ (อ้างถึงใน ราม ทิพย์รส, 2547, หน้า 15) ที่ศึกษาการมีส่วน
ร่ วมของประชาชนในการจัดการปั ญหาสิ่ งแวดล้อม บริ เวณนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และพบว่า ระยะเวลาที่อยู่
อาศัย มีผลให้ระดับการมีส่วนร่ วมในการจัดการปั ญหาสิ่ งแวดล้อม บริ เวณนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดแตกต่าง
กัน กล่ า วคื อ ระดับ การมี ส่ ว นร่ วมจะผัน แปรตามระยะเวลาที่ อ ยู่ อ าศัย ที่ เ ป็ นเช่ น นี้ อาจเป็ นเพราะ กลุ่ ม
ผูป้ ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรมมีสถานะทางสังคมที่สูง แม้จะมีระยะเวลาในการประกอบการต่างกัน ก็ตอ้ ง
ปฏิบตั ิอยูภ่ ายใต้กฎระเบียบ และสภาพแวดล้อมเดียวกัน ในการดําเนินกิจการในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางพลี จึง
มีส่วนร่ วมไม่แตกต่างกัน ส่ วนประชาชนที่อยูอ่ าศัยในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด มีความเป็ นอิสระมากกว่า
แต่ ก็มี บ ทบาทและความรั บ ผิ ด ชอบน้อ ยกว่ าผูป้ ระกอบการ เนื่ อ งจากการอยู่อ าศัย เป็ นเวลานาน อาจได้รั บ
ผลกระทบมากกว่า ผูท้ ี่อยู่อาศัยภายในระยะเวลาสั้นๆ จึ งทําให้การมีส่วนร่ วมในการจัดการปั ญหาสิ่ งแวดล้อม
แตกต่างกัน
3.6 ขนาดของอุตสาหกรรมที่รับผิดชอบ พบว่าโดยภาพรวม ผูป้ ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรม ใน
เขตนิคมอุตสาหกรรมบางพลี ที่มีขนาดของอุตสาหกรรมที่รับผิดชอบต่างกัน มีส่วนร่ วมป้องกันและแก้ไขปั ญหา
สิ่ งแวดล้อม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ผูป้ ระกอบการ
โรงงานอุตสาหกรรม มีส่วนร่ วมรับรู ้ปัญหาสิ่ งแวดล้อม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ด้านการ
ร่ วมวางแผนป้ องกันและแก้ไขปั ญหาสิ่ งแวดล้อม ด้านการร่ วมดําเนิ นการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาสิ่ งแวดล้อม
และด้านการร่ วมติดตามประเมินผลโครงการป้องกันและแก้ไขปั ญหาสิ่ งแวดล้อม มีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ บุพชาติ เติมทานาม (2546, บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาความคิดเห็น
ของผูป้ ระกอบการในนิ คมอุตสาหกรรมบางปู ที่มีต่อการจัดการระบบสาธารณู ปโภคของบริ ษทั โกลบอลยูทิลิต้ ี
เซอร์ วิส จํากัด ซึ่ งพบว่า ปั จจัยในด้านประเภทของกิจการ ไม่ใช่ปัจจัยที่มีผลต่อความคิดเห็นของผูป้ ระกอบการที่
ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ที่เป็ นเช่นนี้อาจเป็ นเพราะ ผูป้ ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรม ที่มีขนาดของ
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อุตสาหกรรมที่รับผิดชอบ หรื อประเภทของกิจการต่างกัน มีความรับผิดชอบหรื อภาระงานในลักษณะเดียวกัน จึง
ทําให้การมีส่วนร่ วมป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่ งแวดล้อมไม่แตกต่างกัน
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะสําหรับนิคมอุตสาหกรรมบางพลีหรื อหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้ องกับโรงงานอุตสาหกรรม
1.1 การนิ คมอุตสาหกรรมบางพลี ควรมีมาตรการส่ งเสริ มการร่ วมรั บรู ้ ปัญหา สิ่ งแวดล้อมของ
ผูป้ ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางพลีให้สูงขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากผลจากการวิจยั พบว่า
การร่ วมรับรู ้ปัญหาสิ่ งแวดล้อมของผูป้ ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางพลี มีค่าเฉลี่ย
ตํ่าสุด คือ อยูใ่ นระดับปานกลางเท่านั้น
1.2 ควรมี หน่ วยงานหรื อบุคลากรเฉพาะที่ รับผิดชอบเกี่ ยวกับปั ญหาสิ่ งแวดล้อม ของการนิ คม
อุตสาหกรรมบางพลี เพื่อติ ดตามตรวจสอบการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาสิ่ งแวดล้อมของโรงงานอุตสาหกรรม
ต่างๆ
1.3 การนิ คมอุตสาหกรรมบางพลี ควรทําข้อตกลงหรื อความร่ วมมือกับหน่วยงานราชการที่อยู่ใน
ท้อ งถิ่ น นั้ นๆ เพื่ อ ร่ วมมื อ กัน จัด ทํา โครงการสร้ า งจิ ต สํ า นึ ก ด้า นสิ่ ง แวดล้อ ม ให้ กับ พนัก งานของโรงงาน
อุตสาหกรรมและประชาชนที่ อ ยู่โดยรอบ หรื อถ้ามี อยู่แล้วก็ควรยึด ถื อว่าโครงการด้านนี้ เป็ นภารกิ จที่ สําคัญ
เนื่องจากพนักงานส่ วนใหญ่ของโรงงานอุตสากรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางพลี มีที่อยูอ่ าศัยในอาณาบริ เวณ
ของการเคหะแห่งชาติบางพลี ซึ่ งสร้างเป็ นแฟลตโครงการบ้านเอื้ออาทร 1-4 จึงสามารถเข้าร่ วมโครงการได้อย่าง
สะดวก
2. ข้ อเสนอแนะสําหรับการวิจยั ครั้งต่ อไป
2.1 ควรทําการศึกษาเกี่ยวกับการมีส่วนร่ วมป้ องกันและแก้ไขปั ญหาสิ่ งแวดล้อมของผูป้ ระกอบการ
โรงงานอุตสาหกรรมทุกเขตนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรปราการ
2.2 ควรศึกษาเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาสิ่ งแวดล้อมระหว่างเขตนิ คม
อุตสาหกรรมต่างๆ
2.3 ควรศึกษาเปรี ยบเทียบปั ญหาและอุปสรรคในการมีส่วนร่ วมป้องกันและแก้ไขปั ญหาสิ่ งแวดล้อม
ของผูป้ ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรม ในจังหวัดสมุทรปราการ กับจังหวัดอื่นๆ
2.4 ควรศึกษาโดยใช้ระเบียบวิธีวิจยั เชิงคุณภาพ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ลึกซึ้งยิง่ ขึ้น
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วัฒ นธรรมองค์ กรของโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1*
Organizational Culture in Primary Schools in Samutprakarn Education
Service Area 1
นางสาวพี ร ยา ภู่ ศ รี * *
Miss Peeraya Pusri
บทคัดย่อ
การวิจยั นี้ มี วตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับวัฒนธรรมองค์กรของโรงเรี ยนประถมศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ในภาพรวม เพื่อเปรี ยบเทียบระดับวัฒนธรรมองค์กรของโรงเรี ยนประถมศึกษาใน
เขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ตามสถานภาพของบุคลากร ได้แก่ ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน จําแนกตามระดับ
การศึกษา และประสบการณ์ การทํางาน ส่ วนครู ผูส้ อน จําแนกตามเพศ และอายุ การวิจยั ครั้ งนี้ ใช้การวิ จยั เชิ ง
สํารวจ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั เป็ นผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนและครู ผูส้ อนของโรงเรี ยนประถมศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 จํานวน 336 คน เครื่ องมื อที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม แบบมาตราส่ วน
ประมาณค่า 5 ระดับ มี ค่าความเชื่ อมัน่ 0.94 วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และทดสอบค่าที
ผลการวิ จั ย พบว่ า ระดั บ วัฒ นธรรมองค์ก รของโรงเรี ยนประถมศึ ก ษาในเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
สมุทรปราการ เขต 1 ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยเรี ยงลําดับของวัฒนธรรมองค์กรที่มีค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อย ได้ดงั นี้ ด้านลักษณะสร้างสรรค์ ด้านลักษณะเฉื่ อยชา และด้านลักษณะเชิ งรุ ก เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่
ละมิติ โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้ดงั นี้ ด้านลักษณะสร้างสรรค์ ปรากฏผลคือ มิติเน้นความสําเร็ จ
มิ ติ เ น้น ความสัจ การแห่ ง ตน มิ ติ เ น้น ไมตรี สั ม พัน ธ์ และมิ ติ เ น้นบุ ค คลและการกระตุ ้น ด้า นลัก ษณะเฉื่ อ ยชา
ปรากฏผลคือ มิติเน้นกฎระเบียบ มิติเน้นการพึ่งพา มิติเน้นเห็นพ้องด้วย และมิติเน้นการหลีกเลี่ยง ด้านลักษณะเชิง
รุ กปรากฏผลคือ มิ ติ เน้น ความสมบู รณ์ แ บบ มิ ติ เ น้นการแข่ง ขัน มิ ติ เน้นอํานาจ และมิ ติเน้นการเห็ นตรงข้าม
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมีความคิดเห็นต่อระดับวัฒนธรรมองค์กรสู งกว่าครู ผสู ้ อน และแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.001 ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนที่จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีความคิดเห็นต่อระดับวัฒนธรรมองค์กรสู ง
กว่าผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนที่จบการศึกษาระดับสู งกว่าปริ ญญาตรี และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนที่มีประสบการณ์นอ้ ย มีความคิดเห็นต่อระดับวัฒนธรรมองค์กรสู งกว่าผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนที่
มี ป ระสบการณ์ ม าก และแตกต่ างกันอย่า งไม่ มีนัยสําคัญ ทางสถิ ติ ครู ผูส้ อนเพศชายมี ค วามคิ ดเห็ นต่ อ ระดับ
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ครุ ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริ หารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
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วัฒนธรรมองค์กรสูงกว่าครู ผสู ้ อนเพศหญิง และแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ และครู ผสู ้ อนที่มีอายุนอ้ ย
มีความคิดเห็นต่อระดับวัฒนธรรมองค์กรสู งกว่าครู ผสู ้ อนที่มีอายุมาก และแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ
Abstract
The objectives of the study were to study all of the levels of organizational culture in primary schools
in Samutprakarn Education Service Area 1 by comparing the statuses of personnel: the executives in schools
classified by education and working experience, and the teachers classified by gender and age. This research
methodology was survey research using random sampling method to obtain 336 executives and teachers in
primary schools in Samutprakarn Education Service Area 1. The instrument for data collection was 5-scale
rating questionnaire with .94 reliability index. This data was analyzed by frequency, percentage, mean, standard
deviating and t-test for hypothesis testing.
Research results indicated that the organizational culture of primary schools in Samut Prakarn
Educational Service Area 1 was very good ranked in descending order were: creative characteristics, inactivity,
and proactive characteristics. Considered in terms of mean scores of each dimension, ranked in descending
order were: creativity—emphasis on achievement, self-realization dimension, friendly relationship dimension,
emphasis on individuals and motivation, inactive dimension—regulation emphasis dimension, reliance
dimension, agreement dimension, and avoidance dimension; proactive characteristics—emphasis on perfection
dimension, competitiveness dimension, emphasis on power dimension, and contradictory view dimension.
School administrators had significantly higher opinion concerning organizational culture than teachers at .001.
School administrators with Bachelor degrees and those with higher than Bachelor degree education had
significantly higher opinions toward organizational culture at .05. Administrators with less experience had
higher opinions toward organizational culture than administrators with more experience, but the difference was
not statistically significant. Male teachers had higher opinion toward organizational culture than female
teachers, but the difference was not statistically significant. Similarly, younger teachers had higher opinion
toward organizational culture than older teachers, but the difference was not statistically significant.
ความนํา
การจัดการศึกษาตามแนวของกระทรวงศึกษาธิ การคือ การเร่ งรัดการปฏิรูปการศึกษาโดยยึดคุณธรรม
นําความรู ้ มุ่งมัน่ ที่จะขยายโอกาสทางการศึกษาของประชาชนให้กว้างขวางและทัว่ ถึง โดยคํานึ งถึงการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ เสริ มสร้างความตระหนักในคุณค่าของปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง
ความสมานฉันท์ สันติวิธี วิถีชีวิตประชาธิ ปไตย พัฒนาคนโดยใช้คุณธรรมเป็ นพื้นฐานของกระบวนการเรี ยนรู ้ที่
เชื่ อมโยงความร่ วมมือของสถาบันครอบครัว ชุ มชน สถาบันทางศาสนาและสถาบันการศึกษา เน้นการกระจาย
อํานาจไปสู่เขตพื้นที่สถานศึกษา และท้องถิ่น รวมทั้งการมีส่วนร่ วมของประชาชนและภาคเอกชน
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การดําเนินการบริ หารจัดการการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 จึงมีหน้าที่
ดําเนิ น การให้เป็ นไปตามอํานาจหน้าที่ ของคณะกรรมการเขตพื้น ที่ การศึกษาตามมาตรา 36 แห่ งราชบัญญัติ
ระเบี ย บบริ หารราชการกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร พ.ศ. 2546 และมุ่ ง ดํ า เนิ น งานตามแนวนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิ การ และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด ซึ่ งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1 จึงเป็ นองค์กรนําในการบริ หารจัดการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ขั้น
พื้นฐานทั้งด้านปริ มาณ คุณภาพและพัฒนาสู่มาตรฐานสากล
โรงเรี ยนประถมศึกษา จึ งเป็ นสถาบันที่ มีความสําคัญต่อการพัฒนาระบบการศึกษาของชาติ แต่ด้วย
โรงเรี ยนประถมศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 มีจาํ นวนมาก จึงมีสภาพที่แตกต่างกันทั้งในด้าน
ปั จจัยพื้นฐานของโรงเรี ยน สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคม ทําให้การจัดการศึกษาของโรงเรี ยนมีลกั ษณะ
หลากหลายและแตกต่างกัน ซึ่ งส่ งผลถึงคุณภาพของการศึกษา การที่โรงเรี ยนประถมศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
สมุ ท รปราการ เขต 1 จะประสบความสํา เร็ จ ในการบริ หารนั้น ย่ อ มต้อ งอาศัย ปั จ จัย หลายด้า นสนับ สนุ น
วัฒนธรรมองค์กรจึงเป็ นปั จจัยที่สาํ คัญอีกประการหนึ่ งที่ผบู ้ ริ หารควรคํานึงถึง เพราะเป็ นเรื่ องเกี่ยวข้องกับความ
เชื่ อ พฤติกรรมปกติ ของบุคคล บรรทัดฐาน ค่านิ ยม ปรัชญา กฎเกณฑ์ต่างๆ ความรู ้สึกหรื อบรรยากาศ เทคโนโลยี
ของบุคคลในสังคม ซึ่ งวัฒนธรรมเหล่านี้ ถูกกําหนดจากพื้นฐานความเชื่ อภายในองค์กร และมีผลกระทบต่ อ
พฤติกรรมของบุคคลในองค์กรนั้น ๆ วัฒนธรรมองค์กรมีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมของบุคคล และช่วยให้บุคลากร
ในองค์กรเข้าใจว่าการปฏิบตั ิใดที่ได้รับการพิจารณาว่ายอมรั บได้ส่งผลให้เกิดแนวการปฏิบตั ิที่สืบต่อกันไปใน
อนาคต
บุคลากรในโรงเรี ยนเป็ นองค์ประกอบที่สาํ คัญในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ โดยสภาพปั ญหาเกี่ยวกับ
การบริ หารทรัพยากรบุคลากรของโรงเรี ยนเป็ นสิ่ งที่ก่อให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบตั ิงาน ทั้งในเรื่ องความขัดแย้ง
การปรับตัวเข้ากับสังคม การพึ่งพาซึ่ งกันและกันของบุคลากร โดยองค์ประกอบเหล่านี้ลว้ นเป็ นสิ่ งที่มีผลต่อการ
พัฒนาประสิ ทธิ ภาพการทํางาน ดังนั้น การได้รับทราบถึงระดับวัฒนธรรมองค์กรของโรงเรี ยนประถมศึกษาใน
เขตพื้นที่การศึกษา สมุทรปราการ เขต 1 ของบุคลากรต่อระดับวัฒนธรรมองค์กรในภาพรวม และการเปรี ยบเทียบ
ระดับวัฒนธรรมองค์กรของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนและครู ผสู ้ อน ปั จจัยด้านเพศ อายุของครู ผสู ้ อน ระดับการศึกษาและ
ประสบการณ์การทํางานของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน ต่อการปฏิบตั ิงานวัฒนธรรมองค์กร ซึ่ งผลของการวิจยั นี้ สามารถ
นําไปพิจารณาวางแผนกําหนดนโยบายเพื่อปรับปรุ งแก้ไขวิธีการปฏิ บตั ิ งานของบุคลากรที่เกี่ยวกับวัฒนธรรม
องค์กรของโรงเรี ยนประถมศึกษาในเขตพื้นที่สมุทรปราการ เขต 1 ให้มีประสิ ทธิภาพมากขึ้น และเป็ นแนวทางใน
การวางแผนการพัฒนางานในโรงเรี ยนให้มีคุณภาพเทียบเท่ากับหน่วยงานและองค์กรอื่นๆ เพิ่มประสิ ทธิภาพและ
ประสิ ทธิผลในการปฏิบตั ิงานโดยบุคลากรในองค์กรมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาระดับวัฒนธรรมองค์กรของโรงเรี ยนประถมศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ
เขต 1 ในภาพรวม
กกกกกกกก2.
เพื่อเปรี ยบเทียบระดับวัฒนธรรมองค์กรของโรงเรี ยนประถมศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1 ตามสถานภาพของบุคลากร ได้แก่ ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนและครู ผสู ้ อน กกกกกกกก
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3.
เพื่อเปรี ยบเที ยบระดับวัฒนธรรมองค์กรของโรงเรี ยนประถมศึกษาในเขตพื้นที่ การศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1 ตามสถานภาพของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน จําแนกตามระดับการศึกษา ได้แก่ ระดับปริ ญญาตรี
และระดับสู งกว่าปริ ญญาตรี
4.
เพื่อเปรี ยบเที ยบระดับวัฒนธรรมองค์กรของโรงเรี ยนประถมศึกษาในเขตพื้นที่ การศึกษา
สมุ ท รปราการ เขต 1 ตามสถานภาพของผูบ้ ริ หารโรงเรี ย น จําแนกตามประสบการณ์ การทํางาน ได้แก่
ประสบการณ์นอ้ ย และประสบการณ์มาก
5.
เพื่อเปรี ยบเที ยบระดับวัฒนธรรมองค์กรของโรงเรี ยนประถมศึกษาในเขตพื้นที่ การศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1 ตามสถานภาพของครู ผสู ้ อน จําแนกตามเพศ ได้แก่ เพศชาย และเพศหญิง
6. เพื่ อ เปรี ยบเที ย บระดับ วัฒ นธรรมองค์ ก รของโรงเรี ยนประถมศึ ก ษาในเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
สมุทรปราการ เขต 1 ตามสถานภาพของครู ผสู ้ อน จําแนกตามอายุ ได้แก่ อายุนอ้ ย และอายุมาก
สมมุติฐานการวิจยั
1. ระดับวัฒนธรรมองค์กรของโรงเรี ยนประถมศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาในเขตพื้นที่สมุทรปราการ
เขต 1 ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
2. ระดับวัฒนธรรมองค์กรของโรงเรี ยนประถมศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ตาม
สถานภาพของบุคลากร ได้แก่ ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนและครู ผสู ้ อน แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
3. ระดับวัฒนธรรมองค์กรของโรงเรี ยนประถมศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ตาม
สถานภาพของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน จําแนกตามระดับการศึกษา ได้แก่ ระดับปริ ญญาตรี และระดับสู งกว่าปริ ญญาตรี
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
4. ระดับวัฒนธรรมองค์กรของโรงเรี ยนประถมศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ตาม
สถานภาพของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน จําแนกตามประสบการณ์การทํางาน ได้แก่ ประสบการณ์นอ้ ย และประสบการณ์
มาก แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
5.
ระดับ การปฏิ บัติ ง านวัฒ นธรรมองค์ก รของโรงเรี ย นประถมศึ ก ษาในเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
สมุทรปราการ เขต 1 ตามสถานภาพของครู ผสู ้ อน จําแนกตามเพศ ได้แก่ เพศชาย และเพศหญิง แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ
6. ระดับวัฒนธรรมองค์กรของโรงเรี ยนประถมศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ตาม
สถานภาพของครู ผสู ้ อน จําแนกตามอายุ ได้แก่ อายุนอ้ ย และอายุมาก แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนและครู ผสู ้ อนโรงเรี ยนประถมศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ปี การศึกษา 2553 จํานวน 1,020 คน
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กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่าง ผูว้ ิจยั ดําเนิ นการสุ่ มตัวอย่าง ด้วยวิธีการสุ่ ม 2 ชั้น โดยสุ่ มโรงเรี ยน 20% จากโรงเรี ยน
ทั้งหมด 116 โรงเรี ยน ได้ 24 โรงเรี ยน และสุ่ มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) จากจํานวนประชากรทั้งหมด
1,020 คน ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้ น 336 คน
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ในครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามที่สร้างขึ้นมีค่าความเชื่อมัน่ ทั้งฉบับเท่ากับ 0.94
แบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 แบบสอบถามวัฒนธรรมองค์กรของโรงเรี ยนประถมศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ
เขต 1 ผูว้ ิจยั สร้างขึ้นโดยใช้องค์ประกอบของวัฒนธรรมองค์กร ประกอบด้วยหลักการและขั้นตอนของลักษณะ
วัฒนธรรมองค์กร ได้แยกเป็ น 3 ด้าน 12 มิติ รวมจํานวนข้อคําถามทั้งหมด 60 ข้อ
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ขอหนังสื อจากโครงการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี ถึงผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนในเขตพื้นที่
การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล โดยแจกแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่างได้แก่
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนและครู ผสู ้ อน ในเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 จํานวน 336 ชุด และรับแบบสอบถาม
คืนด้วยตนเอง จํานวน 336 ชุด คิดเป็ นร้อยละ 100
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั ใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมสําเร็ จรู ปในการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยเป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณ
(Quantitative Analysis) ใช้การวิเคราะห์โดยหาค่าสถิติพ้นื ฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าเบี่ยงเบน (S.D) และ
ใช้การเปรี ยบเทียบ โดยใช้ค่า t – test (Independent)
สรุปผลการวิจยั
1. ระดับวัฒ นธรรมองค์ กรของโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นทีก่ ารศึกษาสมุทรปราการเขต 1 ในภาพรวม
จากผลการวิจัย พบว่า ระดับวัฒนธรรมองค์กรของโรงเรี ยนประถมศึกษาในเขตพื้นที่ การศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน เรี ยงตามลําดับจากมากไปน้อย ดังนี้
ด้านลักษณะสร้างสรรค์ ด้านลักษณะเฉื่ อยชา และด้านลักษณะเชิงรุ ก ตามลําดับ เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละ
มิติ เรี ยงลําดับจากมากไปน้อย ได้ดงั นี้
ด้านที่ 1 ลักษณะสร้างสรรค์ ปรากฏผลคือ มิติเน้นความสําเร็ จ มิติเน้นสัจการแห่งตน มิติเน้นไมตรี
สัมพันธ์ และมิติเน้นบุคคลและการกระตุน้ เมื่อพิจารณาในแต่ละมิติ สามารถสรุ ปผลการวิจยั ได้ ดังนี้
มิติเน้นความสําเร็ จ พบว่า วัฒนธรรมองค์กรที่ปฏิบตั ิงานมากที่สุด คือ มีความเสี ยสละและอุทิศตนใน
การปฏิ บตั ิงาน มิติเน้นสัจการแห่ งตน พบว่า วัฒนธรรมองค์กรที่ ปฏิบตั ิ มากที่ สุด คือ มีความรั กในองค์กรและ
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ต้องการให้องค์กรเจริ ญก้าวหน้าไปพร้ อมกับการปฏิ บตั ิ งาน มิ ติเน้นบุคคลและการกระตุน้ พบว่า วัฒนธรรม
องค์กรที่ปฏิบตั ิมากที่สุด คือ ให้ความยกย่องและนับถือคนอื่นที่สามารถปฏิบตั ิงานให้เกิดประโยชน์กบั หน่วยงาน
ได้ และมิติเน้นไมตรี สัมพันธ์ พบว่า วัฒนธรรมองค์กรที่ปฏิบตั ิมากที่สุด คือ มีสัมพันธภาพระหว่างเพื่อนร่ วมงาน
ลักษณะพีน่ อ้ ง
ด้านที่ 2 ลักษณะเฉื่ อยชา ปรากฏผลคือ มิติเน้นกฎระเบียบ มิติเน้นการพึ่งพา มิติเน้นเห็นพ้องด้วย
และมิติเน้นการหลีกเลี่ยง เมื่อพิจารณาในแต่ละมิติ สามารถสรุ ปผลการวิจยั ได้ ดังนี้
มิติเน้นการเห็นพ้องด้วย พบว่า วัฒนธรรมองค์กรที่ปฏิบตั ิมากที่สุด คือ จะปฏิบตั ิตวั เหมือนบุคคล
ส่ วนใหญ่ในองค์กร มิติเน้นกฎระเบียบ พบว่า วัฒนธรรมองค์กรที่ปฏิบตั ิมากที่สุด คือ ให้การยอมรับและเคารพ
ในระบบอาวุโส มิติเน้นการพึ่งพา พบว่า วัฒนธรรมองค์กรที่ปฏิบตั ิมากที่สุด คือ การตัดสิ นใจอยูท่ ี่ผบู ้ ริ หารหรื อ
ผูน้ าํ กลุ่ม จะทําให้องค์กรได้รับผลประโยชน์สูงสุ ด และมิติเน้นการหลีกเลี่ยง พบว่า วัฒนธรรมองค์กรที่ปฏิบตั ิ
มากที่สุด คือ คิดว่าเมื่อการปฏิบตั ิงานมีปัญหา การแก้ปัญหาต่างๆ เป็ นหน้าที่ของผูบ้ ริ หาร
ด้านที่ 3 ลักษณะเชิงรุ ก ปรากฏผลคือ มิติเน้นความสมบูรณ์แบบ มิติเน้นการแข่งขัน มิติเน้นอํานาจ
และมิติเน้นการเห็นตรงข้าม เมื่อพิจารณาในแต่ละมิติ สามารถสรุ ปผลการวิจยั ได้ ดังนี้
มิ ติ เ น้น การเห็ น ตรงกัน ข้า ม พบว่ า วัฒ นธรรมองค์กรที่ ปฏิ บัติ ม ากที่ สุ ด คื อ ปฏิ บ ัติ ง านโดยให้
ความสําคัญกับความสําเร็ จของงานมากกว่าขั้นตอนการปฏิบ ตั ิ งาน มิ ติเน้นอํานาจ พบว่า วัฒนธรรมองค์กรที่
ปฏิ บ ัติ ม ากที่ สุ ด คื อ มี ก ารชี้ แนะและโน้ม น้า วใจให้ค นอื่ น มี ความเห็ นคล้อยตามได้ มิ ติ เ น้น การแข่ ง ขัน พบว่ า
วัฒนธรรมองค์กรที่ปฏิบตั ิมากที่สุด คือ การปฏิบตั ิงานที่มีการแข่งขันกันในสายงานทําให้การเลื่อนขั้นตําแหน่งยิง่
มีโอกาสมากขึ้น และมิติเน้นความสมบูรณ์แบบ พบว่า วัฒนธรรมองค์กรที่ปฏิบตั ิมากที่สุด คือ การปฏิบตั ิงานที่
ยึดถือกันมานานจะเป็ นแบบอย่างที่ดี
2. ผลการการเปรี ย บเทีย บระดับวัฒ นธรรมองค์ กรของโรงเรี ย นประถมศึ กษาในเขตพื้นที่การศึ กษา
สมุทรปราการ เขต 1 ตามสถานภาพของบุคลากร ได้ แก่ ผู้บริหารโรงเรียนและครู ผู้สอน
ผลการการเปรี ยบเทียบพบว่า ในภาพรวมผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมีความคิดเห็นต่อระดับวัฒนธรรมองค์กร
สูงกว่าครู ผสู ้ อน และแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ผูบ้ ริ หาร
โรงเรี ยนและครู ผสู ้ อนมีความคิดเห็นต่อระดับวัฒนธรรมองค์กรแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทุกด้าน
3. ผลการการเปรี ย บเทีย บระดับวัฒ นธรรมองค์ กรของโรงเรี ย นประถมศึ กษาในเขตพื้นที่การศึ กษา
สมุทรปราการ เขต 1 ตามสถานภาพของผู้บริหารโรงเรีย น จําแนกตามระดับการศึกษา ได้ แก่ ระดับปริญญาตรี
และระดับสู งกว่ าปริญญาตรี
ผลการการเปรี ยบเทียบพบว่า ในภาพรวมผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนที่จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีความ
คิดเห็นต่อระดับวัฒนธรรมองค์กร สู งกว่าผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนที่จบการศึกษาระดับสู งกว่าปริ ญญาตรี และแตกต่าง
กันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนที่จบการศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี มีความคิดเห็นต่อระดับวัฒนธรรมองค์กรสู งกว่าผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนที่จบการศึกษาระดับสู งกว่าปริ ญญา
ตรี ทุกด้าน และแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติทุกด้าน
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4. ผลการการเปรี ย บเทีย บระดับวัฒ นธรรมองค์ กรของโรงเรี ย นประถมศึ กษาในเขตพื้นที่การศึ กษา
สมุทรปราการ เขต 1 ตามสถานภาพของผู้บริ หารโรงเรี ย น จําแนกตามประสบการณ์ การทํางาน ได้ แก่
ประสบการณ์ น้อย และประสบการณ์ มาก
ผลการการเปรี ยบเทียบพบว่า ในภาพรวมผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนที่มีประสบการณ์นอ้ ย มีความคิดเห็นต่อ
ระดับวัฒนธรรมองค์กรสู งกว่าผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนที่มีประสบการณ์มาก และแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทาง
สถิ ติ เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ นรายด้า น พบว่ า ผู บ้ ริ หารโรงเรี ยนที่ มี ป ระสบการณ์ น้อ ยและผู บ้ ริ หารโรงเรี ย นที่ มี
ประสบการณ์มาก มีความคิดเห็ นต่อระดับวัฒนธรรมองค์กรแตกต่างกัน 1 ด้าน คือ ด้านลักษณะเชิ งรุ ก โดย
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
5. ผลการการเปรี ย บเทีย บระดับวัฒ นธรรมองค์ กรของโรงเรี ย นประถมศึ กษาในเขตพื้นที่การศึ กษา
สมุทรปราการ เขต 1 ตามสถานภาพของครู ผู้สอน จําแนกตามเพศ ได้ แก่ เพศชาย และเพศหญิง
ผลการการเปรี ยบเทียบพบว่า ในภาพรวมครู ผสู ้ อนเพศชายมีความคิดเห็นต่อระดับวัฒนธรรมองค์กร
สู งกว่าครู ผสู ้ อนเพศหญิง และแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ครู ผสู ้ อน
เพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นต่อระดับวัฒนธรรมองค์กรแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ 1 ด้าน คือ
ด้านลักษณะสร้างสรรค์ โดยครู ผสู ้ อนเพศชาย มีความคิดเห็นต่อระดับวัฒนธรรมองค์กรสู งกว่าครู ผสู ้ อนเพศหญิง
และแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
6. ผลการการเปรี ย บเทีย บระดับวัฒ นธรรมองค์ กรของโรงเรี ย นประถมศึ กษาในเขตพื้นที่การศึ กษา
สมุทรปราการ เขต 1 ตามสถานภาพของครู ผู้สอน จําแนกตามอายุ ได้ แก่ อายุน้อย และอายุมาก
ผลการการเปรี ยบเทียบพบว่า ในภาพรวมครู ผสู ้ อนที่มีอายุนอ้ ย มีความคิดเห็นต่อระดับวัฒนธรรม
องค์กร สู งกว่าครู ผสู ้ อนที่มีอายุมาก และแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า
ครู ผูส้ อนที่มีอายุนอ้ ยและครู ผูส้ อนที่มีอายุมาก มีความคิดเห็นต่อระดับวัฒนธรรมองค์กรแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยสําคัญทางสถิติทุกด้าน
อภิปรายผล
1. ระดั บวัฒ นธรรมองค์ กรของโรงเรี ย นประถมศึ กษาในเขตพื้นที่การศึ กษาสมุทรปราการ เขต 1 ใน
ภาพรวม
จากผลการวิ จัย พบว่ า พบว่ า ระดับ วัฒ นธรรมองค์ก รของโรงเรี ยนประถมศึ ก ษาในเขตพื้ น ที่
การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ที่เป็ นเช่ นนี้ เนื่ องจาก แต่ละองค์กรจะมีวฒั นธรรมที่
แตกต่างกันออกไป ซึ่ งขึ้นอยู่กบั ประเพณี ความคิด และความเชื่ อต่างๆ ที่บุคลากรในองค์กรนํามาใช้แล้วช่ วย
ส่ งเสริ มให้องค์กรของตนเองมีการพัฒนาประสิ ทธิ ภาพของงานได้ดีข้ ึน เพราะวัฒนธรรมองค์กรจะเป็ นตัวกําหนด
พฤติกรรมของสมาชิกในองค์กร ให้มีการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ เช่น การปรับตัวขององค์กร การปรับตัวให้เข้า
กับสภาพแวดล้อม และกระบวนการในการทํางานขององค์กร ซึ่ งวัฒนธรรมองค์กรเป็ นสิ่ งที่ มีคุณค่าที่จะช่ วย
พัฒนาองค์กรให้การทํางานมีประสิ ทธิ ภาพ สอดคล้องกับแนวความคิดของ พร พิเศก (2546, หน้า 27) ที่กล่าวว่า
วัฒนธรรมองค์กร หมายถึง กลุ่มของค่านิ ยมร่ วมที่ได้รับการยอมรับในกลุ่ม มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมของสมาชิ ก
และช่วยให้สมาชิกในองค์กรเข้าใจว่าการปฏิบตั ิใดที่ได้รับการพิจารณาว่ายอมรับได้เกิดแนวการปฏิบตั ิที่สืบต่อ
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กัน มา อี ก ทั้ง ค่ า นิ ย มเหล่ า นี้ มัก จะถู ก ถ่ า ยทอดผ่า นทางเรื่ อ งราว และสื่ อ ทางสั ญลัก ษณ์ ต่ า งๆ สอดคล้อ งกับ
แนวความคิดของ Richard L. Daft (1992, pp. 318-319) ซึ่ งนิยามว่า วัฒนธรรมเป็ นชุดของค่านิยม ความเชื่อ ความ
เข้าใจและวิธีคิด (Way of Thinking) ร่ วมกันของคนในองค์กร และถ่ายทอดให้แก่สมาชิกใหม่ วัฒนธรรมจะทําให้
เกิดความรู ้สึกเป็ นส่ วนหนึ่งขององค์กร เกิดความผูกพันและเป็ นส่ วนหนึ่งของค่านิยมและความเชื่อขององค์กร
2. ผลการการเปรี ย บเทีย บระดับวัฒ นธรรมองค์ กรของโรงเรี ย นประถมศึ กษาในเขตพื้นที่การศึ กษา
สมุทรปราการ เขต 1 ตามสถานภาพของบุคลากร ได้ แก่ ผู้บริหารโรงเรียนและครู ผู้สอน
ผลการเปรี ยบเทียบพบว่า ในภาพรวมผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมีความคิดเห็นต่อระดับวัฒนธรรมองค์กรสู ง
กว่าครู ผสู ้ อน และแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ที่เป็ นเช่นนี้อาจเป็ นเพราะ ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเป็ นผูม้ ีอาํ นาจ
การตัดสิ นใจสู งสุ ดในการปฏิบตั ิงานขององค์กร และมักจะเป็ นที่ยอมรับของบุคลากรในองค์กรและบุคคลทัว่ ไป
ภายนอก ซึ่ งหน้าที่ของผูบ้ ริ หารเป็ นหน้าที่ที่ได้รับการคาดหวังจากครู ผูส้ อนและบุคลากรในโรเรี ยนในเรื่ องของ
ภาวะความเป็ นผูน้ าํ โดยส่ วนใหญ่โรงเรี ยนที่ประสบผลสําเร็ จในด้านการจัดการศึกษา ส่ วนหนึ่งมาจากผูบ้ ริ หารที่
มีความสามารถในการบริ หารงาน มีการกําหนดนโยบาย และบริ หารทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
3. ผลการการเปรี ย บเทีย บระดับวัฒ นธรรมองค์ กรของโรงเรี ย นประถมศึ กษาในเขตพื้นที่การศึ กษา
สมุทรปราการ เขต 1 ตามสถานภาพของผู้บริหารโรงเรีย น จําแนกตามระดับการศึกษา ได้ แก่ ระดับปริญญาตรี
และระดับสู งกว่ าปริญญาตรี
ผลการการเปรี ยบเทียบพบว่า ในภาพรวมผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนที่จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีความ
คิดเห็นต่อระดับวัฒนธรรมองค์กรสู งกว่าผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนที่จบการศึกษาระดับสู งกว่าปริ ญญาตรี และแตกต่างกัน
อย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติ ที่ เป็ นเช่ นนี้ อาจเป็ นเพราะผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนประถมศึกษาในเขตพื้นที่ การศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1 ส่ วนใหญ่จะจบการศึกษาในระดับสู งกว่าปริ ญญาตรี แต่ในปั จจุบนั ครู ผสู ้ อนที่จบการศึกษา
ในระดับสู งกว่าปริ ญญาตรี กม็ ีเพิ่มขึ้นเป็ นจํานวนมาก ทั้งนี้เพือ่ ต้องการพัฒนาศักยภาพในการทํางาน และเรี ยนรู ้สิ่ง
ที่เป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาการทํางานในโรงเรี ยน
4. ผลการการเปรี ย บเทีย บระดับวัฒ นธรรมองค์ กรของโรงเรี ย นประถมศึ กษาในเขตพื้นที่การศึ กษา
สมุทรปราการ เขต 1 ตามสถานภาพของผู้ บริ หารโรงเรี ย น จําแนกตามประสบการณ์ การทํางาน ได้ แก่
ประสบการณ์ น้อย และประสบการณ์ มาก
ผลการการเปรี ยบเทียบพบว่า ในภาพรวมผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนที่มีประสบการณ์นอ้ ย มีความคิดเห็นต่อ
ระดับวัฒนธรรมองค์กร สู งกว่าผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนที่มีประสบการณ์มาก และแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทาง
สถิติ ที่เป็ นเช่นนี้เพราะผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนที่มีประสบการณ์มาก มักจะผ่านการบริ หารงานโรงเรี ยนมาหลายขนาด
ซึ่ งโรงเรี ยนที่มีขนาดใหญ่ ปานกลาง และขนาดเล็ก ต่างก็จะมีวฒั นธรรมองค์กรในการปฏิบตั ิงานที่แตกต่างกัน
โดยเฉพาะผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนในสังกัดของรัฐบาล ส่ วนใหญ่จะมีการหมุนเวียนการบริ หารงานคราวละ 4 ปี ซึ่งจะมี
การหมุนเวียนไปโรงเรี ยนอื่นๆ โดยขึ้นอยู่กบั ความเหมาะสม ดังนั้น ประสบการณ์บริ หารงานในโรงเรี ยนของ
ผูบ้ ริ หารที่มีประสบการณ์การทํางานมาก อาจจะแตกต่างกับผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนที่มีประสบการณ์นอ้ ย
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5. ผลการการเปรี ย บเทีย บระดับวัฒ นธรรมองค์ กรของโรงเรี ย นประถมศึ กษาในเขตพื้นที่การศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1 ตามสถานภาพของครู ผู้สอน จําแนกตามเพศ ได้ แก่ เพศชาย และเพศหญิง
ผลการการเปรี ยบเทียบพบว่า ในภาพรวมครู ผูส้ อนเพศชายมี ความคิดเห็นต่อระดับวัฒนธรรม
องค์กรสู งกว่าครู ผูส้ อนเพศหญิง และแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ ที่เป็ นเช่ นนี้ เพราะครู ผสู ้ อนที่เป็ น
เพศชายและเพศหญิง ต่างก็มีทศั นคติในเรื่ องวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่แตกต่างกันมากนัก เนื่องจากวัฒนธรรมองค์กร
คือรู ปแบบต่างๆ ในองค์กรที่คนส่ วนใหญ่ยดึ ถือและปฏิบตั ิกนั มาอย่างต่อเนื่อง จึงไม่มีความจําเป็ นที่ครู ผสู ้ อนกลุ่ม
ใดกลุ่มหนึ่ง จะไม่ปฏิบตั ิตามเพื่อให้เกิดความขัดแย้งขึ้นในองค์กร
6. ผลการการเปรี ย บเทีย บระดับวัฒ นธรรมองค์ กรของโรงเรี ย นประถมศึ กษาในเขตพื้นที่การศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1 ตามสถานภาพของครู ผู้สอน จําแนกตามอายุ ได้ แก่ อายุน้อย และอายุมาก
ผลการการเปรี ยบเทียบพบว่า ในภาพรวมครู ผสู ้ อนที่มีอายุนอ้ ย มีความคิดเห็นต่อระดับวัฒนธรรม
องค์กร สู งกว่าครู ผสู ้ อนที่มีอายุมาก และแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ เนื่ องจากครู ที่มีอายุมากกว่าจะ
ได้รับประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานในโรงเรี ยนและเข้าใจในวัฒนธรรมองค์กรมาก แตกต่างกับครู ที่เพิ่งบรรจุ
ใหม่ ซึ่งต้องปฏิบตั ิงานด้วยความตั้งใจและเรียนรู ้วฒั นธรรมองค์กร เพอื่ ปรับตัวให้เขา้ กับเพือ่ นร่ วมงานและองค์กร
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1.1 โรงเรี ย นควรกํา หนดนโยบายในการพัฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพการทํา งานของผู บ้ ริ ห ารและ
ครู ผสู ้ อนและติดตามประเมินผลการทํางานอย่างต่อเนื่ อง วางแผนการปฏิบตั ิงานของครู ผสู ้ อนและสนับสนุนให้
ครู ผสู ้ อนปฏิบตั ิงานภายใต้มาตรฐานเดียวกัน โดยเปิ ดโอกาสให้ผบู ้ ริ หารโรงเรี ยนที่จบการศึกษาการศึกษาสูงกว่า
ระดับปริ ญญาตรี เข้ามามีบทบาทในเป็ นผูน้ าํ และบริ หารงานของโรงเรี ยนให้มีประสิ ทธิภาพมากขึ้น
1.2 กําหนดโครงการหรื อกิจกรรมให้ผบู ้ ริ หารที่มีประสบการณ์การทํางานมาก เข้ามารับผิดชอบ
งานของโรงเรี ยนในแผนปฏิทินปฏิบตั ิราชการของโรงเรี ยน ส่ งเสริ มให้ครู ผสู ้ อนเพศหญิงและบุคลากรทุกคนเข้ามี
ส่ วนร่ วมในการปฏิบตั ิงานของโรงเรี ยนมากขึ้น โดยร่ วมกันกําหนดเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานในแต่ละภาค
เรียน
2. ข้ อเสนอแนะเชิงปฏิบตั ิการ
2.1 ควรส่ งเสริ มและสนับสนุนให้ผบู ้ ริ หารและครู ผสู ้ อนเข้ารับการอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพด้าน
ความรู ้ความสามารถเกี่ ยวกับวิชาชี พมากขึ้น กําหนดแนวทางการปฏิบตั ิ งานของบุคลากรในโรงเรี ยนให้เป็ น
ทิศทางเดียวกันและมีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่อง
2.2 ควรส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิงานมากขึ้น เช่ น การ
ร่ วมแสดงความคิดเห็น การวางแผนการปฏิบตั ิงานและการร่ วมตัดสิ นใจ
3. ข้ อเสนอแนะเชิงวิจยั
3.1 ควรมีการศึกษาและเปรี ยบเทียบการปฏิบตั ิงานวัฒนธรรมองค์กรของโรงเรี ยนสังกัดเอกชน
และรัฐบาล ในเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 และเขต 2
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3.2 ควรศึกษาความพึงพอใจของผูบ้ ริ หารและครู ผสู ้ อนเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรของโรงเรี ยนใน
เขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
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ผลการจัดการเรียนรู้ แบบโครงงานทีม่ ีผลต่ อความสามารถในการคิดอย่ างมีวจิ ารณญาณ
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บทคัดย่อ
การวิ จัยครั้ งนี้ มี วตั ถุ ประสงค์ 1) เพื่อเปรี ย บเที ย บความสามารถในการคิ ด อย่างมี วิจ ารณญาณและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบ
โครงงานวิทยาศาสตร์ 2) เพือ่ เปรี ยบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 หลังจากการจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงานวิทยาศาสตร์ กบั การจัดการเรี ยนรู ้
แบบปกติ ใช้กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2552 โรงเรี ยนคลองบาง
ปิ้ ง จังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 2 ห้องเรี ยน ห้องเรี ยนละ 34 คน เครื่ องมื อที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย
แผนการจัด การเรี ยนรู ้ แบบโครงงานวิทยาศาสตร์ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ย น แบบทดสอบวัด
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลคือ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
การทดสอบค่าที
ผลการวิจัย พบว่า 1) ความสามารถในการคิ ด อย่างมี วิ จ ารณญาณและผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนของ
นักเรี ยนที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงานมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 2) ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนที่ได้รับการ
จัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงานมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรี ยนสูงกว่าการจัดการเรี ยนรู ้แบบปกติอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01
Abstract
This objectives of this study were 1) to compare critical thinking and learning achievement of grade 6
students before and after learning by project method, and 2) to compare critical thinking and learning
achievement of grade 6 students after learning by project method and traditional learning. The sample consisted
*
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of grade 6 students in two classes—34 students per class, at Klong Bang Ping School, in the first semester of
academic year 2009s. The research instruments were teaching plans, an achievement test, and a critical thinking
test. Data was analyzed by mean, standard deviation, and t-test.
The results of this study showed that 1) students’ post critical thinking and learning achievement after
learning by project method were higher than their pre scores, 2) students’ achievement and critical thinking of
those who learned by project method were higher than those who learned by traditional learning, at .01.
ความนํา
การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่เกิดขึ้นในระยะเวลาที่ผ่านมาเป็ นกระแสที่ครอบคลุมไปทัว่ โลก ทุก
ประเทศต้องมีการปรับเปลี่ยนสังคมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ประเทศที่มีความสามารถในการบริ หาร
และเปลี่ยนแปลงได้ดีกไ็ ด้รับผลกระทบน้อย ส่ วนประเทศที่ปรับเปลี่ยนไม่ทนั เหตุการณ์ยอ่ มได้รับผลกระทบมาก
จนเกิดภาวะวิกฤตขึ้น ดังที่ประเทศไทยได้ประสบภาวะวิกฤตทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมือง ด้านสังคม และ
ด้านการศึกษา โดยเฉพาะด้านการศึกษา พบว่าการจัดการศึกษาของไทยดําเนินมาอย่างต่อเนื่องยาวนานนั้นเกิดจาก
ความอ่อนด้อยขึ้นในด้านการบริ หารจัดการและด้านคุณภาพการศึกษาส่ งผลให้ประเทศไทยไม่มีศกั ยภาพในการ
แข่งขันกับประเทศต่างๆ ประเทศที่ประสบความสําเร็ จในการพัฒนา ทุกประเทศได้ให้ความสําคัญกับการจัด
การศึกษาให้แก่ประชาชน เพราะสามารถใช้การศึกษาเป็ นเครื่ องมือพัฒนาคนให้มีขีดความสามารถ มีศกั ยภาพเต็ม
สมบูรณ์ ตามอัตภาพของแต่ ละบุคคล ซึ่ งนําไปสู่ การพัฒนาชุ มชน สังคม และประเทศได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ
เพราะมีทรัพยากรบุคคลที่ดี (กระทรวงศึกษาธิ การ ศูนย์ปฏิบตั ิการปฏิรูปการศึกษา, 2544, หน้า 1-2) นอกจากนี้ใน
สังคมที่มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ ว ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ข้อมูลข่าวสาร มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่าง
กว้างไกลและรวดเร็ ว แต่ สิ่งที่ สําคัญคื อการเลื อกรั บ ข้อมู ลอย่างถูกต้องและเป็ นประโยชน์ โดยการพิจารณา
ไตร่ ตรองและตัดสิ นใจอย่างถูกต้องเหมาะสม การเลือกรั บและเลือกใช้ขอ้ มูลอย่างถูกต้องเหมาะสม ต้องอาศัย
กระบวนการคิดวิเคราะห์ พิจารณาอย่างสุขมุ รอบคอบที่เรี ยกว่า การคิดอย่างมีวิจารณญาณ บุคคลที่มีการคิดอย่างมี
วิ จ ารณญาณจะสามารถรั บ รู ้ เข้า ใจเหตุ ก ารณ์ ต่ า งๆได้อ ย่ า งมี เ หตุ มี ผ ล ตัด สิ น ใจได้อ ย่ า งถู ก ต้อ งเหมาะสม
(อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย, 2543, หน้า 1-4 )
นอกจากนี้การช่วยพัฒนาเด็กให้เกิดพลังทางความคิดอย่างมีวิจารณญาณ คือ การรู ้จกั วิเคราะห์ ไตร่ ตรอง
คิดหาเหตุ ผล คิ ดให้มีประสิ ทธิ ภาพ จะต้องฝึ กในหลายๆ สถานการณ์ โรงเรี ยนควรนําแนวทางการฝึ กเข้าไป
ผสมผสานกับทุกเนื้ อหาสาระ เพราะการคิดอย่างมีวิจารณญาณมีความสําคัญที่สามารถแยกแยะความแตกต่างว่า
อะไรคือความรู ้ อะไรคือความจริ ง และอะไรเป็ นเพียงความคิดเห็ น รู ้ จกั สรุ ปเหตุ ผลข้อมูลหรื อประเด็นต่ างๆ
ตัดสิ นใจได้ดี แม่นยํา มีหลักเกณฑ์รู้จกั เปิ ดใจกว้าง ฟังความรอบด้าน ไม่ด่วนตัดสิ นใจโดยขาดข้อมูล (อุษณี ย ์ อนุ
รุ ทธ์วงศ์ 2545, หน้า 88-89) การคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความสําคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชี วิตและการเรี ยนรู ้
อย่างมาก เนื่องจากบุคคลจะอยูร่ อดในสังคมปั จจุบนั ได้ จากความเป็ นมาและความสําคัญของปั ญหาเกี่ ยวกับ
การเรี ยนการสอนดังกล่าว ผูว้ ิจยั จึงคิดว่าควรมีการเตรี ยมตัวผูเ้ รี ยนโดยการพัฒนาและส่ งเสริ มการเรี ยนการสอน
วิทยาศาสตร์ ในระดับประถมศึกษาให้มีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น เพื่อมุ่งให้นกั เรี ยนคิดเป็ น ทําเป็ น แก้ปัญหาเป็ น และ
เรี ยนรู ้ อย่างมี ความสุ ข โดยให้ผูเ้ รี ยนฝึ กคิดพิจารณาอย่างรอบคอบ คิดวิเคราะห์ และมี วิจารณญาณ ในการหา
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เหตุผล คิดและสรุ ป การจัดกิจกรรม การเรี ยนรู ้โดยโครงงาน (กิ ตติยา กันธรส, 2547, บทคัดย่อ) พบว่า การจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยโครงงาน เป็ นเทคนิคหนึ่งที่จะช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิจริ ง โดยใช้ทกั ษะ
ั นา
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เป็ นเครื่ องมื อ ในการค้นคว้าหาความรู ้ เกิ ดสติ ปั ญญาจากการเรี ยนรู ้ ได้พฒ
กระบวนการคิด อย่างเป็ นระบบทั้งด้วยตนเองและการร่ วมงานกับผูอ้ ื่น ตลอดจนหลักการและเหตุผลความรู ้ ความ
จริ งที่พิสูจน์ได้ ผูว้ ิจยั จึ งเลือกการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ แบบโครงงาน ซึ่ งเป็ นการเปิ ดโอกาสให้นักเรี ยนมีการ
พัฒนาความคิ ดอย่างเป็ นระบบควบคู่ไปกับ การเรี ยนรู ้ วิชาการ ขั้นตอนการทําโครงงาน เริ่ มตั้งแต่ ระบุปัญหา
ตั้งสมมติฐาน ตัวแปร การรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และสรุ ป เป็ นขั้นตอนของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ซึ่ งจะทํา
ให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณสู งขึ้นในระดับหนึ่ง และพิมพันธ์ เดชะ
คุปต์ และคณะ (2549, หน้า 178) กล่าวว่า ประโยชน์ของการเรี ยนรู ้ดว้ ยการทําโครงงานสามารถพัฒนาทักษะการ
คิดระดับสู ง คือ การคิดอย่างมี วิจารณญาณ ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึ งสนใจศึกษาวิจยั ในเรื่ อง ผลการจัดการเรี ยนรู ้ แบบ
โครงงานที่ส่งเสริ มการคิดอย่างมี วิจารณญาณ เรื่ อง สารในชี วิตประจําวัน ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
โรงเรี ยนคลองบางปิ้ ง จังหวัดสมุทรปราการ โดยเห็นว่าการจัดกิจกรรมการเรี ยนแบบโครงงานสามารถส่ งเสริ ม
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้พฒั นาการคิดอย่างมีวิจารณญาณให้สูงขึ้น
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพื่อเปรี ยบเที ยบความสามารถในการคิดอย่างมี วิจารณญาณของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ที่
ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงานก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
2. เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้
แบบโครงงานก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
3. เพื่อเปรี ยบเที ยบความสามารถในการคิดอย่างมี วิจารณญาณของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ที่
ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงานกับการจัดการเรี ยนรู ้แบบปกติ
4. เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้
แบบโครงงานกับการจัดการเรี ยนรู ้แบบปกติ
สมมติฐานของการวิจยั
นักเรี ยนที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงาน เรื่ อง สารในชี วิตประจําวัน มีความสามารถในการคิด
อย่างมีวิจารณญาณหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิทยาศาสตร์ หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน มี
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณสู งกว่าการเรี ยนรู ้แบบปกติ และมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิทยาศาสตร์
สู งกว่าการเรี ยนรู ้แบบปกติ
ขอบเขตของการวิจยั
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ปี การศึกษา 2552 กลุ่มโรงเรี ยน
ปากนํ้าเจ้าพระยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 จํานวน 920 คน
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2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2552
จํานวน 68 คน โดยกําหนดให้หอ้ งเรี ยนที่ 1 เป็ นกลุ่มทดลอง และห้องเรี ยนที่ 2 เป็ นกลุ่มควบคุม ได้มาจากการสุ่ ม
อย่างง่าย (simple random sampling) โดยการจับสลาก
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
1. แผนการจัด การเรี ยนรู ้ วิ ท ยาศาสตร์ ชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 หน่ ว ยการเรี ยนรู ้ ที่ 4 เรื่ อ งสารใน
ชีวิตประจําวัน โดยใช้รูปแบบการเรี ยนรู ้แบบโครงงานที่ส่งเสริ มการคิดอย่างมีวิจารณญาณ จํานวน 10 แผน จัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้สัปดาห์ละ 3 ชัว่ โมง รวม 24 ชัว่ โมง
2. แผนการจัด การเรี ยนรู ้ แ บบปกติ ตามคู่ มื อ ครู ข องสถาบัน ส่ ง เสริ มการสอนวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ เรื่ องสารในชีวิตประจําวัน จํานวน 30
ข้อ เป็ นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
4. แบบทดสอบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ จํานวน 30 ข้อ เป็ นแบบทดสอบปรนัย ชนิ ดเลือกตอบ 4
ตัวเลือก
การรวบรวมข้ อมูล
ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ดําเนินการทดลองโดยเป็ นผูส้ อนเองทั้งกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม ผูว้ ิจยั ได้
ดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนดังนี้
1. แนะนําวิธีการและบทบาทของนักเรี ยนในการเรี ยนการสอน
2. ทดสอบก่อนเรี ยน ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การทดสอบนักเรี ยนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยใช้แบบทดสอบ
วัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
3. ดําเนิ นการสอนโดยใช้แผนการจัดการเรี ยนรู ้ แบบโครงงานกับกลุ่มทดลอง ส่ วนกลุ่มควบคุมใช้
แผนการจัด การเรี ยนรู ้ แบบปกติ โดยสอนตามคู่มือครู (สสวท.) ใช้เวลาในการเรี ยนรู ้ 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3
ชัว่ โมง รวม 24 ชัว่ โมง
4. เมื่ อ สิ้ น สุ ด การเรี ย นการสอน ทําการทดสอบหลัง เรี ย นทั้งกลุ่ ม ทดลอง และกลุ่ มควบคุ ม โดยใช้
แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ซึ่ งเป็ น
ฉบับเดียวกับทดสอบก่อนเรี ยน
5. นํา ผลคะแนนจากการตรวจแบบทดสอบวัด ความสามารถในการคิ ด อย่า งมี วิ จ ารณญาณ และ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมาวิเคราะห์ โดยวิธีการทางสถิติ เพื่อ
ตรวจสอบสมมติฐาน
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การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผู ้วิ จัย นํา คะแนนจากแบบทดสอบวัด ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนและคะแนนจากแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน ของนักเรี ยนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมา
วิเคราะห์ดว้ ยวิธีการทางสถิติดงั นี้
1. หาค่าสถิติพ้นื ฐาน หาค่าเฉลี่ย (  ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.)
2. เปรี ยบเที ยบคะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนที่ ได้รับการจัด กิ จ กรรมการเรี ยนรู ้ แบบ
โครงงานก่อนเรี ยน และหลังเรี ยน โดยใช้ t–test Dependent
3. เปรี ยบเที ยบคะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนที่ ได้รับการจัด กิ จ กรรมการเรี ยนรู ้ แบบ
โครงงาน กับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบปกติ โดยใช้ t–test แบบ Independent
4. เปรี ยบเทียบคะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบโครงงาน ก่อน
เรี ยนและหลังเรี ยน โดยใช้ t–test แบบ Dependent
5. เปรี ยบเทียบคะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบโครงงานกับการ
จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบปกติ โดยใช้ t–test แบบ Independent
สรุปผลการวิจยั
จากผลการวิจยั การจัดการเรี ยนรู ้ แบบโครงงานที่ มีต่อความสามารถในการคิดอย่างมี วิจารณญาณ และ
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ องสารในชี วิตประจําวัน ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนคลองบางปิ้ ง
จังหวัดสมุทรปราการ สรุ ปได้ดงั นี้
1. นักเรี ยนที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงานมีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลังเรี ยน
สู งกว่าก่อนเรี ยนการอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. นักเรี ยนที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ แบบโครงงานมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. นักเรี ยนที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงานมีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณสู งกว่า
การจัดการเรี ยนรู ้แบบปกติอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4. นักเรี ยนที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสู งกว่าการจัดการเรี ยนรู ้แบบ
ปกติอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
อภิปรายผล
จากการศึกษาผลการจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงานที่มีต่อความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และ
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง สารในชี วิตประจําวัน ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนคลองบางปิ้ ง
จังหวัดสมุทรปราการ โดยกลุ่มทดลองจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงาน และกล◌ุ ◌่มควบคุมจัดการเรี ยนรู ้แบบปกติ มี
ความแตกต่างกันทั้งผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน และความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ซึ่ งเป็ นไปตาม
สมมติฐานที่ต้ งั ไว้อาจเนื่องมาจากเหตุผล ต่อไปนี้
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1. ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงานมีคะแนนเฉลี่ยหลัง
เรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะว่าครู ผสู ้ อนได้มีการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดย
ได้มีการฝึ กนิสยั ในการคิดให้ผเู ้ รี ยน โดยเฉพาะเรื่ องความกระตือรื อร้น เพราะความกระตือรื อร้น จะช่วยเพิ่มความ
ตระหนักต่อปั ญหาและประเด็นต่างๆ โดยจะช่วยเพิ่มความรู ้สึกไม่พึงพอใจและความไม่สบายใจ ซึ่ งจะทําให้เกิด
ความท้าทาย และโอกาสในการศึกษาปั ญหานั้น นอกจากนั้นยังช่วยส่ งเสริ มการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการคิด
ไตร่ ต รองเมื่ อมี สิ่งผิดพลาดเกิ ด ขึ้น ตัว บุคคลต้องการตรวจสอบ โดยใช้การคิ ดจากมุ มมองที่ หลากหลาย เพื่อ
เปลี่ยนแปลงแนวคิดเดิม ความกระตือรื อร้นก็จะเกิดขึ้น โดยมีการวิเคราะห์ วิจารณ์ และการตั้งประเด็นคําถาม
นอกจากนี้ยงั ช่ วยเพิ่มโอกาสในการค้นหาข้อบกพร่ องต่างๆ ด้วย การสังเกต การมองหาข้อบกพร่ อง การบันทึก
สิ่ งที่ ไ ม่ พึงพอใจของตนเองและบุค คลอื่ น การค้นหาสาเหตุ ความไวต่ อการรั บรู ้ ความหมายของสถานการณ์
รวมทั้งการสร้ างความเข้าใจในการยอมรั บโอกาสในการสํารวจข้อโต้แย้ง ความคิดเห็นที่เกิดขึ้นครั้งแรกนั้นมัก
เกิดขึ้นจากประสบการณ์ โดยทําให้บุคคลมองสิ่ งต่างๆ ได้ไม่เหมือนกัน กระบวนการคิดจะเกิดขึ้นได้เมื่อมีการนํา
ความคิดเห็นมาจัดเป็ นระบบ โดยยึดข้อเท็จจริ งที่ นาํ มาพิสูจน์และมี การพิจารณาร่ วมกับบุคคลอื่น การพัฒนา
ลักษณะนิ สัยในการจัดลําดับการคิดเป็ นวิธีการทางอ้อม โดยการจัดลําดับการคิดจะกระทําผ่านการจัดลําดับของ
กิ จกรรม นอกจากนั้น ครู ผูส้ อนได้มีการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ โดยให้นักเรี ยนรู ้ จักการอภิ ปราย เพราะการ
อภิปรายมีความมุ่งหมายที่กาํ หนดไว้ล่วงหน้าแน่นอน และการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบโครงงาน มีข้ นั ตอนที่จะ
ดําเนิ นการตั้งแต่ การคิดและเลือกชื่ อเรื่ องหรื อปั ญหาที่จะศึกษา การวางแผนในการทําโครงงาน การลงมือทํา
โครงงาน การเขียนรายงานเป็ นการเสนอผลของการศึกษาค้นคว้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษร หรื อเป็ นเอกสาร และการ
แสดงผลงาน จึ งเป็ นกิ จ กรรมที่ เป็ นการฝึ กให้นัก เรี ยนรู ้ จักคิ ด อย่างมี เหตุ มี ผล ดัง นั้น การจัด การเรี ยนรู ้ แ บบ
โครงงานที่ส่งเสริ มการคิดอย่างมี วิจารณญาณ เรื่ อง สารในชี วิตประจําวัน ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
โรงเรี ยนคลองบางปิ้ ง จึงทําให้นกั เรี ยนมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ จิ
ราภรณ์ ไชยมงคล (2547, หน้า 48-49) ที่ได้ทาํ การวิจยั เรื่ องผลการจัดการเรี ยนรู ้วิชาวิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริ มการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนนครวิทยาคม ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนที่เรี ยน
วิทยาศาสตร์ ตามแผนการจัด การเรี ยนรู ้ ที่ส่งเสริ มการคิดอย่างมี วิจารณญาณ มีคะแนนเฉลี่ยของการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ หลังจากทดลองสู งกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ปิ ติ
ชาย ตันปิ ติ (2547, หน้า 31) ที่ ไ ด้ท าํ การวิ จัย เรื่ องการสร้ า งและพัฒ นาแบบฝึ กและกิ จกรรมส่ ง เสริ ม ทัก ษะ
กระบวนการคิด ของนักเรี ยนช่วงชั้นที่ 2 โรงเรี ยนคลองบางปิ้ ง ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนที่เรี ยนโดยใช้แบบฝึ ก
และกิจกรรมส่ งเสริ มทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์มีคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังการทดลอง
สูงกว่าก่อนการทดลอง ทั้ง 3 ชั้น คือชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4-6 และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ กีรติ ชาดาเม็ก (2546,
หน้า 95) ที่ได้ทาํ การวิจยั เรื่ องผลการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ที่ส่งเสริ มการคิดอย่างมี วิจารณญาณ โดยใช้ชุดการ
เรี ยนรู ้ เรื่ องสารเคมีที่ใช้ในชี วิตประจําวัน สําหรั บนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนได้
คะแนนเฉลี่ย 32.07 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 80.18 ผ่านเกณฑ์การคิดอย่างมีวิจารณญาณร้อยละ 60 ตามที่ต้ งั ไว้
และจากการสัมภาษณ์นกั เรี ยนและสํารวจความคิดเห็นของผูป้ กครองที่มีต่อการปฏิบตั ิตนเกี่ยวกับสารเคมีที่ใช้ใน
ชี วิตประจําวันของนักเรี ยน ผลปรากฏว่า นักเรี ยนมีการปฏิบตั ิตนเกี่ยวกับสารเคมีเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ ึน
และสอดคล้องกับ อนุรี โพธิ สุทศั น์ (2549, หน้า 58) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน และความสามารถในการ
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คิดอย่างมีวิจารณญาณทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กิจกรรม
การทดลอง ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนที่ไดรับการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้กิจกรรมการทดลองมีผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ย นหลัง เรี ย นสู ง กว่า ก่ อนเรี ย นอย่า งมี นัย สําคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .01 และมี ค วามสามารถในการคิ ด อย่า งมี
วิจารณญาณทางวิทยาศาสตร์หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงานมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรี ยนสู ง
กว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ทั้งนี้ เพราะ การจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงานเป็ นวิธีการเรี ยนรู ้ที่เกิดจาก
ความสนใจของผูเ้ รี ยนที่จะศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง หรื อเรื่ องที่สงสัยอยากรู ้คาํ ตอบให้ลึกซึ้ง ชัดเจน
โดยอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ หรื อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่ งมีวิธีการศึกษาอย่างเป็ นระบบ เป็ น
ขั้นตอน มีการวางแผนการศึกษา และลงมือปฏิบตั ิตามแผนที่วางไว้ภายใต้การก◌กัาํ บ ดูแล และให้คาํ ปรึ กษาแนะนํา
ของครู อาจารย์ หรื อผูท้ รงคุณวุฒิ เพื่อให้การทําโครงงานวิทยาศาสตร์ ประสบความสําเร็ จบรรลุตามวัตถุประสงค์
และในการทําโครงงานวิทยาศาสตร์ ใช้กิจกรรมหลายอย่าง ซึ่ งขั้นตอนในการทําโครงงานสอดคล้องกับขั้นตอน
ของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ดังนั้นการจัดทําโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่ อง สารในชีวิตประจําวัน จึงส่ งเสริ มการ
คิดอย่างมี วิจารณญาณ ของนักเรี ยนชั้นประถมศึก ษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนคลองบางปิ้ ง จังหวัดสมุ ทรปราการ มี
คะแนนเฉลี่ยหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ภาวินี สายรัมย์ (2547, หน้า 110) ได้ทาํ การ
วิจยั การพัฒนาแบบฝึ กการทําโครงงานวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 พบว่า นักเรี ยนที่เรี ยนโดยการใช้แบบ
ฝึ กการทําโครงงานวิทยาศาสตร์ มีคะแนนแบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ จักฬพล สว่างอารมณ์ (2543, หน้า 58) ได้ทาํ การวิจยั ผล
การใช้ชุด กิ จ กรรมฝึ กทําโครงงานวิท ยาศาสตร์ ที่ มี ต่ อ ทัก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ ของนัก เรี ย นชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 4 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ดา้ นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนหลังการทดลองสู งกว่า
ก่อนการทดลองอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
3. ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงานมีคะแนนเฉลี่ยสู ง
กว่าการจัดการเรี ยนรู ้ แบบปกติอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะว่า ครู ผูส้ อนได้มีการจัดการเรี ยนรู ้
แบบโครงงาน โดยนํากิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ที่สนับสนุ นการคิดอย่างมี วิจารณญาณ เช่ น การอภิปราย เพราะการ
อภิปรายในชั้นเรี ยนมีลกั ษณะเป็ นการอภิปรายแบบธรรมดา เป็ นการสนับสนุนให้นกั เรี ยนมีกิจกรรม โดยอภิปราย
เกี่ยวกับเรื่ องที่เรี ยนในหมู่นกั เรี ยนด้วยกัน การเรี ยนวิธีน้ ี ได้ผลดีกว่าการที่ครู เป็ นผูบ้ อกความรู ้ และนักเรี ยนเป็ น
ฝ่ ายรับฟั ง เพราะนักเรี ยนมีโอกาสได้ฝึกทักษะการใช้ภาษาครบทั้ง 4 ประการ คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน พร้อมๆ กัน
ไป ทั้งนี้เนื่องจากในการอภิปราย นักเรี ยนจะต้องไปค้นคว้า อ่านเรื่ องที่จะอภิปรายมาก่อน แล้วกลัน่ กรองบันทึก
หรื อเรี ยบเรี ยงไว้เพื่อใช้ในการอภิปราย เป็ นการฝึ กทักษะอ่านและคิด นอกเหนือจากการฟังและพูด ซึ่ งเป็ นทักษะ
ที่ได้โดยตรงจากการอภิปราย การเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ (Co-operative Learning) ซึ่ งเป็ นวิธีการเรี ยนที่ใช้ผูเ้ รี ยน
ทํางานร่ วมกันเป็ นกลุ่มเพื่อให้เกิดผลการเรี ยนรู ้ท้ งั ทางด้านองค์ความรู ้ จิตใจและสังคม ช่วยให้ผเู ้ รี ยนเห็นคุณค่าใน
ความแตกต่างระหว่างบุคคลในกล◌ุ ◌่มผูเ้ รี ยน เคารพความคิดเห็นและความสามารถของผูอ้ ื่นที่แตกต่างจากตน
ตลอดจนรู ้จกั ช่วยเหลือและสนับสนุนกลุ่มผูเ้ รี ยน รวมทั้งการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยการระดมพลังสมองคือ
การเสนอวิธีการแก้ไขปั ญหา หรื อเสนอความคิดเห็นของสมาชิ กในกลุ่ม โดยวิธีคิดแบบปั จจุบนั ทันด่วน เท่าที่
ความคิดของสมาชิ กคนใดคนหนึ่ งจะคิดขึ้นมาได้ในขณะนั้น ไม่มีการวิพากษ์วิจารณ์ มีแต่เสนอขึ้นมาเท่านั้น คํา
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เสนอจะถูกบันทึกไว้ (บนกระดานดํา) เพื่อประเมินผลหรื อตามมติภายหลัง ควรใช้เมื่อสมาชิกในกลุ่มรู ้จกั กันดี มี
ความรู ้ในปัญหานั้นแล้วพอสมควร และบรรยากาศของกลุ่มเอื้ออํานวยให้ทุกคนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น
ของตนได้อย่างเต็มที่โดยไม่ตอ้ งเกรงอก เกรงใจ กิจกรรมดังกล่าวจึงเป็ นกิจกรรมที่เป็ นการฝึ กให้นกั เรี ยนรู ้จกั คิด
อย่า งมี เ หตุ มี ผ ล ดัง นั้น การจัด การเรี ย นรู ้ แ บบโครงงานที่ ส่ ง เสริ ม การคิ ด อย่างมี วิ จ ารณญาณ เรื่ อ ง สารใน
ชีวิตประจําวัน ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนคลองบางปิ้ ง ทําให้นกั เรี ยนมีคะแนนเฉลี่ยสู งกว่าการ
จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามปกติ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ จิราภรณ์ ไชยมงคล (2547, หน้า 48-49) ที่ได้ทาํ การ
วิจยั เรื่ องผลการจัดการเรี ยนรู ้วิชาวิทยาศาสตร์ ที่ส่งเสริ มการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่
2 โรงเรี ยนนครวิทยาคม ผลการวิจยั ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
ที่เรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์ ที่ส่งเสริ มการคิดอย่างมีวิจารณญาณกับนักเรี ยนที่ได้รับการสอนตามแนวคู่มือครู พบว่า
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่เรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริ มการคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรี ยน
สูงกว่านักเรี ยนที่ได้รับการสอนโดยวิธีปกติอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
4. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงานมีคะแนนเฉลี่ยสู งกว่าการ
จัดการเรี ยนรู ้ แบบปกติอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ทั้งนี้ เพราะ การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบโครงงานที่ส่งเสริ ม
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ เรื่ อง สารในชี วิตประจําวัน ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนคลองบางปิ้ ง
จังหวัดสมุทรปราการ เป็ นการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ที่ให้โอกาสนักเรี ยนได้เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง โดยการสื บค้น
ข้อมูลอย่างลุ่มลึกในเรื่ องสารในชีวิตประจําวัน ซึ่ งเด็กสนใจที่การเรี ยนรู ้ เพราะเป็ นเรื่ องที่น่าสนใจและเกี่ยวข้อง
กับนักเรี ยนโดยตรง และผูส้ อนก็จดั กิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยการสื บค้น และปฏิบตั ิโดยแบ่งผูเ้ รี ยนเป็ นกลุ่มเล็กๆ ที่
อยูใ่ นชั้นเรี ยน บางครั้งก็เป็ นกลุ่มใหญ่ท้ งั ชั้นทําร่ วมกัน และบางกิจกรรมก็มอบงานให้ผเู ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล และ
ั นาความคิ ด อย่า งอิ ส ระ ได้ฝึ กฝนการทํา งานเป็ นกลุ่ ม ได้มี ท ัก ษะ
ปฏิ บ ัติ ด้ว ยตนเอง ช่ ว ยให้นัก เรี ย นได้พ ฒ
กระบวนการในการค้นหาความรู ้ เช่น การสังเกต การตั้งสมมติฐาน การทดลอง การรวบรวมข้อมูล การหาข้อสรุ ป
การอภิปรายของสมาชิ กในกลุ่ม การวางแผนการทํางาน การวิเคราะห์ขอ้ มูล การนําเสนอข้อมูลในรู ปแบบต่างๆ
การจัดทําแผนโครงงาน โดยเริ่ มตั้งแต่ปัญหาที่เขาสนใจ อยากรู ้ คาํ ตอบ จึ งได้ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล โดยอาศัย
ความรู ้ ความเข้าใจจากเรื่ องต่างๆ ที่ได้เรี ยนมา โดยใช้กระบวนการและทักษะต่างๆ ที่เป็ นพื้นฐาน ภายใต้การให้
คําแนะนําและการดู แลของครู หรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญ ดังนั้นผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเรื่ อง สารในชี วิตประจําวันของ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนคลองบางปิ้ ง จังหวัดสมุทรปราการ ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบ
โครงงานจึงมีคะแนนเฉลี่ยสู งกว่าการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามปกติ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ เบญญา ศรี
ดารา (2545, หน้า 119-128) ที่ได้ทาํ การวิจยั เรื่ อง การเปรี ยบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติ
เชิ งวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ที่เรี ยนโดยการทํากิ จกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ และการ
เรี ยนรู ้ตามคูม่ ือ ผลการวิจยั สรุ ปว่า นักเรี ยนที่เรี ยนโดยการทํากิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ และการเรี ยนตามคู่มือ
มีทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติเชิ งวิทยาศาสตร์ โดยรวมเพิ่มขึ้นจากก่อนเรี ยน อย่างไรก็ตาม
นักเรี ยนที่เรี ยนโครงการทํากิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ มีการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ บาง
ด้าน และเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์บางด้านสู งกว่านักเรี ยนที่เรี ยนตามคู่มือ

49

วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปี ที่ 10 ฉบับที่ 2
โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ข้ อเสนอแนะ
ผลจากการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะซึ่ งจะเป็ นประโยชน์ต่อการจัดการเรี ยน และการศึกษา
วิจยั ในครั้งต่อไปดังนี้
1. ข้ อเสนอแนะในการนําผลการวิจยั ไปใช้
1.1 ผูบ้ ริ หารควรสนับสนุ นให้ครู ผูส้ อนจัด การเรี ยนรู ้ ด้วยรู ปแบบการสอนแบบโครงงาน เพื่อ
พัฒนาการเรี ยนการสอนในด้านส่ งเสริ มการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
1.2 ครู ผสู ้ อนควรให้นกั เรี ยนปฏิบตั ิตามขั้นตอนที่เต็มรู ปแบบของขั้นตอนการเรี ยนรู ้ดว้ ยรู ปแบบการ
สอนแบบโครงงาน และมีการแสดงผลงานที่ทาํ ได้จริ งออกเผยแพร่ เพื่อเป็ นการแสดงความสําเร็ จในการปฏิบตั ิ
จริ งของการเรี ยนด้วยการสอนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบโครงงาน
2. ข้ อเสนอแนะเพื่อการวิจยั ครั้งต่ อไป
2.1 ควรมีการศึกษาผลการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยรู ปแบบการสอนแบบโครงงานกับตัวแปรอื่น เช่น การคิด
สร้างสรรค์ การคิดอย่างมีเหตุผล และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
2.2 ควรมีการศึกษาผลการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยรู ปแบบการสอนแบบโครงงาน นํามาใช้กบั การเรี ยนรู ้
กลุ่มสาระอื่นๆ ด้วย
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ผลการจัดการเรียนรู้ แบบค้ นพบทีม่ ีต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรียนวัดบางหัวเสื อ*
The Effect of Discovery Approach on Analytical Thinking
of Grade 6 Students in Watbanghuasuea School
นางสาววรรธนภรณ์ ศรี สุข**
Miss Wanthanaporn Srisuk
บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้ งนี้ มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อเปรี ยบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนชั้น
ประถมศึ กษาปี ที่ 6 ที่ ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ แบบค้นพบก่ อนเรี ยนและหลังเรี ยน และ 2) เพื่อเปรี ยบเที ยบ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบค้นพบกับการ
เรี ยนรู ้ตามคู่มือครู (สสวท.) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี
การศึกษา 2552 โรงเรี ยนวัดบางหัวเสื อ จํานวน 2 ห้องเรี ยน ห้องเรี ยนละ 33 คน เนื้อหาที่ใช้ในการวิจยั คือ สาร
ในชี วิตประจําวัน กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ จํานวน 26 ชัว่ โมง เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แผนการ
จัดการเรี ยนรู ้แบบค้นพบ แบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ค่าความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และ การทดสอบค่าที
ผลการศึกษาพบว่า 1) นักเรี ยนที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบค้นพบ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์
หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน และ 2) นักเรี ยนที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ แบบค้นพบ มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์สูงกว่านักเรี ยนที่เรี ยนตามคู่มือครู (สสวท.) อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
Abstract
This research aimed to 1) compare analytical thinking ability of students in Grade 6
at Watbanghuasuea School who used discovery approach before and after their studies, and 2) to compare
analytical thinking ability of grade 6 students who had studied by discovery approach and those who used the
teacher manual developed by the Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology (IPST.). The
sample consisted of 2 classes of 33 grade 6 students in each class at Watbanghuasuea School in the 2nd semester
of academic year 2009. Research content comprised 26 hours of science content for everyday use. Research
instruments were discovery approach teaching plan, analytical thinking test. Data was analyzed by mean,
standard deviation, and t-test.

*
**

บทความวิทยานิพนธ์
ครุ ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสู ตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
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The results of this study showed that students’ analytical thinking after studied by discovery
approach higher than before, and higher than those who studied by IPST teacher manual.
ความนํา
การศึกษาเป็ นสิ่ งสําคัญที่สุดที่มนุษย์ตอ้ งเรี ยนรู ้ เพื่อใช้ในการพัฒนาตนเอง พัฒนาชี วิตและครอบครัว
รวมทั้งพัฒนาประเทศอันเป็ นหัว ใจหลัก เพื่ อความอยู่ร อดของมวลชนในชาติ การพัฒนาประเทศต้องอาศัย
กําลังคนที่ มี สมรรถภาพทางการคิ ดวิ เคราะห์ ซึ่ งในการพัฒนาคนต้องอาศัยองค์ป ระกอบหลายอย่าง แต่
องค์ประกอบที่สาํ คัญในการพัฒนาคนคือ การศึกษา เป้ าหมายของศักยภาพเด็กไทย ต้องมีความรู ้ ความคิด ความ
เข้าใจในแขนงวิชานั้น ในการที่จะบรรลุเป้ าหมายการศึกษานั้นต้องอาศัยการจัดการเรี ยนรู ้ เพราะการจัดการ
เรี ยนรู ้ เป็ นการจัดประสบการณ์เพื่อให้บุคคลเกิดการเรี ยนรู ้ ครู ผูส้ อนจึ งต้องเลือกใช้วิธีการจัดการเรี ยนรู ้ ให้
เหมาะสมเพื่อให้เกิดการเรี ยนรู ้ให้มากที่สุด การศึกษาทุกวิชาทุกแขนงที่ทาํ ให้เกิดการเรี ยนรู ้ ได้น้ นั ต้องอาศัย
เทคนิควิธีการที่ดี (วราลักษณ์ อินต๊ะวงศ์, 2539, หน้า 1) การศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ กเ็ ช่นกัน จะเห็นได้ว่า
ปั จจุบนั การศึกษาวิทยาศาสตร์ ในประเทศไทยไม่เพียงแต่ปรับปรุ งหลักสู ตรและเนื้ อหาให้ทนั สมัย แต่พยายาม
ปรับปรุ งคุณภาพวิธีการจัดการเรี ยนรู ้ โดยพิจารณาถึงธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ ปรัชญาวิทยาศาสตร์ พัฒนาการ
ของวิทยาศาสตร์ เพือ่ ให้การจัดการเรี ยนรู ้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและสอดคล้องกับความต้องการของนักเรี ยน
ให้นกั เรี ยนใฝ่ รู ้ในการเรี ยนและเกิดการคิดวิเคราะห์ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2548, หน้า 5)
การคิดวิเคราะห์มีความสําคัญและจําเป็ นต่อมนุษย์ในการดํารงชีวิตประจําวัน เพราะสภาพสังคมไทยใน
ปั จจุบนั มี การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สิ่ ง
เหล่านี้ มีผลกระทบโดยตรงต่อคนไทย ทําให้คนไทยต้องเผชิ ญกับการเปลี่ยนแปลงอันหลากหลาย จึงมีความ
จําเป็ นอย่างยิง่ ที่ประชาชนต้องมีความรู ้ ความสามารถ มีพ้นื ฐานเพียงพอต่อการดํารงชีวิตที่ดี มีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์เลือกใช้ขอ้ มูลข่าวสาร ตัดสิ นใจถูกต้องในการแก้ปัญหาและก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก
โดยปัจจัยสําคัญในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวคือ คุณภาพของคน การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้มีคุณภาพจึงเป็ น
เรื่ องมี ความจําเป็ นอย่างยิ่งต้องเป็ นการศึกษาที่มีคุณภาพ ที่ สามารถพัฒนาให้เด็กเป็ นคนรู ้ จกั คิดวิเคราะห์ รู ้ จกั
แก้ปัญหา มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ รู ้จกั การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง (กรมวิชาการ, 2550ก, หน้า 4 ) ประโยชน์ของการ
คิดวิเคราะห์ คือ การเข้าใจในเรื่ องต่างๆ รู ้ความสัมพันธ์ หาเหตุผล เข้าใจสาเหตุ ผลกระทบ และสิ่ งที่เกิดใน
อนาคต เพื่อการเตรี ยมการวางแผนป้องกันรู ้เบื้องหน้า เบื้องหลังของข่าวสารต่างๆที่ได้รับมา (ชนาธิป พรกุล,
2549, หน้า 15) ผูท้ ี่คิดวิเคราะห์ไม่เป็ นย่อมไม่ทราบว่าอะไรพอเป็ นไปได้ในสภาพแวดล้อมของตน จึงต้องคอยฟัง
คําสัง่ และการชี้นาํ ตลอดเวลา และอาจถูกคนอื่นชักจูงให้คล้อยตามได้ง่าย เนื่องจากมีความคิดอยูใ่ นวงจํากัด คิดไม่
ออกว่าอะไรควรไม่ ควร และจากสภาพสังคมที่ เปลี่ ย นแปลงอยู่ต ลอดเวลา ทําให้สิ่ง ที่ นักเรี ย นเรี ยนในวันนี้
กลายเป็ นสิ่ งที่ลา้ สมัยในเวลาต่อมา ด้วยเหตุน้ ี นักเรี ยนจึงต้องเรี ยนรู ้วิธีหาความรู ้ดว้ ยตนเอง เป็ นผูม้ ีความสามารถ
แสวงหาความรู ้ เลือกสรรความรู ้ เข้าถึงแหล่งความรู ้ ซึ่ งการได้รับความรู ้อย่างถูกต้องและเข้าถึงสาระของความรู ้
นั้น สามารถนําความรู ้ไปใช้ประโยชน์ มีความสามารถในการคิด และคิดเป็ น (พระธรรมปิ ฎก, 2549, หน้า 5)
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้กาํ หนดให้
ผูเ้ รี ยนมีการคิดในมาตรา 24 วิธีการจัดการเรี ยนรู ้ ข้อที่ 2 การฝึ กทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิ ญ
สถานการณ์ และการประยุกต์ความรู ้มาใช้เพื่อป้ องกันและแก้ไขปั ญหา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2549, หน้า 15)
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และหลักสูตรขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หน้า 6) ได้กาํ หนดสมรรถนะ เกณฑ์การ
ผ่านและจบช่วงชั้นที่ตอ้ งเกิ ดขึ้นกับผูเ้ รี ยน และมาตรฐานการศึกษาแห่ งชาติ ได้กาํ หนดมาตรฐานด้านผูเ้ รี ยนที่
เกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยน ดังนี้
(1) หลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กําหนดสมรรถนะสําคัญของนักเรี ยน ซึ่ งพัฒนา
นักเรี ยนให้บรรลุตามมาตรฐานการเรี ยนรู ้ที่กาํ หนดนั้น ในข้อ 2 คือความสามารถในการคิด เป็ นความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็ นระบบ เพื่อ
นําไปสู่ การสร้างองค์ความรู ้หรื อสารสนเทศ การตัดสิ นใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม
(2) เกณฑ์การผ่านช่วงชั้นและการจบหลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรี ยนต้องผ่านการประเมินการ
อ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนให้ได้ตามที่สถานศึกษากําหนด
(3) มาตรฐานการศึก ษาชาติ ด้านนักเรี ยน มาตรฐานที่ 4 มี ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ คิ ด
สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ ตรอง และมีวิสยั ทัศน์
ความสําคัญเกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์ดงั กล่าวข้างต้น ทําให้ทุกฝ่ ายที่มีหน้าที่ในการจัดการศึกษาของชาติ
ต่างพยายามเสนอแนะ พัฒนาส่ ง เสริ มการคิดวิเคราะห์ที่เหมาะสมกับ การสร้ างคนยุค ใหม่ ดังเช่ นในหนังสื อ
“ความฝันของแผ่นดิ น” กล่าวว่า การเรี ยนรู ้ ตอ้ งเน้นการฝึ กปฏิบตั ิจริ งในวิชาที่เรี ยน เน้นการคิดวิเคราะห์ การ
แสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเอง การจัดการเรี ยนรู ้ตอ้ งให้นกั เรี ยนเป็ นศูนย์กลางแห่ งการเรี ยนรู ้ จึงเป็ นเรื่ องสําคัญ และ
จําเป็ นที่ครู ตอ้ งฝึ กให้นกั เรี ยนคิดวิเคราะห์ เพื่อร่ วมกันสร้างเยาวชนของชาติให้เป็ นคนที่มีเหตุผล มีการวิเคราะห์
และรู ้จกั นําความสามารถในการคิดวิเคราะห์มาใช้เพื่อเผชิญสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมกับยุคสมัย (สมศรี
กิจชนะพานิชย์, 2550, หน้า 1) นอกจากนี้ การศึกษาไทยในปั จจุบนั ได้มีการปฏิรูปการเรี ยนรู ้ โดยเป็ นการพัฒนา
นัก เรี ยนให้มี คุณ สมบัติ ที่ พึงประสงค์ต ามมาตรฐานการศึ ก ษาด้านนักเรี ยนที่ เกี่ ย วกับการคิ ดวิ เคราะห์ ดังนั้น
นักเรี ยนจําเป็ นต้องปรับเปลี่ยนวิธีเรี ยน โดยอาศัยการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรี ยนรู ้ของครู โดยครู จดั เนื้อหา
สาระและกิจกรรมให้มีความสอดคล้องกับความสนใจและความแตกต่างของนักเรี ยน มีการบูรณาการผสมผสาน
สาระความรู ้ต่างๆอย่างได้สัดส่ วนสมดุล และมีการฝึ กการคิดวิเคราะห์ การเผชิญสถานการณ์ การฝึ กปฏิบตั ิ และ
การประยุกต์ความรู ้ไปใช้ เพือ่ ร่ วมกันพัฒนานักเรี ยนตามศักยภาพ (กรมวิชาการ, 2551, หน้า 1)
จากผลการศึ กษาศัก ยภาพของเด็ กไทยของกองวิ จัยการศึ กษากรมวิช าการ (2551, หน้า 23) พบว่า
นักเรี ยนระดับประถมศึกษามีศกั ยภาพตํ่าในทักษะที่จาํ เป็ นต่อการเรี ยนรู ้ โดยเฉพาะการคิดวิเคราะห์ การประเมิน
จากสํานักงานรั บรองมาตรฐานและประเมิ นคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) รอบที่ 2 พบว่าใน
มาตรฐานที่ 4 นัก เรี ย นมี ค วามสามารถในการคิ ด วิ เ คราะห์ ซึ่ งโรงเรี ยนส่ ว นใหญ่ ใ นเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 อยูใ่ นเกณฑ์ พอใช้ นอกจากนี้ปีการศึกษา 2551 ทางสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
ศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 มีการทดสอบการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 43.07 (คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ , 2551, หน้า 2)
ผลการประเมิ น และผลการทดสอบการคิ ด วิ เคราะห์ของนัก เรี ย นดังกล่า ว มี ค วามสอดคล้องกับ ผล
การศึกษาในเอกสารการศึกษาไทยในยุคโลกาภิวฒั น์สู่ความก้าวหน้าและความมัน่ คงของชาติในศตวรรษหน้า ที่
กล่าวว่าความสามารถของนักเรี ยนไทยที่ตอ้ งแก้ไขโดยด่วน คือ พื้นฐานในการเรี ยนรู ้การคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยน
การเรี ยนการสอนของไทยในปั จจุบนั ยังใช้วิธีการที่ครู เป็ นผูอ้ ธิ บายเป็ นส่ วนใหญ่ มุ่งเน้นให้นกั เรี ยนท่องจําไม่
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ส่งเสริ มการคิด (ปรารถนา เกษน้อย, 2549, หน้า 21) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก การจัดการเรี ยนรู ้ไม่เน้นให้นกั เรี ยนได้
พัฒนาในการคิดวิเคราะห์ แสดงความคิดเห็นและการแสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเอง ทําให้นกั เรี ยนขาดคุณลักษณะ
ช่างสังเกต ช่างสงสัยและใฝ่ หาคําตอบ เมื่อนักเรี ยนถูกจํากัดความคิดทําให้คิดไม่เป็ น ทําให้นกั เรี ยนไม่กล้าแสดง
ความคิดเห็น ขาดการคิดวิเคราะห์ ขาดกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล (ภัทราภรณ์ พิทกั ษ์ธรรม, 2548, หน้า 2)
การจัดการเรี ยนรู ้แบบค้นพบ เป็ นการจัดการเรี ยนรู ้ที่มุ่งเน้นให้นกั เรี ยนแสวงหาคําตอบสามารถค้นพบ
คําตอบด้วยตนเอง โดยมีครู เป็ นผูช้ ่วยส่ งเสริ มและให้คาํ ปรึ กษา (ทิศนา แขมมณี , 2550, หน้า 145) มีวิธีการ
จัดการเรี ยนรู ้ แบบค้นพบที่ครู กาํ หนดสถานการณ์ให้ นักเรี ยนเผชิญปั ญหา นักเรี ยนต้องเข้าใจปั ญหา วิเคราะห์
ปั ญหา สร้างแนวคิดใหม่นาํ แนวคิดที่ได้ไปใช้และประเมินผลงานที่ได้จากการทํากิจกรรม ขั้นตอนวิธีการจัดการ
เรี ยนรู ้น้ ีนาํ ไปสู่ การคิดวิเคราะห์ (Bruner, 1962 อ้างโดย สุ รางค์ โค้วตระกูล, 2545, หน้า 138) ขั้นตอนของการ
จัดการเรี ยนรู ้แบบค้นพบ คือ การเผชิ ญปั ญหา การตั้งสมมุติฐาน ทดลองและรวบรวมข้อมูล และสรุ ปความรู ้ที่
ค้นพบใหม่ (ยุพา วีระไวทยะ, 2540, หน้า 38) สอดคล้องกับขั้นตอนในการคิดวิเคราะห์ ได้แก่ การกําหนดปั ญหา
หรื อเหตุการณ์ การตั้งวัตถุประสงค์ การกําหนดเกณฑ์ในการจําแนกแยกแยะข้อมูล แยกแยะข้อมูลตามเกณฑ์ที่
กําหนด และการสรุ ปคําตอบ (สุ วิทย์ มูลคํา, 2549, หน้า 19) จะเห็นได้ว่า การจัดการเรี ยนรู ้ แบบค้นพบ เป็ น
วิธีการหนึ่งที่ช่วยให้นกั เรี ยนพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ได้
จากสภาพปั ญหาและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผูว้ ิจัยสนใจนําการจัดการเรี ยนรู ้ แบบค้นพบมาปรั บและ
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับนักเรี ยนระดับชั้นประถมศึ กษา เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิ ดวิ เคราะห์ของ
นักเรี ยน ซึ่ งมุ่งจัดกิจกรรมให้นักเรี ยนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ที่ดีข้ ึน โดยนํามาจัดเป็ นกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้ แ บบค้น พบในกลุ่ ม สาระการเรี ยนรู ้ วิ ท ยาศาสตร์ เพราะขั้น ตอนการจัด การเรี ย นรู ้ แ บบค้น พบมี ความ
สอดคล้องกับธรรมชาติของวิชากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ นักเรี ยนต้องทําการสื บค้น ค้นคว้า ทดลอง โดย
ใช้เนื้ อหา สารในชีวิตประจําวัน และนําไปทดลองใช้กบั นักเรี ยนระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 เพราะนักเรี ยนใน
ระดับ ชั้นนี้ สามารถคิดหาเหตุ ผลนอกเหนื อไปจากข้อมู ลที่ มีอยู่ สามารถคิ ดแบบนักวิท ยาศาสตร์ สามารถตั้ง
สมมุติฐานและสรุ ปหาคําตอบของข้อมูลที่สืบค้นได้ ผลของการศึกษาวิจยั ครั้งนี้จะสามารถนํามาใช้ในการจัดการ
เรี ยนรู ้แบบค้นพบเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนในระดับชั้นประถมศึกษาให้มีความ
เหมาะสมและบรรลุเป้าหมายของหลักสู ตรต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อเปรี ยบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ที่ ได้รับการ
จัดการเรี ยนรู ้แบบค้นพบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
2. เพื่อเปรี ยบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ที่ ได้รับการ
จัดการเรี ยนรู ้แบบค้นพบกับการเรี ยนรู ้ตามคูม่ ือครู (สสวท.)
สมมุติฐานการวิจยั
1. นักเรี ยนที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบค้นพบ จะมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรี ยนสู งกว่า
ก่อนเรี ยน
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2. นักเรี ยนที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบค้นพบ จะมีความสามารถในการการคิดวิเคราะห์ สู งกว่า
นักเรี ยนที่เรี ยนรู ้ตามคูม่ ือครู (สสวท.)
ขอบเขตของการวิจยั
1. ขอบเขตด้ านประชากร
ประชากรที่ ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึ กษา 2552
โรงเรี ยนวัดบางหัวเสื อ ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการเขต 1 จํานวน 4 ห้องเรี ยน จํานวน
132 คน
2. ขอบเขตด้ านเนื้อหา
เนื้อหาที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดหัวข้อเรื่ องที่ทดลองซึ่งอยูใ่ นกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
วิทยาศาสตร์ เรื่ อง สารในชีวิตประจําวัน โดยมีสาระการเรี ยนรู ้ ดังนี้
2.1 สาระการเรี ยนรู ้
2.1.1 สารในชีวิตประจําวัน
2.1.2 การจําแนกสารรอบตัว ได้แก่ การใช้สถานะของสสารเป็ นเกณฑ์ใช้ความเป็ นกรด –
เบส และ ใช้เนื้อสารเป็ นเกณฑ์
2.1.3 การเปลี่ยนแปลงของสาร ได้แก่ การเพิ่มพลังงานความร้อน การลดพลังงานความร้อน
การละลาย และการเกิดสารใหม่
2.1.4 การแยกสารเนื้อเดียวด้วยวิธีการระเหย
2.1.5 การแยกสารเนื้อผสม ได้แก่ การระเหิด การร่ อน การทําให้ตกตะกอน และการกรอง
2.1.6 ผลของสารต่อชีวิตและสิ่ งแวดล้อม
3. ขอบเขตด้ านเวลา
ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจยั ทําการทดลองในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2552 เวลาที่ใช้ในการจัดการ
เรี ยนรู ้ 24 ชัว่ โมง และใช้เวลาในการทดสอบก่อน – หลังเรี ยน 2 ชัว่ โมง ใช้เวลาทั้งสิ้น 5 สัปดาห์ 26 ชัว่ โมง
4. ขอบเขตด้ านตัวแปรทีท่ ําการศึกษา
จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ได้สรุ ปตัวแปรที่เกี่ยวข้องได้ดงั นี้
ตัวแปรอิสระ เป็ นการจัดการเรี ยนรู ้ 2 ระดับ คือ
(1) การจัดการเรี ยนรู ้แบบค้นพบ
(2) การจัดการเรี ยนรู ้ตามคู่มือครู (สสวท.)
ตัวแปรตาม คือ
(1) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
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เอกสารทีเ่ กีย่ วข้ อง
1. การจัดการเรีย นรู้แบบค้ นพบ
การจัดการเรี ยนรู ้แบบค้นพบ เป็ นวิธีสอนที่มุ่งเน้นให้นกั เรี ยนแสวงหาคําตอบโดยวิธีการต่างๆ และ
สามารถค้นพบคําตอบด้วยตนเอง หากว่านักเรี ยนไม่สามารถสรุ ปได้ ครู ตอ้ งเป็ นผูเ้ สนอแนะแนวทางอย่างมี
ขอบเขต โดยการถามคําถามหรื อสร้างสถานการณ์ปัญหา แล้วให้นกั เรี ยนหาวิธีการ วิเคราะห์ปัญหา หรื อ
กระบวนการแก้ปัญหา ที่อาจจะเกิดจากสังเกต การเปรี ยบเทียบ การเดา การทดลองทําผิดทําถูก จนพบคําตอบ
และสามารถหาข้อสรุ ปได้ โดยผ่านกระบวนการที่เรี ยกว่า acting, imagine และ symbolizing ซึ่ งอยู่ในขั้น
พัฒนาการทางปัญญาตามทฤษฎีการจัดการเรี ยนรู ้แบบค้นพบคือ enactive mode, iconic mode และ symbolic
mode ซึ่งเป็ นกระบวนการที่เกิดขึ้นตลอดชีวิตมิใช่เกิดขึ้นช่วงใดช่วงหนึ่งของชีวิตเท่านั้น หน้าที่ของครู คือ การจัด
สภาพสิ่ งแวดล้อมที่ช่วยเอื้อต่อการขยายโครงสร้างทางสติปัญญาของนักเรี ยน ซึ่ งสามารถกล่าวลักษณะของการ
จัดการเรี ยนรู ้แบบค้นพบ ได้ดงั นี้
(1) การค้นพบจากการแนะแนวทาง (guided discovery) เป็ นการจัดการเรี ยนรู ้ที่ครู พยายามดึงความรู ้ที่
มีอยูใ่ นตัวนักเรี ยนออกมาใช้ โดยอาศัยคําถามหรื อการอธิ บายที่ได้เตรี ยมไว้เป็ นอย่างดี เพื่อนํานักเรี ยนไปสู่ การ
ค้นพบ การคิดวิเคราะห์ ความคิดรวบยอดหรื อหลักเกณฑ์ต่างๆ
(2) การค้นพบด้วยความบังเอิญ (fortuitous discovery) การค้นพบชนิดนี้เริ่ มต้นโดย ครู ไม่ช้ ีแนะเลย
ไม่ว่ากรณี ใดๆ เกิดขึ้นเมื่อเด็กค้นพบโดยบังเอิญ การค้นพบชนิดนี้ เป็ นชนิดที่ให้แรงจูงใจสู งที่สุด
(3) การค้นพบด้วยปั จจัยที่ถูกจัดเตรี ยมให้ (free and exploratory discovery) การค้นพบชนิดนี้ ครู
เตรี ยมอุปกรณ์และกําหนดสถานการณ์ให้ ไม่มีการซักถาม แต่ใช้อุปกรณ์ที่กาํ หนดให้แทน
(4) การค้นพบโดยการแนะนํา (directed discovery) กรณี น้ ีครู ช้ ีแนะแนวทางการค้นพบโดยตลอดด้วย
การใช้คาํ ถาม ครู ถามคําถามเมื่อนักเรี ยนต้องการ ครู อาจเดินจากกลุ่มหนึ่ งไปอีกกลุ่มหนึ่ ง เพื่อถามนักเรี ยนหาก
จําเป็ น
(5) การค้นพบด้วยตนเอง (pure discovery method) เป็ นวิธีการที่คาดหวังว่านักเรี ยนไปสู่ ความคิดรวบ
ยอด และหลักการได้ดว้ ยตนเอง โดยไม่ตอ้ งรับคําแนะนําจากครู
จากลัก ษณะของการจัด การเรี ยนรู ้ แ บบค้น พบ ในการทําวิ จัย ในครั้ งนี้ ได้นํา เสนอการจัด การเรี ย นรู ้
การค้นพบแบบแนะแนวทาง ซึ่งมีข้นั ตอนการจัดการเรี ยนรู ้ดงั ต่อไปนี้
ขั้นนําเข้าสู่บทเรี ยน เป็ นการนําเข้าสู่บทเรี ยน โดยการร้องเพลง เล่นเกม
ขั้นเรี ยนรู ้
(1) ขั้นที่ 1 จุดประกายความสนใจ (กําหนดปั ญหา)
(2) ขั้นที่ 2 ตั้งสมมุติฐาน
(3) ขั้นที่ 3 กําหนดแนวทางในการค้นหาข้อมูล
(4) ขั้นที่ 4 การดําเนินการจัดหาข้อมูล โดยเริ่ มคิดถึงสิ่ งที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องนั้นแล้วแบ่งเป็ นหัวข้อ
ย่อยๆ เพือ่ คิด ค้นคว้า หาข้อมูล
(5) ขั้นที่ 5 การนําข้อมูลมาวิเคราะห์และสรุ ปตอบคําถามตามสมมุติฐาน
(6) ขั้นที่ 6 การนําเสนอโดยการจัดกิจกรรม
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ขั้นสรุ ป นักเรี ยนและครู ร่วมกันสรุ ปองค์ความรู ้ในเนื้อหาที่เรี ยน
2. การคิดวิเคราะห์
การคิด วิเคราะห์ หมายถึ ง ความสามารถของนักเรี ยนในการพิ จารณาข้อความที่ เป็ นปั ญหาหรื อ
สถานการณ์ การหาหลักการโดยการแยกแยะ คุณสมบัติของสิ่ งต่างๆ หรื อข้อความที่ได้รับจริ ง อย่างมีเหตุผลหรื อ
ข้อมูลที่น่าเชื่ อถือมาสนับสนุนยืนยันในการตัดสิ นใจชี้ขาดตามเรื่ องราวหรื อสถานการณ์น้ นั และได้ขอ้ สรุ ปอย่าง
ถูกต้องสมเหตุสมผล ทฤษฎีของ Paijet อธิ บายพัฒนาการของการคิดจากขั้นหนึ่งไปสู่ ข้ นั หนึ่ง อาศัยองค์ประกอบ
ที่ สํ า คัญ 4 ประการคื อ การเจริ ญเติ บ โตของร่ างกายและวุ ฒิ ภ าวะ ประสบการณ์ ท างกายและทางสมอง
ประสบการณ์ทางสังคมและสภาวะสมดุล ซึ่งเป็ นกระบวนการที่แต่ละคนใช้ในการปรับตัว ขั้นพัฒนาของการคิด
จะมีการเปลี่ยนแปลงตามลําดับขั้น ซึ่ งพัฒนาการในขั้นต้นจะเป็ นพื้นฐานของพัฒนาการในขั้นสู งและพัฒนาการ
ของการคิดแต่ละคนมีลกั ษณะเดียวกัน แต่จะแตกต่างกันในด้านอัตราความเร็ วในการเกิดของแต่ละระดับของการ
พัฒนา ซึ่ งผูเ้ รี ยนจะต้องมีพฤติกรรมบ่งชี้ ความสามารถการคิดวิเคราะห์ ดังนี้ สามารถแยกแยะส่ วนประกอบ
ต่างๆ ของสิ่ งที่จะวิเคราะห์ได้ สามารถแจกแจงรายละเอียดของส่ วนประกอบต่างๆ ของสิ่ งที่วิเคราะห์ สามารถ
ตรวจสอบ/จัดโครงสร้างความสัมพันธ์ขององค์ระกอบใหญ่ และองค์ประกอบย่อย สามารถนําเสนอข้อมูลการ
วิ เ คราะห์ใ ห้เ ข้า ใจได้ง่ า ย จากการศึ กษาพฤติ ก รรมตัว บ่ ง ชี้ ดังกล่ า วข้า งต้น ผูว้ ิ จัย สามารถสร้ า งแบบวัด
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ซึ่งมีอยู่ 5 ด้าน คือ ระบุปัญหา ตั้งสมมุติฐาน รวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูล การ
เสนอแนะข้อมูลการวิเคราะห์ และสรุ ป
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
1. แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ใช้วิธีการจัดการเรี ยนรู ้แบบค้นพบ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ หน่วย “สารใน
ชีวิตประจําวัน” ประกอบไปด้วย สารในชีวิตประจําวัน, การจําแนกสารรอบตัว, การเปลี่ยนแปลงของสาร, สาร
เนื้ อเดี ยวและสารเนื้ อผสม, การแยกสารเนื้ อเดี ยว และการแยกสารเนื้ อผสม และผลของสารต่อชี วิตและ
สิ่ งแวดล้อม รวมจํานวน 14 แผน 24 ชัว่ โมง และทดสอบก่อนเรี ยน-หลังเรี ยน 2 ชัว่ โมง รวมทั้งหมด 26
ชัว่ โมง
2. แผนการจัดการเรี ยนรู ้ตามคูม่ ือครู (สสวท.) กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ หน่วย “สารในชีวิตประจําวัน”
3. แบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เป็ นข้อสอบปรนัย จํานวน 40 ข้อ
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในการวิจยั ครั้งนี้ มีข้นั ตอนการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลตามลําดับขั้น ดังนี้
1. ดําเนินการติดต่อผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนวัดบางหัวเสื อ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1 เพื่อขอความร่ วมมือในการวิจยั
2. ดําเนินการทดลอง มีข้ นั ตอนดังนี้
2.1 ผูว้ ิจยั นําแผนการจัดการเรี ยนรู ้ เรื่ อง สารในชีวิตประจําวัน โดยใช้การจัดการเรี ยนรู ้แบบ
ค้นพบ และแผนการจัดการเรี ยนรู ้ตามคู่มือครู (สสวท.) ที่ปรับปรุ งแก้ไขแล้วไปดําเนิ นการสอนด้วยตนเอง กับ
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กลุ่มตัวอย่าง ในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2552 โรงเรี ยนวัดบางหัวเสื อ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 สัปดาห์ละ 5 ครั้ง รวม 5 สัปดาห์ จํานวน 14 แผน
2.2 ภายหลังสิ้ นสุ ดการเรี ยนการสอนให้นกั เรี ยนทั้ง 2 กลุ่ม ทําแบบวัดความสามารถในการคิด
วิเคราะห์
2.3 นําผลการทําแบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ หลังเรี ยนของนักเรี ยนกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุมมาตรวจ วิเคราะห์คาํ ตอบและให้คะแนน เพื่อทดสอบสมมุติฐาน
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั นําคะแนนวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ทั้งก่อนเรี ยนและหลังของนักเรี ยนกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุมมาวิเคราะห์ดว้ ยวิธีทางสถิติ
1. หาค่าสถิติพ้นื ฐาน คะแนนเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. เปรี ยบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 6 ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน ของกลุ่มทดลอง โดยใช้การทดสอบค่าที แบบไม่เป็ นอิสระต่อกัน
(t – test dependent)
3. เปรี ยบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 6 หลังเรี ยน ระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง โดยใช้การทดสอบค่าทีแบบเป็ นอิสระต่อกัน
(t – test for independent)
ผลการวิจยั
1.
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนวัดบางหัวเสื อ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1 ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ แบบค้นพบ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์การเปรี ยบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยน ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบค้นพบ ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
t-test
S.D.
กลุ่มทดลอง
N
x
t
df
sig
คะแนนก่อนเรี ยน
32
17.66
4.3
-10.528
31
.000**
คะแนนหลังเรี ยน
32
22.63
4.0
2. นัก เรี ย นชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 โรงเรี ย นวัด บางหั ว เสื อ สั ง กัด สํ า นัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
สมุ ทรปราการ เขต 1 ที่ ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ แบบค้นพบ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ มี ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์สูงกว่านักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ที่เรี ยนตามคู่มือครู (สสวท.)
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์การเปรี ยบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยน ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบค้นพบ กับการเรี ยนรู ้ตามคูม่ ือครู (สสวท.)
กลุ่มตัวอย่าง

N

x

S.D.

18.96
22.63

2.79
4.01

t

t-test
df

sig

4.232

62

.000**

คะแนนหลังเรี ยน
กลุ่มควบคุม
32
กลุ่มทดลอง
32
Levene’s test : F = 4.11 Sig = .000; ** p < 0.01

อภิปรายผล
1. ผลการวิจยั นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบค้นพบ มีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนซึ่ งสอดคล้องกับสมมุติฐานที่ต้ งั ไว้ และได้สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
ปรี ย า นพคุ ณ (2542, หน้า 75) พบว่า นัก เรี ยนระดับชั้น ประถมศึ กษาปี ที่ 4 ที่ ไ ด้รั บกิ จ กรรมเสริ ม หลักสู ต ร
วิทยาศาสตร์ โ ดยใช้วิธีก ารสอนแบบค้นพบ มี พฒั นาความคิด สร้ างสรรค์หลังเรี ยนสู ง กว่าก่ อนเรี ยน การที่
ความสามารถในการคิ ด วิ เคราะห์ ของนักเรี ยนหลัง เรี ยนสู ง กว่าก่ อนเรี ย น เนื่ องจากความสามารถในการคิ ด
วิเคราะห์ เป็ นความสามารถของนักเรี ยนในการพิจารณาข้อความที่เป็ นปั ญหาหรื อสถานการณ์ การหาหลักการ
โดยการแยกแยะ คุ ณ สมบัติ ข องสิ่ ง ต่ า งๆ หรื อ ข้อ ความที่ ไ ด้รั บ จริ ง อย่ า งมี เ หตุ ผ ลหรื อ ข้อ มู ล ที่ น่ า เชื่ อ ถื อ มา
สนับสนุนยืนยันในการตัดสิ นใจ ชี้ขาดตามเรื่ องราวหรื อสถานการณ์น้ นั และได้ขอ้ สรุ ปอย่างถูกต้องสมเหตุสมผล
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีของ Bruner ว่าการเรี ยนรู ้โดยค้นพบเป็ นกระบวนการที่เน้นพัฒนาการเกี่ยวกับ
ความสามารถในการรับรู ้และความเข้าใจของนักเรี ยน การเรี ยนรู ้เกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อนักเรี ยนได้มีปฏิสัมพันธ์กบั
สิ่ งแวดล้อม ซึ่ งนําไปสู่ การค้นพบการคิ ดวิเคราะห์ นักเรี ยนแต่ละคนจะมี ประสบการณ์ และพื้นฐานความรู ้ ที่
แตกต่างกัน การเรี ยนรู ้จะเกิดจากการที่นกั เรี ยนสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ งที่พบใหม่กบั ความรู ้เดิมแล้วนํามา
สร้างเป็ นความหมายใหม่ ซึ่งสามารถนํามาใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้ในระดับชั้นประถมศึกษานั้น นักเรี ยนสามารถ
ใช้สัญลักษณ์ได้มากขึ้น ครู มีวิธีช่วยให้พฒั นาขึ้นไปได้อีก โดยการกระตุน้ ให้ใช้การค้นพบโดยเน้นความเข้าใจ
ในมโนคติ และสิ่ งที่เป็ นนามธรรม ในขณะเดี ยวกันนักเรี ยนทุกคนมี ความสนใจใฝ่ รู ้ อยู่เป็ นธรรมชาติ หากได้
รั บผิด ชอบการเรี ยนรู ้ ของตนและได้รับการฝึ กฝนทักษะที่ จาํ เป็ นต่ อการศึก ษาหาความรู ้ ด้วยตนเอง นัก เรี ย น
สามารถเรี ย นรู ้ ใ นสิ่ งที่ ต นเองสนใจได้ต ลอดชี วิต จากการที่ ได้จัด ทําแผนการจัด การเรี ย นรู ้ แ บบค้น พบซึ่ ง
สอดคล้องกับความสามารถในการวิเคราะห์และมีข้ นั ตอนการฝึ กเป็ นอย่างดี และแบบวัดความสามารถในการคิด
วิเคราะห์มีประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์ จึงทําให้นกั เรี ยนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ดีข้ นึ
2. ผลการวิ จัย พบว่ า นัก เรี ยนชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 ที่ ไ ด้รั บ การจัด การเรี ย นรู ้ แ บบค้น พบ มี
ความสามารถในการคิ ด วิ เ คราะห์ สู ง กว่ า นัก เรี ย นชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 ที่ เรี ย นตามคู่ มื อ ครู (สสวท.) ซึ่ ง
สอดคล้องกับสมมุติฐานที่ต้ งั ไว้ และได้สอดคล้องกับงานวิจยั ของสมศักดิ์ จัน่ ผ่อง (2552, หน้า 109) พบว่า
นักเรี ยนมีทกั ษะการคิดวิเคราะห์ที่ใช้หลักการเรี ยนรู ้แบบค้นพบสู งกว่านักเรี ยนที่เรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ ที่
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เป็ นเช่นนี้เพราะในการจัดการเรี ยนรู ้แบบค้นพบที่สร้างขึ้น ได้ศึกษาขั้นตอนในการจัดการเรี ยนรู ้แบบค้นพบ คือ
ขั้นเผชิ ญปั ญหา ขั้นการตั้งสมมุติฐาน ขั้นการกําหนดแนวทางในการสื บค้น ขั้นดําเนิ นการรวบรวมข้อมูล ขั้น
สรุ ป และขั้นนําเสนอ ในการจัด การเรี ยนรู ้ แบบค้นพบเป็ นการพัฒนาความสามารถในการคิด วิเคราะห์ที่ให้
นักเรี ยนได้เรี ยนรู ้ ทําให้นกั เรี ยนสามารถเรี ยนรู ้ได้ตามผลการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ที่ต้ งั ไว้
นอกจากนี้ในการจัดการเรี ยนรู ้แบบค้นพบ เมื่อนักเรี ยนได้ศึกษาและปฏิบตั ิกิจกรรมตามลําดับขั้นตอน
ซึ่ งเป็ นการฝึ กให้นักเรี ยนรู ้ จักคิดวิเคราะห์หาคําตอบ เมื่อฝึ กบ่อยๆ ทําให้เกิ ดการคิดวิเคราะห์ รวมถึงการได้
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้จากการอภิปรายร่ วมกันในการแสดงความคิดเห็น มีการช่วยเหลือกันระหว่างนักเรี ยนที่คละ
ความสามารถ นักเรี ยนที่เรี ยนเก่งช่วยอธิ บายวิเคราะห์ แยกแยะเหตุผลจากเนื้ อหาในการทํากิจกรรมที่เรี ยนให้กบั
นักเรี ยนที่เรี ยนอ่อนกว่า นักเรี ยนที่เรี ยนอ่อนกว่ากล้าถามในสิ่ งที่ไม่เข้าใจกับเพื่อนมากขึ้น จึงทําให้นกั เรี ยนมี
ความเข้าใจในเนื้ อเรื่ องเป็ นอย่างดี เมื่ อทดสอบเป็ นรายบุคคล จึ งส่ งผลให้นักเรี ยนมี ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ที่สูงกว่ากลุ่มที่เรี ยนตามคู่มือครู (สสวท.)
ในขณะที่คู่มือครู (สสวท.) ได้มีการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นกระบวนการสื บเสาะหาความรู ้ ซึ่ งเป็ น
การพัฒนาให้ผเู ้ รี ยนได้รับความรู ้และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยเน้นการคิดแก้ปัญหา ซึ่งมีข้ นั ตอน
ต่อไปนี้ ขั้นสร้างความสนใจ (engagement) ขั้นสํารวจและค้นหา (exploration) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุ ป
(explanation) ขั้นขยายความรู ้ (elaboration) และ ขั้นประเมิน (evaluation) ดังนั้นเห็นได้ว่าการจัดการเรี ยนรู ้แบบ
สื บเสาะหาความรู ้มีขอ้ แตกต่างกับการจัดการเรี ยนรู ้แบบค้นพบ คือ ขั้นตอนการจัดการเรี ยนรู ้แบบค้นพบมี ขั้นการ
ตั้งสมมุติฐาน ขั้นการกําหนดแนวทางในการสื บค้น โดยที่นกั เรี ยนเป็ นผูก้ าํ หนดแนวทางในการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
และนักเรี ยนเกิดการคิดวิเคราะห์ขอ้ มูลที่นกั เรี ยนได้ศึกษา ค้นคว้า ตามแนวทางที่นกั เรี ยนได้กาํ หนดไว้ แต่การ
จัดการเรี ยนรู ้ แบบสื บเสาะหาความรู ้ ครู เป็ นผูบ้ อกแนวทางในการสื บค้น และนักเรี ยนเป็ นผูส้ ํารวจและค้นหา
ข้อมูลตามแนวทางที่ครู ได้กาํ หนดไว้ ดังนั้น เมื่อผูว้ ิจยั ได้ทาํ การทดสอบเพื่อวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์
จึ ง ทําให้นักเรี ย นที่ เ รี ยนรู ้ แบบค้นพบมี ความสามารถในการคิด วิ เคราะห์สูงกว่ านักเรี ยนที่ เรี ยนรู ้ ตามคู่มื อครู
(สสวท.)

ข้ อเสนอแนะ
จากผลการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะเพือ่ การศึกษาวิจยั ในครั้งต่อไป ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจยั ไปใช้
1.1 ในการพัฒนาแผนการจัดการเรี ยนรู ้แบบค้นพบไปใช้ ก่อนนําไปใช้ครู ควรศึกษาขั้นตอนในการ
จัดการเรี ยนรู ้แบบค้นพบให้เข้าใจ เพื่อให้การดําเนินกิจกรรมเป็ นไปตามขั้นตอนและมีประสิ ทธิภาพ
1.2 การนําแผนการจัดการเรี ยนรู ้ แบบค้นพบอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ ครู ควรใช้คาํ ถามกระตุ น้ และ
ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนได้ฝึกการคิดวิเคราะห์ดว้ ยตนเอง โดยคํานึงถึงประสบการณ์และพื้นฐานความรู ้เดิมที่มีอยูม่ า
ใช้ในการคิดวิเคราะห์
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1.3 การจัดการเรี ยนการสอนแบบค้นพบ ครู ผสู ้ อนไม่ควรปิ ดกั้นวิธีคิดของนักเรี ยน ควรให้นกั เรี ยน
ได้แสดงออกวิ ธี คิ ด ที่ แ ปลกใหม่ พร้ อมแสดงเหตุ ผ ลในความคิ ด ส่ ง เสริ ม และให้กาํ ลัง ใจแก่ นัก เรี ย นที่ ก ล้า
แสดงออก มีการจัดบรรยากาศในชั้นเรี ยนให้เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจยั ในครั้งต่อไป
2.1 ควรนําแผนการจัดการเรี ยนรู ้แบบค้นพบ ไปพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์โดยใช้ใน
งานวิจยั กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้อื่นๆและช่วงชั้นอื่นๆ
2.2 ควรพัฒนาแผนการจัดการเรี ยนรู ้แบบค้นพบ เพื่อไปพัฒนาความสามารถในการคิดแบบอื่นๆ
2.3 ควรได้รับการเปรี ยบเที ยบความสามารถในการคิดวิ เคราะห์ด้วยแผนการจัดการเรี ยนรู ้ แบบ
ค้นพบกับเทคนิควิธีสอนแบบอื่นๆ
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บทบาททีค่ าดหวังและบทบาททีเ่ ป็ นจริงของอาสาสมัครสาธารณสุ ข
ประจําหมู่บ้าน (อสม.) ในเขตอําเภอบางบ่ อ จังหวัดสมุทรปราการ*
The Expected Role and the Actual Role of the Village Health Volunteers
In Bangbo District, Samutprakan Province
นางสาววารุ ณี แสงวัฒน์**
Miss Warunee Sangwat
บทคัดย่อ
การวิจยั เรื่ องนี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาบทบาทที่คาดหวังและบทบาทที่เป็ นจริ งของอาสาสมัคร
สาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ นในเขตอําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ตามความคิดเห็นของประชาชนผูร้ ับบริ การ
จากอาสาสมัค รสาธารณสุ ข ประจํา หมู่ บ้า น 2) เปรี ยบเที ย บบทบาทที่ ค าดหวัง และบทบาทที่ เ ป็ นจริ งของ
อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ น ตามตัวแปร เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพหลัก รายได้ต่อเดือน ระยะเวลา
ที่ใช้บริ การ และตําบลที่อาศัยอยูข่ องประชาชนผูร้ ับบริ การ 3) ศึกษาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชน
ผูร้ ับบริ การ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ประชาชนผูร้ ับบริ การจากอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ น จํานวน 384 ราย
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม ที่มีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ .90 การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที ค่าเอฟ
ผลการวิจยั พบว่า 1) บทบาทที่คาดหวังของอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ น ในเขตอําเภอบางบ่อ
จังหวัดสมุทรปราการ ตามความคิดเห็นของของประชาชนผูร้ ับบริ การ ทั้งในภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับ
มาก ส่ วนบทบาทที่เป็ นจริ ง อยูใ่ นระดับปานกลาง 2) ผลการเปรี ยบเทียบบทบาทที่คาดหวังและบทบาทที่เป็ นจริ ง
พบว่า โดยภาพรวม ประชาชนผูร้ ับบริ การที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน เมื่อเปรี ยบเทียบตามตัว
แปร อายุ ของผูร้ ับบริ การ พบว่า ในภาพรวม ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทที่คาดหวังแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ส่ วนบทบาทที่เป็ นจริ งไม่แตกต่างกัน สําหรับการเปรี ยบเทียบระดับการศึกษา และอาชีพหลัก
ของผูร้ ับบริ การ พบว่า ในภาพรวม ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทที่คาดหวังไม่แตกต่างกัน ส่ วนบทบาทที่เป็ นจริ ง
ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่ วนตัวแปร รายได้ต่อเดือน ระยะเวลาที่ใช้บริ การ
และตําบลที่อยูอ่ าศัยของผูร้ ับบริ การ พบว่า ในภาพรวม ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทที่คาดหวัง และบทบาทที่เป็ น
จริ ง แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) จากการวิเคราะห์เนื้อหา ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ของประชาชนผูร้ ับบริ การจากอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ น พบว่า ประชาชนผูร้ ับบริ การ ใน 7 ตําบลจาก
ทั้งหมด 8 ตําบล เสนอความคิดเห็นที่มีความถี่สูงสุ ด เรี ยงตามลําดับได้แก่ ขอให้สนับสนุนยารักษาโรคเบื้องต้น
(38 ราย) ต้องการให้มีที่พกั เพื่อฟื้ นฟูสุขภาพ (30 ราย) และให้ดูแลผูป้ ่ วยที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ (12 ราย)

*

บทความวิทยานิพนธ์
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Abstract
This research aimed :1) to study the expected role and actual role of the village health volunteers in
Bangbo District, Samutprakan Province as perceived by the clients who received health services from the
village health volunteers, 2) to compare the expected role and the actual role of the village health volunteers
by gender, age, education level, occupation, salary, duration of receiving services and resident sub districts of
the clients, and 3) to study opinions and suggestions of the clients. The research samples were 384 clients who
received health services. The data were collected by a questionnaire with had a reliability value .90, and were
analyzed by percentages, mean, standard deviation, t-test and F-test.
The research results showed that 1) the expected role of the village health volunteers in Bengbu
District, Samutprakan Province as perceived by the clients was at a high level but the actual role was at a
moderate level, that 2)comparison of the expected role and the actual role of the clients’ opinions when they
were classified by genders found no significant difference, when ages were compared, the results revealed that
the clients overall perception of the expected role was significantly different at.01, but their perception of the
actual role was not significantly different. Regarding education level and occupation variables, the expected
role was not different but the actual role was significantly different at .01. Comparing salaries, duration of
receiving services and resident sub district found both the expected role and the actual role were significantly
different at .01. The analyses of the opinions of and the suggestions made by the clients in 7 sub districts using
content analysis to summarize the most frequent clients’ suggestions indicated that they were in descending
order as follows: supporting basic medicines to the village health volunteers (n = 38), offering shelter to cure
patients (n=30), and taking care of poor clients who could not help themselves (n=12).
ความนํา
ประเทศไทยเป็ นประเทศหนึ่ งที่องค์การอนามัยโลกและประเทศในเครื อสมาชิ กให้การยอมรั บ และ
ยกย่องว่า มีประสบการณ์ในการริ เริ่ มและส่ งเสริ มพัฒนาการมีส่วนร่ วมของภาคประชาชนในการช่วยเหลือดูแล
สุ ขภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชน ในรู ปแบบของประชาชนบริ การประชาชนที่ไม่หวังสิ่ งตอบแทนใด ๆ
(รู ปแบบอาสาสมัคร) มาเป็ นระยะเวลายาวนาน ซึ่ งส่ งผลให้ผเู ้ ชี่ยวชาญด้านการแพทย์และการสาธารณสุ ข คิดค้น
พัฒนารู ปแบบที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ภาพในการจัดระบบสาธารณสุ ขเบื้องต้น เพื่อให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงบริ การได้อย่างทัว่ ถึง ครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยมีผลการวิจยั ที่เกิดจากการทดลองหลายพื้นที่ สรุ ปเป็ นเอกสาร
สํา คัญ โดยได้ร ะบุ ถึ ง รู ป แบบของการพัฒ นาศัก ยภาพประชาชนและชุ ม ชน ให้ส ามารถจัด การบริ หารการ
สาธารณสุ ขเบื้องต้นของชุมชนได้ดว้ ยตนเอง อันเนื่ องจากที่มาของการสาธารณสุ ขมูลฐานมีแนวคิดและกลยุทธ์
การเสริ มสร้างการมี ส่วนร่ วมของภาคประชาชนในการจัดระบบสาธารณสุ ขเบื้องต้น และนําเสนอในเวที การ
ประชุมร่ วมกันระหว่างองค์การอนามัยโลกและองค์การยูนิเซฟ ในเรื่ องการสาธารณสุ ขมูลฐาน ณ เมือง อัลมา –
อตา สหภาพโซเวียตรัสเซีย เมื่อปี พ.ศ. 2521 (กองสนับสนุนสุ ขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริ การสุ ขภาพ,
กระทรวงสาธารณสุข, 2549, หน้า 7)
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เพื่อที่จะยังผลให้ประชาชนในชาติบรรลุถึงการมีสุขภาพดี ถว้ นหน้าตามคําประกาศแห่ งอัลมา-อตานั้น
องค์ก ารอนามัย โลกได้เ รี ยกร้ อ งให้ทุ ก ชาติ สนับ สนุ น งานสาธารณสุ ข มู ล ฐานอย่า งจริ ง จัง และต่ อ เนื่ อ ง ด้วย
เป้ าหมายของการมี สุขภาพดี ถือเป็ นสิ ทธิ พ้ืนฐานของมนุ ษย์ในการมี ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็ นปกติ สุข ซึ่ ง
ประเทศไทยได้ลงนามในกฏบัตรขององค์การอนามัยโลก เมื่อปี พ.ศ. 2523 เพื่อกําหนดเป้ าหมายร่ วมกันในการ
พัฒนาสุ ขภาพดีถว้ นหน้าภายในปี 2543 “Health For All By the Year 2000” และได้มีการดําเนินการสาธารณสุ ข
มู ล ฐานภายใต้กรอบแนวคิ ด และหลัก การที่ นํา ไปกํา หนดเป็ นนโยบายและจัด ให้มี ร ะบบการสนับ สนุ น จาก
ส่ วนกลางลงไปสู่ พ้ืนที่เพื่อกระทําทุกวิถีทางที่จะให้ประชาชนมีสุขภาพดีถว้ นหน้า โดยกระทรวงสาธารณสุ ขได้
จัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการการสาธารณสุ ขมูลฐาน ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข เมื่อวันที่ 3
ธันวาคม พ.ศ. 2523 (ปั จจุบนั เปลี่ยนมาเป็ นกองสนับสนุ นสุ ขภาพภาคประชาชน สังกัดกรมสนับสนุ นบริ การ
สุ ขภาพ) เพื่อทําหน้าที่รับผิดชอบต่อนโยบายดังกล่าวโดยตรง ซึ่ งเริ่ มตั้งแต่แผนพัฒนาสาธารณสุ ข ฉบับที่ 4 (พ.ศ.
2520-2524) โดยกําหนดกิจกรรมสําคัญ 4 กิจกรรม ได้แก่ 1) อบรมเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขระดับต่าง ๆ ในการทํา
หน้าที่เป็ นครู ฝึกด้านการสาธารณสุ ขมูลฐาน 2) อบรมอาสาสมัคร 2 ประเภท คือ ผูส้ ื่ อข่าวสาธารณสุ ข (ผสส.)
และอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ น (อสม.) ซึ่ งคัดเลือกมาโดยวิธีการทางสังคมมิติ 3) จัดทําแบบเรี ยนด้วย
ตนเองของผูส้ ื่ อข่าวสาธารณสุ ข (ผสส.) และอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ น (อสม.) ให้ครอบคลุมเนื้อหา
ทั้งด้านการส่ ง เสริ มสุ ขภาพ การป้ องกันโรค การรั กษาพยาบาลเบื้ องต้น และการฟื้ นฟูสภาพ และได้มอบให้
ผูส้ ื่ อข่าวสาธารณสุ ข (ผสส.) และอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ น (อสม.) ใช้เป็ นคู่มือปฏิบตั ิงานในหมู่บา้ น
4) กํา หนดกิ จ กรรมการบริ การด้า นการสาธารณสุ ข มู ล ฐาน 8 องค์ป ระกอบในเบื้ อ งต้น (เพิ่ ม เติ ม เป็ น 14
องค์ประกอบในปั จจุบนั ) รวมทั้งการสนับสนุ นยาที่จาํ เป็ นให้อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ น (อสม.) ไว้
สําหรับบริ การประชาชน ภายใต้การมีส่วนร่ วมของประชาชนและชุมชน (กองสนับสนุนสุ ขภาพภาคประชาชน,
กรมสนับสนุนบริ การสุ ขภาพ, กระทรวงสาธารณสุข, 2549, หน้า 8)
ในช่ วงแผนพัฒนาสาธารณสุ ข ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2530 – 2534) กระทรวงสาธารณสุ ขยังยืนยันนโยบาย
สุ ขภาพดี ถว้ นหน้าเป็ นนโยบายสําคัญ และมุ่ งเน้นการพัฒนาระบบอาสาสมัครเชิ งคุ ณภาพ มี ก ารสนับสนุ น
งบประมาณการจัดอบรมผูส้ ื่ อข่าวสาธารณสุ ข (ผสส.) และอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ น (อสม.) เพิ่มเติม
ในส่ วนที่พน้ สภาพ การจัดอบรมฟื้ นฟูความรู ้ ผูส้ ื่ อข่าวสาธารณสุ ข ให้มีความรู ้ต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ข
ระดับตําบล พร้อมทั้งขยายการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ น (อสม.) ในเขตพื้นที่เฉพาะ เช่น ใน
เรื อประมง โรงงานอุตสาหกรรม เรื อนจํา โรงเรี ยน การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิ ตแห่ งประเทศไทย เป็ นต้น ซึ่ งส่ งผลต่ อ
ประสิ ทธิภาพของการสาธารณสุขมูลฐาน และก่อให้เกิดความร่ วมมือจากองค์กร และหน่วยงานต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น
แผนพัฒนาสาธารณสุ ข ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535 – 2539) เป็ นช่วงเปลี่ยนแปลงภาวะด้านสังคม สิ่ งแวดล้อม
และเศรษฐกิ จของโลก ซึ่ งมี ผลกระทบต่อการเปลี่ ยนแปลงของสังคมและวิถีชีวิต ของคนไทยโดยเฉพาะแบบ
แผนการเจ็บป่ วยของคนไทย มีอุบตั ิการณ์ของการเกิดโรคไม่ติดต่อ ซึ่งมีสาเหตุมาจากมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
แผนพัฒนาสาธารณสุ ข ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540 – 2544) การสาธารณสุ ขมูลฐานได้ส่งเสริ มให้ประชาชนมี
ความสามารถในการดูแลสุ ขภาพของตนเองในระดับครอบครัว โดยจัดให้มีแกนนําสุ ขภาพประจําครอบครัวและ
สนับสนุนให้อาสาสมัครสาธารณสุ ขรวมตัวกันในรู ปแบบของชมรมและสมาคม เพื่อเป็ นศูนย์กลางในการติดต่อ
ประสานงาน โดยเน้นการกระจายอํานาจจากรัฐสู่ ประชาชน
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แผนพัฒ นาสาธารณสุ ข ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 – 2549) มุ่ งเน้นเป้ าหมายการพัฒนาเสริ มสร้ างชุ ม ชน
เข้มแข็ง โดยอัญเชิญปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนําทางในการพัฒนาและบริ หารประเทศ โดยอาศัยคนเป็ นศูนย์กลาง
ของการพัฒนา และสนับสนุนกลไกเครื อข่ายหรื อภาคีสุขภาพระดับพื้นที่
ดังนั้นแผนพัฒนาสาธารณสุ ข ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 2554) กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่นจึงได้รับ
การจัดสรรงบประมาณอุดหนุนประจําปี เพื่อดําเนินงานในด้านการสาธารณสุ ขมูลฐานของหมู่บา้ น / ชุมชนต่อไป
และเมื่อวิเคราะห์แผนงานด้านการสาธารณสุ ขมูลฐานของหมู่บา้ น พบว่าส่ วนใหญ่ยงั คงมุ่งเน้นการใช้งบประมาณ
เพื่อแก้ไขปั ญหาสาธารณสุ ขตามนโยบาย ซึ่ งเป็ นกระแสหลักที่สั่งการลงไป ประกอบกับช่วง 3 ปี ที่ผา่ นมาวิกฤติ
ด้านการเมืองที่มีการแข่งขันในระบบพรรคการเมืองสู ง องค์การอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ น (อสม.) ถูก
มองด้วยความห่วงใยจากองค์กรอิสระด้วยเกรงจะตกเป็ นเครื่ องมือของนักการเมือง ทําให้การทบทวนและพัฒนา
ศักยภาพของตนเอง และเรี ยนรู ้ความเป็ นไปในพื้นที่ของตนเองด้วยการได้รับการฝึ กอบรมขาดความเป็ นระบบ
และขาดองค์กรสนับสนุนรองรับที่ชดั เจนและต่อเนื่อง รวมทั้งหน่วยงานสนับสนุนประจําก็ขาดความตระหนักใน
ประเด็นดังกล่าว (กองสนับสนุ นสุ ขภาพภาคประชาชน, กรมสนับสนุ นบริ การสุ ขภาพ, กระทรวงสาธารณสุ ข,
2549, หน้า 10-11)
จากความสําคัญ และปั ญหา ของอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ น (อสม.) ที่มีบทบาทในการดูแล
และส่ งเสริ มสุ ขภาพอนามัยของประชาชนในหมู่บา้ นหรื อชุมชน รวมถึงรัฐบาลชุดปั จจุบนั ได้มองเห็นความสําคัญ
ของอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ นมากขึ้น จึ งได้อนุ มตั ิเงินงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็ นค่าตอบแทนให้กบั
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บา้ นเดือนละ 600 บาท ต่อคน ดังนั้นจึงเป็ นที่คาดหวังว่า อาสาสมัครสาธารณสุ ข
ประจําหมู่บา้ น จะมีกาํ ลังใจปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น ดังนั้นผูว้ ิจยั ในฐานะประชาชนคนหนึ่ ง
ของอําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ จึงสนใจที่จะศึกษาเรื่ อง “บทบาทที่คาดหวังและบทบาทที่เป็ นจริ งของ
อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ นในเขตอําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ” ทั้งนี้ เพื่อให้ทราบถึงผลการ
ดําเนิ นงานของอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ นในเขตที่ผวู ้ ิจยั อาศัยอยู่ ซึ่ งเป็ นพื้นที่ที่มีลกั ษณะเป็ นชนบท
เป็ นส่ วนใหญ่ว่า จะเป็ นไปตามที่รัฐบาลและประชาชนได้คาดหวังไว้หรื อไม่ และสามารถปฏิบตั ิจริ งได้มากน้อย
เพียงใด รวมทั้งเพื่อรวบรวมความคิดเห็นเกี่ ยวกับปั ญหาและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ซึ่ งจะเป็ นข้อมูลที่อาสาสมัคร
สาธารณสุ ขประจําหมู่ บา้ น สามารถนํามาปรั บปรุ งการปฏิ บตั ิ งานของตนให้มีประสิ ทธิ ภาพ และเป็ นไปตาม
บทบาทที่รัฐบาลและประชาชนคาดหวังไว้ได้มากขึ้น
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาบทบาทที่คาดหวังและบทบาทที่เป็ นจริ งของอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ นในเขต
อําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุ ทรปราการ ตามความคิดเห็ นของประชาชนผูร้ ั บบริ การจากอาสาสมัครสาธารณสุ ข
ประจําหมู่บา้ น
2. เพือ่ เปรี ยบเทียบบทบาทที่คาดหวัง และบทบาทที่เป็ นจริ งของอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ น
ในเขตอําเภอบางบ่ อ จังหวัดสมุทรปราการ ตามตัวแปร เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชี พหลัก รายได้ต่อเดื อน
ระยะเวลาที่ใช้บริ การ และตําบลที่อาศัยอยู่ ของประชาชนผูร้ ับบริ การจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บา้ น
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3. เพื่อศึ กษาปั ญหาและข้อ เสนอแนะของประชาชนผูร้ ั บบริ การจากอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจํา
หมู่บา้ นในเขตอําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
สมมุติฐานของการวิจยั
ผูว้ ิจยั ได้ต้ งั สมมุติฐานของการวิจยั ไว้ดงั นี้
บทบาทที่คาดหวัง และบทบาทที่เป็ นจริ งของอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ นแตกต่างกัน ตามตัว
แปร เพศ อายุ ระดับ การศึ ก ษา อาชี พ หลัก รายได้ต่ อ เดื อ น ระยะเวลาที่ ใ ช้บ ริ ก าร และตํา บลที่ อ าศัย อยู่ข อง
ประชาชนผูร้ ับบริ การ
วิธีดาํ เนินการวิจยั
1. ประชากร ได้แก่ประชาชนที่เป็ นผูร้ ั บบริ การด้านสาธารณสุ ข จากอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจํา
หมู่บา้ นใน 8 ตําบลของอําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการจํานวน 116,720 คน ซึ่งได้แก่ ตําบลบางบ่อ คลองด่าน
บางเพรี ยง บ้านระกาศ คลองสวน คลองนิยมยาตรา บางพลีนอ้ ย และเปร็ ง
2. กลุ่มตัวอย่ าง ได้แก่ ประชาชนที่เป็ นผูร้ ับบริ การจากอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ นในหมู่บา้ น
ต่าง ๆ ทั้ง 8 ตําบลในเขตอําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 384 คน ซึ่ งขนาดกลุ่มตัวอย่างได้มาโดยใช้
ตารางของเครชซีและมอร์แกน ที่มีความเชื่อมัน่ 95% ประชากร 100,000 คน ขึ้นไป
3. เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย คือแบบสอบถาม (Questionnare) ซึ่ งมีค่าความเชื่อมัน่ แบบสัมประสิ ทธิ์ แอล
ฟ่ าของครอนบาค เท่ากับ .90 เป็ นเครื่ องมือหลักในการเก็บข้อมูล แบ่งออกเป็ น 3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ผูว้ ิจยั สร้างเป็ นคําถามแบบ
เลือกตอบ จํานวน 7 ข้อ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพหลัก รายได้ต่อเดือน ระยะเวลาที่รับบริ การ
และตําบลที่อาศัยอยู่
ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามบทบาทที่ คาดหวัง และบทบาทที่เป็ นจริ งของอาสาสมัครสาธารณสุ ข
ประจําหมู่บา้ นตามความคิดเห็นของประชาชนผูร้ ับบริ การ จํานวน 30 ข้อ ซึ่ งครอบคลุมบทบาทของอาสาสมัคร
สาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ น ใน 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการสื่ อข่าวสาธารณสุ ขและให้คาํ แนะนํา 2) ด้านการส่ งเสริ ม
สุ ขภาพ 3) ด้านการป้ องกันโรค 4) ด้านการรักษาพยาบาลเบื้องต้น และ 5) ด้านการฟื้ นฟูสภาพผูป้ ่ วย โดยข้อ
คําถามใน แต่ละด้าน มีลกั ษณะเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ ตามแบบของลิเคิร์ต
(Likert’s scale)
ตอนที่ 3 เป็ นความคิดเห็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะของอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ น โดย
ผูว้ ิจยั สร้างเป็ นแบบสอบถามปลายเปิ ด (open –ended form) จํานวน 2 ข้อ เพื่อให้อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจํา
หมู่บา้ นแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทที่คาดหวัง และบทบาทที่เป็ นจริ งของตนเองได้โดยเสรี
4. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
กระบวนการในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีดงั นี้
1. ผูว้ ิจยั ได้ติดต่อขอความร่ วมมือจากผูใ้ หญ่บา้ นที่ได้รับการสุ่ มเป็ นกลุ่มตัวอย่าง เพื่อขอเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากประชาชนผูร้ ับบริ การของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บา้ น
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2. นําแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลจากประชาชนผูร้ ับบริ การจากอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ น
ใน 8 ตําบล จากประชาชนผูร้ ับบริ การ จนครบตามจํานวนที่ตอ้ งการ
5. การวิเคราะห์ ข้อมูล และสถิติทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์
ผูว้ ิจยั นําข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม มาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ แล้วนํามาวิเคราะห์ โดยใช้
โปรแกรมสําเร็ จรู ปในเครื่ องคอมพิวเตอร์ ตามลําดับ ดังนี้
1. แบบสอบถามตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่างประชาชนผูร้ ับบริ การ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้
ค่าความถี่ และค่าร้อยละ
2. แบบสอบถามตอนที่ 2 บทบาทที่คาดหวังและบทบาทที่เป็ นจริ งของอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจํา
หมู่บา้ นในเขตอําเภอบางบ่ อ จังหวัดสมุ ทรปราการ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ค่าเฉลี่ ย (Mean) และส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) จากนั้นแปลความหมายออกมาเป็ นระดับการปฏิบตั ิของบทบาทที่คาดหวัง และ
บทบาทที่เป็ นจริ งตามเกณฑ์สัมบูรณ์ (Absolute Criteria) โดยกําหนดค่าเฉลี่ยเป็ น 5 ช่วง จากการปฏิบตั ินอ้ ยที่สุด
(1.00-1.50) จนถึงปฏิบตั ิมากที่สุด (4.51-5.00) (ดลฤทัย มานะกิตติวิภาต, 2550, หน้า 37)
สําหรับการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของบทบาทที่คาดหวัง และบทบาทที่เป็ นจริ ง ตามความคิดเห็น
ของประชาชนที่ รับบริ การจากอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บ้านตามตัวแปรต้น ทั้ง 7 ตัว ใช้ค่าที (t-test)
สําหรั บตัวแปรเพศ และใช้ค่าเอฟ (F-test) ทดสอบความแตกต่างของตัวแปร อายุ ระดับการศึกษาสู งสุ ด อาชี พ
หลัก รายได้ต่อเดือน ระยะเวลาที่ใช้บริ การ และตําบลที่อยูอ่ าศัย ในกรณี ที่พบความแตกต่างของบทบาทที่คาดหวัง
และบทบาทที่เป็ นจริ ง ภายหลังการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) แล้ว ทําการทดสอบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยเป็ นรายคู่ โดยใช้วิธีการของ LSD (Fisher’s Least Significant Difference)
3. แบบสอบถามตอนที่ 3 ความคิดเห็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะ ของประชาชนผูร้ ั บบริ การจาก
อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ น ที่เป็ นคําถามปลายเปิ ด วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (content
analysis) ของคําตอบ จากนั้นจึงจัดหมวดหมู่ของคําตอบตามประเด็นสําคัญเพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการวิจยั
แล้วแจงนับความถี่ และนําเสนอแบบพรรณาความ (description) ตามลําดับ จากความถี่มากไปหาน้อย
สรุปผลการวิจยั
จากแบบสอบถามที่แจกออกไปทั้งหมด 384 ฉบับ ได้แบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์คืนกลับมา 384
ฉบับ คิดเป็ นร้อยละ 100 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลมีดงั นี้
1. บทบาททีค่ าดหวัง และบทบาททีเ่ ป็ นจริงของอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บ้านในเขตอําเภอ
บางบ่ อ จังหวัดสมุทรปราการ ตามความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ ซึ่ งครอบคลุมบทบาทของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู่บา้ น ใน 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการสื่ อข่าวสาธารณสุ ข และให้คาํ แนะนํา 2) ด้านการส่ งเสริ ม
สุ ขภาพ 3) ด้านการป้ องกันโรค 4) ด้านการรักษาพยาบาลเบื้องต้น และ 5) ด้านการฟื้ นฟูสภาพผูป้ ่ วย สรุ ปได้
ดังต่อไปนี้
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ตารางที่ 1 บทบาทที่ ค าดหวัง ของอาสาสมัค รสาธารณสุ ข ประจํา หมู่ บ ้า นในเขตอํา เภอบางบ่ อ จั ง หวัด
สมุทรปราการ
ด้ านที่

บทบาทที่คาดหวังของอาสาสมัคร
สาธารณสุ ขประจําหมู่บ้าน



S.D.

ระดับการ
คาดหวัง
ให้ ปฏิบัติ

1

ด้านการสื่ อข่าวสาธารณสุ ขและให้คาํ แนะนํา

3.99

0.75

มาก

2

ด้านการส่งเสริ มสุขภาพ

3.96

0.79

มาก

3

ด้านการป้องกันโรค

3.94

0.78

มาก

4

ด้านการรักษาพยาบาลเบื้องต้น

3.9

0.82

มาก

5

ด้านการฟื้ นฟูสภาพผูป้ ่ วย

3.96

0.78

มาก

3.96

0.72

มาก

ภาพรวม

จากตารางที่ 1 พบว่า โดยภาพรวมประชาชนผูร้ ับบริ การ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ บทบาทที่คาดหวังของ
อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ น อยูใ่ นระดับมาก ( = 3.96 S.D. = .72 ) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน ก็พบว่า
ประชาชนผูร้ ั บบริ การคาดหวังให้อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ นปฏิ บตั ิ หน้าที่ทุกด้านอยู่ในระดับมาก
เช่นเดียวกัน โดยด้านที่ 1 การสื่ อข่าวสารสาธารณสุ ข และให้คาํ แนะนํา มีค่าเฉลี่ยการคาดหวังให้ปฏิบตั ิมากที่สุด
( = 3.99 S.D. = .75) รองลงมาได้แก่ ด้านที่ 2 การส่ งเสริ มสุ ขภาพ และด้านที่ 5 การฟื้ นฟูสภาพผูป้ ่ วย ซึ่ งมี
ค่าเฉลี่ยการคาดหวังให้ปฏิบตั ิเท่ากัน ( = 3.96 S.D. = .79 และ  = 3.96 S.D. = .78 ตามลําดับ) ส่ วนด้านที่ 4
การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเป็ นด้านที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุ ด แต่ก็ยงั คาดหวังให้ปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับมาก (  = 3.90 S.D. =
.82)
ตารางที่ 2 บทบาทที่ เ ป็ นจริ งของอาสาสมัค รสาธารณสุ ข ประจํา หมู่ บ ้า น ในเขตอํา เภอบางบ่ อ จัง หวัด
สมุทรปราการ

1

บทบาททีเ่ ป็ นจริงของอาสาสมัคร
สาธารณสุ ขประจําหมู่บ้าน
ด้านการสื่ อข่าวสาธารณสุ ขและให้คาํ แนะนํา

2

ด้านการส่งเสริ มสุขภาพ

3.21

0.7

ปานกลาง

3

ด้านการป้องกันโรค

3.17

0.71

ปานกลาง

4

ด้านการรักษาพยาบาลเบื้องต้น

3.15

0.72

ปานกลาง

5

ด้านการฟื้ นฟูสภาพผูป้ ่ วย

3.12

0.64

ปานกลาง

3.21

0.59

ปานกลาง

ด้ านที่

ภาพรวม
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3.3

0.63

ปานกลาง
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จากตารางที่ 2 พบว่า โดยภาพรวมประชาชนผูร้ ับบริ การเห็นว่าอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ น
มีการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับปานกลาง ( = 3.21 S.D. = .59) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน ก็พบว่า ทุกด้านมีค่าเฉลี่ยการ
ปฏิบตั ิอยู่ในระดับปานกลาง โดยด้านที่ 1 การสื่ อข่าวสาธารณสุ ขและให้คาํ แนะนํา มีค่าเฉลี่ยการปฏิบตั ิจริ งมาก
ที่สุด ( = 3.30 S.D. = .63) แต่กย็ งั อยูใ่ นระดับปานกลาง เท่านั้น รองลงมาได้แก่ ด้านที่ 2 การส่ งเสริ มสุ ขภาพ
( = 3.21 S.D. = .70) ส่ วนด้านที่ 5 การฟื้ นฟูสภาพผูป้ ่ วย เป็ นด้านที่มีค่าเฉลี่ยการปฏิบตั ิจริ งตํ่าสุ ด
( = 3.12 S.D. = .64)
ตารางที่ 3 การเปรี ยบเทียบบทบาทที่คาดหวังและบทบาทที่เป็ นจริ งของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บา้ น
ในเขตอําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
บทบาทที่
ระดับ
บทบาททีเ่ ป็ น
จริงของ
คาดหวังของ
การ
ระดับการ
อาสาสมัคร
อาสาสมัคร
t
Sig.
 S.D.
 S.D. คาดหวัง
ปฏิบัติจริง
สาธารณสุ ข
สาธารณสุ ข
ให้
ประจําหมู่บ้าน
ปฏิบัติ ประจําหมู่บ้าน
1.ด้านการสื่ อ
1.ด้านการสื่ อ
ข่าวสาธารณสุ ข
ข่าวสาธารณสุ ข
3.99 0.75 มาก
3.3 0.63 ปานกลาง 13.329 .00**
และให้
และให้
คําแนะนํา
คําแนะนํา
2.ด้านการ
2.ด้านการ
3.96 0.79 มาก
3.21 0.70 ปานกลาง 12.895 .00**
ส่งเสริ มสุ ขภาพ
ส่งเสริ มสุ ขภาพ
3.ด้านการ
3.ด้านการ
3.94 0.78 มาก
3.17 0.71 ปานกลาง 13.303 .00**
ป้องกันโรค
ป้องกันโรค
4.ด้านการ
4.ด้านการ
รักษาพยาบาล
3.9 0.82 มาก
รักษาพยาบาล 3.15 0.72 ปานกลาง 13.259 .00**
เบื้องต้น
เบื้องต้น
5ด้านการฟื้ นฟู
5.ด้านการฟื้ นฟู
3.96 0.78 มาก
3.12 0.64 ปานกลาง 15.032 .00**
สภาพผูป้ ่ วย
สภาพผูป้ ่ วย
ภาพรวม
3.96 0.72 มาก
ภาพรวม
3.21 0.59 ปานกลาง 14.589 .00**
** มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากตารางที่ 3 พบว่า ประชาชนผูร้ ับบริ การการประเมิน บทบาทที่คาดหวัง และบทบาทที่เป็ นจริ ง ของ
อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ น ในเขตอําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ทั้งในภาพรวมและรายด้าน
ทั้ง 5 ด้าน แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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2. การเปรีย บเทีย บบทบาทที่คาดหวังและบทบาทที่เป็ นจริงของอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บ้าน
ตามความคิดเห็นของประชาชนผูร้ ับบริ การ ตามตัวแปรต้น ทั้ง 7 ตัว สรุ ปได้ดงั นี้
2.1 เพศ พบว่า ประชาชนผูร้ ั บบริ การที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทที่คาดหวัง
และบทบาทที่เป็ นจริ งของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บา้ นในภาพรวมไม่แตกต่างกัน
2.2 อายุ พบว่า ประชาชนผูร้ ับบริ การที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทที่คาดหวัง
ของอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ นในภาพรวมแตกต่ างกันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ .01 ส่ วน
บทบาทที่เป็ นจริ งของอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ นในภาพรวมไม่แตกต่างกัน
2.3 ระดับการศึ กษา พบว่า ประชาชนผูร้ ั บบริ การที่ มีร ะดับการศึก ษาต่ างกัน มี ความคิด เห็ น
เกี่ยวกับบทบาทที่คาดหวังของอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ นในภาพรวมไม่แตกต่างกัน ส่ วนบทบาทที่
เป็ นจริ งของอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ นในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2.4 อาชีพ หลัก พบว่าประชาชนผูร้ ับบริ การที่มีอาชีพหลักต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาท
ที่ ค าดหวังของอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่ บ้านในภาพรวมไม่ แตกต่ างกัน ส่ วนบทบาทที่ เป็ นจริ งของ
อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ นในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2.5 รายได้ ต่อเดือน พบว่า ประชาชนผูร้ ับบริ การที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
บทบาทที่คาดหวังและบทบาทที่เป็ นจริ งของอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ นในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2.6 ระยะเวลาที่ใช้ บริการ พบว่า ประชาชนผูร้ ั บบริ การที่มีระยะเวลาที่ใช้บริ การต่างกัน มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทที่คาดหวังและบทบาทที่เป็ นจริ งของอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ นในภาพรวม
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2.7 ตําบลที่อาศั ย อยู่ พบว่า ประชาชนผูร้ ั บบริ การที่ มีตาํ บลที่ อาศัยอยู่ต่ างกัน มี ความคิด เห็ น
เกี่ยวกับบทบาทที่คาดหวังและบทบาทที่เป็ นจริ งของอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ นในภาพรวมแตกต่าง
กันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. ความคิดเห็นเพิ่มเติม และข้ อเสนอแนะ พบว่า ประชาชนผูร้ ับบริ การจากอาสาสมัครสาธารณสุ ข
ประจําหมู่บา้ น 7 ใน 8 ตําบล ของอําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 114 คน (จํานวนเต็ม 384 คน) คิด
เป็ นร้อยละ 29.69 ได้แสดงความคิดเห็นและให้ขอ้ เสนอแนะ สําหรั บข้อเสนอแนะที่มีความถี่สูงสุ ด คือ ขอให้
สนับสนุ นเรื่ องยารั กษาโรคเบื้องต้นจํานวน 38 ราย รองลงไปได้แก่ ความต้องการให้มีที่พกั เพื่อฟื้ นฟูสุขภาพ
จํานวน 30 ราย ส่วนข้อเสนอแนะที่มีความถี่ถดั ไป คือ ขอให้อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ นช่วยดูแลผูป้ ่ วย
ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ และไม่มีลูกหลานเป็ นกรณี พิเศษ จํานวน 12 ราย และควรฉี ดวัคซี นป้ องกันโรคพิษสุ นขั
บ้าให้ครบกําหนด และสนใจสุ นขั จรจัดด้วย จํานวน 6 ราย
อภิปรายผลการวิจยั
1. บทบาทที่คาดหวังของอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ นอยูใ่ นระดับมาก ส่ วนบทบาทที่เป็ นจริ ง
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บา้ นอยูใ่ นระดับปานกลาง
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เมื่ อพิจารณาเป็ นรายด้านก็พบว่า ทั้งด้านการสื่ อข่าวสาธารณสุ ขและให้คาํ แนะนํา ด้านการส่ งเสริ ม
สุขภาพ ด้านการป้องกันโรค ด้านการรักษาพยาบาลเบื้องต้น และด้านการฟื้ นฟูสภาพผูป้ ่ วย ประชาชนผูร้ ับบริ การ
ต่างคาดหวังให้ปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับมากเช่นเดียวกัน ส่ วนบทบาทที่เป็ นจริ งของอาสาสมัครสาธารณสุ ขแต่ละด้าน
ประชาชนผูร้ ับบริ การก็มีความเห็นว่า อยูใ่ นระดับปานกลางทุกด้าน ผลการวิจยั ดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
อุ ไ รวรรณ บุ ญ สาลี พิ ท ัก ษ์ (คํา รพ พงศ์อาทิ ต ย์ และจิ ร พงษ์ แสงทอง, 2549,หน้า 28) ที่ ไ ด้ศึ ก ษาเรื่ อ ง “การ
ปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ นใน ศสมช. จังหวัดลพบุรี” ผลการศึกษา
พบว่า การรับรู ้บทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ นโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลางเช่นกัน ที่
เป็ นเช่ นนี้ คงเนื่ องมาจากผูร้ ั บบริ การทุกคนต่างต้องการได้รับบริ การที่ดีจึงคาดหวังให้อาสาสมัครสาธารณสุ ข
ประจําหมู่บา้ นปฏิ บตั ิ งานบริ การด้านต่ าง ๆ อยู่ในระดับมาก ส่ วนเมื่ อได้รับบริ การจริ งกลับไม่เท่ากับที่ ความ
คาดหวังไว้ หรื อเป็ นไปตามที่ตนเองต้องการ จึงประเมินให้อยูใ่ นระดับปานกลางเท่านั้น
2. บทบาทที่คาดหวังด้านการรักษาพยาบาลเบื้องต้น และบทบาทที่เป็ นจริ งด้านการฟื้ นฟูสภาพผูป้ ่ วย
ของอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ นในเขตอําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ มีค่าเฉลี่ยตํ่ากว่าทุกด้าน ที่
เป็ นเช่นนี้ อาจเป็ นเพราะความสามารถด้านการรักษาพยาบาลเบื้องต้นเป็ นความรู ้และทักษะที่ตอ้ งได้รับการฝึ กฝน
เป็ นอย่า งดี ใ นวิ ช าชี พ การแพทย์ห รื อพยาบาล ดัง นั้น ประชาชนผู ร้ ั บ บริ การจึ ง ไม่ ไ ด้ค าดหวัง สู ง เกิ น ไปให้
อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ นต้องปฏิบตั ิในเรื่ องนี้ ส่ วนการปฏิบตั ิงานจริ งในด้านการฟื้ นฟูสภาพผูป้ ่ วยก็
เช่นเดียวกัน ผูท้ ี่มีประสบการณ์มาก และได้รับการฝึ กอบรมมาเป็ นอย่างดีเท่านั้น จึงจะสามารถปฏิบตั ิงานในด้าน
นี้ อย่างได้ผล ผูท้ ี่มีระยะเวลาการปฏิบตั ิงานไม่นาน หรื อยังไม่ได้รับการฝึ กปฏิบตั ิ ในเรื่ องนี้ อย่างพอเพียง จึงไม่
สามารถปฏิ บัติงานให้เป็ นที่ พึ งพอใจได้ ดังนั้น ความคิ ดเห็น ของประชาชนผูร้ ั บบริ การจึ งคิด ว่า อาสาสมัคร
สาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ นที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างสามารถปฏิบตั ิงานจริ งได้ในระดับปานกลาง และตํ่ากว่าด้านอื่น ๆ
ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุ จิตรา อุยถาวรยิ่ง ( 2544, หน้า 35) ที่ ได้ศึกษาวิจัยเรื่ อง “ปั จจัยที่ มีผลต่ อการ
ปฏิ บตั ิ งานของอาสาสมัครสาธารณสุ ขที่ปฏิ บตั ิ งานในศูนย์สาธารณสุ ขมู ลฐานชุ มชน จังหวัดชัยนาท” โดยผล
การศึกษาพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยอิสระได้แก่ ปั จจัยด้านประชากร ปั จจัยพื้นฐานด้านสาธารณสุ ขมูล
ฐาน ปั จจัยด้านความรู ้ในการปฏิบตั ิงาน และปั จจัยสนับสนุนการปฏิบตั ิงานมีความสัมพันธ์กบั การปฏิบตั ิงานของ
อาสาสมัครสาธารณสุ ข พบว่ าซึ่ งแตกต่ างจากงานวิ จัยของสุ จิ ต รา อุ ย ถาวรยิ่ง (2544, หน้า 35) อาสาสมัคร
สาธารณสุขมีความรู ้ในการปฏิบตั ิงาน การรับรู ้บทบาทเกี่ยวกับการเป็ นอาสาสมัครสาธารณสุ ข และการสนับสนุน
การปฏิบตั ิงานโดยรวมอยูใ่ นระดับสู ง การสนับสนุนการปฏิบตั ิงานในแต่ละด้านอยูใ่ นระดับปานกลาง ส่ วนการ
ปฏิ บัติ งานของอาสาสมัครสาธารณสุ ขในภาพรวม และรายด้าน ได้แก่ ด้า นการจัด ทํา แผนงบประมาณ ด้าน
ความสามารถในการให้บริ การ และด้านข้อมู ลข่าวสารอยู่ในระดับปานกลาง ผลการวิจยั เรื่ องนี้ สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของวรจิตร หนองแก (2548, หน้า 35) ที่ได้ศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบตั ิงานสาธารณสุ ขมูล
ฐานตามบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ น ในจังหวัด ขอนแก่ น” ซึ่ งพบว่า ระยะเวลาในการ
ปฏิบตั ิงานในตําแหน่ ง มีความสัมพันธ์กบั ระดับการปฏิบตั ิงานสาธารณสุ ขมูลฐานของอาสาสมัครสาธารณสุ ข
ประจําหมู่บา้ น อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในทํานองเดียวกันยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ สมพร ชุม
ช่วย และบุญวรรณ สุ ขเนียม (อ้างถึงใน คํารพ พงศ์อาทิตย์ และจิรพงษ์ แสงทอง, 2549,หน้า 34) ที่ได้ศึกษาเรื่ อง
“ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบตั ิงานของอาสาสมัครสาธารณสุ ขในเขตเทศบาลเมืองพัทลุง” ซึ่ งพบว่า ตัวแปรอิสระที่มี
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ความสัมพันธ์ต่อการปฏิบตั ิงานในเชิ งบวก ได้แก่ จํานวนสมาชิ กในครอบครั ว การปฏิบตั ิงานที่ศสมช. ความรู ้
สาธารณสุ ขมูลฐานด้านบทบาทหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่ บา้ น ขวัญและแรงจูงใจในการทํางาน
อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ น การให้ความรู ้แก่อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ น เดือนละ 1 ครั้ ง
ความต้องการการอบรมความรู ้ ต่อเนื่ อง การนิ เทศงานในเรื่ องการควบคุมโรคในท้องถิ่น การนิ เทศงานในเรื่ อง
โภชนาการ การนิ เทศงานในเรื่ องอนามัยแม่และเด็ก และการวางแผนครอบครัว การนิ เทศงานในเรื่ องยาที่จาํ เป็ น
การนิ เทศงานในเรื่ องทันตสาธารณสุ ข การนิ เทศงานในเรื่ องสุ ขภาพจิต การนิเทศงานในเรื่ องอุบตั ิเหตุและการ
นิ เทศงานในเรื่ องอนามัยสิ่ งแวดล้อ ม โดยมี ความสัมพันธ์กันอย่างมี นัย สําคัญทางสถิ ติ และตัว แปรอิสระที่ มี
ความสั ม พัน ธ์ กับ การปฏิ บัติ ง านในเชิ ง ลบ ได้แ ก่ อายุ ข องอาสาสมัค รสาธารณสุ ข ประจํา หมู่ บ้า น โดยมี
ความสัมพันธ์อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ที่เป็ นเช่ นนี้ เนื่ องมาจากประชาชนที่รับบริ การ ซึ่ งมีเพศ อายุ
ระดับ การศึ ก ษา อาชี พ หลัก ระยะเวลาที่ รั บ บริ ก าร และมี ภู มิ ล ํา เนา หรื อ ตํา บลที่ อ าศัย อยู่ ต่ า งกัน และเป็ น
ผูร้ ับบริ การจากอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ นโดยตรง อาจได้รับบริ การในด้านต่าง ๆ แตกต่างกันตาม
คุณภาพและการปฏิ บตั ิ งานจริ งของอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ นในแต่ละตําบล จึ งสามารถรั บรู ้ และ
ประเมินบทบาทการปฏิบตั ิงานที่เป็ นจริ งของอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ นได้อย่างชัดเจน จึงพบความ
แตกต่างระหว่างบทบาทที่ตนคาดหวังไว้ล่วงหน้ากับบทบาทที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บา้ นปฏิบตั ิจริ ง
3. ผลการเปรี ยบเทียบบทบาทที่คาดหวังและบทบาทที่เป็ นจริ งของอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจํา
หมู่บา้ นตามตัวแปรส่ วนบุคคลของประชาชนผูร้ ับบริ การพบว่า ประชาชนผูร้ ั บบริ การที่มีเพศ และอายุต่างกัน มี
ความคิด เห็ นเกี่ ยวกับบทบาทที่ คาดหวังและบทบาทที่ เ ป็ นจริ งของอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่ บ้านไม่
แตกต่างกัน ส่ วนประชาชนผูร้ ับบริ การที่มีระดับการศึกษา อาชีพหลักรายได้ต่อเดือน ระยะเวลาที่ใช้บริ การ และ
ตํา บลที่ อ าศัย อยู่ ต่ า งกัน มี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ บทบาทที่ ค าดหวัง และบทบาทที่ เ ป็ นจริ งของอาสาสมัค ร
สาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ นโดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นอกจากนี้ยงั พบว่าปั จจัย
ด้า นการรั บ รู ้ บ ทบาทของอาสาสมัค รสาธารณสุ ข และการสนับ สนุ น การปฏิ บ ัติ ง านมี ค วามสั ม พัน ธ์กับ การ
ปฏิบตั ิงานของอาสาสมัครสาธารณสุ ขอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (P <0.01) ที่เป็ นเช่นนี้อาจเป็ นเพราะความรู ้ในการ
ปฏิบตั ิงานและการรั บรู ้บทบาทของตนเองย่อมส่ งผลต่อความตั้งใจและประสิ ทธิ ภาพของการปฏิบตั ิงาน ส่ วน
ปั จจัยสนับสนุนการปฏิบตั ิงานที่ครบถ้วนพร้อมมูลก็ยอ่ มส่ งผลทําให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานสามารถปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความ
สะดวก รวดเร็ วและมีประสิ ทธิ ภาพ นอกจากนี้ประชาชนผูร้ ับบริ การไม่ว่าจะมีเพศใด อายุเท่าใด ต่างก็คาดหวังที่
จะได้รับบริ การที่ดีจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บา้ นเช่นเดียวกัน และเมื่อได้พบเห็นการปฏิบตั ิหน้าที่จริ ง
ของอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ นแล้ว ก็คงสามารถรั บรู ้หรื อประเมินคุณภาพของการปฏิบตั ิ งานได้ไม่
แตกต่างกันหรื อใกล้เคียงกัน ส่ วนประชาชนผูร้ ับบริ การที่มีระดับการศึกษาต่างกันย่อมมีผลทําให้การประกอบ
อาชี พและมี รายได้ หรื อผลตอบแทนที่ แตกต่ างกันรวมทั้งอาจทําให้มี วิสัยทัศน์ และประสบการณ์ ด้านต่ าง ๆ
แตกต่างกันด้วย จึงมีผลต่อการคาดหวังในบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ น และการปฏิบตั ิงาน
จริ งแตกต่างกัน สําหรับตัวแปรด้านระยะเวลาที่ใช้บริ การของประชาชนย่อมมีผลทําให้อาสาสมัครสาธารณสุ ข
ประจําหมู่บา้ นและประชาชนที่รับบริ การมีความสัมพันธ์และความคุน้ เคยแตกต่างกัน ซึ่ งจะนําไปสู่ การประเมิน
บทบาทที่คาดหวัง และบทบาทที่เป็ นจริ งแตกต่างกัน ส่ วนตําบลที่อยู่อาศัยของประชาชนผูร้ ับบริ การ อาจทําให้
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ประชาชนผูร้ ับบริ การได้พบกับอาสาสมัครสาธารณสุ ข ที่มีคุณลักษณะและคุณภาพการปฏิบตั ิงานที่แตกต่างกัน
จึงมีผลต่อการประเมินผลบทบาทที่คาดหวังและบทบาทที่เป็ นจริ งได้
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะสํ าหรับสาธารณสุ ขอําเภอบางบ่ อ
1.1 เนื่ องจากผลสรุ ป ที่ ไ ด้จากการวิ จัยเรื่ องนี้ พบว่า อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่ บ ้านยัง มี
บทบาทที่เป็ นจริ งทุกด้านในระดับปานกลางเท่านั้น ซึ่ งตํ่ากว่าความคาดหวังของประชาชนผูร้ ับบริ การ ซึ่ งต้องการ
ให้ปฏิบตั ิในระดับมากทุก ๆ ด้าน ดังนั้น ผูท้ ี่มีหน้าที่ในการสนับสนุนและประเมินผลการปฏิบตั ิของอาสาสมัคร
สาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ น จึงควรหมัน่ จัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการให้อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ น จึงควร
หมัน่ จัดอบรมเชิ งปฏิบตั ิการให้อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ นมีความรู ้ความชํานาญสู งขึ้น และควรดูแล
ตลอดจนติดตามการปฏิบตั ิตนอย่างสมํ่าเสมอ และต่อเนื่ อง ทั้งนี้ เพื่อให้คาํ แนะนําและส่ งเสริ มขวัญกําลังใจของ
ผูป้ ฏิบตั ิงานให้สูงขึ้น
1.2 ประชาชนผูร้ ับบริ การจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บา้ น ได้เสนอให้มีการสนับสนุนเรื่ อง
ยารักษาโรคเบื้องต้นเพิม่ ขึ้น ดังนั้นสาธารณสุ ขอําเภอบางบ่อ จึงควรจัดยา และเวชภัณฑ์ที่จาํ เป็ นให้กบั อาสาสมัคร
สาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ นอย่างเพียงพอ ทั้งนี้เพื่อจะได้สนองความต้องการที่จาํ เป็ นของประชาชนที่รับบริ การได้
อย่างทัว่ ถึง
2. ข้ อเสนอแนะสํ าหรับการวิจยั
2.1 ควรมี ก ารศึ กษาเพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกับ บทบาทที่ ค าดหวัง และบทบาทที่ เ ป็ นจริ ง ของอาสาสมัคร
สาธารณสุ ข ประจํา หมู่ บ ้า นในเขตอํา เภอบางบ่ อ จัง หวัด สมุ ท รปราการ ตามความคิ ด เห็ น ของอาสาสมัค ร
สาธารณสุขประจําหมู่บา้ นซึ่งเป็ นผูป้ ฏิบตั ิงานด้วย
2.2 ควรมีการศึกษาเปรี ยบเทียบบทบาทที่คาดหวัง และบทบาทที่เป็ นจริ งของอาสาสมัครสาธารณสุ ข
ประจําหมู่บา้ น ในเขตอําเภออื่น ๆ ของจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อให้เห็นภาพรวมของทั้งจังหวัด
2.3 ควรมีการศึกษาเปรี ยบเทียบความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การหรื อประสิ ทธิ ภาพการดําเนินงานของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บา้ น โดยใช้ระเบียบวิจยั เชิงคุณภาพ ทั้งนี้ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ลึกซึ้งขึ้น
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาวิสัยทัศน์ของเจ้าของธุ รกิจขนาดเล็กในห้างสรรพสิ นค้า เขต
บางกอกน้อย กรุ งเทพมหานคร และเพื่อเปรี ยบเที ยบวิสัยทัศน์ของเจ้าของธุ รกิ จขนาดเล็กในห้างสรรพสิ นค้า
จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 108 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สําเร็ จรู ป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ผลการวิจยั พบว่า วิสยั ทัศน์ของเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กในห้างสรรพสิ นค้า ในภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ย อยู่
ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทั้ง 3 ด้าน เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ ดังนี้
ด้านการสร้ างวิสัยทัศน์ อยู่ในระดับมาก 3 รายการ 2 อันดับแรก คือ ฝันถึ งความสําเร็ จขององค์การ และรู ้ สึก
ตื่นเต้นเมื่อได้รับทราบความคิดใหม่ ๆ ที่สามารถใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาธุรกิจได้ ด้านการเผยแพร่ วิสัยทัศน์
อยูใ่ นระดับมาก 2 รายการ คือ ใช้วิธีการหลายอย่างเพื่อให้ผรู ้ ่ วมงานเข้าใจเป้ าหมายขององค์การอย่างชัดเจน และ
แสดงให้ผรู ้ ่ วมงานทราบอยู่เสมอว่า ต้องการให้องค์การเป็ นอย่างไรในอนาคต และด้านการปฏิบตั ิตามวิสัยทัศน์
อยูใ่ นระดับมาก 2 รายการ คือ ความร่ วมมือร่ วมใจและการทํางานเป็ นทีมเป็ นปั จจัยสําคัญที่ทาํ ให้องค์การประสบ
ความสําเร็ จ และสนับสนุ นให้ผูร้ ่ ว มงานมองเห็ น การณ์ ไ กล และยกย่องการกระทํา นั้น ผลการเปรี ย บเที ย บ
วิสัยทัศน์ของเจ้าของธุ รกิ จขนาดเล็กในห้างสรรพสิ นค้า จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ ในภาพรวม ไม่
แตกต่ างกันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติ เมื่ อพิจารณาเป็ นรายด้านและรายข้อ พบว่าทุก ด้านและทุกรายการ ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
Abstract
The objectives of this research were to study visions of owners of small businesses in department
stores in Bangkoknoi District, Bangkok, and to compare the visions based on their demographic characteristics.
The sample was 108 owners. Questionnaires were used as a research tool. Data were analyzed by computerized
*
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SPSSX programs. Statistics used in the analysis were percentage, mean, standard deviation, t-test, and analysis
of variance.
The results indicated that the overall vision was rated at average level. Aspect analyses found that all
three aspects were at medium level. Item analyses revealed that the three items of vision-making aspect were at
high level with the two highest of “Dreaming of organization success” and “bringing new ideas to develop the
organization”. In distribution of visions aspect, two items rated at high level were “using many methods in
order to make colleges understand the mission clearly” and “always showing out the future of the organization
to colleges.” In terms of implementation following the visions aspect, two items rated at high levels were
“cooperation and teamwork being keys to success” and “supporting colleges to be farsighted and praising that
action”. The comparison of visions based on demographic characteristics indicated that there was no significant
difference in overall consideration. Similarly, there was no significant difference with regard to aspects and
items.
ความนํา
สิ่ งที่ สําคัญที่ สุดในการที่ จ ะนําประเทศชาติ สู่ การเป็ นประเทศมหาอํานาจ ภายใต้การเปลี่ ยนแปลง
ั น์ที่เทคโนโลยีเข้ามามี
สถานการณ์ โลกในปั จจุ บนั ทางด้านการเมื อง เศรษฐกิ จ และสังคม กระแสโลกาภิ วฒ
บทบาท ทําให้เกิ ด สภาพโลกไร้ พ รมแดน ซึ่ งกระแสโลกาภิ วฒ
ั น์ในช่ ว งทศวรรษที่ ผ่านมา ส่ งผลให้เกิ ดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมากมายและรวดเร็ ว มีขอบเขตแผ่ออกไปในวงกว้างกระทบต่อด้านสภาพแวดล้อม วัฒนธรรม
เทคโนโลยี โครงสร้างและกลยุทธ์ เมื่อสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมเริ่ มเปลี่ยนแปลง องค์การที่ตอ้ งการ
อยู่รอดในยุคที่มีการแข่งขันกันจําเป็ นต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอด ผูน้ าํ หรื อผูบ้ ริ หารธุรกิจเป็ นบุคคลสําคัญที่มี
ส่ วนผลักดันองค์การไปสู่ ความสําเร็ จ ได้แก่เป็ นผูต้ ดั สิ นใจ วินิจฉัยสั่งการ กําหนดนโยบาย วางแผน ชักจูงหรื อ
ร่ ว มปฏิ บ ัติ ภ ารกิ จ และรั บ ผิ ด ชอบต่ อผลของการบริ ห ารงานที่ เ กิ ด ขึ้ น ในองค์ก าร การบริ ห ารสู่ ค วามสําเร็ จ
จําเป็ นต้องปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ดา้ นโครงสร้าง เทคโนโลยี และคน มีความสามารถยืดหยุน่ เพื่อรองรับความ
ท้าทายต่อการเปลี่ ย นแปลงที่ เกิ ด ขึ้ น เน้นความมี ประสิ ทธิ ผลขององค์การ สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ การ
เปลี่ ยนแปลงได้ดี มี ความคิ ดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ เฉลี ยวฉลาด และมี ศิลปะในการจู งใจการทํางานของพนักงาน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงานที่ปฏิบตั ิงานในห้างสรรพสิ นค้า ซึ่ งเป็ นผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
จากผูบ้ ริ หาร ผูศ้ ึกษามีความสนใจว่าจะทําอย่างไรที่ทาํ ให้พนักงานที่ปฏิบตั ิงานในห้างสรรพสิ นค้า มีแรงจูงใจใน
การปฏิบตั ิงาน และทุ่มเทการปฏิบตั ิในหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาบุคลากรให้
บรรลุเป้าหมายขององค์การ เพราะแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานเป็ นความรู ้สึกหรื อทัศนคติในทางที่ดีของบุคคล และ
มีผลต่อปัจจัยต่างๆ ในการทํางาน เช่น สภาพการทํางาน ลักษณะงานนโยบายและบริ การ เป็ นต้น มีการตอบสนอง
ความต้องการ การบริ หารของบุ คคลทั้งทางร่ างกายและจิ ตใจ สามารถทําให้บรรลุ วตั ถุ ประสงค์ขององค์การ
ในทางตรงกันข้ามเมื่อไม่ได้รับแรงจูงใจ บุคคลนั้นจะแสดงพฤติกรรมออกมาในรู ปของความก้าวร้ าว ความไม่
สนใจในการปฏิบตั ิ งาน การขอย้ายไปอยู่ที่ใหม่หรื อการลาออกจากงานเป็ นต้น ทําให้องค์การเกิ ดปั ญหาและ
อุปสรรคในการดําเนินงาน
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การที่นาํ พาองค์การไปสู่ จุดมุ่งหมายได้น้ นั สิ่ งสําคัญอีกอย่างหนึ่งที่ควบคู่ไปกับวิสยั ทัศน์ขององค์การ ก็คือ
ตัวของผูบ้ ริ หารหรื อผูน้ าํ องค์การ จะต้องเป็ นผูท้ ี่มีวิสัยทัศน์ถา้ ไม่มีหรื อไม่รู้วิสัยทัศน์ เวลาปฏิบตั ิงานในองค์การจะมี
ปั ญหา ซึ่ งวิสัยทัศน์หรื อภาพอนาคต จะเกิดได้ก็จะต้องมีการวิเคราะห์ การกําหนดว่าสิ่ งใดควรเป็ นทิศทาง และ
เป้ าหมายของหน่ วยงานและจะบริ หารงานอย่างไรให้เกิดประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล สอดคล้องกับ อํานวย
วีรวรรณ (2527, หน้า 5) ที่ว่าคุณลักษณะที่จาํ เป็ นสําหรั บผูบ้ ริ หารและผูน้ าํ ที่ประสบความสําเร็ จก็คือ วิสัยทัศน์
(Vision) ซึ่ งจะช่วยให้คะเนและใช้ประโยชน์จากการคาดคะเนได้ดีกว่าผูอ้ ื่น จากการที่มองเห็นอนาคตได้ชดั เจน
ทํา ให้ ส ามารถเตรี ยมการแก้ ไ ขปั ญหาและดํ า เนิ น การอย่ า งได้ ผ ล มิ ใ ช่ ค อยแต่ แ ก้ ปั ญหาอย่ า งเดี ย ว
จะต้องมี ค วามกล้า ตัด สิ น ใจอย่างทัน ท่ วงที เพราะการเปลี่ ย นแปลง ทุ ก อย่า งต้องมี ค วามเสี่ ย งแต่ ถ า้ สามารถ
คาดคะเนล่วงหน้า ความเสี่ ยงจะน้อยผลดีมีมาก
สมพงษ์ อินทรสุ วรรณ (2539, หน้า 22) ได้ให้ความเห็นว่า ผูบ้ ริ หารในปั จจุบนั นอกจากต้องเป็ นผูท้ ี่มี
ความรู ้ ความสามารถในการบริ หรงานหลักแล้ว ควรจะต้องมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลในเรื่ องต่างๆ ด้วย เพื่อให้ทนั กับ
ความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกยุคโลกาภิวตั น์ ที่เปลี่ยนแปลงก้าวหน้าไปอย่างเร็ วมาก และผูบ้ ริ หารจะต้องปรับ
แนวคิดให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงนั้น ซึ่งตรงกับแนวคิดของ วิจิตร ศรี สอ้าน (2539, หน้า 7) ที่ว่าผูบ้ ริ หารใน
ยุคนี้ จะต้องทันคน ทันโลก รู ้เรา รู ้เขาจะต้องมองไปข้างหน้า และมีทรรศนะที่ดีต่อการเปลี่ยนแปลง
ดังนั้น จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว ผูศ้ ึกษาจึงเกิดความสนใจที่จะศึกษา เรื่ อง วิสัยทัศน์ของเจ้าของ
ธุรกิจขนาดเล็ก ในห้างสรรพสิ นค้าเขตบางกอกน้อย กรุ งเทพมหานคร การปฏิบตั ิงานที่ดีน้ นั ต้องอาศัยแรงจูงใจ
และวิสัยทัศน์ของผูบ้ ริ หารธุ รกิจ เพราะถ้าผูป้ ฏิบตั ิงานมีแรงจูงใจในงานแล้ว จะก่อให้เกิดผลในการปฏิบตั ิงาน
โดยรวมอย่างมี ความสุ ขและมี ประสิ ทธิ ภาพ ถ้าผูบ้ ริ หารที่ มีความรู ้ ความสามารถและวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มา
บริ หารจัดการเพื่อให้งานภารกิจของธุรกิจขนาดเล็ก บรรลุเป้ าหมายอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อนําความรู ้ที่ได้รับมา
พัฒนาให้เกิ ด แรงจู งใจในการปฏิ บัติ งานของพนักงาน และเสนอข้อมู ล ให้ห้างสรรพสิ นค้า และหน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้องได้มีการพัฒนาประสิ ทธิ ภาพของธุ รกิจ เป็ นรู ปธรรมและต่อเนื่ อง เพื่อให้เป็ นเครื่ องชี้ วดั ถึงความสําเร็ จ
ของโครงการว่าเป็ นไปตามวัตถุประสงค์หรื อไม่ และมีปัญหาอุปสรรคอย่างไร ซึ่ งจะเป็ นประโยชน์ต่อธุ รกิจของ
บริ ษทั และบุคคลากรที่ปฏิบตั ิงาน
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพือ่ ศึกษาวิสยั ทัศน์ของเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก ในห้างสรรพสิ นค้า เขตบางกอกน้อย กรุ งเทพมหานคร
2. เพือ่ เปรี ยบเทียบวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการบริ หารธุรกิจขนาดเล็ก ในห้างสรรพสิ นค้า จําแนกตาม ลักษณะ
ประชากรศาสตร์
วิธีดาํ เนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ศึกษา เจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก ในห้างสรรพสิ นค้า 2 ห้าง คือ ห้างเซ็นทรัลปิ่ นเกล้า จํานวน
100 คน และห้างโลตัส ปิ่ นเกล้า จํานวน 50 คน จํานวนเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก 150 คน
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กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ เจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก ได้จากตารางกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ของ Krejcie และ Morgan (1970, p.608) ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 108 คน
2. เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นแบบสอบถาม จํานวน 1 ฉบับ แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือ
2.1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา
จํานวนปี ที่ทาํ ธุรกิจขนาดเล็ก และรายได้ต่อเดือน จํานวน 6 ข้อ
2.2 วิสัยทัศน์ของเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กในห้างสรรพสิ นค้า จํานวน 30 ข้อ
3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง ระหว่างเดือนเมษายน- สิ งหาคม 2552 ได้รับแบบสอบถาม
คืนมา จํานวน 108 ชุด คิดเป็ นร้อยละ 100.00
4. การวิเคราะห์ ข้อมูล
4.1/ วิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไป ของเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก ในห้างสรรพสิ นค้า โดยใช้ความถี่ และค่าร้อย
ละ (Percentage)
4.2//วิเคราะห์วิสยั ทัศน์ของเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก ในห้างสรรพสิ นค้า โดยใช้ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
4.3//เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ย ( X ) ของคะแนนวิสัยทัศน์ของเจ้าของธุ รกิจขนาดเล็ก ในห้างสรรพสิ นค้า
จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ โดยใช้ t-test และ F-test
4.4//เปรี ยบเที ยบพหุ คูณ เพื่อทดสอบค่าเฉลี่ ย ( X ) ของวิสัยทัศน์ของเจ้าของธุ รกิ จขนาดเล็ก ใน
ห้างสรรพสิ นค้า จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยวิธี Least Significant Difference (LSD)
สรุปผลการวิจยั
1. การวิเคราะห์ ข้อมูลทัว่ ไป
เจ้าของธุ รกิจขนาดเล็ก ในห้างสรรพสิ นค้า เขตบางกอกน้อย กรุ งเทพมหานคร ส่ วนใหญ่เป็ นเพศ
หญิง ร้อยละ 63.0 อายุมากกว่า 40 ปี ร้อยละ 39.8 รองลงมา อายุ 30 – 40 ปี ร้อยละ 37.0 สถานภาพสมรส ร้อยละ
69.4 รองลงมา โสด ร้อยละ 20.4 การศึกษาตํ่ากว่าปริ ญญาตรี เท่ากับปริ ญญาตรี ร้อยละ 40.7 จํานวนปี ที่ทาํ ธุ รกิจ
ขนาดเล็ก 5 - 10 ปี ร้อยละ 51.9 รองลงมา มากกว่า 10 ปี ร้อยละ 26.9 มีรายได้ต่อเดือน 30,000 – 50,000 บาท ร้อย
ละ 48.1 รองลงมา ตํ่ากว่า 30,000 บาท ร้อยละ 38.9
2. วิเคราะห์ วสิ ั ยทัศน์ ของเจ้ าของธุรกิจขนาดเล็ก ในห้ างสรรพสินค้ า
วิสัยทัศน์ของเจ้าของธุ รกิจขนาดเล็ก ในห้างสรรพสิ นค้าเขตบางกอกน้อย กรุ งเทพมหานคร โดย
ภาพรวมอยูใ่ นในระดับปานกลาง ( X = 3.33) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน ดังนี้
ด้ านการสร้ างวิสัย ทัศน์ เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กมีวิสัยทัศน์โดยรวม อยูใ่ นระดับปานกลาง ( X =3.31)
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับมาก ( X =3.59-3.92) จํานวน 3 รายการ คือ
1. ท่านฝันถึงความสําเร็ จขององค์การ
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2. ท่านรู ้สึกตื่นเต้น เมื่อได้รับทราบความคิดใหม่ๆ ที่จะสามารถใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาธุรกิจ
ได้
3. ท่านอ่านหนังสื อ บทความ หรื อวารสารต่างๆ เพือ่ จะทราบแนวคิดและกลยุทธ์ในการพัฒนาธุรกิจ
ซึ่ งมีค่าสอดคล้องกับเพศชาย สถานภาพสมรส การศึกษาปริ ญญาตรี มีรายได้ต่อเดือนตํ่ากว่า 30,000
บาท
ด้ านการเผยแพร่ วิสัย ทัศ น์ เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กมีวิสัยทัศน์ โดยรวม อยูใ่ นระดับปานกลาง ( X =
3.38) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับมาก( X =3.85-3.91) จํานวน 3 รายการ คือ
1. ท่านใช้วิธีการหลายอย่าง เพื่อให้ผรู ้ ่ วมปฏิบตั ิงานเข้าใจเป้าหมายขององค์การอย่างชัดเจน
2. ท่ านแสดงให้ผูร้ ่ วมปฏิ บัติงานทราบอยู่เสมอว่าต้องการจะให้องค์การของเราเป็ นอย่างไรใน
อนาคต
3. ท่ า นมักพูด คุ ย เกี่ ย วกับ อนาคตที่ อ ยากให้องค์การเป็ นไปในแนวทางที่ ฝั น ไว้กับ พนัก งานทุ ก
ระดับชั้น
ซึ่ งมีค่าสอดคล้องกับเพศชาย อายุ 30-40 ปี และมากกว่า 40 ปี สถานภาพสมรส การศึกษาปริ ญญาตรี
จํานวนปี ที่ทาํ ธุรกิจขนาดเล็ก 5-10 ปี มีรายได้ต่อเดือน 30,000-50,000 บาทและมากกว่า 50,000 บาท
ด้ านการปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กมีวิสัยทัสน์โดยรวม อยูใ่ นระดับปานกลาง ( X =
3.29) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับมาก ( X =3.81-3.86) จํานวน 2 รายการ คือ
1. ความร่ วมมือร่ วมใจและการทํางานเป็ นทีม เป็ นปั จจัยสําคัญที่ทาํ ให้องค์การของเราประสบ
ความสําเร็ จ
2. ท่านสนับสนุนให้ผรู ้ ่ วมปฏิบตั ิงานมองเห็นการณ์ไกลและให้การยกย่องการกระทํานั้น
ซึ่ งมีค่าสอดคล้องกับเพศชาย อายุ 30-40 ปี สถานภาพสมรส จํานวนปี ที่ทาํ ธุ รกิจขนาดเล็ก มากกว่า
10 ปี มีรายได้ต่อเดือน 30,000-50,000 บาท
3. เปรี ย บเที ย บวิ สัย ทั ศ น์ ข องเจ้ า ของธุ ร กิ จ ขนาดเล็ ก ในห้ า งสรรพสิ น ค้ า จํ า แนกตาม ลั กษณะ
ประชากรศาสตร์
ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนน วิสัยทัศน์เกี่ยวกับการบริ หารธุรกิจขนาดเล็ก ในห้างสรรพสิ นค้า
ของเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา
จํานวนปี ที่ทาํ ธุรกิจขนาดเล็ก และรายได้ต่อเดือน พบว่า วิสยั ทัศน์เกี่ยวกับการบริ หารธุรกิจขนาดเล็ก ในภาพรวม
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน ดังนี้
ด้ านการสร้ างวิสัย ทัศ น์ ด้ านการเผยแพร่ วิสัย ทัศ น์ และด้ านการปฏิบัติตามวิสัย ทัศ น์ เจ้าของธุรกิจ
ขนาดเล็ก จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา จํานวนปี ที่ทาํ
ธุรกิจขนาดเล็กและรายได้ต่อเดือนมีวิสัยทัศน์โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็ น
รายข้อ พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
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อภิปรายผล
การศึ ก ษาเรื่ องวิ สั ย ทัศ น์ ข องเจ้า ของธุ ร กิ จ ขนาดเล็ก
ในห้ า งสรรพสิ น ค้า เขตบางกอกน้อ ย
กรุ งเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูใ่ นในระดับปานกลาง เรี ยงลําดับจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ ด้านการเผยแพร่
วิสยั ทัศน์ ด้านการปฏิบตั ิตามวิสยั ทัศน์ ด้านการสร้างวิสยั ทัศน์ โดยมีประเด็นอภิปรายเพิม่ เติม ดังนี้
1. ด้านการเผยแพร่ วิ สัยทัศน์ พบว่า โดยภาพรวมวิ สัย ทัศน์ของเจ้าของธุ ร กิ จ ขนาดเล็ก ใน
ห้างสรรพสิ นค้า เขตบางกอกน้อย กรุ งเทพมหานคร อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ข้อที่มี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ ท่านใช้วิธีการหลายอย่าง เพื่อให้ผรู ้ ่ วมปฏิบตั ิงานเข้าใจเป้ าหมายขององค์การอย่าง
ชัดเจน ท่านมักพูดคุยเกี่ยวกับอนาคตที่อยากให้องค์การเป็ นไปในแนวทางที่ฝันไว้กบั พนักงานทุกระดับชั้น ท่าน
แสดงให้ผรู ้ ่ วมปฏิบตั ิงานทราบอยูเ่ สมอว่าต้องการจะให้องค์การของเราเป็ นอย่างไรในอนาคต ส่ วนข้อที่มีความ
คิดเห็นอยูใ่ นระดับปานกลาง คือ ท่านใช้การอุปมาและเปรี ยบเทียบ ให้ผรู ้ ่ วมปฏิบตั ิงานเห็นว่าความฝันเกี่ยวกับ
อนาคตขององค์การนั้นเป็ นสิ่ งที่เป็ นไปได้ ท่านแจ้งให้พนักงานทุกระดับชั้นทราบเสมอถึงแนวทางในการ
ดําเนิ นงานขององค์การ ท่านชอบแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูร้ ่ วมปฏิ บตั ิ งานถึงวิธีการที่ จะทําให้องค์การ
มีลกั ษณะ เด่นหรื อแตกต่างไปจากองค์การอื่น ท่านพูดด้วยความตื่นเต้น ยินดี และมีความสุ ขมากเมื่อพูดกับผูร้ ่ วม
ปฏิบตั ิงาน ถึงเรื่ องอนาคตขององค์การ ท่านมักจัดให้มีการประชุมหรื อการพบปะสังสรรค์ เพื่อร่ วมพิจารณาถึง
อนาคตขององค์การ ท่านชอบพูดถึงความสําเร็ จของการร่ วมกันปฏิบตั ิงานให้กบั ผูร้ ่ วมปฏิบตั ิงานทราบ ท่านเปิ ด
โอกาสให้ผรู ้ ่ วมงานได้เสนอแนวทางที่ควรจะเป็ นในการพัฒนาองค์การ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ เที่ยง เห
มียดไธสง (2544, หน้า 63) ได้ทาํ วิจยั เรื่ อง วิสัยทัศน์ของผูบ้ ริ หารสถาบันราชภัฏ ผลการวิจยั สรุ ปได้ว่า ผูบ้ ริ หาร
สถาบันขนาดใหญ่ มี มากกว่ าผูบ้ ริ หารสถาบัน ขนาดเล็ก ส่ ว นประสบการณ์ ก ารบริ หาร 4 ปี ขึ้ นไป มี จ าํ นวน
ผูบ้ ริ หารมากกว่าผูบ้ ริ หารที่มีประสบการณ์ 4 ปี หรื อน้อยกว่า ส่ วนพฤติกรรมของผูบ้ ริ หารที่ตอบแบบสอบถาม
ตามแนวทฤษฎี X มีมากกว่าทฤษฎี Y วิสัยทัศน์ตามแนวความคิดเห็นของผูบ้ ริ หารอยู่ในระดับปานกลางทั้ง
ภาพรวมและรายด้าน แต่ถา้ พิจารณาให้ละเอียดจากค่าคะแนนเฉลี่ยทั้ง 3 ด้าน จะสังเกตว่า การเผยแพร่ วิสัยทัศน์
ของผูบ้ ริ หารอยูใ่ นระดับตํ่ากว่าทุกด้าน สอดคล้องกับงานวิจยั ของ วีระพล รัตนแสงทองคํา (2544, หน้า 66) ที่วิจยั
เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ของผูบ้ ริ หารส่ วนตําบลจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่พบว่า การเผยแพร่ วิสัยทัศน์ของผูบ้ ริ หาร องค์การ
บริ หารส่ วนตําบลจังหวัดฉะเชิ งเทรา อยู่ในระดับปานกลาง แสดงให้เห็นว่าผูบ้ ริ หารยังขาดความรู ้ความสามารถ
ในการเผยแพร่ วิสยั ทัศน์ไปสู่สมาชิกในองค์การ
2. ด้านการปฏิ บัติ ตามวิ สั ย ทัศน์ พบว่ า โดยภาพรวมวิ สั ยทัศน์ ของเจ้าของธุ รกิ จ ขนาดเล็ก
ใน
ห้างสรรพสิ นค้า เขตบางกอกน้อย กรุ งเทพมหานคร อยูใ่ นในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ข้อที่
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ ความร่ วมมือร่ วมใจและการทํางานเป็ นทีม เป็ นปั จจัยสําคัญที่ทาํ ให้องค์การ
ของเราประสบความสําเร็ จ ท่านสนับสนุนให้ผรู ้ ่ วมปฏิบตั ิงานมองเห็นการณ์ไกลและให้การยกย่องการกระทํานั้น
ส่ วนข้อที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง คือ ท่านเปิ ดโอกาสให้ผรู ้ ่ วมปฏิบตั ิงาน มีส่วนร่ วมในการวางแผน
พัฒนาองค์การ ท่านมักกระจายความรับผิดชอบให้แก่ผรู ้ ่ วม ท่านพยายามส่ งเสริ มให้พนักงานทุกระดับชั้นมีความ
สามัคคีเชื่ อถือซึ่ งกันและกัน ท่านพยายามกระตุน้ ให้พนักงานทุกระดับชั้นได้มีความตื่นตัวและกระตือรื อร้ น
ในการทํางานด้วยวิธีการใหม่ๆ และทดลองทําสิ่ งใหม่ๆ ปฏิบตั ิงานทุกระดับชั้น ด้วยความเชื่อถือและไว้วางใจ
ท่านกําหนดให้พนักงานทุกระดับชั้นต้องรายงานสภาพปั ญหาและอุปสรรคในการปฏิบตั ิงาน ท่านพยายามให้ผู ้
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ร่ วมปฏิบตั ิงาน ตระหนักถึงความสําคัญในการภาระหน้าที่ของตน ในการทํางานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้น ท่าน
มุ่งเน้นในสิ่ งที่เป็ นไปได้มากว่าสิ่ งที่เป็ นไปไม่ได้ ท่านพยายามกระจายอํานาจ และความ รับผิดชอบไปให้กบั ผู ้
ร่ วมปฏิบตั ิงานตามความเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ วีระพล แสงรัตนทองคํา (2544, หน้า 66) ได้ทาํ
การวิจยั เรื่ อง วิสัยทัศน์ของผูบ้ ริ หารองค์กรบริ หารส่ วนตําบล จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่าผูบ้ ริ หารที่มีอายุนอ้ ยกว่า
45 ปี มีความคิดเห็นต่อวิสัยทัศน์ของผูบ้ ริ หารองค์กรบริ หารส่ วนตําบลใน 3 ด้าน คือ การปฏิบตั ิตามวิสัยทัศน์ ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับสู ง เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า อยูใ่ นระดับสู ง 2 ด้าน คือ การปฏิบตั ิตามวิสัยทัศน์อยูใ่ น
ระดับปานกลาง สอดคล้องกับงานวิจยั ของ เที่ยง เหมี ยดไธสง (2544, หน้า 63)ได้ทาํ วิจยั เรื่ อง วิสัยทัศน์ของ
ผูบ้ ริ หารสถาบันราชภัฏ ผลการวิจยั สรุ ป วิสัยทัศน์สําหรั บผูบ้ ริ หารในองค์กรภาครั ฐมาจาก 3 แหล่ง คือ (1)
นโยบายหรื อข้อเรี ยกร้ องขององค์กรระดับสู งเหนื อขึ้นไป (2) อาจมากจากสิ่ งแวดล้อม เช่ น การเปลี่ ยนแปลง
ในทางการเมื อ งหรื อ บทบัญ ญัติ ใ นทางกฎหมาย (3) ถ้า วิ สั ย ทัศ น์ มิ ไ ด้ถู ก กํา หนดจากภายนอกหรื อ เกิ ด จาก
ความสามารถในการตีความสัญญาณจากสิ่ งแวดล้อมดังกล่าวข้างต้นจะต้องสร้างวิสัยทัศน์ข้ ึนมาเอง ซึ่งสอดคล้อง
กับผลงานวิจยั ของ มาศรี สุ ธานิธิ (2540, หน้า107) ได้วิจยั พบว่าผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมีคะแนนเฉลี่ย การปฏิบตั ิตาม
วิสยั ทัศน์ อยูใ่ นระดับปานกลาง
3. ด้านการสร้างวิสัยทัศน์ พบว่าโดยภาพรวมวิสัยทัศน์ของเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก ในห้างสรรพสิ นค้า
เขตบางกอกน้อย กรุ งเทพมหานคร อยูใ่ นในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีความคิดเห็นอยู่
ในระดับมาก คือ ท่านฝันถึงความสําเร็ จขององค์การ ท่านรู ้สึกตื่นเต้น เมื่อได้รับทราบความคิดใหม่ๆ ที่จะสามารถ
ใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาธุรกิจได้ ส่ วนข้อที่มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับปานกลาง คือ ท่านมีรูปแบบที่ชดั เจนอยู่
ในใจแล้วว่าธุรกิจที่ดีควรเป็ นอย่างไร ท่านรับฟังความคิดเห็นจากผูร้ ่ วมปฏิบตั ิงานในองค์การ ท่านได้กาํ หนด
เป้ าหมายในการพัฒนาธุรกิจขนาดเล็ก ให้สอดคล้องกับความรู ้ ความสามารถ และความพร้อมของพนักงานใน
องค์การ ท่านมีพมิ พ์เขียวหรื อภาพในอนาคตขององค์การอยูใ่ นใจแล้วว่าควรจะเป็ นอย่างไร ท่านมักคิดหาแนวทาง
ในการที่จะนําองค์การไปถึงจุดหมาย ท่านได้รวบรวมข้อมูลไว้อย่างเป็ นระบบ เพื่อนําไปกําหนดแนวทางในการ
พัฒนาองค์การ ท่านอ่านหนังสื อ บทความ หรื อวารสารต่างๆ เพื่อจะทราบแนวคิดและกลยุทธ์ในการพัฒนาธุรกิจ
ส่ วนข้อที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย คือ ท่านสนใจถึงวิธีการที่องค์การอื่นประสบความสําเร็ จ ซึ่ งสอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ ฐิติวุฒิ สุ นนานนท์ (2546, หน้า 50-51) ได้วิจยั เรื่ อง วิสัยทัศน์ผบู ้ ริ หารวิทยาลัยการอาชีพกลุ่มภาค
กลาง ผลการศึกษาพบว่า วิสัยทัศน์ของผูบ้ ริ หารวิทยาลัยการอาชี พกลุ่มภาคกลางทั้ง 3 ด้านคือ ด้านการสร้ าง
วิสัยทัศน์ ในภาพรวมอยู่ในระดับสู ง ทั้งนี้ เนื่ องจากผูท้ ี่ได้รับการแต่งตั้งเป็ นผูบ้ ริ หารของกรมอาชีวศึกษาได้น้ นั
จะต้องผ่านการฝึ กอบรมด้านการบริ หารที่ตอ้ งใช้กระบวนการคิดไปสู่ กระบวนการปฏิบตั ิ เพื่อเพิ่มพูนความรู ้
ความสามารถในการบริ หารงาน
จากผลการวิจยั ครั้งนี้ จะเห็นได้ว่าวิสัยทัศน์ของเจ้าองธุรกิจขนาดเล็ก ในห้างสรรพสิ นค้า เขตบางกอกน้อย
กรุ งเทพมหานคร มีความคิดเห็นเกี่ยวกับวิสัยทัศน์สอดคล้องไปในทางเดียวกัน คือ ในด้านการเผยแพร่ วิสัยทัศน์
การปฏิบตั ิตามวิสัยทัศน์ และการสร้างวิสัยทัศน์ อยูใ่ นระดับปานกลาง ซึ่ งผลการวิจยั ครั้งนี้ ทําให้ทราบว่ายังต้อง
ปรับปรุ งและส่ งเสริ มให้ผบู ้ ริ หารของธุรกิจขนาดเล็ก ในห้างสรรพสิ นค้า มีวิสัยทัศน์สูงขึ้นในทุกด้านเท่าเทียนกัน
เพราะในทางการบริ หารงานให้มีประสิ ทธิภาพที่ดีน้ นั ผูบ้ ริ หารควรจะต้องเป็ นผูท้ ี่มีวิสยั ทัศน์สูงในทุกด้าน
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ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนน วิสัยทัศน์เกี่ยวกับการบริ หารธุรกิจขนาดเล็ก ในห้างสรรพสิ นค้า ที่
จําแนกตามอายุ พบว่า มีความคิดเห็นเกี่ยวกับวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการบริ หารธุรกิจขนาดเล็ก ในภาพรวม ไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนยั สําคัญ เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน ดังนี้
ด้านการสร้างวิสัยทัศน์ จําแนกตามอายุ มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ด้านการเผยแพร่ วิสัยทัศน์ จําแนกตามอายุ มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ด้านการปฏิบตั ิตามวิสยั ทัศน์ จําแนกตามอายุ มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ข้ อเสนอแนะในการวิจยั
1. ข้ อเสนอแนะสํ าหรับการนําผลงานวิจยั ไปใช้
1.1 จากการวิจยั พบว่า วิสัยทัศน์ของเจ้าของธุ รกิจขนาดเล็ก ในห้างสรรพสิ นค้า เขตบางกอกน้อย
กรุ งเทพมหานคร มี การสร้ างวิสัยทัศน์และการปฏิ บตั ิ ตามวิสัยทัศน์อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่ งเป็ นเรื่ องที่ดีและ
ผูบ้ ริ หารควรจะพัฒนาและรั กษาให้สูงขึ้น แต่ในข้อที่ว่าท่านอ่านหนังสื อ บทความ หรื อวารสารต่างๆ เพื่อที่จะ
ทราบแนวคิดและกลยุทธ์ในการพัฒนาธุ รกิจขนาดเล็ก ท่านมีพิมพ์เขียวหรื อภาพในอนาคตขององค์การอยู่ในใจ
แล้วว่าควรจะเป็ นอย่างไร ท่านมักคิดหาแนวทางในการที่จะนําองค์การไปถึงจุดหมาย ท่านได้รวบรวมข้อมูลไว้
อย่างเป็ นระบบ เพื่อนําไปกําหนดแนวทางในการพัฒนาองค์การ ท่านได้กาํ หนดเป้ าหมายในการพัฒนาธุ รกิจ
ขนาดเล็ก ให้สอดคล้องกับความรู ้ ความ สามารถ และความพร้อมของพนักงานในองค์การ ท่านกําหนดให้
พนักงานทุกระดับชั้นต้องรายงานสภาพปั ญหาและอุปสรรคในการปฏิบตั ิงาน ท่านพยายามกระจายอํานาจ และ
ความรับผิดชอบไปให้กบั ผูร้ ่ วมปฏิบตั ิงานตามความเหมาะสม และท่านพยายามกระตุน้ ให้พนักงานทุกระดับชั้น
ได้มีความตื่นตัวและกระตือรื อร้นในการทํางาน ด้วยวิธีการใหม่ๆ และทดลองทําสิ่ งใหม่ๆ ซึ่ งอยู่ในระดับกลาง
ควรหาวิธีปรับปรุ งให้อยูร่ ะดับสู งขึ้น
1.2 ด้านการเผยแพร่ วิสยั ทัศน์น้ นั อยูใ่ นระดับปานกลาง ผูบ้ ริ หารธุรกิจขนาดเล็ก ในห้างสรรพสิ นค้า
ควรมีการปรับปรุ งประสิ ทธิภาพด้านการเผยแพร่ วิสัยทัศน์ อาจจะโดยการจัดฝึ กอบรม หรื อการประชุมหารื อการ
พบปะสังสรรค์ เพื่อร่ วมพิจารณาถึงอนาคตขององค์กร เพือ่ ให้การบริ หารเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น
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พฤติกรรมการใช้ บริการและความพึงพอใจของผู้ใช้ บริการทีม่ ีต่อบริการของ
ทีท่ าํ การไปรษณีย์ ในจังหวัดสมุทรปราการ*
The Customers’ Behaviors and Satisfaction towards the services of the Post
Offices in Samutprakan Province
นายวิทิต อินทร**
Mr. Withid Inthorn.
บทคัดย่อ
การวิจัย เรื่ องนี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์ เพื่อ 1) ศึ กษาพฤติ ก รรมการใช้บ ริ ก ารของผูใ้ ช้บริ การของที่ ทาํ การ
ไปรษณี ยใ์ นจังหวัดสมุทรปราการ 2) ศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การที่มีต่อบริ การของที่ทาํ การไปรษณี ย ์ ใน
จังหวัดสมุทรปราการ 3) เปรี ยบเทียบความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การที่มีต่อบริ การของที่ทาํ การไปรษณี ย ์ ในจังหวัด
สมุ ท รปราการ ตามตัว แปรส่ ว นบุ ค คล กลุ่ ม ตัว อย่า ง ได้แ ก่ ผู ใ้ ช้บ ริ การของที่ ท าํ การไปรษณี ย ์ใ นจัง หวัด
สมุทรปราการ จํานวน 400 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น ซึ่ งมีค่า
ความเชื่อมัน่ เท่ากับ .96 การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที และค่าเอฟ
ผลการวิจยั พบว่า 1) พฤติกรรมของผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่ มีวตั ถุประสงค์มาใช้บริ การเพื่อธุ ระส่ วนตัว
ร้อยละ 71.50 สําหรับประเภทของบริ การที่ใช้ พบว่า ใช้บริ การไปรษณี ยด์ ่วนพิเศษ มากที่สุด ร้อยละ 20.20 รองลง
ไปคือ ไปรษณี ยภัณฑ์ ร้อยละ 19.90 ส่ วนประเภทสิ นค้าที่ซ้ื อ พบว่า ผูใ้ ช้บริ การซื้อสิ นค้าประเภท กล่องสําเร็ จรู ป
ซองจดหมาย แสตมป์ ทัว่ ไป ร้ อยละ 56.59 โดยมาใช้บริ การเป็ นช่ วงเวลาของเดื อนที่ไม่แน่ นอน ร้ อยละ 64.80
สําหรับความถี่ของการใช้บริ การส่ วนใหญ่มาเดือนละ 2-3 ครั้ง ร้อยละ 41.30 และวันที่สะดวกมาใช้บริ การ คือ วัน
จันทร์ถึงวันศุกร์ ร้อยละ 68.00 ผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่มาใช้บริ การในช่วงเช้า ร้อยละ 51.80 สําหรับระยะเวลาของ
การใช้บริ การ พบว่า มาใช้ครั้งละ 11-20 นาที มากที่สุด ร้อยละ 48.50 ส่ วนค่าใช้จ่าย พบว่า ส่ วนใหญ่เสี ยค่าใช้จ่าย
เฉลี่ย 51-100 บาท/ครั้ง ร้อยละ 35.50 2) สําหรับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ พบว่า ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
โดยผูใ้ ช้บริ การมี ความพึง พอใจต่ อด้านเจ้าหน้าที่ รั บ ฝาก เป็ นค่า เฉลี่ ยสู ง ที่ สุ ด ซึ่ งอยู่ในระดับ มาก 3) ผลการ
เปรี ยบเทียบความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ พบว่า ผูใ้ ช้บริ การที่มีเพศต่างกันมีความพึงพอใจ ในภาพรวม แตกต่าง
กันอย่า งมี นัย สําคัญทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .05 เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ นรายด้าน พบว่ า ความพึ งพอใจที่ มีต่ อด้านสถานที่
ให้บริ การและด้านเจ้าหน้าที่นาํ จ่าย มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ .05 ตามลําดับ
ส่วนด้านอื่นๆ ที่เหลือ ความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน เมื่อเปรี ยบเทียบผูใ้ ช้บริ การที่มีอาชีพต่างกัน พบว่า มีความพึง
พอใจในภาพรวมไม่แตกต่างกัน แต่เมื่ อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า มีเพียง 1 ด้าน ที่ความพึงพอใจแตกต่างกัน
อย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ .01 คือ ด้านเจ้าหน้าที่ นาํ จ่ าย นอกจากนี้ ยงั พบว่าผูใ้ ช้บริ การที่ มี อายุ ระดับ

*
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บทความวิทยานิพนธ์
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
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การศึกษา และรายได้ต่อเดื อนต่ างกันมี ความพึงพอใจ ทั้งในภาพรวมและรายด้านไม่ แตกต่างกัน 4) สําหรั บ
ข้อเสนอแนะจากการศึ กษาครั้ งนี้ ที่ มีความถี่ สูงสุ ด ได้แก่ เจ้าหน้าที่นําจ่ ายควรให้เวลาแก่เจ้าของบ้านมากขึ้ น
เพื่ อ ให้อ อกมารั บ ไปรษณี ย ภัณ ฑ์ไ ด้ทัน ควรจัด สถานที่ จ อดรถสํ า หรั บ ผู ใ้ ช้บ ริ การให้เ พี ย งพอ ควรมี ป้ า ย
คอมพิวเตอร์ อกั ษรวิ่งเพื่อแนะนําบริ การและข้อมูลข่าวสาร ควรเพิ่มพนักงานรับฝาก และควรเพิ่มช่องบริ การรับ
ฝากให้เพียงพอกับจํานวนผูใ้ ช้บริ การ
Abstract
The objectives of this research were : 1) to study the behaviors of the customers who were served by
the post offices in Samutprakan Province 2) to study the customers’ satisfaction towards the services provided
by the post offices in Samutprakan Province 3) to compare the customers’ satisfaction by personal variables.
The research sample composed of 400 customers served by the post offices in Samutprakan Province. The data
were collected by a questionnaire which had a reliability value .96 and were analyzed by basic statistics such as
percentage, mean, standard deviation, t-test and F-test.
The research result showed that 1) Most of the customers’ behaviors for coming in the post offices
were as follows :- purpose : personal business ; type of service : EMS, Letter Post Items ; type of goods bought
: postal box, envelope, stamp ; time period of the month : uncertainty ; frequency of coming : 2-3 times per
month ; convenient day for coming : Monday-Friday; daytime period : morning ; length of time spent : 11-20
minutes ; everage payment : 51-100 baht /time 2) The customers’ satisfaction towards the services in overall
was at a high level, when considering aspect by aspect the most satisfaction was the counter service officers
which was also at a high level 3) Comparing the customers’ satisfaction by sexes, in overall there was a
significant difference at the statistical level .05, when considering aspect by aspect it found consequently
significant differences at the statistical level .01 and .05 in the service place aspect and the postman aspect, but
the other aspects left there were no significant differences. When comparing The customers’ satisfaction by
occupations there was no significant difference in overall, but there was significant difference at the statistical
level .01. in the postman aspect. Moreover it found no significant differences both in overall and in every aspect
when comparing the customers’ satisfaction by ages, education levels and salaries. 4) The customers’
suggestions ordered by the most frequencies were as follows :- the postman should wait more minutes for the
persons who came out to take the postal items, the post offices should provide enough parking area for the
customers, the post offices should install computer running messages to inform the services and useful
knowledge and the post offices should increase the numbers of counter service officers and counter service
points.
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ความนํา
กิจการไปรษณี ยไ์ ทยได้รับการก่อตั้งขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั (รัชกาลที่
5) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นหน่วยงานสาธารณูปโภคพื้นฐานด้านการให้บริ การติดต่อสื่ อสารสําหรับหน่วยงาน
ราชการและประชาชนทุกระดับในทุกภูมิภาคเพื่อให้สามารถดําเนินการได้อย่างกว้างขวางและทัว่ ถึงกัน รวมทั้ง
เป็ นหน่ วยงานในการปฏิรูปและพัฒนาประเทศไปสู่ ความเป็ นอารยะ จึงเห็นได้ว่า บทบาทของกิจการไปรษณี ย ์
ไทยปรับเปลี่ยนไปตามบริ บทของสังคมและตอบสนองแนวทางการพัฒนาประเทศ นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั
บริ ษทั ไปรษณียไ์ ทย จํากัด (ปณท) จึงได้จดั ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 สิ งหาคม พ.ศ. 2546 โดยแปลงสภาพแยก
กิจการออกมาจาก “การสื่ อสารแห่งประเทศไทย (กสท.)” ตามนโยบายของรัฐบาล ที่ตอ้ งการแปรรู ปรัฐวิสาหกิจ
การดําเนิ นงานของกิจการไปรษณี ยก์ ่อนการแปลงสภาพเป็ นบริ ษทั จํากัดนั้น อยูภ่ ายใต้การบริ หารงาน
ของการสื่ อสารแห่ งประเทศไทย และมีผลดําเนิ นงานที่ประสบภาวะขาดทุนมาอย่างต่อเนื่ อง โดยรายรั บตํ่ากว่า
รายจ่าย เฉลี่ยประมาณปี ละ 40 เปอร์เซ็นต์ การขาดทุนอาจมาจากสาเหตุ 2 ประการ ประการแรก รัฐถือว่าไปรษณี ย ์
เป็ นปั จ จัย ขั้น พื้ น ฐานที่ สํา คัญ อย่า งหนึ่ ง ในการช่ ว ยพัฒ นาท้อ งถิ่ นให้เ จริ ญ ยิ่ งขึ้ น ฉะนั้น การที่ รั ฐ มี น โยบาย
ให้บริ การกระจายไปสู่ชนบท โดยเฉพาะท้องถิ่นทุรกันดารซึ่งมีการคมนาคมไม่สะดวก ทําให้บริ การไปรษณี ยต์ อ้ ง
เสี ยค่าใช้จ่ายสู ง ขณะเดียวกันมีรายรับตํ่า ประการที่สอง การคิดค่าบริ การตํ่ากว่าต้นทุน และโดยธรรมชาติของ
บริ การไปรษณี ยท์ ี่เน้นปั จจัยแรงงานของมนุ ษย์เป็ นหลักยิ่งเป็ นตัวเสริ มภาวการณ์ขาดทุนให้สูงขึ้นกว่าที่ควรจะ
เป็ น เพราะว่าประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ ของต้นทุนทั้งหมดเป็ นค่าใช้จ่ายด้านแรงงาน ซึ่ งถือเป็ นต้นทุนคงที่ ไม่แปร
ผันตามจํานวนที่ลดลงของบริ การไปรษณี ย์ (สมนึก เปรื่ องประยูร, 2546, หน้า 45-46) หลังจากจัดตั้งเป็ นบริ ษทั
ไปรษณี ยไ์ ทย จํากัด รัฐบาลได้อนุมตั ิให้ปรับอัตราค่าบริ การไปรษณี ยพ์ ้นื ฐานเพิ่มขึ้น เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ.
2547 เพื่อให้ใกล้เคียงกับต้นทุนการให้บริ การจริ ง จึงทําให้การบริ หารงานในปี แรกคือ พ.ศ. 2547 ไม่ขาดทุนและ
มีกาํ ไรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในปี ถัดไป แต่ในอนาคตบริ ษทั จะต้องเผชิญกับปั จจัยเสี่ ยงอีกหลายประการ ทั้งสภาพ
ความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก รวมทั้งแนวโน้มการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
การเปิ ดการค้าเสรี และการเปิ ดเสรี บริ การไปรษณี ยใ์ นประเทศ ซึ่ งแนวโน้มการแข่งขันนับวันจะทวีความรุ นแรง
มากขึ้น ซึ่ งในปั จจุบนั นี้กล่าวได้ว่า ผูบ้ ริ โภคมีอิทธิพลอย่างยิ่ง ดังนั้นกลยุทธ์ในแข่งขันจึงต้องเน้นการสร้างความ
แตกต่างจากคู่แข่งขันและสร้ างมูลค่าเพิ่มให้เกิดกับสิ นค้าและบริ การของตน พร้ อมทั้งพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้มีศกั ยภาพสู งขึ้น
จังหวัดสมุทรปราการมีประชากรมากเป็ นอันดับ 2 ของภาคกลาง รองจากกรุ งเทพมหานครโดยที่จงั หวัด
สมุทรปราการเป็ นเมืองอุตสาหกรรม จึ งมีประชากรแฝงที่ไม่มีชื่อในทะเบี ยนราษฎรเป็ นจํานวนมาก ที่ทาํ การ
ไปรษณี ย ภ์ ายในจัง หวัด สมุ ท รปราการมี อยู่ จํานวน 15 แห่ ง ดัง นั้น ในแต่ ล ะวัน จึ ง มี ผูม้ าใช้บ ริ ก ารกัน อย่าง
หนาแน่น ทําให้ความต้องการบริ การด้านสาธารณู ปโภคของรัฐก็เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย การศึกษาค้นคว้าเรื่ อง
“พฤติ ก รรมการใช้บ ริ การและความพึง พอใจของผูใ้ ช้บริ ก ารที่ มี ต่ อบริ ก ารของที่ ท าํ การไปรษณี ย ใ์ นจังหวัด
สมุทรปราการ” จึงเป็ นหัวข้อที่น่าสนใจที่จะหาคําตอบซึ่ งข้อมูลและสาระสําคัญจากผลการศึกษาที่ได้ จะสามารถ
นําไปใช้เป็ นแนวทางสําหรับการพิจารณาปรับปรุ งกลยุทธ์การบริ หาร และพัฒนาระบบการให้บริ การของที่ทาํ การ
ไปรษณี ยใ์ นจังหวัดสมุทรปราการให้มีคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพสู งขึ้น เพื่อสนองตอบความต้องการและสร้าง
ความพึงพอใจสู งสุดให้แก่ประชาชนผูม้ าใช้บริ การทั้งในปัจจุบนั และอนาคต
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วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้บริ การของผูใ้ ช้บริ การของที่ทาํ การไปรษณี ยใ์ นจังหวัดสมุทรปราการ
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การที่มีต่อบริ การของที่ทาํ การไปรษณี ยใ์ นจังหวัดสมุทรปราการ
3. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บความพึ ง พอใจของผูใ้ ช้บ ริ ก ารที่ มี ต่ อ บริ ก ารของที่ ท าํ การไปรษณี ย ใ์ นจัง หวัด
สมุทรปราการ จําแนกตาม ตัวแปร เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน
4. เพื่อศึกษาความคิดเห็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะของผูใ้ ช้บริ การของที่ทาํ การไปรษณี ยใ์ นจังหวัด
สมุทรปราการ
สมมติฐานของการวิจยั
ผูใ้ ช้บริ การที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อ
บริ การของที่ทาํ การไปรษณียใ์ นจังหวัดสมุทรปราการ แตกต่างกัน
วิธีดาํ เนินการวิจยั
1. ประชากร
ประชากรในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ผูใ้ ช้บริ การของที่ทาํ การไปรษณี ยใ์ นจังหวัดสมุทรปราการ 15 แห่ ง
จํา นวน 187,000 คนโดยคิ ด ประมาณการจากจํา นวนผู ใ้ ช้บ ริ ก ารของที่ ท าํ การไปรษณี ย์ทุ ก แห่ ง ในจัง หวัด
สมุทรปราการ ในช่ วงระยะเวลา 1 เดือน (ข้อมูลจากผูม้ าใช้บริ การของที่ทาํ การไปรษณี ยท์ ุกแห่ งในจังหวัด
สมุทรปราการ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2552)
2. กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเรื่ องนี้ จํานวน 400 คน ที่ มาใช้บริ การของที่ ทาํ การไปรษณี ย ์ 15 แห่ งใน
จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่ งขนาดของกลุ่มตัวอย่างได้มาโดยการใช้ตารางของ ยามาเน่ (Yamané) ที่ความเชื่อมัน่
95% โดยผูว้ ิจยั สุ่มผูท้ ี่มาใช้บริ การของที่ทาํ การไปรษณี ยใ์ นจังหวัดสมุทรปราการในเดือน มกราคม พ.ศ. 2553
3. เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ งนี้ ได้แ ก่ แบบสอบถามที่ ผู ้วิ จั ย สร้ า งขึ้ นโดยปรั บ ปรุ งมาจาก
แบบสอบถามของบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จํากัด เพือ่ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้นและครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจยั ที่ต้ งั
ไว้ มีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.96 เนื้อหาแบบสอบถาม แบ่งออกเป็ น 4 ตอน คือ
1. ข้อมูลส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
2. พฤติกรรมการใช้บริ การของผูต้ อบแบบสอบถาม
3. ความพึงพอใจที่มีต่อบริ การของที่ทาํ การไปรษณี ยใ์ นจังหวัดสมุทรปราการ
4. ความคิดเห็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะ
4. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองในบางส่ วน และอีกบางส่ วนได้ขอความร่ วมมือจากหัวหน้าที่ทาํ
การไปรษณี ยใ์ นจังหวัดสมุทรปราการบางแห่ งให้ช่วยแจกและติ ดตามเก็บแบบสอบถามให้ โดยช่วงเวลาที่เก็บ
ข้อมูลอยูใ่ น เดือนมกราคม พ.ศ. 2553 จากนั้นผูว้ ิจยั ไปขอรับคืนด้วยตนเอง
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5. การวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิติทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์
1.วิเคราะห์ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม โดยแจงนับความถี่ และหาค่าร้อยละ
2. วิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริ การของผูต้ อบแบบสอบถาม โดยแจงนับความถี่ และ
หาค่าร้อยละ
3. วิ เ คราะห์ ค วามพึ ง พอใจของผู ้ใ ช้ บ ริ การที่ มี ต่ อ บริ การของที่ ท ํา การไปรษณี ย ์ใ นจัง หวัด
สมุทรปราการ ทั้ง 6 ด้านโดยหาค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.)
4. ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง ที่มีต่อบริ การของที่ทาํ
การไปรษณี ยใ์ นจังหวัดสมุทรปราการตามตัวแปร เพศ ใช้สถิติทดสอบที (t-test)
5. ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างมากกว่าสองกลุ่มซึ่ ง
จําแนกโดยตัวแปร อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือนโดยใช้สถิติทดสอบ เอฟ (F-test) และในกรณี ที่
พบความแตกต่างของความพึงพอใจภายหลังการทดสอบความแปรปรวน (ANOVA) แล้ว ทําการทดสอบความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็ นรายคู่ โดยวิธีการของ LSD (Fisher’s Least Significant Difference)
6. วิเคราะห์ขอ้ มูลความคิดเห็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะ ซึ่ งเป็ นคําถามชนิดปลายเปิ ด โดยการ
วิเคราะห์ เนื้ อหา (content analysis) ของคําตอบที่ได้ จากนั้นจึงจัดหมวดหมู่ของคําตอบตามประเด็นสําคัญแล้ว
แจงนับความถี่และนําเสนอ แบบพรรณนาความ (description) เรี ยงตามลําดับ จากความถี่มากไปหาน้อย
สรุปผลการวิจยั
จากแบบสอบถามที่แจกออกไปทั้งหมด 400 ฉบับ ได้แบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์คืนมา 400 ฉบับ
คิดเป็ นร้อยละ 100 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลมีดงั นี้
1. พฤติกรรมการใช้ บริการของผู้ใช้ บริการของทีท่ ําการไปรษณีย์ในจังหวัดสมุทรปราการ ปรากฏผลดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 พฤติกรรมการใช้บริ การของผูใ้ ช้บริ การของที่ทาํ การไปรษณี ยใ์ นจังหวัดสมุทรปราการ

วัตถุประสงค์ของการ
ใช้ บริการ

พฤติกรรมการใช้ บริการ

จํานวน(คน)

ร้ อยละ

ธุระของบริ ษทั /หน่วยงาน
ธุระส่ วนตัว
เรื่ อง อื่นๆ
รวม

110
286
4
400

27.50
71.50
1.00
100.00
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ตารางที่ 1 พฤติกรรมการใช้บริ การของผูใ้ ช้บริ การของที่ทาํ การไปรษณี ยใ์ นจังหวัดสมุทรปราการ (ต่อ)
พฤติกรรมการใช้ บริการ

จํานวน(คน)

ร้ อยละ

283
235
287
206
198
17
31

19.90
16.50
20.20
14.50
13.90
1.20
2.20

156
9
1,422
356
118

11.00
0.6
100.00
56.90
18.80

66

10.50

66
17
3
626

10.50
2.80
0.50
100.00

105
22
14
259
400

26.30
5.40
3.50
64.80
100.00

ประเภทของบริการทีใ่ ช้

ประเภทของสิ นค้ าทีซ่ ื้อ

ช่ วงเวลาของเดือนทีม่ า
ใช้ บริการ
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ไปรษณี ยภัณฑ์
(จดหมาย ไปรษณียบัตร สิ่ งตีพิมพ์ พัสดุยอ่ ย)
พัสดุไปรษณี ย ์
ไปรษณี ยด์ ่วนพิเศษ(EMS)
ลงทะเบียน
ธนาณัติ (ธรรมดา ด่วนพิเศษ ออนไลน์)
ตัว๋ แลกเงินไปรษณี ย์
ไปรษณี ยเ์ ก็บเงิน
Pay at post บริ การตัวแทนรับชําระค่าบริ การและ
สิ นค้าต่างๆ เช่น ค่านํ้าประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าไฟฟ้า
ค่าบัตรเครดิต ค่าปรับจราจร
บริ การ อื่นๆ
รวม
กล่องสําเร็ จรู ป ซองจดหมาย แสตมป์ ทัว่ ไป
แสตมป์ สะสม สิ่ งสะสม (เพือ่ การเก็บสะสม)
สิ นค้าเบ็ดเตล็ด
(ตูไ้ ปรษณียจ์ าํ ลองตุ๊กตาบุรุษไปรษณี ย ์ )
สิ นค้าฝากขาย
(พระเครื่ อง เครื่ องสําอาง กาแฟ ซีดีเพลง)
ใช้บริ การอื่น แต่ไม่ได้ซ้ือสิ นค้า
อื่น ๆ
รวม
ต้นเดือน
กลางเดือน
ปลายเดือน
ไม่แน่นอน
รวม
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ตารางที่ 1 พฤติกรรมการใช้บริ การของผูใ้ ช้บริ การของที่ทาํ การไปรษณี ยใ์ นจังหวัดสมุทรปราการ (ต่อ)
พฤติกรรมการใช้ บริการ
ทุกวันหรื อเกือบทุกวัน
ความถีข่ องการใช้ บริการ
สัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
เดือนละ 2-3 ครั้ง
เดือนละ 1 ครั้ง
อื่น ๆ
รวม
วันทีม่ คี วามสะดวก
ในการมาใช้ บริการ
วันจันทร์-ศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
อื่นๆ
รวม
ช่ วงเวลาของวันทีม่ าใช้ บริการ ช่วงเช้า
ช่วงพักเที่ยง
ช่วงบ่าย
อื่นๆ
รวม
ระยะเวลาในการใช้ บริการ
ตั้งแต่ เริ่มต้ นจนเสร็จสิ้น
การใช้ บริการ
5 นาที หรื อน้อยกว่า
6 – 10 นาที
11 – 20 นาที
ประมาณ 30 นาที
อื่น ๆ
รวม

จํานวน(คน)
89
45
26
165
66
9
400

ร้ อยละ
22.30
11.20
6.40
41.30
16.50
2.30
100.00

272
104
13
11
400
207
57
124
12
400

68.00
26.00
3.20
2.80
100.00
51.80
14.20
31.00
3.00
100.00

91
73
194
38
4

22.80
18.30
48.50
9.40
1.00

400

100.00
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ตารางที่ 1 พฤติกรรมการใช้บริ การของผูใ้ ช้บริ การของที่ทาํ การไปรษณี ยใ์ นจังหวัดสมุทรปราการ (ต่อ)

ค่าใช้ จ่ายเฉลีย่ ในการใช้
บริการต่ อครั้ง

พฤติกรรมการใช้ บริการ

จํานวน(คน)

ร้ อยละ

20 บาท หรื อน้อยกว่า
21-50 บาท
51-100 บาท
101-500 บาท
501-1,000 บาท
มากกว่า 1,000 บาท
รวม

16
60
142
90
53
39
400

4.00
15.00
35.50
22.50
13.30
9.80
100.00

จากตารางที่ 1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่มีวตั ถุประสงค์ของการใช้บริ การเพื่อธุระส่ วนตัว
ร้อยละ 71.50 ส่ วนใหญ่ใช้บริ การไปรษณี ยด์ ่วนพิเศษ (EMS) และไปรษณี ยภัณฑ์ ซึ่งมีจาํ นวนใกล้เคียงกัน ร้อยละ
20.20 และ 19.90 ตามลําดับ ส่ วนใหญ่ซ้ือ กล่องสําเร็ จรู ป ซองจดหมาย แสตมป์ ทัว่ ไป ร้อยละ 56.90 ส่ วนใหญ่มา
ใช้บริ การในช่วงเวลาของเดือนที่ไม่แน่นอน ร้อยละ 64.80 ส่ วนความถี่ในการมาใช้บริ การส่ วนใหญ่มาใช้บริ การ
เดื อนละ 2-3 ครั้ ง ร้ อยละ 41.30 สําหรั บวันที่ สะดวกมาใช้บริ การ พบว่า ส่ วนใหญ่สะดวกมาใช้บริ การใน วัน
จันทร์ -ศุกร์ ร้ อยละ 68.00 ส่ วนใหญ่มาใช้ บริการในช่ วงเช้ า ร้อยละ 51.80 ส่ วนระยะเวลาในการใช้ บริการ พบว่า
ส่ วนใหญ่ใช้เวลารับบริ การครั้งละ11-20 นาที ร้อยละ 48.50 ส่ วนใหญ่เสี ยค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 51-100 บาทต่ อครั้ง ร้อย
ละ 35.50
2. ความพึงพอใจของผู้ใช้ บริการทีม่ ตี ่ อบริการของทีท่ าํ การไปรษณีย์ในจังหวัดสมุทรปราการ
ตารางที่ 2 ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การที่มีต่อบริ การของที่ทาํ การไปรษณี ยใ์ นจังหวัดสมุทรปราการ
ด้ านที่
1
2
3
4
5
6

การบริการของทีท่ าํ การไปรษณีย์ในจังหวัดสมุทรปราการ
ทั้ง 6 ด้ าน
ด้านสถานที่ให้บริ การ
ด้านสิ นค้าหรื อผลิตภัณฑ์ที่ให้บริ การ
ด้านการรับรู ้บริ การและข้อมูลข่าวสาร ณ ที่ทาํ การไปรษณี ย ์
ด้านบริ การรับฝาก
ด้านเจ้าหน้าที่รับฝาก
ด้านเจ้าหน้าที่นาํ จ่าย
ภาพรวม
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X

S.D.

3.67
3.64
3.21
3.75
3.76
3.52

.51
.48
.57
.48
.53
.56.

ระดับ
ความพึงพอใจ
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก

3.62

.40

มาก
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จากตารางที่ 2 พบว่า ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การในภาพรวม ทั้ง 6 ด้าน อยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็ นรายด้าน พบว่า 5 ใน 6 ด้าน ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก โดยผูใ้ ช้บริ การมีความพึงพอใจต่อด้านเจ้าหน้าที่
รับฝาก มากที่สุด ( X = 3.76 S.D. =.53) รองลงมา คือ ด้านบริ การรับฝาก ( X = 3.75 S.D. = .48)
มีเพียง 1 ด้านเท่านั้นอยูใ่ นระดับปานกลางซึ่ งได้แก่ ด้านการรับรู ้บริ การและข้อมูลข่าวสาร ณ ที่ทาํ การไปรษณี ย ์
ซึ่งมีคา่ เฉลี่ยความพึงพอใจ ตํ่าที่สุด( X = 3.21 S.D. = .57)
3. ความคิ ด เห็ น เพิ่ ม เติ ม และข้ อเสนอแนะของผู้ ใช้ บริ การที่ มี ต่ อ บริ การของที่ ทํ า การไปรษณี ย์ ในจั ง หวั ด
สมุทรปราการ
ตารางที่ 3 ความคิดเห็นเพิม่ เติมและข้อเสนอแนะของผูใ้ ช้บริ การของที่ทาํ การไปรษณี ยใ์ นจังหวัดสมุทรปราการ
สรุปความคิดเห็นเพิม่ เติมและข้ อเสนอแนะ
1. ด้านสถานที่ให้บริ การ
1.1 ควรจัดที่จอดรถไว้สาํ หรับผูม้ าใช้บริ การให้เพียงพอ
1.2 ควรปรับปรุ งสถานที่ให้บริ การให้กว้างขึ้น ควรแยกห้องชาย-หญิง
1.3 ควรติดตั้งกล้องวงจรปิ ด ผูใ้ ช้บริ การลืมทรัพย์สินไว้แล้วหาย ตรวจสอบไม่ได้
รวม
2. ด้านเจ้าหน้าที่นาํ จ่าย
2.1 เจ้าหน้าที่เร่ งรี บ ไม่คอ่ ยอยูร่ อเจ้าของบ้าน ออกใบแจ้งให้ไปรับเองที่ไปรษณี ยท์ าํ
ให้เสี ยเวลาและค่าใช้จ่าย จึงควรให้เวลาแก่เจ้าของบ้านเพิ่มขึ้นบ้าง จะได้ออกมา
รับได้ทนั
2.2 ส่ งจดหมายผิดบ่อย ควรตรวจสอบคุณภาพการนําจ่ายให้มากขึ้น
2.3 ไม่ใส่จดหมายในตูร้ ับจดหมาย แต่เสี ยบไว้ที่ร้ ัว หรื อประตูบางครั้งตกหาย ควร
ปรับปรุ งให้ดีข้ ึน
รวม
3. ด้านการรับรู ้บริ การและข้อมูลข่าวสาร ณ ที่ทาํ การไปรษณี ย ์
3.1 ควรมีป้ายคอมพิวเตอร์อกั ษรวิ่งเพื่อแนะนําบริ การและข้อมูลข่าวสาร
3.2 ควรมีเจ้าหน้าที่เพือ่ แนะนําบริ การเช่นเดียวกับ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของ
ธนาคาร
รวม
4. ด้านเจ้าหน้าที่รับฝาก
4.1 ควรเพิ่มพนักงานรับฝากโดยเฉพาะช่วงต้นเดือนต้องรอนานมาก
4.2 ควรอบรมพนักงานให้มีหวั ใจบริ การมากกว่านี้ ชอบทําหน้าบึ้ง
4.3 พนักงานตอบคําถามไม่ชดั เจน ไม่ค่อยรอบรู ้บริ การ ควรพัฒนาให้มีคุณภาพสู งขึ้น
รวม

จํานวน (n )
11
8
5
24

13
4
4
21
10
8
18
10
5
3
18
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ตารางที่ 3 ความคิดเห็นเพิม่ เติมและข้อเสนอแนะของผูใ้ ช้บริ การของที่ทาํ การไปรษณี ยใ์ นจังหวัดสมุทรปราการ
(ต่อ)
สรุปความคิดเห็นเพิม่ เติมและข้ อเสนอแนะ
5. ด้านบริ การรับฝาก
5.1 ควรเพิม่ ช่องบริ การรับฝากให้เพียงพอกับผูใ้ ช้บริ การ
5.2 ควรมีระบบบัตรคิวที่ทนั สมัยแบบธนาคาร
รวม
6. ด้านสิ นค้าหรื อผลิตภัณฑ์ที่ให้บริ การ
6.1 ควรลดราคาสิ นค้าลง เช่น กล่อง ซอง มีราคาแพงเกินไป
6.2 ควรปรับปรุ งกล่องให้แข็งแรง หรื อนํากล่องไม้/พลาสติกมาจําหน่าย
6.3 ควรตรวจสอบคุณภาพหรื อใบอนุญาตก่อนรับสิ นค้ามาจําหน่าย
รวม
รวมทั้งสิ้น

จํานวน (n )
10
6
16
4
2
1
7
104

จากตารางที่ 3 พบว่า ความคิดเห็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะของผูใ้ ช้บริ การของที่ทาํ การไปรษณี ยใ์ น
จังหวัดสมุ ทรปราการ มีดังนี้ ด้ านสถานที่ให้ บริ การ มี จาํ นวนของผูใ้ ห้ขอ้ เสนอแนะมากที่ สุดถึ ง 24 ราย สิ่ งที่
ต้องการให้ปรับปรุ งมากที่สุด คือ ควรจัดที่จอดรถไว้สาํ หรับผูม้ าใช้บริ การให้เพียงพอ (11 ราย) รองลงไป ได้แก่
ด้านเจ้าหน้าที่นาํ จ่าย จํานวน 21 ราย และสิ่ งที่ตอ้ งการให้ปรับปรุ งมากที่สุด คือ เจ้าหน้าที่นาํ จ่ายควรให้เวลาแก่
เจ้าของบ้านมากขึ้นเพื่อให้ออกมารับไปรษณี ยภัณฑ์ได้ทนั (13 ราย) ส่ วนด้านการรับรู ้บริ การและข้อมูลข่าวสาร
ณ ที่ทาํ การไปรษณี ย ์ และด้านเจ้าหน้าที่รับฝาก มีจาํ นวนเท่ากันคือ 18 ราย สิ่ งที่ตอ้ งการให้ปรับปรุ งมากที่สุดคือ
ควรมีป้ายคอมพิวเตอร์ อกั ษรวิ่งเพื่อแนะนําบริ การและข้อมูลข่าวสาร (10 ราย) และควรเพิ่มพนักงานรับฝาก (10
ราย) ถัดไปได้แก่ ด้านบริ การรับฝาก มีจาํ นวน 16 ราย สิ่ งที่ตอ้ งการให้ปรับปรุ งมากที่สุด คือ ควรเพิม่ ช่องบริ การ
รั บ ฝากให้เพี ย งพอกับ จํา นวนผูม้ าใช้บ ริ ก าร (10 ราย) สํา หรั บ ด้านสิ น ค้า หรื อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ที่ ใ ห้บ ริ ก าร มี ผูใ้ ห้
ข้อเสนอแนะน้อยที่ สุด คือ มีจาํ นวนเพียง 7 คน และต้องการให้ลดราคาสิ นค้าลง เช่ น กล่อง ซอง มี ราคาแพง
เกินไป (4 ราย)
อภิปรายผลการวิจยั
จากผลการวิจยั เรื่ อง “พฤติกรรมการใช้บริ การและความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การที่มีต่อบริ การของที่ทาํ
การไปรษณี ยใ์ นจังหวัดสมุทรปราการ” สามารถนํามาอภิปรายได้ดงั นี้
พฤติกรรมของผูใ้ ช้บริ การ พบว่า มีวตั ถุประสงค์ของการใช้บริ การเพื่อธุระส่ วนตัวมากที่สุด ร้อยละ 71.5
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ขจิ ต การเดช (2549, หน้า 47) ที่ได้ศึกษาเรื่ อง “ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การต่ อ
บริ การของที่ทาํ การไปรษณี ยห์ ลักสี่ ” ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างตัดสิ นใจมาใช้บริ การด้วยตนเอง เพื่อธุระ
ส่ วนตัว ร้อยละ 59.70 สําหรับประเภทของบริ การที่ใช้ พบว่า ส่ วนใหญ่ใช้บริ การ EMS และไปรษณี ยภัณฑ์ ร้อย
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ละ 20.2 และ 19.9 ตามลําดับ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ วัชระ ตาสอน ( 2548, หน้า 57) ที่ได้ศึกษาเรื่ อง “การ
ให้บริ การแบบครบวงจรของ บริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จํากัด : บทสํารวจความคาดหวังและความพึงพอใจของ
ประชาชนผูใ้ ช้บริ การ” ผลการวิจยั พบว่า ผูใ้ ช้บริ การมาใช้บริ การ EMS ในประเทศ และต่างประเทศ มากที่สุด
ร้อยละ 28.3 ส่ วนประเภทของสิ นค้าที่ซ้ือ พบว่า ส่ วนใหญ่ซ้ือ กล่องสําเร็ จรู ป ซองจดหมาย แสตมป์ ทัว่ ไป ร้อยละ
56.9 เมื่อพิจารณาแล้ว จะเห็นได้ว่า ผูใ้ ช้บริ การจํานวนเกือบครึ่ งหนึ่งที่ไม่ได้ซ้ือสิ นค้า อาจเป็ นเพราะผูใ้ ช้บริ การ
จัดหามาเองโดยซื้ อมาจากร้านค้าทัว่ ไป ดังนั้นบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จึงควรศึกษาเกี่ยวกับความต้องการและความ
พึงพอใจด้านสิ นค้าไปรษณี ยโ์ ดยละเอียดและกว้างขวางยิ่งขึ้น ในด้านช่ วงเวลาของเดือนที่ มาใช้บริ การ พบว่า
ส่ วนใหญ่มาใช้บริ การในช่วงเวลาที่ไม่แน่นอน ร้อยละ 64.8 สอดคล้องกับงานวิจยั ของ พรทิพย์ พิมลสิ นธุ์ (2550)
เรื่ อง “การสํารวจความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การไปรษณี ย ์ไทย” ผลการวิจัย พบว่า ส่ วนใหญ่มาใช้บริ การใน
ช่วงเวลาของเดือนที่ไม่แน่นอนเช่นเดียวกัน สําหรับความถี่ของการใช้บริ การ พบว่า ส่ วนใหญ่มาใช้บริ การเดือน
ละ 2-3 ครั้ง คิดเป็ นร้ อยละ 41.3 แตกต่างจากงานวิจยั ของ วัชระ ตาสอน ( 2548, หน้า 57) ที่ได้ศึกษาเรื่ อง “การ
ให้บริ การแบบครบวงจรของ บริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จํากัด : บทสํารวจความคาดหวัง และความพึงพอใจของ
ประชาชนผูใ้ ช้บริ การ” ซึ่ งทําการวิจยั บริ การไปรษณี ยใ์ นจังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัย พบว่า ผูใ้ ช้บ ริ การมาใช้
บริ การไปรษณี ยม์ ากกว่า 3 ครั้ งต่อเดื อน อาจเป็ นเพราะที่ทาํ การไปรษณี ยน์ นทบุรีต้ งั อยู่ในพื้นที่ ซ่ ึ งมีประชากร
หนาแน่น และเป็ นการจัดเก็บข้อมูลเพียงแห่งเดียวจึงมีความถี่ของการมาใช้บริ การบ่อยกว่าที่ทาํ การไปรษณี ยใ์ น
จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งจัดเก็บข้อมูล รวม 15 แห่ง ส่ วนวันที่มีความสะดวกในการมาใช้บริ การ พบว่า ส่ วนใหญ่
สะดวกมาใช้บริ การในวันจันทร์ -ศุกร์ ร้อยละ 68.00 สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ขจิต การเดช (2549, หน้า 46) ได้
ศึกษาเรื่ อง “ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การต่อบริ การของที่ทาํ การไปรษณี ยห์ ลักสี่ ” ผลการศึกษาพบว่า ผูใ้ ช้บริ การ
มีพฤติกรรมมาใช้บริ การในวัน จันทร์ -ศุกร์ มากที่สุด ถึง ร้ อยละ 92.00 ในด้านช่ วงเวลาของวันที่มาใช้บริ การ
พบว่า ส่ วนใหญ่มาใช้บริ การในช่วงเช้า ร้อยละ 51.80 สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ขจิต การเดช (2549, หน้า 46) ที่
พบว่า ผูใ้ ช้บริ การมีพฤติกรรมมาใช้บริ การในช่วงเช้า มากที่สุด ร้อยละ 39.30 สําหรับระยะเวลาในการใช้บริ การ
ตั้งแต่เริ่ มต้นจนเสร็ จสิ้ นการใช้บริ การ พบว่า ส่ วนใหญ่ใช้เวลารับบริ การตั้งแต่เริ่ มต้นจนเสร็ จสิ้ นการใช้บริ การ
ครั้งละ11-20 นาที คิดเป็ นร้ อยละ 48.5 ซึ่ งแตกต่างจากงานวิจยั ของ พรทิพย์ พิมลสิ นธุ์ (2550) เรื่ อง “การสํารวจ
ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การไปรษณี ยไ์ ทย” ที่พบว่า ส่ วนใหญ่ใช้เวลาเวลาโดยรวม 5-10 นาที รองลงมา 11-20
นาที สําหรับค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการใช้บริ การต่อครั้ง พบว่า ส่ วนใหญ่เสี ยค่าใช้จ่าย 51-100 บาทต่อครั้ ง ร้อยละ
35.5 ซึ่ งค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการใช้บริ การต่อครั้ง และพฤติกรรมด้านประเภทของสิ นค้าที่ซ้ื อ ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การศึกษา
เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องแล้ว ไม่พบว่า เคยมีการศึกษามาก่อน
ความพึงพอใจของผู้ใช้ บริการที่มีต่อบริการของทีท่ ําการไปรษณีย์ ในจังหวัดสมุทรปราการ ทั้ง 6 ด้ าน
พบว่า ความพึงพอใจในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ พรทิพย์ พิมลสิ นธุ์ (2550) ซึ่ ง
ทําการศึกษาเรื่ อง “การสํารวจความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การไปรษณี ยไ์ ทย” และ อนันต์ นุ่มดี (2547 หน้า 67 )
ซึ่ งศึกษาเรื่ อง “ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การที่ มีต่อที่ทาํ การไปรษณี ยส์ ามร้ อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์”
พบว่าในภาพรวมผูใ้ ช้บริ การมีความพึงพอใจระดับมาก ในด้านสถานที่ ด้านพนักงาน ด้านข้อมูลข่าวสารและด้าน
ประเภทบริ การ และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ชมพูนุท สรรคบุรานุรักษ์ (2541, บทคัดย่อ) ที่ได้ทาํ การวิจยั
เรื่ อง“การวิเคราะห์ภาพลักษณ์กิจการไปรษณี ยข์ องการสื่ อสาร แห่ งประเทศไทย ที่นาํ เสนอผ่านหนังสื อพิมพ์”
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ผลการวิจัยพบว่า ภาพลักษณ์ ของกิ จการไปรษณี ยท์ ี่ สื่อหนังสื อพิมพ์นําเสนอปรากฏในทางบวกมากที่ สุด แต่
แตกต่างจากงานวิจยั ของ วรวิทย์ เชิ งเขา (2545, บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาเรื่ อง“ความพึงพอใจของประชาชนในการ
ให้บริ การของที่ทาํ การไปรษณี ยอ์ ่อนนุช กรุ งเทพมหานคร” ที่พบว่า ปั จจัยที่มีส่วนสัมพันธ์และมีอิทธิ พลต่อความ
พึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริ การจากมากไปน้อย ได้แก่ ระยะเวลาที่ให้บริ การ อาชีพ และระดับการศึกษา
ตามลําดับ เมื่อเปรี ยบเทียบการให้บริ การในภาพรวมแล้วได้คะแนนความพึงพอใจแตกต่างกันในแต่ละลักษณะ
การให้บริ การ และค่าเฉลี่ยส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับปานกลาง
3. ผลการวิเคราะห์ แยกเป็ นรายด้ านได้ ข้อสรุป ดังนี้
3.1 ด้ านสถานที่ให้ บริการ ในภาพรวม ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
อนันต์ นุ่มดี (2547, หน้า 67) ที่ศึกษา “ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การที่มีต่อที่ทาํ การไปรษณี ยส์ ามร้อยยอด จังหวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์” ผลการวิจยั พบว่า ผูใ้ ช้บริ การมีความพึงพอใจในด้านสถานที่ ในภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก แต่
แตกต่างจากงานวิจยั ของ พรทิพย์ พิมลสิ นธุ์ (2550, บทคัดย่อ) ที่ทาํ การวิจยั เรื่ อง “การสํารวจความพึงพอใจของ
ผูใ้ ช้บริ การไปรษณี ยไ์ ทย” ซึ่ งพบว่า ผูใ้ ช้บริ การมีความพึงพอใจต่อสถานที่ให้บริ การระดับปานกลาง ทั้งนี้เนื่อง
อาจเป็ นเพราะงานวิจยั ของ พรทิพย์ พิมลสิ นธุ์ (2550, บทคัดย่อ) ทําการสํารวจในพื้นที่ครอบคลุมทั้งประเทศ ซึ่งที่
ทําการไปรษณี ยใ์ นเขตภูมิภาคบางแห่งมีสภาพเก่า และมีหลายแห่งที่ยงั ไม่ได้รับการปรับปรุ ง เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ข้อพบว่า ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากซึ่ งมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด ได้แก่ มีแสงสว่างเพียงพอในบริ เวณพื้นที่ที่ให้บริ การ
ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ วัชระ ตาสอน (2548, หน้า 77) ที่ได้ศึกษาเรื่ อง “การให้บริ การแบบครบวงจรของ
บริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จํากัด : บทสํารวจความคาดหวัง และความพึงพอใจของประชาชนผูใ้ ช้บริ การ” ผลการวิจยั
พบว่า ผูใ้ ช้บริ การมีความพึงพอใจเฉลี่ยสู งสุ ดใน ด้านห้องโถงบริ การมีแสงสว่าง เสี ยง อากาศถ่ายเท เย็นสบาย มี
ความเหมาะสม
3.2 ด้ านสินค้ าหรื อผลิตภัณฑ์ ทใี่ ห้ บริการ พบว่า ในภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก ซึ่ งมีความสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ สกนธรั ตน์ ศรี สถาพรวงศ์ (2549, หน้า 104 และ107) ที่ทาํ การวิจยั เรื่ อง “ความพึงพอใจและความ
ต้องการของผูใ้ ช้บริ การที่มีต่อที่ทาํ การไปรษณี ยใ์ นสังกัดไปรษณี ยจ์ งั หวัดเพชรบุรี” พบว่า ผูใ้ ช้บริ การ แบบประจํา
และแบบไม่ประจํา มีความพึงพอใจในสิ นค้าไปรษณี ย ์ ในระดับพึงพอใจมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ความ
พึงพอใจที่มีต่อสิ นค้า หรื อผลิตภัณฑ์ที่ให้บริ การ ส่ วนใหญ่อยู่ในระดับมาก และข้อที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
สู งสุ ด คือ ความรับผิดชอบต่อสิ นค้าและผลิตภัณฑ์ที่ชาํ รุ ด หรื อด้อยคุณภาพโดยรี บแก้ปัญหาหรื อเปลี่ยนให้ใหม่
ข้อที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือสิ นค้าฝากขายที่นาํ มาวางจําหน่าย มีราคาที่เหมาะสม
3.3 ด้ านการรับรู้ บริการและข้ อมูลข่ าวสาร ณ ที่ทําการไปรษณีย์ พบว่าในภาพรวม อยูใ่ นระดับ
ปานกลาง ซึ่ งก็สอดคล้องกับงานวิจยั ของ พรทิพย์ พิมลสิ นธุ์ (2550) ทําการวิจยั เรื่ อง “การสํารวจความพึงพอใจ
ของผูใ้ ช้บริ การไปรษณี ยไ์ ทย” ซึ่ งพบว่า ผูใ้ ช้บริ การมีความพึงพอใจในด้านกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ เมื่อแยกเป็ น
รายข้อ พบว่า การได้รับข้อมูลข่าวสารบริ การไปรษณี ย ์ มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง แต่แตกต่างกับงานวิจยั
ของ อนันต์ นุ่มดี (2547, บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาเรื่ อง “ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การที่มีต่อที่ทาํ การไปรษณี ยส์ าม
ร้ อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์” ผลการศึกษา พบว่า โดยภาพรวม ผูใ้ ช้บริ การมีความพึงพอใจ ด้านข้อมูล
ข่าวสาร ในระดับพึงพอใจมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ ก็พบว่า ความพึงพอใจที่มีต่อการรับรู ้ บริ การและข้อมูล
ข่าวสาร ณ ที่ทาํ การไปรษณี ย ์ ทุกข้ออยูใ่ นระดับปานกลาง และข้อที่มีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจในระดับปาน
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กลางที่มีคา่ เฉลี่ยสู งสุดเท่ากัน ได้แก่ มีโปสเตอร์/เอกสารแนะนําบริ การต่างๆ และส่ วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ
การนําเครื่ องมื อ/อุปกรณ์ อีเล็กโทรนิ กส์ มาใช้ประชาสัมพันธ์ได้อย่าง เหมาะสม ที่เป็ นเช่นนี้ อาจเป็ นเพราะ
บริ ษ ทั ไปรษณี ย ไ์ ทย จํากัด ไม่ มี ก ารผลิ ต สื่ อประชาสัมพัน ธ์ ส่ งมาให้ย งั ที่ ท าํ การไปรษณี ย ์ต่ า งๆ ดังนั้น ควร
เสนอแนะไปยังฝ่ ายสื่ อ สารการตลาดให้จัด ทําสื่ อโฆษณาที่ บ ัน ทึ ก ลงแผ่น CD หรื อ ม้ว นเทป เพื่ อนํามา
ประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทาํ การให้เกิดประโยชน์ต่อไป
3.4 ด้ านบริการรับฝาก พบว่า ในภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ พรทิพย์ พิมล
สิ นธุ์ (2550) ที่ทาํ การวิจยั เรื่ อง “การสํารวจความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การไปรษณี ยไ์ ทย” พบว่า ในภาพรวม ด้าน
บริ การรับฝาก มีความพึงพอใจ ระดับมาก และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ สกนธรั ตน์ ศรี สถาพรวงศ์ (2549,
บทคัดย่อ) ที่ได้ทาํ การศึกษาเรื่ อง “ความพึงพอใจและความต้องการของผูใ้ ช้บริ การที่มีต่อที่ทาํ การไปรษณี ยใ์ น
สังกัดไปรษณี ยจ์ งั หวัดเพชรบุรี” ผลการวิจยั พบว่า ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การแบบประจําและผูใ้ ช้บริ การแบบ
ไม่ประจําต่อด้านระบบการให้บริ การ และด้านพนักงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ความต้องการของ
ผูใ้ ช้บริ การแบบประจําและผูใ้ ช้บริ การแบบไม่ประจําต่อด้านระบบการให้บริ การ และด้านพนักงาน โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาระบบการให้บริ การเป็ นรายประเภทงาน ยังพบว่า ผูใ้ ช้บริ การทั้งสองกลุ่มมี
ความต้องการในระดับมากทุกประเภทงานบริ การ โดยประเภทที่ผใู ้ ช้บริ การมีความต้องการมากที่สุด คือ บริ การ
ไปรษณี ยแ์ ละบริ การการเงิน ตามลําดับ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ ก็พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด ของความพึงพอใจ
ระดับมาก คือ มีการออกใบเสร็ จรับเงินค่าธรรมเนี ยม การใช้บริ การที่แสดงรายละเอียดไว้อย่างชัดเจน สามารถ
นํามาตรวจสอบในภายหลัง สําหรับข้อที่ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง มีเพียง 1 ข้อ คือ ช่องบริ การและ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการทํางาน (คอมพิวเตอร์) มีจาํ นวนเพียงพอต่อการให้บริ การ
3.5 ด้ านเจ้ าหน้ าที่รับฝาก พบว่า ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ซึ่ งก็สอดคล้องกับงานวิจยั ของ พรทิพย์
พิมลสิ นธุ์ (2550) ที่ทาํ การวิจยั เรื่ อง “การสํารวจความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การไปรษณี ยไ์ ทย” ผลการวิจยั พบว่า ใน
ภาพรวม ด้านเจ้าหน้าที่ผใู ้ ห้บริ การมีความพึงพอใจ ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ ก็พบว่า ความพึงพอใจที่มี
ต่อเจ้าหน้าที่รับฝากส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับมาก และข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ เจ้าหน้าที่มีการแต่งกายสุ ภาพ สะอาด
ส่วนข้อเจ้าหน้าที่ประจําช่องบริ การมีจาํ นวนเพียงพอต่อจํานวนผูม้ าใช้บริ การ ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง
3.6 ด้ านเจ้ าหน้ าที่นําจ่ าย พบว่า ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ซึ่ งก็สอดคล้องกับงานวิจยั ของ พรทิพย์
พิมลสิ นธุ์ (2550) ที่ทาํ การวิจยั เรื่ อง “การสํารวจความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การไปรษณี ยไ์ ทย” ในภาพรวมด้านการ
นําจ่าย มีความพึงพอใจ ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ ก็พบว่า ความพึงพอใจที่มีต่อเจ้าหน้าที่นาํ จ่าย 4 ใน 7
ข้อ อยูใ่ นระดับมาก แต่มีอยู่ 3 ข้อ อยูใ่ นระดับปานกลาง โดยข้อที่มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก ซึ่ งเป็ นค่าเฉลี่ย
สู งสุ ด ได้แก่ ข้อที่ 1 เจ้าหน้าที่นาํ จ่ายสามารถนําส่ งจดหมาย และสิ่ งของได้ถูกต้องตรงตามจ่าหน้า รองลงมา คือ
ข้อที่ 2 ข่าวสาร สิ่ งของ ที่ท่านได้รับการนําจ่ายอยู่ในสภาพเรี ยบร้อย ไม่ชาํ รุ ดเสี ยหาย ส่ วนข้อที่มีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่ งมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือข้อที่ 4 เจ้าหน้าที่นาํ จ่าย อยู่รอคอยท่านออกมารับจดหมาย หรื อ
สิ่ งของ นานพอสมควร
3.7 สรุ ปความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะของผู้ใช้ บริการของที่ทําการไปรษณีย์ ในจังหวัดสมุทรปราการ
เกีย่ วกับบริการ ทั้ง 6 ด้ าน พบว่า ความคิดเห็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะของผูใ้ ช้บริ การของที่ทาํ การไปรษณี ยใ์ น
จังหวัดสมุทรปราการ เรี ยงตามความถี่จากมากที่ สุดเป็ นรายด้าน ดังนี้ ด้ านเจ้ าหน้ าที่นําจ่ าย สิ่ งที่ผูใ้ ช้บริ การ
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ต้อ งการให้ ป รั บ ปรุ งมากที่ สุ ด คื อ เจ้า หน้า ที่ นํา จ่ า ยควรให้เ วลาแก่ เ จ้า ของบ้า นมากขึ้ นเพื่ อ ให้ อ อกมารั บ
ไปรษณี ยภัณฑ์ได้ทนั (13 ราย) ด้ านสถานที่ให้ บริการ สิ่ งที่ผใู ้ ช้บริ การต้องการให้ปรับปรุ งมากที่สุด คือ ควรจัดที่
จอดรถไว้สาํ หรับผูม้ าใช้บริ การให้เพียงพอ (11 ราย) ด้ านการรับรู้ บริการและข้ อมูลข่ าวสาร ณ ที่ทําการไปรษณีย์
สิ่ งที่ผูใ้ ช้บริ การต้องการให้ปรับปรุ งมากที่สุด คือ ควรมี ป้ายคอมพิวเตอร์ อกั ษรวิ่งเพื่อแนะนําบริ การ และข้อมูล
ข่าวสาร (10 ราย) ด้ านเจ้ าหน้ าที่รับฝาก สิ่ งที่ผใู ้ ช้บริ การต้องการให้ปรับปรุ งมากที่สุด คือ ควรเพิ่มพนักงานรับ
ฝากโดยเฉพาะช่วงต้นเดือนต้องรอคอยนานมาก (10 ราย) ด้ านบริการรับฝาก สิ่ งที่ผใู ้ ช้บริ การต้องการให้ปรับปรุ ง
มากที่สุด คือ ควรเพิ่มช่ องบริ การรั บฝากให้เพียงพอกับจํานวนผูม้ าใช้บริ การ (10 ราย) สํ าหรั บด้ านสิ นค้ า หรื อ
ผลิต ภัณฑ์ ที่ให้ บริ การ มีผูใ้ ห้ความคิดเห็นหรื อข้อเสนอแนะน้อยที่สุด สิ่ งที่ผใู ้ ช้บริ การต้องการให้ปรั บปรุ ง คือ
ควรลดราคาสิ นค้าลง เช่น กล่อง ซอง มีราคาแพงเกินไป (4 ราย)
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะต่ อทีท่ าํ การไปรษณีย์ในจังหวัดสมุทรปราการ
1. ควรตรวจสอบคุณภาพการนําจ่ายอย่างใกล้ชิดมากขึ้น
2. ควรปรับปรุ งพื้นที่ปฏิบตั ิงานและสถานที่จอดรถ
3. ควรพัฒนาด้านการประชาสัมพันธ์ภายในที่ทาํ การไปรษณี ยใ์ ห้ทนั สมัยยิง่ ขึ้น
4. ควรจัดอบรมเจ้าหน้าที่นาํ จ่ายและเจ้าหน้าที่รับฝากเกี่ยวกับคุณภาพบริ การ
ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
1. ควรมีการศึกษาเรื่ อง “พฤติกรรมการใช้บริ การและความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การที่มีต่อบริ การของ
ที่ทาํ การไปรษณี ยใ์ นจังหวัดอื่นๆ”
2. ควรมีการศึกษาเปรี ยบเทียบประสิ ทธิภาพและการดําเนินงานของที่ทาํ การไปรษณียแ์ ต่ละแห่ง
3. ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพและคุณภาพบริ การของที่ทาํ
การไปรษณี ยอ์ ย่างสมํ่าเสมอ เนื่ องจากสังคมและสภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นความต้องการและ
ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การก็เปลี่ยนไปด้วย
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การดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เพื่อรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบที่ 2 สถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1*
The Internal Quality Assurance Operation in Basic Education Institutions for
Serving the Second External Quality Assurance Evaluation of Basic Education
Institutions under the Office of Samutprakan Educational Service Area 1
นายสมชาย พึ่งอิ่ม**
Mr. Somchai Phungim
บทคัดย่อ
การวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
เพื่อเปรี ยบเทียบการดําเนิ นงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา จําแนกตามความคิดเห็นของ
ผูบ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษาและครู เพื่ อ ศึ ก ษาปั ญหา และแนวทางแก้ไ ขปั ญหาการดํา เนิ นงานการประกัน คุ ณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 2 สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา จํานวน 85
คน ครู จํานวน 193 คน รวมทั้งสิ้ น จํานวน 278 คน เครื่ องมือที่ใช้เป็ นแบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า สถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที
ผลการศึกษาพบว่า 1) การดําเนิ นงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เพื่อรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 2 สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการใน 8 ภารกิจมีการดําเนินงานอยูใ่ นระดับมาก 2) การเปรี ยบเทียบการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เพื่อรองรั บการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 2 สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 จําแนกตามความคิดเห็นของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและครู ไม่
แตกต่างกัน 3) ปั ญหาการดําเนิ นงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เพื่อรองรั บการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบที่ 2 สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ได้แก่ ปั ญหา
ระบบข้อมูลสานสนเทศ การให้ความสําคัญและการมีส่วนร่ วมของผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องครู มีภาระงานมาก จํานวน
บุคลากรไม่พอเพียงการดําเนิ นงานไม่ตรงตามที่ปฏิทินปฏิบตั ิงานกําหนด ความต่อเนื่ องของการตรวจสอบและ
ทบทวนคุณภาพการศึกษา การจัดระบบการผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ส่ วนแนวทางแก้ไขปั ญหา
ดังกล่าวได้แก่การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ การมีส่วนร่ วมของผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้อง การกําหนดภาระงานและการ

*
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บทความภาคนิพนธ์
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จัดอัตรากําลังครู การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา การผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องและเป็ นระบบ
Abstract
The purposes of this research were to study internal quality assurance operation in education
institutions, to compare internal assurance procedure classified as perceive by administrators and teachers, and
to study problems and suggestions pertaining to internal quality assurance operation in education institutions for
serving the second external quality assurance evaluation of basic education institutions under the Office of
Samutprakan Educational Service Area 1. The sample used in this study consisted of 85 school administrators
and 193 teachers, with the total of 278. The instrument used for collecting the data was the rating-scale
questionnaire. The statistics used for analyzing the data were mean, standard deviation, and t-test.
The research findings were as follows: 1) The internal quality assurance operation in education
institutions for serving the second external quality assurance evaluation of basic education institutions under the
Office of Samutprakan Educational Service Area 1 was rated at a high level. 2) The comparisons of internal
quality assurance operation in education institutions for serving the second external quality assurance
evaluation of basic education institutions under the Office of Samutprakan Educational Service Area 1 of
school administrators and teachers classified by position were found of non significant difference. 3) The
problems related to the internal quality assurance operation in education institutions for serving the second
external quality assurance evaluation of basic education institutions under the Office of Samutprakan
Educational Service Area 1 were information system, participation of total involvement, teachers’ task
overload, insufficient staff, disjointed operation of schedule, continuity of educational quality check and
revision, and the sustainability of quality assurance system. 4) The suggestions to solve the problems were as
follows: information system should be organized, all participants should be involved, teacher’s task and enough
staffing should be provided, educational quality should be checked and revised, and continual quality assurance
systems should be sustained.
ความนํา
ประเทศไทยในอดี ตได้จดั การศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้สามารถปรั บตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมอยูต่ ลอดเวลา ยิง่ ในปั จจุบนั เป็ นสังคมของโลกยุคข้อมูลสารสนเทศด้วยแล้ว คนที่จะดํารงชีวิตอยูใ่ นสังคมที่
เปลี่ยนแปลงนี้ ได้อย่างมีความสุ ข จะต้องเป็ นคนที่สามารถพึ่งตนเอง และพัฒนาตนเองได้ รู ้จกั คิด รู ้จกั แก้ปัญหา
รู ้จกั วิเคราะห์สถานการณ์ มีความคิดสร้างสรรค์ และสําคัญยิ่งต้องเป็ นคนดีมีคุณธรรมจริ ยธรรม (สํานักนิเทศและ
พัฒนามาตรฐานการศึกษา, 2545, หน้า 1) การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้มีคุณภาพ จึงเป็ นเรื่ องที่มีความจําเป็ น
อย่างยิ่ง โดยจะต้องเป็ นการศึ กษาที่ มีคุ ณ ภาพ เพื่อทํา ให้ศกั ยภาพที่ มี อยู่ใ นตัว คนได้รั บการพัฒนาอย่างเต็ม ที่
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2543, หน้า 1)
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การประกัน คุ ณ ภาพ มี ค วามเป็ นมาจากภาคธุ ร กิ จ และอุ ต สาหกรรมก่ อ นแล้ว จึ ง พัฒ นามาสู่ ร ะบบ
การศึกษา โดยเริ่ มต้นในประเทศสหรั ฐอเมริ กา ยุคก่อนสงครามโลกครั้งที่สอง ในตอนแรกนั้นเน้นเฉพาะการ
ประกันผลผลิตทางอุตสาหกรรม (industrial products) และเน้นการควบคุมทางสถิติ (รุ่ ง แก้วแดง, 2544, หน้า 10)
และ ดร.เดมิ่ง (Dr.Edwards Deming) ได้นาํ ระบบวงจรคุณภาพ (quality control circles – QCC) ซึ่งประกอบด้วย
กระบวนการ 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน การปฏิบตั ิตามแผน การตรวจสอบ และการปรั บปรุ ง ไปใช้ในระบบ
อุตสาหกรรมของประเทศญี่ปุ่นและประสบผลสําเร็ จอย่างมาก ต่อมาประเทศในยุโรปได้นาํ ระบบการประกัน
คุณภาพ ที่เรี ยกว่า ISO (international standard organization) มาใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตซึ่ งเป็ นระบบการ
พัฒนามาตรฐานคุณภาพและการประกันคุณภาพ ให้ได้มาตรฐานโดยองค์กรมาตรฐานระหว่างประเทศ และระบบ
การพัฒนามาตรฐานคุณภาพได้ถูกนําไปใช้กบั กิจการหลายประเภทรวมทั้งระบบการศึกษาด้วย (ปั ญญา ปรางค์
ทอง, 2545, หน้า 1-2)
การจัด การในเรื่ อ งการประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ได้มี ก ารระบุ ไ ว้อ ย่ า งชัด เจนในพระราชบัญ ญัติ
การศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 6 มาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษา โดยให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุก
ระดับ ประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก (มาตรา 47) ให้
หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา และให้ถือว่า
การประกันคุณภาพภายใน เป็ นส่ วนหนึ่งของกระบวนการบริ หารการศึกษาที่ตอ้ งดําเนิ นการอย่างต่อเนื่ อง โดยมี
การจัดทํารายงานประจําปี เสนอต่อหน่ วยงานต้นสังกัด หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิ ดเผยต่อสาธารณชน เพื่อ
นําไปสู่ การพัฒนาคุณ ภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อรองรั บการประกันคุณภาพภายนอก (มาตรา 48) โดย
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ซึ่ งเป็ นองค์กรมหาชน เพื่อให้มีการตรวจสอบคุณภาพ
ของสถานศึกษา โดยคํานึ งถึงความมุ่งหมายและหลักการ และแนวจัดการศึกษาในแต่ระดับตามที่กาํ หนดไว้ใน
พระราชบัญญัติ (มาตรา 49)
จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เป็ นส่ วนหนึ่ งของ
การบริ หารการศึกษา ซึ่ งจะทําให้สถานศึกษามี ระบบการบริ หารจัดการ มีเป้ าหมายการทํางานที่ชัดเจน มีการ
ดําเนินงานตามแผน ก่อให้เกิดข้อมูล ข่าวสาร และสารสนเทศที่สะท้อนการปฏิบตั ิงานของสถานศึกษาอันนําไปสู่
การพัฒนาและปรั บปรุ งตนเอง ให้บรรลุตามมาตรฐานการศึกษาที่กาํ หนด ดังนั้นสถานศึกษาทุกแห่ ง ทุกระดับ
ต้องดําเนิ นการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่ อง และถือว่าเป็ นภารกิจของสถานศึกษา
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ซึ่ งเป็ นหน่ วยงานหนึ่ งที่รับผิดชอบใน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดาํ เนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องจนถึงปั จจุบนั
นี้ แต่ ย งั ไม่ มี ก ารศึ ก ษาการดํา เนิ น งาน การประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในสถานศึ ก ษาเท่ า ที่ ค วร ผูว้ ิ จัย จึ ง
ทําการศึกษาเรื่ องดังกล่าว โดยการสํารวจความคิดเห็นของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและครู เกี่ยวกับการดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เพือ่ จะได้ทราบสภาพการดําเนินงานหรื อสภาพการปฏิบตั ิงานในการ
ดําเนิ นงานการประกันคุ ณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ผลการศึ กษาจะเป็ นข้อมูลสําคัญในการวางแผน
พัฒนาการดําเนิ นงานการประกันคุณภาพการศึกษา และเพื่อเป็ นการเตรี ยมความพร้ อมในการรั บการประเมิ น
คุณภาพการศึกษาจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาต่อไป
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วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อศึก ษาสภาพการดําเนิ น งานการประกันคุณ ภาพการศึก ษาภายในสถานศึ กษาเพื่ อรองรั บ การ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 2 สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
2. เพื่อเปรี ยบเทียบการดําเนิ นงานการประกันคุ ณภาพการศึกษาภายในสถานศึ กษา เพื่อรองรั บการ
ประเมิ นคุณภาพภายนอกรอบที่ 2 สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาสมุ ทรปราการ เขต 1
จําแนกตามความคิดเห็นของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและครู
3. เพื่อศึ กษาปั ญหา และแนวทางแก้ไขปั ญหาการดําเนิ นงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึ ก ษา เพื่ อ รองรั บ การประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกรอบที่ 2 สถานศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน สํา นัก งานเขตพื้น ที่
การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
สมมติฐานของการวิจยั
การดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบที่ 2 ตามความคิ ด เห็ น ของผู บ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษาและครู ใ นสถานศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน สํา นัก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 มีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน
ขอบเขตของการวิจยั
1. ประชากร
การศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ ประชากรประกอบด้วย ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา จํานวน 85 คน และครู จํานวน
914 คน รวมประชากรทั้งหมด 999 คน
2. กลุ่มตัวอย่าง ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา จํานวน 85 คน และครู จํานวน 193 คน ได้
กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 278 คน
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม (questionnaires) เกี่ ยวกับการดําเนิ นงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เพื่อรองรั บการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 2 สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและครู สถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 เป็ นแบบสอบถาม แบบมาตราประมาณค่า (rating
scale) 5 ระดับ โดยแบ่งเครื่ องมือวิจยั ออกเป็ น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็ นคําถามเกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ ตําแหน่ งหน้าที่ เพศ อายุ วุฒิ
การศึกษา และประสบการณ์การทํางาน เป็ นแบบตรวจสอบรายการ (checklist)
ตอนที่ 2 เป็ นคําถามเกี่ยวกับการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 จํานวน 60 ข้อ ตามสภาพการดําเนินงานหรื อสภาพการปฏิบตั ิงาน 8 ภารกิจ
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ตอนที่ 3 เป็ นคําถามชนิดปลายเปิ ด (open - ended) แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา และแนวทางแก้ไข
ปั ญหาการดําเนิ นงานประกัน คุณภาพการศึ กษาภายในสถานศึก ษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษา
สมุทรปราการ เขต 1
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ได้เก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิ งหาคม พ.ศ. 2550โดยการประสาน
ไปยังโรงเรี ยนภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 เพื่อขอความอนุเคราะห์การเก็บข้อมูล จาก
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและครู จากโรงเรี ยนภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ผูว้ ิจยั ได้รับ
แบบสอบถาม ส่ ง คื น จากผู บ้ ริ หารสถานศึ ก ษาและครู จากโรงเรี ยนภายในสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
สมุทรปราการ เขต 1 ครบทุกฉบับ จํานวน 278 ฉบับ ซึ่งคิดเป็ นร้อยละ 100
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั นําแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาพิจารณาตรวจสอบความสมบูรณ์ และจัดระเบียบข้อมูล กลุ่ม
ตัวอย่าง โดยแยกออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและครู แล้วดําเนิ นการวิเคราะห์เนื้ อหาและสถิติ
พื้นฐาน โดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป คอมพิวเตอร์ สําหรั บข้อมูลจากคําถามปลายเปิ ด วิเคราะห์โดยการวิเคราะห์
เนื้อหา ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่และหาค่า
ร้อยละ
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์สภาพการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 โดยใช้วิธีหาค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
เป็ นรายด้าน และรายข้อ โดยใช้เกณฑ์การตัดสิ นค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์ของบุญชม ศรี สะอาด (2543, หน้า 100)
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์การเปรี ยบเทียบการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ตามความคิดเห็นของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา และครู สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1 โดยใช้การทดสอบที (t – test)
ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ขอ้ มูลคําถามแบบปลายเปิ ด (open - ended) ตามข้อเสนอแนะของผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษาและครู สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ผูว้ ิจยั ได้วิเคราะห์
เนื้อหา (content analysis) และนําเสนอโดยการสรุ ปวิเคราะห์เนื้อหา โดยใช้ค่าความถี่ของผูต้ อบแบบสอบถาม
สรุปผลการวิจยั
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล การดําเนิ นงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เพื่อรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ 2 สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 สรุ ป
ได้ดงั นี้
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1. สภาพการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึ กษา เพื่อรองรั บการประเมิน
คุณภาพภายนอก รอบที่ 2 สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
1.1 สภาพการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เพื่อรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก รอบที่ 2 สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 โดยรวมทั้ง 8
ภารกิจ มีการดําเนิ นงานอยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.96) และเมื่อพิจารณาแต่ละภารกิจมีการดําเนิ นงานอยูใ่ นระดับ
มาก เช่นเดียวกัน โดยภารกิจที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด ได้แก่ การประเมินคุณภาพการศึกษา ( X = 4.07) และภารกิจที่มี
ค่าเฉลี่ยตํ่าสุ ด ได้แก่ การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา ( X = 3.73) เมื่อพิจารณาแยกระหว่างผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษาและครู
1.2 สภาพการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เพื่อรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก รอบที่ 2 สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ด้านการ
จัดระบบบริ หารและสารสนเทศ มีการดําเนินงานโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.99) และเมื่อพิจารณาเป็ น
รายข้อ พบว่า มี ก ารดํา เนิ น งานอยู่ใ นระดับ มาก เช่ น เดี ย วกัน โดยข้อ ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด ได้แ ก่ ข้อ 3 ผูบ้ ริ ห าร
สถานศึกษามีการแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานในการจัดระบบบริ หารและสารสนเทศของสถานศึกษา ( X =
4.27) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุ ด ได้แก่ ข้อ 6 สถานศึกษามีระบบสารสนเทศการบริ หารวิชาการที่ครบถ้วนสมบูรณ์
และเป็ นปัจจุบนั ( X = 3.83) เมื่อพิจารณาแยกระหว่างผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและครู
1.3 สภาพการดําเนิ นงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก รอบที่ 2 สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ภารกิจการ
พัฒนามาตรฐานการศึกษา มีการดําเนินงานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.82) และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่ามีการดําเนินงานอยูใ่ นระดับมาก เช่นเดียวกัน โดยข้อที่มีคา่ เฉลี่ยสูงสุ ด ได้แก่ ข้อ 6 ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและ
ครู ร่วมกันกําหนดมาตรฐานการศึกษาระดับสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( X = 3.88)
และข้อที่มีค่าเฉลี่ ยตํ่าสุ ดได้แก่ ข้อ 5 ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและครู ร่วมกันกําหนดมาตรฐานการศึกษาระดับ
สถานศึกษาที่เหมาะสมกับชุมชนและท้องถิ่น ( X = 3.74) เมื่อพิจารณาแยกระหว่างผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและครู
1.4 สภาพการดําเนิ นงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก รอบที่ 2 สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ภารกิจการ
จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการดําเนินงานในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.02) และเมื่อพิจารณาเป็ น
รายข้อพบว่ามีการดําเนิ นงานอยู่ในระดับมาก เช่นเดี ยวกัน โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด ได้แก่ ข้อ 3 คณะกรรมการ
จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษามีการกําหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิ จเพื่อจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
( X = 4.11) ส่ วนข้อที่ มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุ ด ได้แก่ ข้อ 1 ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการซึ่ งได้แก่ ครู
ผูป้ กครอง กรรมการสถานศึกษาชุมชนและผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และข้อ 2
คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาคุ ณภาพการศึ กษามี การวิเคราะห์จุดเด่ น จุ ดด้อย เพื่อกําหนดเป็ นทิ ศทางและ
เป้าหมายของแผน ( X = 3.94) เมื่อพิจารณาแยกระหว่างผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและครู
1.5 สภาพการดําเนิ นงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เพื่อรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก รอบที่ 2 สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ภารกิจการ

107

วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปี ที่ 10 ฉบับที่ 2
โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ดําเนิ นงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.02) และเมื่อพิจารณาเป็ นราย
ข้อพบว่ามีการดําเนินงานอยูใ่ นระดับมาก เช่นเดียวกัน โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด ได้แก่ ข้อ 1 ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
และครู มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการประจําปี โดยมีผรู ้ ับผิดชอบที่ชดั เจน ( X = 4.25) ส่ วนข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ตํ่าสุด ได้แก่ ข้อ 5 ผูบ้ ริ หารสถานศึกษามีการควบคุม กํากับ ติดตามและนิเทศการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการ
ประจําปี โดยใช้กิจกรรมที่หลากหลาย ( X = 3.93) เมื่อพิจารณาแยกระหว่างผูบ้ ริ หารสถานศึกษา และครู
1.6 สภาพการดําเนิ นงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก รอบที่ 2 สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ภารกิจการ
ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.73) และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่ามีการดําเนิ นงานอยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกัน โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด ได้แก่ ข้อ 1 ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
แต่งตั้งคณะกรรมการ ซึ่ งได้แก่ ครู ผูป้ กครอง กรรมการสถานศึกษา ( X = 3.83) ส่ วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุ ด ได้แก่
ข้อ 2 คณะกรรมการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มีการตรวจสอบและทบทวน
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ( X =3.68) เมื่อพิจารณาแยกระหว่างผูบ้ ริ หารสถานศึกษา และครู
1.7 สภาพการดําเนิ นงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก รอบที่ 2 สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ภารกิจการ
ประเมินคุณภาพ การศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก( X = 4.07) และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่ามี การ
ดําเนิ นงานอยู่ในระดับมาก เช่ นเดียวกันโดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด ได้แก่ ข้อ 5 ครู มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ ของ
ผูเ้ รี ยนทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ และทุกระดับชั้น ( X = 4.26) ส่ วนข้อที่ค่าเฉลี่ยตํ่าสุ ด ได้แก่ ข้อ 3 สถานศึกษา
ร่ วมกับสํานักงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาดําเนิ น การประเมิ นคุณภาพการศึ กษาด้วยแบบทดสอบมาตรฐานตามที่
หน่วยงานต้นสังกัดกําหนด อย่างต่อเนื่อง ( X = 3.98) เมื่อพิจารณาแยกระหว่างผูบ้ ริ หารสถานศึกษา และครู
1.8 สภาพการดําเนิ นงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมิ น
คุณภาพภายนอก รอบที่ 2 สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ภารกิจการ
จัดทํารายงานคุณภาพการศึกษาประจําปี โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.06) และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่ามีการดําเนิ นงานอยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกัน โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด ได้แก่ ข้อ 1 ผูบ้ ริ หารสถานศึกษามี
การแต่งตั้งคณะทํางานจัดทํารายงานคุณภาพการศึกษาประจําปี ( X = 4.17) ส่ วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุ ด ได้แก่ ข้อ 5
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและครู มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และอภิปรายผลการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
รอบปี ที่ผา่ นมา ( X = 3.92) เมื่อพิจารณาแยกระหว่างผูบ้ ริ หารสถานศึกษา และครู
1.9 สภาพการดําเนิ นงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมิ น
คุณภาพภายนอก รอบที่ 2 สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ภารกิจการ
ผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.94) และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่ามีการดําเนินงานอยูใ่ นระดับมาก เช่นเดียวกัน โดยข้อที่มีคา่ เฉลี่ยสู งสุ ด ได้แก่ ข้อ 1 ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและ
ครู มีการวางแผนจัดทําระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา อย่างต่อเนื่อง ( X = 4.08) ส่ วนข้อที่
มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุ ด ได้แก่ขอ้ 5 สถานศึกษาได้รับการส่ งเสริ ม สนับสนุนจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการศึกษา
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ค้นคว้าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง ( X = 3.82) เมื่อพิจารณาแยกระหว่าง
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา และครู
2. เปรีย บเทีย บการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เพื่อรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบที่ 2 สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สํ านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 จําแนกตาม
ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู
2.1 เปรี ยบเที ยบการดําเนิ นงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เพื่อรองรั บการ
ประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ 2 สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
โดยรวมทั้ง 8 ภารกิจ พบว่า มีการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ไม่แตกต่างกัน และ
เมื่อพิจารณาแต่ละภารกิจ พบว่า ทุกภารกิจไม่แตกต่างกันเช่นเดียวกัน
2.2 เปรี ยบเทียบการดําเนิ นงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเพื่อรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ 2 สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ใน
ภาพรวมภารกิจการจัดระบบบริ หารและสารสนเทศ พบว่ามีการดําเนิ นงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ข้อ 1 ผูบ้ ริ หารสถานศึกษามีการจัดโครงสร้างการ
บริ หารจัดการที่เอื้อต่อการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาและข้อ 2 ผูบ้ ริ หารสถานศึกษามี
การจัดโครงสร้างการบริ หารจัดการโดยให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่ วม แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
2.3 เมื่อเปรี ยบเทียบการดําเนิ นงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเพื่อรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ 2 สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ใน
ภาพรวมภารกิ จ การพัฒ นามาตรฐานการศึ กษา พบว่า มี การดําเนิ นงานการประกันคุ ณภาพการศึ กษาภายใน
สถานศึกษา ไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ไม่แตกต่างกันเช่นเดียวกัน
2.4 เมื่อเปรี ยบเทียบการดําเนิ นงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเพื่อรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ 2 สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ใน
ภาพรวมภารกิ จการจัด ทําแผนพัฒนาคุ ณภาพการศึกษา พบว่า มีการดําเนิ นงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา ไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ไม่แตกต่างกันเช่นเดียวกัน
2.5 เปรี ยบเทียบการดําเนิ นงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเพื่อรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ 2 สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ใน
ภาพรวมภารกิ จการดําเนิ นงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึ กษา พบว่า มี การดําเนิ นงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา ไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ข้อ 1 ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและครู
มีการดําเนิ นงานตามแผนปฏิบตั ิการประจําปี โดยมีผรู ้ ับผิดชอบที่ชดั เจน ข้อ 5 ผูบ้ ริ หารสถานศึกษามีการควบคุม
กํากับ ติ ด ตามและนิ เทศการดําเนิ นงานตามแผนปฏิ บัติ การประจําปี โดยใช้กิจ กรรมที่ หลากหลาย และข้อ 8
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและครู มีการสรุ ปและรายงานแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชนและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทราบ แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.6 เปรี ยบเที ยบการดําเนิ นงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเพื่อรองรั บการ
ประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ 2 สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ใน
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ภาพรวม ภารกิ จ การตรวจสอบและทบทวนคุ ณภาพการศึ ก ษา พบว่ า มี ก ารดําเนิ น งานการประกัน คุ ณ ภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา ไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ไม่แตกต่างกันเช่นเดียวกัน
2.7 เปรี ยบเที ยบการดําเนิ นงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึ กษาเพื่อรองรั บการ
ประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ 2 สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ใน
ภาพรวม ภารกิ จการประเมิ นคุ ณภาพการศึ กษา พบว่า มี การดําเนิ นงานการประกันคุณภาพการศึก ษาภายใน
สถานศึกษา ไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ไม่แตกต่างกันเช่นเดียวกัน
2.8 เปรี ยบเที ยบการดําเนิ นงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึ กษาเพื่อรองรั บการ
ประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ 2 สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ใน
ภาพรวม ภารกิจการจัดทํารายงานคุณภาพการศึกษาประจําปี พบว่า มีการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา ไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ไม่แตกต่างกันเช่นเดียวกัน
2.9 เปรี ยบเที ยบการดําเนิ นงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึ กษาเพื่อรองรั บการ
ประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ 2 สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ใน
ภาพรวม ภารกิจการผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา พบว่า มีการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา ไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ไม่แตกต่างกันเช่นเดียวกัน
3. ปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหา
การศึกษาวิจยั เรื่ อง การดําเนิ นงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเพื่อรองรั บการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 2 สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 มี
ปั ญหาและข้อเสนอแนะสรุ ปได้ดงั นี้
3.1 ภารกิ จการจัดระบบบริ หารและสารสนเทศ มี ปัญหาการดําเนิ นงานตามลําดับคื อ ระบบ
สารสนเทศไม่ครบถ้วน ขาดความต่อเนื่องและยังไม่เป็ นระบบ ครู มีภาระงานมาก และมีจาํ นวนน้อย ส่ วนแนวทาง
แก้ไขปั ญหาคือ มีการจัดระบบการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ กําหนดผูร้ ับผิดชอบงานโดยตรง
และปฏิบตั ิงานตามที่ปฏิทินกําหนด รัฐหรื อหน่วยงานต้นสังกัดควรเพิ่มอัตรากําลังครู ให้มากขึ้น
3.2 ภารกิจการพัฒนามาตรฐานการศึกษา มีปัญหาการดําเนินงานตามลําดับคือ ผูป้ กครอง และชุมชน
ยังไม่ เ ข้า ใจ ไม่ เ ห็ น ความสําคัญ และเข้า มามี ส่ว นร่ ว มในการพัฒนามาตรฐานการศึก ษาน้อยมาก มาตรฐาน
การศึกษาบางรายการยังไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควร ส่ วนแนวทางแก้ไขปัญหาคือ จัดประชุมเพื่อชี้แจงผูป้ กครอง
และชุมชนให้เกิดความเข้าใจ ตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่ วมในการพัฒนามาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่อง มีการ
ปฏิบตั ิและตรวจสอบตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาํ หนดอย่างแท้จริ ง
3.3 ภารกิจการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีปัญหาการดําเนินงานตามลําดับคือ การจัดทํา
แผนพัฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาไม่ ส อดคล้อ งกับ สภาพปั จ จุ บั น มี ก ารปฏิ บั ติ ที่ ไ ม่ ต รงตามแผนที่ ก ํา หนด
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและชุมชนให้ความร่ วมมือน้อย ครู มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์
องค์กร(SWOT) น้อยมาก ส่ วนแนวทางแก้ไขปั ญหาคือ จัดการประชุมผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อกําหนดแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพปั จจุบนั แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อ กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบตั ิ
ให้ตรงตามแผนที่กาํ หนด เปิ ดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุ มชน และผูท้ ี่มีความรู ้ เข้ามามี
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ส่ วนร่ วมในการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการ การวิเคราะห์องค์กร (SWOT) ให้กบั
ครู
3.4 ภารกิจการดําเนิ นงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีปัญหาการดําเนิ นงานตามลําดับคือ
การดําเนิ นงานล่าช้า ไม่ตรงกับโครงการในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ขาดแคลนบุคลากรและงบประมาณ
โครงการ / กิ จกรรมไม่ บรรลุวตั ถุประสงค์ ในระยะเวลาที่ กาํ หนด ส่ วนแนวทางแก้ไขปั ญหาคือ จัดทําปฏิ ทิน
กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานเป็ นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง เพิ่มอัตรากําลัง บริ หารจัดการงบประมาณอย่าง
ประหยัดและคุม้ ค่า พร้อมทั้งระดมทรัพยากรทางการศึกษาจากชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.5 ภารกิจการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา มีปัญหาการดําเนินงานตามลําดับคือการ
ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษามีค่อนข้างน้อย ไม่ครบถ้วน ไม่มีการนําผลการตรวจสอบและทบทวน
คุ ณภาพการศึ กษามาพัฒนาปรั บปรุ งแก้ไข บุคลากรไม่ พอเพีย ง ไม่ มีความรู ้ ความเข้าใจ จึ งทําให้ไม่ เห็ น
ความสําคัญของการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา ส่ วนแนวทางแก้ไขปั ญหาคือ แต่งตั้งคณะกรรมการ
การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา เพื่อทําการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาอย่างเป็ นระบบ
ทุกกลุ่มสาระ มีการนิ เทศ กํากับ ติดตาม โดยผูบ้ ริ หารสถานศึกษาอย่างจริ งจังและต่อเนื่ อง นําผลตรวจสอบและ
ทบทวนคุณภาพการศึกษามาพัฒนาปรั บปรุ งแก้ไข ขอเพิ่มอัตรากําลัง จัดอบรมเพื่อให้บุคลากรมีความรู ้ ความ
เข้าใจ ให้เห็ นความสําคัญของการตรวจสอบและทบทวนคุ ณ ภาพการศึ กษาและเน้น ยํ้า ให้มีก ารปฏิ บ ัติ อย่าง
ต่อเนื่อง
3.6 ภารกิจการประเมินคุณภาพการศึกษา มีปัญหาการดําเนินงานตามลําดับคือครู มีความรู ้ ความ
เข้าใจและให้ความสําคัญกับการประเมินคุณภาพการศึกษาค่อนข้างน้อย เครื่ องมือการวัดผลประเมินผลของครู ไม่
สอดคล้องกับแบบทดสอบการประเมินคุณภาพการศึกษาแห่งชาติ ส่ วนแนวทางแก้ไขปั ญหาคือ ประชุมชี้แจงให้มี
ความรู ้ ความเข้าใจ เพื่อให้เห็นความสําคัญ พร้อมจัดให้มีระบบการติดตามการประเมินคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง โดยใช้ วิ ธี ก ารวัด ผลและการประเมิ น ผลที่ ค รอบคลุ ม และเกิ ด ทัก ษะการเรี ย นรู ้ ด้า นความรู ้ ด้า น
กระบวนการ ด้านคุณธรรมจริ ยธรรม และสอดคล้องกับแบบทดสอบการประเมินคุณภาพการศึกษาแห่งชาติ
3.7 ภารกิจการจัดทํารายงานคุณภาพการศึกษาประจําปี มีปัญหาการดําเนินงานตามลําดับคือ การ
จัดทํารายงานไม่ทนั ตามกําหนด รู ปแบบและรายละเอียดการรายงานคุณภาพการศึกษาประจําปี มีมากเกินไป การ
เผยแพร่ รายงานคุณภาพการศึกษาประจําปี ต่อสาธารณชนยังไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้ าหมาย ส่ วนแนวทางแก้ไข
ปั ญหาคือ จัดทําปฏิทินการปฏิบตั ิงาน ติดตาม รวบรวม ข้อมูลให้ครบถ้วน ให้ผมู ้ ีหน้าที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์
ทันเวลา ปรับปรุ งรู ปแบบการรายงานให้นอ้ ยลง ควรเป็ นข้อมูลที่สาํ คัญ และเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในภาพรวม แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําและสรุ ปรายงานคุณภาพการศึกษาประจําปี พร้อมทั้งกําหนด
กลุ่มเป้าหมายที่ตอ้ งการเผยแพร่ อย่างชัดเจน
3.8 ภารกิจการผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา มีปัญหาการดําเนินงานตามลําดับคือ การผดุง
ระบบการประกันคุณ ภาพการศึก ษา ยังไม่ เป็ นระบบที่ ชัด เจน มี ก ารดําเนิ น การและพัฒนาในด้านนี้ น้อยมาก
บุคลากรดําเนิ นการในด้านนี้ ไม่พอเพียง ครู มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการดําเนิ นการในด้านนี้ น้อยมาก ส่ วนแนวทาง
แก้ไขปั ญหาคือ จัดอบรม ศึ กษาดู งาน เพื่อให้เกิ ด ความรู ้ ความเข้าใจ ร่ ว มกันกําหนดนโยบาย และระบบการ
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ประกันคุณภาพการศึกษาอย่างชัดเจนและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพิ่มบุคลากร ผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่ วม
ในการผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างแท้จริ ง
อภิปรายผล
การศึ กษาวิจัยเรื่ อง การดําเนิ นงานการประกันคุ ณภาพการศึ กษาภายในสถานศึกษาเพื่อรองรั บการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 2 สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 มี
ประเด็นที่ควรนํามาอภิปรายดังนี้
1. การพิจารณาค่ าเฉลีย่ การดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เพื่อรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 2 สถานศึ กษาขั้นพื้นฐาน สํ านักงานเขตพื้นที่การศึ กษาสมุทรปราการ เขต 1
โดยรวมทั้ง 8 ภารกิจ พบว่า มีการดําเนินงานอยู่ในระดับมากทุกภารกิจ ที่เป็ นเช่นนี้ อาจเป็ นเพราะว่า ในปั จจุบนั
สถานศึกษาต่าง ๆ ต้องดําเนิ นงานการประกันคุณภาพการศึกษาตามที่ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.
2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545, หน้า 28) มาตรา 47
ได้กาํ หนดให้สถานศึกษามี ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุก
ระดับชั้น ประกอบด้วยระบบประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก และในมาตรา 48 ยัง
ได้กาํ หนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือ
ว่าการประกันคุณภาพภายในเป็ นส่ วนหนึ่งของกระบวนการบริ หารการศึกษาที่ตอ้ งดําเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมี
การจัดทํารายงานประจําปี เสนอต่ อหน่ วยงานต้นสังกัด หน่ วยงานที่ เกี่ยวข้อง และเปิ ดเผยต่ อสาธารณชนเพื่อ
นําไปสู่ การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก ซึ่ งสอดคล้องกับ
เรื องเดช เพ็งจันทร์ (2546, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานจังหวัดชัยภูมิ พบว่าการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยภาพรวมทั้ง 3 ด้าน มี
การดําเนินงานอยูใ่ นระดับมาก ส่วนภารกิจที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุดได้แก่ การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา ที่
เป็ นเช่นนี้ อาจเป็ นเพราะว่า ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและครู มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจสอบและทบทวน
คุณภาพการศึกษายังไม่ชดั เจน จึ งทําให้ไม่เห็นความสําคัญในเรื่ องดังกล่าว และสถานศึกษาบางแห่ งมีอตั ราการ
ขาดแคลนกําลังครู ค่อนข้างสู ง จึงทําให้ไม่สามารถดําเนิ นงานการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาได้
อย่างมีประสิ ทธิภาพ
2. การเปรี ย บเทีย บการดําเนิ นงานการประกันคุ ณ ภาพการศึ กษาภายในสถานศึ กษาเพื่ อรองรั บการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 2 สถานศึ กษาขั้นพื้นฐาน สํ านักงานเขตพื้นที่การศึ กษาสมุทรปราการ เขต 1
จําแนกตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึ กษาและครู โดยรวมทั้ง 8 ภารกิจ และเมื่อพิจารณาในแต่ละภารกิจ
พบว่า การดําเนิ นงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ไม่แตกต่างกัน ซึ่ งไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่กาํ หนดไว้ ที่เป็ นเช่นนี้ เพราะว่า สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ
เขต 1 ได้รั บ การประเมิ น คุ ณ ภาพรอบแรก จากสํา นัก งานรั บ รองมาตรฐาน และประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
(องค์ก ารมหาชน) ซึ่ งการประเมิ นคุ ณภาพในรอบแรก เป็ นการตรวจสอบเพื่ อยืน ยัน ตามสภาพจริ งของการ
ดําเนิ นงานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และช่ วยเสนอแนะแนวทางแก้ไขปรับปรุ ง เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบกับนโยบายของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 จึงทําให้
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สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 มีการพัฒนา ปรับปรุ ง เห็นความสําคัญ
และให้ความสนใจการดําเนิ นงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างต่อเนื่อง และเพิ่ม
มากขึ้ น เพื่ อ รองรั บ การประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกในรอบต่ อ ๆ ไป ซึ่ งสอดคล้อ งกับ วิ ช า หาญมณี (2545,
บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการดําเนิ นงานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา
อําเภอเมือง จังหวัดระยอง พบว่าผลกการเปรี ยบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา และครู ผสู ้ อนเกี่ยวกับ
การดําเนิ นงานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา อําเภอเมืองระยอง
จังหวัดระยอง โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
3. การเปรีย บเทีย บการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเพื่อรองรั บการ
ประเมินคุณ ภาพภายนอกรอบที่ 2 สถานศึ กษาขั้นพื้นฐาน สํ านักงานเขตพื้นที่การศึ กษาสมุทรปราการ เขต 1
จําแนกตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึ กษาและครู ต ามกฎกระทรวงศึกษาธิการ ว่ าด้ วยระบบ หลักเกณฑ์
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในแต่ ละภารกิจ มีประเด็นที่ควรนํามาอภิปราย
ดังนี้
3.1 การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ในภาพรวมด้านการจัดระบบบริ หารและสารสนเทศ พบว่า
มีการดําเนิ นงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ไม่แตกต่างกัน และเมื่ อพิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่าผูบ้ ริ หารสถานศึกษามี ก ารจัดโครงสร้ างการบริ หารจัดการที่ เอื้ อต่ อการดําเนิ นงานการประกันคุณภาพ
การศึ ก ษาภายในสถานศึก ษาและมี การจัด โครงสร้ างการบริ หารจัด การโดยให้ทุ กคนที่ เ กี่ ย วข้องมี ส่ว นร่ ว ม
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3.2 การพัฒ นามาตรฐานการศึ กษา พบว่ามีการดําเนิ นงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ไม่แตกต่างกันเช่นเดียวกันที่เป็ นเช่นนี้เพราะว่า
กระทรวงศึกษาธิ การได้กาํ หนดมาตรฐานหลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อเป็ นเป้ าหมายการพัฒนาเยาวชนของ
ชาติ การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เพื่อสร้างความมัน่ ใจแก่สังคมว่า สถานศึกษามีศกั ยภาพใน
การพัฒนาผูเ้ รี ยนทุกคนให้บรรลุผลสําเร็ จตามมาตรฐานหลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่ งสอดคล้องกับ ปั ญญา
ปรางค์ทอง (2545, บทคัดย่อ) ที่ศึกษาสภาพและปั ญหาการดําเนิ นงานการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรี ยน
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดอ่างทอง พบว่า สภาพและปั ญหาการดําเนิ นงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาโรงเรี ยนขนาดกลางมีสภาพการดําเนิ นงานมากกว่าโรงเรี ยนขนาดเล็ก โรงเรี ยนขนาดใหญ่มีสภาพการ
ดําเนิ นงานไม่แตกต่างกับโรงเรี ยนขนาดกลางและขนาดเล็ก ส่ วนด้านการกําหนดมาตรฐานโรงเรี ยนมีสภาพการ
ดําเนินงานไม่แตกต่างกัน
3.3 การจัด ทําแผนพัฒ นาคุ ณภาพการศึกษา พบว่ามีการดําเนิ นงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา ไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ไม่แตกต่างกันเช่นเดียวกัน ที่เป็ นเช่ นนี้
เพราะว่า สถานศึกษามีการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบตั ิการประจําปี เป็ นการวางแผนเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่ งสอดคล้องกับ สรกมล แจ่มจันทร์ (2547, บทคัดย่อ) ที่ศึกษาการดําเนิ นการประกัน
คุณภาพในสถานศึกษาของโรงเรี ยนประถมศึกษา สังกัดกรุ งเทพมหานคร พบว่า ด้านการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึ กษา มี ก ารจัดประชุ มให้เข้า ใจถึง ความสําคัญของแผน กําหนดวิสัย ทัศน์จากปั จจัยภายใน ใช้หลักสู ต ร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 เป็ นข้อมูลในการจัดทําแผน
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3.4 การดําเนินงานตามแผนพัฒ นาคุณภาพการศึกษา ในภาพรวมด้านการดําเนินงานตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา พบว่า มีการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ไม่แตกต่างกัน และเมื่อ
พิจ ารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาและครู มีก ารดําเนิ นงานตามแผนปฏิ บัติ ก ารประจําปี โดยมี
ผูร้ ับผิดชอบที่ชดั เจน ผูบ้ ริ หารสถานศึกษามีการควบคุม กํากับ ติดตามและนิ เทศการดําเนิ นงานตามแผนปฏิบตั ิ
การประจําปี โดยใช้กิจกรรมที่หลากหลาย ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและครู มีการสรุ ปและรายงานแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาต่อสาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3.5 การตรวจสอบและทบทวนคุ ณ ภาพการศึ กษา พบว่ า มี ก ารดํา เนิ น งานการประกัน คุ ณ ภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา ไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ไม่แตกต่างกันเช่นเดียวกันที่เป็ น
เช่ นนี้ เพราะว่า สถานศึกษาได้รับการประเมิ นคุณภาพรอบแรกจากสํานักงานรั บรองมาตรฐานและประเมิ น
คุณภาพการศึกษา เพื่อเป็ นการรั กษาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาจึ งมี การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ
การศึกษาเป็ นระยะ ๆ ทั้งการตรวจสอบและทบทวนภายในสถานศึกษาเองและจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นอกจากนั้นสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการเขต 1 ยังได้กาํ หนดนโยบายให้สถานศึกษาจัดรู ปแบบการ
บริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน (School Based Management) มีความเข้มแข็งและมีอิสระคล่องตัวในการบริ หาร
และจัดการ ซึ่งสอดคล้องกับ รติกร ขันติยานนท์ (2548, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพ
การประเมินภายใน รู ปแบบการใช้ผลการประเมินภายใน และผลการประเมินภายนอกของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
พบว่าโรงเรี ยนมีการนําผลการประเมินภายในมาทําความเข้าใจสภาพการดําเนินงานประเมินในแต่ละรอบปี นําผล
การประเมินมาวิเคราะห์หาสาเหตุและวิธีแก้ปัญหามีการนําผลการประเมินมาตรวจสอบการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ
ในรอบปี เพื่อสนับสนุ นการดําเนิ นกิจกรรมนั้น ๆ ในปี ต่อไป มีการนําผลการประเมินมาเป็ นเครื่ องมือช่วยกํากับ
ติดตาม ควบคุมเป็ นแนวทางในการดําเนิ นกิจกรรมของโรงเรี ยน และวางแผนปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์
และการดําเนินกิจกรรมโครงการ
3.6 การประเมินคุ ณ ภาพการศึ กษา พบว่ามี การดําเนิ น งานการประกันคุณ ภาพการศึ กษาภายใน
สถานศึกษา ไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ไม่แตกต่างกันเช่นเดียวกัน ที่เป็ นเช่นนี้เพราะว่า
สถานศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ได้ร่วมกันจัดให้ผูเ้ รี ยนได้รับการประเมินผล
สัมฤทธิ์ ของผูเ้ รี ยนในระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ระดับชั้น
มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6
โดยใช้แ บบทดสอบมาตรฐาน ซึ่ งจัด ทําโดยสํา นัก ทดสอบทางการศึ ก ษา สํา นักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) อย่างต่อเนื่องและมี
การนําผลการประเมินมาตรวจสอบ ทบทวน เพื่อเป็ นการปรับปรุ งและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้
มีความก้าวหน้าต่อไป ซึ่ งสอดคล้องกับนเรศ รณรงค์ฤทธิ์ (2547, บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาการศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างวิสัยทัศน์ของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนกับการประกันคุณภาพภายในโรงเรี ยนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1 โดยเปรี ยบเทียบผลของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยรวม
ตามความคิดเห็นของผูบ้ ริ หารและครู จําแนกตามตําแหน่ ง พบว่าด้านการวางแผนการปฏิ บตั ิงานและด้านการ
ตรวจสอบประเมินผล ไม่แตกต่างกัน
3.7 การจั ด ทํ า รายงานคุ ณ ภาพการศึ กษาประจํ าปี พบว่ า มี ก ารดํา เนิ น งานการประกัน คุ ณ ภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา ไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ไม่แตกต่างกันเช่นเดียวกัน ที่เป็ น
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เช่นนี้เพราะว่าสถานศึกษาได้มีการจัดทํารายงานคุณภาพการศึกษาประจําปี อย่างต่อเนื่อง เพราะเป็ นการรายงานผล
การปฏิบตั ิงานและคุณภาพการจัดการศึกษาที่เกิดขึ้นกับผูเ้ รี ยน เป็ นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ให้ผูท้ ี่มีส่วน
เกี่ยวข้องได้ทราบผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และยังเป็ นตัวบ่งชี้ให้ทราบว่าสถานศึกษามีการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาไปในทิศทางใดบ้าง
3.8 การผดุ ง ระบบการประกั น คุ ณ ภาพการศึ กษา พบว่ า มี ก ารดํา เนิ น งานการประกัน คุ ณ ภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา ไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ไม่แตกต่างกันเช่นเดียวกัน ที่เป็ น
เช่ น นี้ เ พราะ สถานศึ กษาได้ด ํา เนิ น การตามนโยบาย 4 กลยุทธ์ 16 จุ ด เน้นของสํานัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษา
สมุทรปราการ เขต 1 ในจุดเน้นที่ 13 การดํารงคุณภาพอย่างยัง่ ยืน เป็ นการส่ งเสริ มให้สถานศึกษาทุกแห่ งมีการ
จัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะในการนําผลการวิจยั ไปใช้
จากผลการวิจยั การดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ตามกฎกระทรวงศึกษาธิ การ ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ทั้ง 8 ภารกิจ พบว่า ภารกิจที่ค่าเฉลี่ยตํ่าสุ ด 3 ลําดับสุ ดท้ายได้แก่
ภารกิจด้านที่ 8 การผดุ งระบบการประกันคุณภาพการศึกษา มี ค่าเฉลี่ย 3.94 ซึ่ งตรงกับปั ญหาและ
ข้อเสนอแนะที่ผบู ้ ริ หารสถานศึกษาและครู ได้เสนอไว้ดงั นี้ การผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ยังไม่เป็ น
ระบบที่ ชัด เจน มี การดําเนิ นการและพัฒนาในด้านนี้ น้อยมาก บุคลากรดําเนิ นการในด้านนี้ ไม่ พอเพียง ส่ วน
แนวทางแก้ไขปั ญหาคือ จัดอบรม ศึกษาดูงาน เพื่อให้เกิดความรู ้ความเข้าใจ ร่ วมกันกําหนดนโยบาย และระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาอย่างชัดเจนและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพิ่มบุคลากร ผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วน
ร่ วมในการผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างแท้จริ ง
ภารกิจด้านที่ 2 การพัฒนามาตรฐานการศึกษา มีค่าเฉลี่ย 3.82 ซึ่ งตรงกับปั ญหาและข้อเสนอแนะที่
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและครู ได้เสนอไว้ดงั นี้ ผูป้ กครอง และชุ มชน ยังไม่เข้าใจ ไม่เห็นความสําคัญ และเข้ามามี
ส่ ว นร่ ว มในการพัฒ นามาตรฐานการศึ กษาน้อยมาก มาตรฐานการศึ ก ษาบางรายการยัง ไม่ ได้รั บ การพัฒ นา
เท่าที่ควร ส่ วนแนวทางแก้ไขปั ญหาคือ จัดประชุมเพื่อชี้ แจงผูป้ กครอง และชุมชนให้เกิ ดความเข้าใจ ตระหนัก
และเข้ามามี ส่ว นร่ ว มในการพัฒ นามาตรฐานการศึ กษาอย่างต่ อเนื่ อง มี การปฏิ บ ัติ และตรวจสอบตามเกณฑ์
มาตรฐานที่กาํ หนดอย่างแท้จริ ง
ภารกิจด้านที่ 5 การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา มีค่าเฉลี่ย 3.73 เป็ นค่าเฉลี่ยที่ต่าํ สุ ด ซึ่ ง
ตรงกับปั ญหาและข้อเสนอแนะที่ผบู ้ ริ หารสถานศึกษาและครู ได้เสนอไว้ดงั นี้การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ
การศึ กษามี ค่อนข้างน้อย ไม่ครบถ้วน ไม่ มีการนําผลการตรวจสอบและทบทวนคุ ณภาพการศึ กษามาพัฒนา
ปรับปรุ งแก้ไข บุคลากรไม่พอเพียง ไม่มีความรู ้ ความเข้าใจ ส่ วนแนวทางแก้ไขปั ญหาคือ แต่งตั้งคณะกรรมการ
การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา เพื่อทําการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาอย่างเป็ นระบบ
ทุกกลุ่มสาระ มีการนิ เทศ กํากับ ติดตาม โดยผูบ้ ริ หารสถานศึกษาอย่างจริ งจังและต่อเนื่ อง นําผลตรวจสอบและ

115

วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปี ที่ 10 ฉบับที่ 2
โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ทบทวนคุ ณภาพการศึ ก ษามาพัฒ นาปรั บ ปรุ งแก้ไข ขอเพิ่ ม อัต รากํา ลัง จากปั ญ หาดัง กล่ าวข้า งต้นผูว้ ิ จัย จึ ง มี
ข้อเสนอแนะโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.1 ระดับนโยบาย ควรดําเนินการดังนี้
1.1.1 ผูท้ ี่เกี่ ยวข้องทุกฝ่ ายตั้งแต่ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ครู ศึกษานิ เทศก์ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และผูท้ ี่ มีหน้าที่ เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรมีการ
กํา หนดนโยบาย วิ สั ยทัศน์ พัน ธกิ จ แผนหรื อ โครงการ เพื่ อเป็ นแนวทางการพัฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาให้มี
ประสิ ทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
1.1.2 ควรจัด ตั้งเครื อข่ายการประกันคุ ณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอย่าง
เข้มแข็ง ในแต่ละสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเป็ นการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้และเทียบเคียงการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของแต่ละกลุ่มเครื อข่าย และสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
จากสํานักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)ได้ และมีคุณภาพการศึกษาที่เป็ น
ที่ยอมรับของทุกๆ ฝ่ าย
1.2 ระดับสถานศึกษา สามารถดําเนินการได้ดงั นี้
1.2.1 ควรมีการจัดระบบบริ หาร และการจัดเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ครบถ้วนสมบูรณ์ สามารถ
นํามาใช้ในการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ตามที่มาตรฐานการศึกษากําหนด
1.2.2 จัด ให้มีการแลกเปลี่ ยนเรี ย นรู ้ การศึกษาดู งาน เพื่อเป็ นการเที ยบเคียงและพัฒนาการ
ดําเนิ นงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สามารถรองรั บการประเมินคุณภาพ
ภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
1.2.3 จัดให้มีการผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเป็ นระบบโดยความร่ วมมือจาก
ทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็ นการผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืน
1.2.4 จัดให้มีการประชุ ม สัมมนา การพัฒนามาตรฐานการศึกษาให้กบั ครู ผูป้ กครองและผูม้ ี
ส่ วนเกี่ ยวข้องเกิ ดความรู ้ ความเข้าใจจนสามารถดําเนิ นการพัฒนามาตรฐานการศึกษาไปสู่ เป้ าหมายที่กาํ หนด
พร้อมกับประชาสัมพันธ์การดําเนินการดังกล่าวให้ชุมชนได้รับทราบ
1.2.5 มี การกําหนดปฏิ ทินเพื่อการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาเป็ นระยะ และ
แต่งตั้งคณะทํางานจากทุกภาคส่ วนที่เกี่ยวข้องทําการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
2. ข้ อเสนอแนะในการทําวิจยั ต่ อไป
2.1 ควรศึกษาวิจยั การดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย
เก็บข้อมูลจากผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ครู นักเรี ยน ผูป้ กครอง
2.2 ควรศึกษาวิจยั ความพึงพอใจของผูป้ กครองนักเรี ยน และชุมชนที่มีต่อการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.3 ควรศึกษาวิจยั เชิงคุณภาพเกี่ยวกับรู ปแบบการปฏิบตั ิงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
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2.4 ควรศึกษาวิจยั ผลกระทบของการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ที่ ผ่านการประเมิ นภายนอกจากสํานักงานรั บรองมาตรฐาน และประเมิ นคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน)
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การประเมินโครงการชุมชนใสสะอาด หน้ าบ้ านน่ ามอง ในเขตเทศบาลตําบลแพรกษา อําเภอเมือง
จังหวัดสมุทรปราการ*
The Evaluation of Na Ban Na Mong Community Cleaning Project, in the Municipal
Tumbon Praeksa, Mueng District, Samutprakan Province
นายสิ ทธิพล ผงจําปา**
Mr.Sithipol Phongjumpa
บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินโครงการชุมชนใสสะอาด หน้าบ้านน่ามอง ในเขตเทศบาล
ตําบลแพรกษา อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 2) เสนอแนะแนวทางในการปรับปรุ งโครงการชุมชนใสสะอาด
หน้าบ้านน่ามอง ในเขตเทศบาลตําบลแพรกษา อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่
ประชาชนที่อยูอ่ าศัยในเทศบาลตําบลแพรกษา อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ และเข้าร่ วมโครงการชุมชนใส
สะอาด หน้าบ้านน่ามอง ในเขตเทศบาลตําบลแพรกษา อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 13,483 คน สุ่ ม
ตัวอย่างโดยใช้ตารางเลขสุ่ มของเครสซี่ และมอร์ แกน และสุ่ มแบบเจาะจงจากผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับโครงการ ได้กลุ่ม
ตัวอย่างจํานวน 375 คน จําแนกเป็ น ประชาชน จํานวน 360 คน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ จํานวน 10 คน
และผูบ้ ริ หารโครงการ จํานวน 5 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบสอบถามที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น โดยมีค่าดัชนี
ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (IOC) อยู่ระหว่าง 0.8-1.0 และค่าความเชื่ อมัน่ เท่ ากับ 0.90 สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจยั พบว่า 1) ผลการประเมินโครงการชุ มชนใสสะอาด หน้าบ้านน่ามอง ในเขตเทศบาลตําบล
แพรกษา จังหวัดสมุทรปราการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ผลการประเมินอยู่ใน
ระดับมาก 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการดําเนินงานโครงการ ด้านผลผลิตของของโครงการ และด้านปั จจัยเบื้องต้นของ
โครงการ ส่ ว นด้านบริ บ ทหรื อสภาวะแวดล้อ มของโครงการ พบว่ า ผลการประเมิ น อยู่ใ นระดับ ปานกลาง
2) ข้อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุ งโครงการชุมชนใสสะอาด หน้าบ้านน่ามอง ในเขตเทศบาลตําบลแพรกษา
อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ คือ เทศบาลตําบลแพรกษาทําโครงการนี้ต่อไป และควรจัดให้มีการจัดประชุม
คณะกรรมการและกลุ่มต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการเพื่อติดตามผลการดําเนิ นการทุกเดื อน ควรเปิ ดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วมดําเนินโครงการให้มากขึ้น ควรประชาสัมพันธ์โครงการผ่านสื่ อ สิ่ งพิมพ์ต่างๆ ควรให้
การสนับสนุนเรื่ องพันธุ์ไม้ ควรติดตามดูแลต้นไม้ที่ปลูกแล้วให้งดงามอยู่เสมอ ควรดูแลรักษาความสะอาดตาม
ถนน สวนสาธารณะ และลําคลอง เพื่อป้ องกันไม่ให้มีการปล่อยนํ้าเสี ยลงคลอง ควรจัดการขยะมูลฝอยและสิ่ ง
ปฏิกลู ในชุมชนให้เข้มงวดขึ้น ควรมีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดทําโครงการให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
มากขึ้น และเทศบาลตําบลแพรกษาควรเป็ นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงติดต่อประสานงานกับประชาชนในชุมชน
*
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Abstract
The objectives of this research were to 1) evaluate and 2) suggest the improved lines of the Na Ban
Na Mong community cleaning project in the Municipal Tumbon Praeksa, Mueng District, and Samutprakan
Province. The 375 samples were randomly selected from 13,483population who stayed in the Municipal
Tumbon Praeksa, Mueng District, Samutprakan Province and who were willing to cooperate in the project. The
samples consisted of 360 citizens, 10 officers who cooperated in the project, and 5 project executives. The tool
in the research was the questionnaire with the content validity or the item-objective congruence indices (IOC),
between 0.8 -1.0 and confidence value of .90. The data were analyzed by percentage, mean, and standard
deviation.
The results of this research were as follows: 1) the overall results of the evaluation of Na Ban Na
Mong community cleaning project in the Municipal Tumbon Praeksa, Mueng District, Samutprakan Province
were at high level. Aspect analyses found that the 3 parts at high level were: the procedure of project, the
product of project, and the basic factor of project. The context or the environment found was at moderate level;
2) the recommendations for improving community cleaning project were that the municipal authority should
continue with this project, that the municipal authority should organize project staff meeting to perform
monthly project monitoring; that the people should have good opportunity to have more participation, that they
should communicate with people by using local mass media or newspapers, that they should support plant
growing, take good care of them and beautify their homes and community, that they have to keep the area clean,
stop release dirty waste water and rubbish into the canal or areas around their community, that they have to
follow, check and evaluate every step of this project; and that finally the municipal authority should serve as
the hub of this project cooperation.
ความนํา
ผลที่เกิดจากการดําเนินชีวิตประจําวันของมนุษย์ คือ การอุปโภคและบริ โภค ก่อให้เกิดวัสดุเหลือใช้จาก
การอุปโภคบริ โภค ซึ่ งจะถูกทิ้งไปในรู ปของขยะมูลฝอย เช่ น เศษอาหาร เศษแก้ว เศษกระดาษ เศษวัสดุ เศษ
พลาสติก ฯลฯ ในขณะเดียวกันแนวโน้มการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติฉบับที่ 1
ถึ ง ปั จ จุ บัน ภาครั ฐ ได้มุ่ ง เน้ น และให้ ค วามสํ า คัญ กับ การเร่ งรั ด พัฒ นาเศรษฐกิ จ เป็ นอย่ า งมาก ส่ ง ผลให้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมถูกทําลายลงอย่างรวดเร็ วจนขาดความสมดุล ส่ งผลต่อปั ญหาสิ่ งแวดล้อมใน
เมื องทุกเมื องซึ่ งมี ลกั ษณะคล้ายกัน ได้แก่ มลพิษทางนํ้า ขยะ มลพิษทางอากาศและปั ญหาชุ มชนแออัด ปั ญหา
เหล่านี้ นบั วันจะทวีความรุ นแรงเพิ่มมากขึ้นตามลําดับ มีผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อชีวิตความเป็ นอยู่
ของประชาชนในเขตเมือง ทําให้รัฐบาลเริ่ มตระหนักถึงปั ญหาเหล่านี้ โดยมีการปรับปรุ งแนวทางการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะนโยบายการอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม โดยให้ความสําคัญกับการบริ หาร
จัด การ ส่ งเสริ มให้องค์กรท้องถิ่ นและประชาชนเข้ามามี ส่วนร่ วมรั บผิดชอบในการแก้ไขปั ญหาอย่างจริ งจัง
(สมชาย อ่อนอาษา, 2545, หน้า 69)
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ปั จจุ บนั การเพิ่มจํานวนประชากรเป็ นไปอย่างรวดเร็ ว ประกอบกับการพัฒนาเศรษฐกิ จของประเทศ
เปลี่ยนโครงสร้างทางสังคมไทยไปมาก จากสภาพสังคมชนบทมาเป็ นสังคมเมือง จากการผลิตเพื่อการบริ โภคมา
เป็ นการผลิตเพื่อการส่งออก ส่ งผลให้มีขยะเพิม่ มากขึ้น ก่อให้เกิดปัญหาสิ่ งแวดล้อมทั้งทางกายภาพ ชีวภาพ สังคม
และปั ญ หาด้า นสุ ขภาพอนามัย ปั ญ หาขยะมู ล ฝอยที่ มี ผ ลต่ อ สภาพแวดล้อ มและสุ ข ภาพของมนุ ษ ย์ (ปรี ด า
แย้มเจริ ญวงศ์, 2531, หน้า 8-10) เมื่อขยะมูลฝอยมีปริ มาณมากก็ส่งผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่ งแวดล้อมตามมาใน
หลายจังหวัดทัว่ ประเทศ เช่น ปั ญหามลพิษด้านต่างๆ ปั ญหาด้านสุ ขภาพอนามัย การทําลายทัศนียภาพที่สวยงาม
เป็ นต้น ในขณะเดียวกัน จังหวัดสมุทรปราการซึ่งเป็ นจังหวัดที่มีโรงงานอุตสาหกรรมจํานวนมาก ส่ งผลต่อปั ญหา
ข้างต้น รวมทั้งปั ญหาการจัดการขยะซึ่งเป็ นปั ญหาสําคัญของจังหวัดสมุทรปราการ ทั้งนี้เนื่องจากจังหวัดนี้มีอตั รา
ความหนาแน่นของประชากรนับเป็ นอันดับ 3 ของประเทศ มีแรงงานจํานวนมากอพยพเข้ามาทํางานในโรงงาน
อุตสาหกรรม ส่ งผลให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นหลายองค์กรในจังหวัดสมุทรปราการมีการดําเนิ นงานตาม
โครงการเพื่อแก้ปัญหาขยะเพิม่ มากขึ้น (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ, 2552, หน้า 15)
ดังนั้น เทศบาลตําบลแพรกษา อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ จึงได้ดาํ เนินโครงการชุมชนใสสะอาด
หน้าบ้านน่ามองขึ้นในปี งบประมาณ 2549 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสํานึกของประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่ วม
ในการบริ หารจัดการบ้านเมืองที่ดี เพื่อให้สิ่งแวดล้อมในชุมชนมีความสวยงาม สะอาด น่าอยู่ และมีความเป็ น
ระเบียบเรี ยบร้อย ปลอดภัยจากโรคติดต่อต่างๆ เพื่อกระตุน้ ให้เกิดการพัฒนาในชุมชนและให้เป็ นตัวอย่างที่ดีแก่
ชุมชนและเทศบาลอื่นๆ และเพื่อส่ งเสริ มให้เกิดกระบวนการเรี ยนรู ้ร่วมกันในการพัฒนาชุมชน ก่อให้เกิดการ
พัฒนาอย่างยัง่ ยืน ซึ่ งจากผลการดําเนินงานดังกล่าว ทําให้ประชาชนในตําบลแพรกษาในชุมชนต่างๆ เกิดความ
ตื่ นตัว มี ความตระหนักถึ ง ความสําคัญ ของการร่ ว มกัน พัฒ นาความสะอาด ให้มี ความเป็ นระเบี ย บเรี ย บร้ อ ย
สวยงามเกิดขึ้นในชุมชน
จากแนวคิดข้างต้น จึ งทําให้เกิดความสนใจที่จะศึกษาวิจยั เรื่ องการประเมินโครงการชุมชนใสสะอาด
หน้าบ้านน่ามอง ในเขตเทศบาลตําบลแพรกษา อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โดยนํารู ปแบบซิ ปโมเดล มาใช้
ประโยชน์ในการประเมินโครงการ ทั้งนี้ เพื่อนําผลที่ ได้จากการวิจยั มาใช้ประโยชน์เป็ นแนวทางในการพัฒนา
โครงการชุมชนใสสะอาด หน้าบ้านน่ามอง ในเขตเทศบาลตําบลแพรกษา อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ให้มี
ประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพื่อประเมินโครงการชุมชนใสสะอาด หน้าบ้านน่ามอง ในเขตเทศบาลตําบลแพรกษา อําเภอเมือง
จังหวัดสมุทรปราการ ทั้งด้านสภาพแวดล้อม (Context) ด้านปั จจัยนําเข้า (Input) ด้านกระบวนการ (Process) และ
ด้านผลิตจากโครงการ (Output)
2. เพื่อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุ งโครงการชุมชนใสสะอาด หน้าบ้านน่ามอง ในเขตเทศบาล
ตําบลแพรกษา อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ให้มีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
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ขอบเขตการวิจยั
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจยั คือ ประชาชนที่อาศัยอยูใ่ นเทศบาลตําบลแพรกษา อําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรปราการ ที่เข้าร่ วมโครงการชุมชนใสสะอาด หน้าบ้านน่ามอง รวม 10 ตําบล รวมจํานวน 13,483 คน
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเทศบาลตําบลแพรกษา อําเภอเมือง
จังหวัดสมุทรปราการ ที่เข้าร่ วมโครงการ จํานวน 375 คน โดยจําแนกเป็ นประชาชน จํานวน 360 คน เจ้าหน้าที่ผทู ้ ี่
เกี่ยวข้องกับโครงการซึ่ งเจาะจงเลือกมาเป็ นกลุ่มตัวอย่างทุกคนรวม 10 คน ผูบ้ ริ หารโครงการซึ่ งเจาะจงเลือกมา
เป็ นกลุ่มตัวอย่างทุกคนรวม 5 คน รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 375 คน
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นการวิ จัย ได้แ ก่ แบบสอบถามที่ ผูว้ ิ จัย สร้ า งขึ้ น โดยมี ค่ า ดัช นี ค วามสอดคล้อ งกับ
วัตถุประสงค์ (IOC) อยูร่ ะหว่าง 0.8 -1.0 และค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.90 ซึ่งแบ่งออกเป็ น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ภูมิหลังของผูต้ อบ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา ความเกี่ยวข้องกับโครงการ
รายได้ต่อเดือน และจํานวนปี ที่เข้าอยูอ่ าศัยในเขตเทศบาลตําบลแพรกษา ใช้คาํ ถามเป็ นแบบเลือกตอบ (Check list)
ตอนที่ 2 คําถามเกี่ยวกับการประเมินโครงการชุมชนใสสะอาด หน้าบ้านน่ามองในเขตเทศบาลตําบล
แพรกษา อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ใช้คาํ ถามเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating scales) 5 ระดับ
ตอนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามปลายเปิ ดเกี่ยวกับข้อเสนอแนะในการปรับปรุ งแก้ไขโครงการชุมชนใส
สะอาด หน้าบ้านน่ามอง ในเขตเทศบาลตําบลแพรกษา อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล ดําเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลในภาคสนาม เป็ นเวลา 28 วัน ระหว่างเดือน
กุมภาพันธ์ 2553 แล้วนําแบบสอบถามที่ได้มาตรวจสอบความสมบูรณ์ทุกชุดก่อนนําไปวิเคราะห์ขอ้ มูลวิจยั ต่อไป
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. แบบสอบถามตอนที่ 1 วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละ
2. แบบสอบถามตอนที่ 2 วิเคราะห์โดยการค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต ( X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
3. แบบสอบถามตอนที่ 3 วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่และเรี ยงลําดับจากมาก-น้อย
สรุปผลการวิจยั
1. ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 55.20 มีอายุ 31-40 ปี ร้อยละ 32.00 ระดับ
การศึกษาสู งสุ ดมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ร้อยละ 32.00 อาชี พรับจ้าง ร้อยละ 47.00 สถานภาพสมรส ร้ อยละ
45.07 รายได้ต่อเดือน ตํ่ากว่า 8,000 บาท ร้อยละ 47.73 จํานวนปี ที่เข้าอยูอ่ าศัยในเขตเทศบาลตําบลแพรกษา 15 ปี
ขึ้นไป ร้อยละ 44.80 ความเกี่ยวข้องกับโครงการ เป็ นประชาชนที่เข้าร่ วมโครงการ ร้อยละ 96.00 จํานวนปี ที่เข้า
ร่ วมโครงการ 1-2 ปี ร้อยละ 56.27
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2. ภาพรวมของความคิดเห็นต่อการดําเนิ นโครงการชุมชนใสสะอาด หน้าบ้านน่ามอง ในเขตเทศบาล
ตําบลแพรกษา จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า การดําเนินโครงการมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก 3 ด้าน โดยเรี ยงลําดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านการดําเนินงาน
โครงการ ด้านผลผลิตของโครงการ และด้านปั จจัยเบื้องต้นของโครงการ ตามลําดับ ส่ วนด้านบริ บทหรื อสภาวะ
แวดล้อมของโครงการ มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน สรุ ปได้ดงั นี้
2.1 ด้านบริ บทหรื อสภาวะแวดล้อมของโครงการ ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่า มีคา่ เฉลี่ยของความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก 2 ข้อ ปานกลาง 2 ข้อ โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปน้อย ดังนี้ เทศบาลตําบลแพรกษาให้ความสําคัญกับโครงการ โครงการตรงกับนโยบายของรัฐบาลด้านการ
ส่ งเสริ มสิ่ งแวดล้อม โครงการมีการส่ งเสริ มสุ ขภาพอนามัยของประชาชน โครงการมีวตั ถุประสงค์ที่ชดั เจนคือ 1)
ช่วยปลูกจิตสํานึกของประชาชนในการมีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการสิ่ งแวดล้อม 2) ช่วยทําให้สิ่งแวดล้อมใน
ชุมชนมีความสะอาด น่าอยู่ เป็ นระเบียบเรี ยบร้อย ปลอดภัยจากโรคติดต่อต่างๆ 3) ช่วยกระตุน้ ให้เกิดการพัฒนา
ในชุมชนและเป็ นตัวอย่างที่ดีแก่ชุมชนและเทศบาลอื่นๆ 4) ช่วยส่ งเสริ มกระบวนการเรี ยนรู ้ร่วมกันในการพัฒนา
ชุ มชน โครงการก่ อให้เกิ ดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชี วิตของคนในเขตเทศบาลตําบลแพรกษา และ
โครงการตรงกับความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลแพรกษา ตามลําดับ
2.2 ด้านปั จจัยเบื้องต้นของโครงการ ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่า มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทั้ง 4 ข้อ โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ มีวสั ดุ
อุปกรณ์ให้บริ การตามโครงการอย่างเพียงพอต่อความต้องการ เช่น เครื่ องตัดหญ้า ไม้ดอก ไม้ประดับ หญ้าแผ่น
จอบ เสี ยม ถังขยะ เป็ นต้น มีเจ้าหน้าที่ให้บริ การ ให้คาํ เเนะนําและแก้ไขปั ญหาอย่างเพียงพอ มีงบประมาณ
สนับสนุนโครงการอย่างเพียงพอ และมีสถานที่ให้อย่างเพียงพอและเหมาะสมเพื่อติดต่อประสานงานโครงการ
ตามลําดับ
2.3 ด้านการดําเนินงานโครงการ ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 14 ข้อ และปานกลาง 21 ข้อ โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ มีการ
ประสานงาน ติดต่อ และร่ วมมือในการทํางานโครงการกับเทศบาลตําบลแพรกษา มีการประเมินเมื่อสิ้ นสุ ด
โครงการ มีกลุ่มทํางานโครงการอย่างหลากหลายในชุมชน เช่น กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่ม อสม. กลุ่ม อพปร. กลุ่ม
อาชีพ กลุ่มผูป้ ระกอบการอาหาร กลุ่มนักศึกษา ฯลฯ มีการบริ หารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่ งปฏิกลู ในชุมชน มีการ
รายงานผลการดําเนินงานโครงการ มีการติดตามการดําเนินการให้เป็ นไปตามแผนที่กาํ หนด มีการสร้างการมีส่วน
ร่ วมของประชาชนในการวางแผนดําเนิ นงาน และประเมินโครงการ มีการเผยแพร่ กิจกรรมโครงการที่เป็ น
รู ปธรรมชัดเจนต่อสาธารณชน มีแผนการคําเนินโครงการอย่างเหมาะสม มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุ ง
โครงการ มีการจัดสถานที่ให้บริ การตามโครงการอย่างเหมาะสม มีการประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์และวิธีดาํ เนิน
โครงการให้ประชาชนที่เกี่ยวข้องเข้าใจอย่างชัดเจน มีการดําเนินงานตามแผนและขั้นตอนที่กาํ หนด มีการดําเนิน
โครงการอย่างทัว่ ถึ งทุกพื้นที่ ในเขตเทศบาลตําบลแพรกษา โดยไม่มีการเลือกปฏิบตั ิ และมี การประชุ มของ
คณะกรรมการและกลุม่ ทํางานต่างๆ ตามโครงการ 1 เดือน/ครั้ง ตามลําดับ
2.4 ด้านผลผลิตของของโครงการ ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า
มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก 9 ข้อ และปานกลาง 4 ข้อ โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้
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โครงการช่วยให้ชุมชนมีความสวยงาม สะอาด น่าอยู่ มีความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย ปลอดภัยจากโรคติดต่อต่างๆ
โครงการช่วยปลูกจิตสํานึ กของประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการบ้านเมืองให้ดีข้ ึน โครงการ
ช่วยกระตุน้ จิตสํานึกของประชาชนในการมีส่วนร่ วมพัฒนาชุมชนได้มากขึ้น โครงการช่วยให้เกิดความมีระเบียบ
เรี ยบร้อยในที่สาธารณะและในทางสาธารณะมากขึ้น โครงการช่วยทําให้สิ่งแวดล้อมในชุมชนมีความสวยงามน่า
อยูม่ ากขึ้น โครงการช่วยให้ชุมชนปลอดจากแหล่งเพาะพันธุ์ยงุ ลายได้มากขึ้น โครงการช่วยส่ งเสริ มให้เกิดการ
พัฒนาชุมชนให้ปลอดภัยจากอุบตั ิเหตุต่างๆ เช่น ไฟไหม้ ภัยธรรมชาติต่างๆ มากขึ้น โครงการช่วยส่ งเสริ มให้เกิด
การพัฒนาชุมชนให้ปลอดภัยจากยาเสพติดมากขึ้น โครงการช่วยส่ งเสริ มให้ประชาชนมีส่วนร่ วมทํากิจกรรม
ต่างๆ เช่น การพัฒนาความสะอาด การทํากิจกรรมในวันสําคัญต่างๆ ของชุมชนมากขึ้น โครงการช่วยส่ งเสริ มให้
ชุมชนมีการดูแลสุ ขภาพอนามัยและมีการออกกําลังกายมากขึ้น โครงการช่วยส่ งเสริ มให้เกิดการพัฒนาชุมชนให้
ปลอดภัย จากอาชญากรรมมากขึ้น โครงการช่ ว ยส่ งเสริ ม ไห้ประชาชนเกิ ด การสื บทอดศิ ล ปวัฒนธรรมและ
ประเพณี ที่ดีงามของชุมชนมากขึ้น และโครงการช่วยส่ งเสริ มให้ประชาชนเกิดการสื บทอดความรู ้และภูมิปัญญา
พื้นฐานมากขึ้น ตามลําดับ
3. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุ งโครงการชุมชนใสสะอาด หน้าบ้านน่ามอง ในเขตเทศบาลตําบล
แพรกษา อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า 1) ควรจัดประชุมคณะกรรมการโครงการเพื่อติดตามงานอย่าง
สมํ่าเสมอเดื อนละครั้ ง และควรมี ก ารประชุ ม ร่ วมกันระหว่างกลุ่ ม ต่ างๆในชุ ม ชน เช่ น กลุ่ ม ออมทรั พย์ กลุ่ ม
สหกรณ์ กลุ่มการจัดการขยะมูลฝอย กลุ่มสุ ขภาพ กลุ่ม อสม. กลุ่ม อปพร. กลุ่มอาชี พ กลุ่มผูป้ ระกอบการอาหาร
กลุ่มนักศึกษา เป็ นต้น เพื่อทําความเข้าใจการดําเนิ นงานโครงการร่ วมกัน 2) ควรเปิ ดโอกาสให้ประชาชนใน
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการโครงการด้วย เพราะจะทําให้การดําเนิ นงานโครงการเป็ นไปอย่าง
ต่อเนื่อง 3) ควรให้การสนับสนุนกลุ่มทํางานด้านความสะอาด หรื อการจัดการสิ่ งแวดล้อม เช่น การจัดการขยะมูล
ฝอยและสิ่ งปฏิ กูลในชุ มชน กลุ่มอาสาสมัครพิทกั ษ์สิ่งแวดล้อม ทั้งด้านวัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือเครื่ องใช้และ
งบประมาณมากกว่าที่เป็ นอยู่ 4) ควรโฆษณาประชาสัมพันธ์โครงการชุมชนใสสะอาด หน้าบ้านน่ ามอง ผ่านสื่ อ
ต่างๆ เช่น โปสเตอร์ คัทเอาท์ (cut out) หนังสื อพิมพ์ โทรทัศน์ และวิทยุทอ้ งถิ่น เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่ วมกับโครงการชุ มชนใสสะอาด หน้าบ้านน่ ามอง ให้มากขึ้น 5) ควรสนับสนุ นเรื่ องพันธุ์ไม้ที่จะปลูกตาม
สวนสาธารณะให้มากขึ้นกว่าเดิม เพราะที่ผา่ นมายังไม่เพียงพอต่อความต้องการ 6) ควรดูแลพันธุ์ไม้ที่ปลูกแล้วให้
มากขึ้นกว่าเดิม เพราะที่ผ่านมาขาดการดูแล รดนํ้า พรวนดิน ใส่ ปุ๋ย ทําให้ตน้ ไม้แห้งตายหลายต้น 7) ควรเพิ่มการ
ดูแลรักษาความสะอาดตามถนน และสวนสาธารณะให้มากขึ้น 8) ควรเพิ่มการดูแลรักษาลําคลองให้เข้มงวดมาก
ขึ้น โดยเฉพาะเรื่ องการปล่ อยนํ้าเสี ยลงคลอง เพราะทําให้น้ าํ เสี ย และก่ อให้เกิ ดมลพิษทางนํ้า 9) ควรติ ดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดทําโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของชุมชนให้ครอบคลุมทุกพื้นที่มากขึ้น 10)
ควรส่งเสริ มให้เกิดกระบวนการเรี ยนรู ้ร่วมกันในการพัฒนาชุมชน ซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
อภิปรายผลการวิจยั
จากผลการวิจัยเรื่ องความคิ ด เห็ น ต่ อการดําเนิ นโครงการชุ มชนใสสะอาด หน้าบ้านน่ า มอง ในเขต
เทศบาลตําบลแพรกษา จังหวัดสมุทรปราการ สามารถอภิปรายผลได้ดงั นี้
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1. ประชาชนส่ วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าการดําเนิ นโครงการชุมชนใสสะอาด หน้าบ้านน่ามอง ในเขต
เทศบาลตําบลแพรกษา จังหวัดสมุทรปราการ มีประสิ ทธิ ภาพโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะ
ทีมงานได้ปฏิบตั ิงานอย่างเต็มความสามารถ และติดต่อประสานงานกับประชาชนในชุมชนเป็ นอย่างดี และที่
สําคัญคือโครงการนี้ช่วยพัฒนาสิ่ งแวดล้อมในชุมชน สะอาด สวยงามน่าอยูม่ ากขึ้น ซึ่ งสอดคล้องกับผลงานวิจยั
ของบัญชา ขาวงาม (2548) ที่ศึกษา เรื่ อง การประเมินโครงการกองร้อยน่าอยู่ กองพันเข้มแข็ง เขตทหารปลอดยา
เสพติด ผลการศึกษาพบว่า ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เนื่องจากการมีส่วนร่ วมในการทํางาน
โครงการของหลายฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ พงศ์ศิริ จันทิวาสน์ (2546) ที่ศึกษาเรื่ องการ
จัดสิ่ งแวดล้อมและบรรยากาศการเรี ยนการสอนที่สัมพันธ์กบั พฤติกรรมด้านจิ ตพิสัยของนักเรี ยนในโรงเรี ยน
ประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี ผลการศึกษาพบว่า การจัดสิ่ งแวดล้อมและบรรยากาศการเรี ยนการสอนของโรงเรี ยน
ประถมศึกษาจังหวัดราชบุรีอยูใ่ นระดับมาก ซึ่งแสดงว่าโครงการปรับปรุ งบรรยากาศและสิ่ งแวดล้อมที่ดีในชุมชน
และในหน่วยงาน ส่ งผลต่อความพึงพอใจของคนในชุมชน
2. จากผลการวิจยั พบว่า ประชาชนส่ วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าบริ บทหรื อสภาวะแวดล้อมของโครงการ
มี ผ ลต่ อ การดํา เนิ น โครงการชุ ม ชนใสสะอาด หน้ า บ้า น น่ า มอง ในเขตเทศบาลตํา บลแพรกษา จัง หวัด
สมุทรปราการ ในระดับปานกลาง ทั้งนี้ อาจจะเป็ นเพราะโครงการมี วตั ถุประสงค์เพื่อส่ งเสริ มสิ่ งแวดล้อมและ
สุ ขภาพอนามัยของประชาชนอย่างชัดเจน ซึ่ งสอดคล้องผลงานวิจยั ของ บัญชา ขาวงาม (2548) ที่ศึกษาเรื่ อง การ
ประเมินโครงการกองร้ อยน่ าอยู่ กองพันเข้มแข็ง เขตทหารปลอดยาเสพติด ผลการศึกษาพบว่า โครงการช่วยให้
สภาพแวดล้อมมีความเหมาะสม และสอดคล้องผลงานวิจยั ของ ธนศักดิ์ ชาเจริ ญ (2546) ที่ศึกษาเรื่ องการ
ประเมินผลโครงการการพักชําระหนี้ และลดภาระหนี้ แก่เกษตรกรรายย่อย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) จังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาพบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจด้านบริ บท ด้านสิ่ งแวดล้อม
ของโครงการอยูใ่ นระดับปานกลาง เพราะวัตถุประสงค์ของโครงการมีความสมบูรณ์ ความชัดเจน และมีความ
สอดคล้องกับโครงการ ดังนั้นความสอดคล้องกันของบริ บทและสภาพแวดล้อมของโครงการ จึงมีความสัมพันธ์
กับความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับการดําเนินโครงการ
3. ประชาชนส่ วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าปั จจัยเบื้องต้นของโครงการชุมชนใสสะอาด หน้าบ้านน่ามอง มี
ผลต่อการดําเนินโครงการชุมชนใสสะอาด หน้าบ้านน่ามอง ในเขตเทศบาลตําบลแพรกษา จังหวัดสมุทรปราการ
อยูใ่ นระดับมาก ทั้งนี้ เป็ นเพราะเทศบาลตําบลแพรกษามีการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่ องมือเครื่ องใช้ในการทํางาน
ตามโครงการให้กบั ประชาชนที่ เข้าร่ วมโครงการเป็ นอย่างดี และจัดสรรงบประมาณสนับสนุ นโครงการอย่าง
เพียงพอกับความต้องการ ที่สําคัญเจ้าหน้าที่ที่ให้บริ การก็มีอธั ยาศัยดี มีความรู ้ ความสามารถในการทํางานเป็ น
อย่างดี ซึ่ งสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ บัญชา ขาวงาม (2548) ที่ศึกษาเรื่ องการประเมินโครงการกองร้อยน่าอยู่
กองพันเข้ม แข็ง เขตทหารปลอดยาเสพติ ด ผลการศึก ษาพบว่า ปั จ จัย นํา เข้า เช่ น วัสดุ อุป กรณ์ ต่ า งๆ มี ความ
เหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง จึงส่ งผลต่อความพึงพอใจของผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ นอกจากนี้ ยงั สอดคล้องกับผล
วิจยั ของธนศักดิ์ ชาเจริ ญ (2546) ที่ศึกษาเรื่ องการประเมินผลโครงการการพักชําระหนี้ และลดภาระหนี้แก่
เกษตรกรรายย่อยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาพบว่า ด้าน
ปั จจัยนําเข้าของโครงการ มีผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลาง เพราะพนักงานมีความรู ้ความสามารถในการ
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บริ หารโครงการ งบประมาณโครงการมีเพียงพอ วัสดุอุปกรณ์และเครื่ องมือก็มีความพร้อมและเพียงพอ ดังนั้น
ปัจจัยนําเข้าของโครงการที่มีอย่างพึงพอ จึงส่ งผลต่อความพึงพอใจของผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับการดําเนินโครงการ
4. ประชาชนส่ ว นใหญ่ มี ค วามคิ ด เห็ น ว่า การดําเนิ น งานโครงการชุ ม ชนหน้า บ้า น น่ า มอง ในเขต
เทศบาลตําบลแพรกษา จังหวัดสมุทรปราการ มีการดําเนิ นงานอยูใ่ นระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากประชาชนให้ความ
ร่ วมมือในการดําเนินงานโครงการเป็ นอย่างดี ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ บัญชา ขาวงาม (2548) ที่ทาํ การศึกษา
วิจัยเรื่ องการประเมิ นโครงการกองร้ อยน่ าอยู่ กองพันเข้มแข็ง เขตทหารปลอดยาเสพติ ด ผลการศึกษาพบว่า
กระบวนการดําเนิ นงานมี ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เป็ นผลเนื่ องจากการมี ส่วนร่ วมของประชาชน และ
สอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาที่ยงั่ ยืนของ พระธรรมปิ ฎก (2541) ที่กล่าวไว้ว่า การพัฒนาที่ยงั่ ยืนต้องคํานึงถึง
ความเป็ นองค์รวมของทุกๆ ด้าน อย่างสมดุลบนพื้นฐานของทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย
ด้วยการมีส่วนร่ วมของประชาชนในทุกๆ กลุ่ม ด้วยความเอื้ออาทร เคารพซึ่งกันและกัน เพื่อสามารถพึ่งตนเอง มี
คุณภาพดีอย่างเท่าเทียม ดังนั้น การมีส่วนร่ วมของประชาชนจึงมีผลต่อความพึงพอใจในการดําเนินงานโครงการ
5. ประชาชนส่ วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าผลผลิตของของโครงการ มีผลต่อโครงการชุมชนหน้าบ้าน น่า
มอง ในเขตเทศบาลตําบลแพรกษา จังหวัดสมุทรปราการ อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ อาจจะเป็ นเพราะว่าจากผลการ
ดําเนินโครงการที่ผา่ นมา ทําให้ชุมชนมีความสวยงาม สะอาด น่าอยู่ มีความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย ปลอดภัยจาก
โรคติดต่อต่างๆ และช่วยปลูกจิตสํานึกของประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการบ้านเมืองให้ดีข้ ึน
ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของบัญชา ขาวงาม (2548) ที่ศึกษาเรื่ องการประเมินโครงการกองร้ อยน่าอยู่ กองพัน
เข้มแข็ง เขตทหารปลอดยาเสพติด ผลการศึกษาพบว่า ผลผลิตของโครงการมีความเหมาะสมอยู่ในระดับดีมาก
และส่ งผลต่อการปลูกจิตสํานึกด้านการมีส่วนร่ วมของผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ
6. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุ งโครงการชุมชนใสสะอาด หน้าบ้านน่ามอง ในเขตเทศบาลตําบล
แพรกษา อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ คือ คณะกรรมการโครงการควรมีการประชุมกันเพื่อวางแผนงานใน
การดําเนินโครงการ และเพื่อติดตามผลการดําเนินงาน และควรเปิ ดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วม
ในการดําเนิ นการโครงการทุ กขั้น ตอน เทศบาลตําบลแพรกษาควรจะเป็ นศูนย์กลางในการเชื่ อมโยง ติ ด ต่ อ
ประสานงานกับประชาชนในชุมชน เพื่อให้สามารถทํางานร่ วมกันได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งผลวิจยั ดังกล่าวจะ
สอดคล้องกับผลวิจยั ของ คอนสแตนตินอส เคาเทอริ ส และคณะ (2005) ที่ทาํ การศึกษาเรื่ องการพัฒนาสิ่ งแวดล้อม
ที่ยงั่ ยืนในเมื องสมัยใหม่ ซึ่ งพบว่า การวางแผนการพัฒนาสิ่ งแวดล้อมในเมื องโดยการประยุกต์นโยบายที่ ให้
ความสําคัญความสําคัญกับการพัฒนาที่ยงั่ ยืนนั้น จะช่วยให้การพัฒนาสิ่ งแวดล้อมในสังคมเมืองบรรลุผล และ
จากการศึกษาวิจยั นโยบายและวิธีการพัฒนาสิ่ งแวดล้อมในเมื องขนาดกลางของยุโรปสองแห่ งที่ต้ งั อยู่ในเขต
อุตสาหกรรม ซึ่งได้นาํ เอารู ปแบบการพัฒนาสิ่ งแวดล้อมที่ยงั่ ยืนไปประยุกต์ใช้ พบว่า เงื่อนไขทางด้านการพัฒนา
นวัต กรรมใหม่ ๆ รวมถึ งสภาวะเศรษฐกิ จ และสังคมของเมื องที่ ทาํ การศึกษานั้น ไม่ มีนัยสําคัญต่ อการพัฒนา
สิ่ ง แวดล้อ มที่ ย งั่ ยื น และสอดคล้อ งกัน ผลงานวิ จัย ของ แอนดรู ว์ ไครคัน และทอม เพเดอร์ เ ซ่ น (2006) ได้
ทําการศึกษาเรื่ องการพัฒนาระบบการจัดการสิ่ งแวดล้อมเพื่อการดําเนินงานสาธารณะประโยชน์ของเทศบาลเมือง
แคมเดน รัฐนิวเจอร์ซี่ พบว่า การจัดการสิ่ งแวดล้อม ได้แก่ การวิเคราะห์ช่องโหว่ของระบบการจัดการสิ่ งแวดล้อม
การพูดคุยกันในกลุ่มผูด้ าํ เนินงาน การอบรมและการดําเนินการโดยใช้ระบบการจัดการที่วางเอาไว้ ส่ งผลต่อการ
พัฒ นาสิ่ ง แวดล้อ มที่ ย งั่ ยื น นอกจากนี้ ย งั มี ก ารวางกรอบนโยบายเพื่ อ การพัฒ นาแนวทางใหม่ ใ นการจัด การ
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สิ่ งแวดล้อมให้ดีข้ ึน ส่ งผลต่อการลดค่าใช้จ่าย แรงงาน และสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนยิ่งขึ้น ดังนั้นแนวทางการ
พัฒนาโครงการโดยส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของหลายฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง จึงมีผลต่อประสิ ทธิภาพของโครงการ
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1.1 จากผลวิ จัยพบว่า เทศบาลตําบลแพรกษาควรทําโครงการนี้ ต่ อไปและควรเพิ่มงบประมาณ
โครงการให้มากขึ้น เพราะจากผลประเมินการดําเนินงานที่ผา่ นมา พบว่า โครงการชุมชนใสสะอาด หน้าบ้านน่า
มอง มีประโยชน์ต่อชุมชนมาก ควรดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง และเพิม่ งบประมาณให้มากขึ้น
1.2 จากผลการวิจยั พบว่า บริ บทหรื อสภาวะแวดล้อมของโครงการที่มีการเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสาร
อย่างต่อเนื่อง มีผลต่อการดําเนินโครงการชุมชนใสสะอาด หน้าบ้านน่ามอง คือ โครงการช่วยปลูกจิตสํานึกของ
ประชาชนในการมีส่วนร่ วมบริ หารจัดการสิ่ งแวดล้อมได้เป็ นอย่างดี ดังนั้นเทศบาลตําบลแพรกษาจึ งควรเพิ่ม
กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนได้เข้าใจในหลักการและวัตถุประสงค์ของโครงการให้มากกว่าที่
เป็ นอยู่ เพื่อที่ประชาชนจะได้เข้าใจโครงการและเข้ามามีส่วนร่ วมดําเนินงานโครงการมากขึ้น
1.3 จากผลการวิจยั พบว่า ทรัพยากรของโครงการคือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่มีอยู่อย่างเพียงพอและมี
การให้บริ การอย่างรวดเร็ ว มีผลต่อการดําเนิ นโครงการชุ มชนใสสะอาด หน้าบ้านน่ ามอง ในระดับมาก ดังนั้น
เทศบาลตําบลแพรกษาจึ งควรพัฒนาวิธีการในการเก็บรั กษาวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อให้บ ริ ก ารตามโครงการให้เกิ ด
ประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น เช่น จัดหาเครื่ องตัดหญ้า ไม้ดอก ไม้ประดับ หญ้าแผ่น จอบ เสี ยม ถังขยะ ให้เพียงพอ และ
ให้บริ การอย่างรวดเร็ ว ทันต่อการใช้งาน โดยจัดเจ้าหน้าที่ เข้าไปดู แลให้บริ การในงานโครงการอย่างรวดเร็ ว
ราบรื่ น และต่อเนื่อง
1.4 จากผลการวิจยั พบว่า การดําเนิ นงานโครงการชุมชนใสสะอาด หน้าบ้านน่ามอง อยู่ในระดับ
มาก ดังนั้น เทศบาลตําบลแพรกษาจึงควรรักษามาตรฐานในการประสานงาน ติดต่อ และร่ วมมือในการทํางาน
ระหว่างประชาชนในชุ มชนกับเทศบาลตําบลแพรกษาให้เกิ ดความราบรื่ นและต่ อเนื่ อง และควรพัฒนาให้มี
ประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
1.5 จากผลการวิจยั พบว่า ผลผลิ ตของของการดําเนิ นโครงการอยู่ในระดับมาก ดังนั้น เทศบาล
ตําบลแพรกษาจึงควรรักษาผลการดําเนิ นงานโครงการให้ได้มาตรฐาน และควรส่ งเสริ มให้ประชาชนมีส่วนร่ วม
สานต่อโครงการนี้ อย่างต่อเนื่ องต่อไปในหลายด้าน ทั้งด้านการป้ องกันอาชญากรรม การดู แลสุ ขภาพ การออก
กําลังกาย การสื บทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งการส่งเสริ มศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของชุมชน
2. ข้ อเสนอแนะเชิงปฏิบตั ิ
2.1 จากผลการวิจยั พบว่า ประชาชนส่ วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อการดําเนินโครงการชุมชนหน้าบ้าน
น่ามอง ในเขตเทศบาลตําบลแพรกษา จังหวัดสมุทรปราการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ดังนั้น เทศบาลตําบล
แพรกษาควรจัดตั้งคณะกรรมการโดยประชาชนมีส่วนร่ วมวางแผน ดําเนิ นการและประเมินโครงการให้ชดั เจน
เพือ่ ความต่อเนื่องและง่ายต่อการปฏิบตั ิ
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2.2 จากผลการวิจยั พบว่า การร่ วมประชุ มของคณะกรรมการและกลุ่มต่างๆ ตามโครงการ มีการ
ปฎิบตั ิในระดับปานกลาง จึงควรจัดประชุมกรรมการและกลุ่มต่างๆ เพื่อส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมทํางานร่ วมกันมาก
ขึ้นอย่างน้อยเดือนละครั้ง
2.3 จากผลวิจยั พบว่า บริ บทหรื อสภาวะแวดล้อมของโครงการ มีผลต่อการดําเนิ นโครงการอยู่ใน
ระดับปานกลาง ดังนั้น เทศบาลตําบลแพรกษาจึงควรปรับปรุ งด้านบริ บทหรื อสภาวะแวดล้อมของโครงการ โดย
เพิ่มสื่ อต่างๆ ในโครงการ เช่น ป้ ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ โบว์ชัวร์ (Brochure) หรื อแผ่นพับประชาสัมพันธ์
โครงการ เพิ่มเครื่ องกระจายเสี ย งเพื่ อประชาสั ม พันธ์ ข่าวสารโครงการต่ า งๆของเทศบาลผ่านสื่ อต่ างๆ เช่ น
หนังสื อพิมพ์ วิทยุ และเคเบิลทีวีในท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนเข้าใจโครงการและเข้ามามีส่วนร่ วมมากขึ้น
2.4 จากผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยเบื้องต้นคือจํานวนเจ้าหน้าที่โครงการ มีผลต่อการดําเนิ นโครงการ
อยู่ใ นระดับมาก ดังนั้น เทศบาลตําบลแพรกษาจึ ง ควรจะเพิ่ ม เจ้าหน้าที่ ที ม งานโครงการให้เ พีย งพอ เพื่ อไป
ตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ์ที่มีอยูแ่ ล้วว่ามีคุณภาพดีและเพียงพอหรื อไม่ ถ้าชํารุ ด ก็จดั การซ่ อมแซม ถ้าขาดก็จดั สรร
งบประมาณเพื่อจัดซื้อให้เพียงพอต่อไป
2.5 จากผลการวิจยั พบว่า ผลผลิตของของโครงการ อยู่ในระดับมาก ดังนั้น เทศบาลตําบลแพรกษา
จึ ง ควรสนับสนุ น ความดี ความชอบให้กับ คณะทํางาน ควรพัฒนาคณะทํางานโดยให้ฝึ กอบรมเพื่อหาความรู ้
เพิม่ เติมในการทํางาน และควรสนับสนุนให้ทาํ งานอย่างเต็มที่ต่อไป
ข้ อเสนอแนะสํ าหรับการวิจยั ครั้งต่ อไป
1. ควรศึกษาปั ญหาและแนวทางแก้ไขปั ญหาสิ่ งแวดล้อม นํ้าเสี ย ดินเค็ม ในเขตเทศบาลตําบลแพรกษา
อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ เพือ่ ช่วยให้ปัญหาเหล่านี้ในจังหวัดสมุทรปราการลดน้อยลง
2. ควรศึกษาการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาภูมิทศั น์ของชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลตําบลแพรกษา อําเภอ
เมือง จังหวัดสมุทรปราการ เพือ่ ช่วยให้เกิดการเผยแพร่ แนวคิดในการพัฒนาสิ่ งแวดล้อมอย่างจริ งจัง
3. ควรศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อการจัดการสิ่ งแวดล้อมในเขตเทศบาลตําบลแพรกษา อําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรปราการ เพือ่ ช่วยให้การวางแผนจัดการสิ่ งแวดล้อมเกิดประสิ ทธิภาพสู งสุด

บรรณานุกรม

ธนศักดิ์ ชาเจริ ญ. (2546). การประเมินผลโครงการพักชําระหนี้ และลดภาระหนีแ้ ก่ เกษตรกรรายย่อยธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร (ธ.ก.ส.) จังหวัดชลบุรี. วิทยานิพนธ์ปริ ญญารัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา.
บัญชา ขาวงาม. (2548). การประเมินโครงการกองร้ อยน่ าอยู่ กองพันเข้ มแข็ง เขตทหารปลอดยาเสพติด.
วิทยานิพนธ์ปริ ญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต โรงเรี ยนเสนาธิการทหารบก สถาบันวิชาการทหารบก
ชั้นสู ง.
ปรี ดา แย้มเจริ ญวงศ์. (2531). การจัดการขยะมูลฝอย. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
127

วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปี ที่ 10 ฉบับที่ 2
โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

พงศ์ศิริ จันทิวาสน์. (2546). การจัดสิ่ งแวดล้ อมและบรรยากาศการเรียนการสอนทีส่ ั มพันธ์ กบั พฤติกรรมด้ าน
จิตพิสัยของนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดราชบุรี. วิทยานิพนธ์ปริ ญญาครุ ศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยศิลปากร.
พระธรรมปิ ฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). (2541). การพัฒ นาทีย่ งั่ ยืน. กรุ งเทพมหานคร : มูลนิธิโกมลคีมทอง.
สมชาย อ่อนอาษา. (2545). รายงานสถานการณ์ คุณภาพสิ่ งแวดล้ อม สํานักงานนโยบายและสิ่ งแวดล้อม
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 2544. กรุ งเทพมหานคร : วิฑูรย์การปก.
สํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดสมุทรปราการ. (2552). รายงานประจําปี พ.ศ. 2552. สมุทรปราการ : สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ.
Andrew Kricum and Tom pedernsen. (2006). Developing an environmental management system for
Improved public utility performance. [Online]. Retrieved September 22, 2009, from
http://www.ccmua.org/emsabstract.thml.
Kountouris, Konstantinos; Generalis, George; Mylonakis, John. (2005). Urban sustainable environmental
development patterns in modern cities. [online]. Retrieved september 22, 2009, from
http://www.inderscience.com.

128

วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปี ที่ 10 ฉบับที่ 2
โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

การพัฒ นาบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน วิชาการจัดสวนถาด
สํ าหรับกิจกรรมการศึกษาต่ อเนื่องของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน*
A development of Computer Assisted Instruction on Tray Gardens,
for Student of Ongkarak District Non-formal and Informal Education Center.
นางสาวสุดารัตน์ กลิ่นบุบผา**
Miss. Sudarat Klinbubpha

บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาและหาประสิ ทธิ ภาพบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนให้
ได้ตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและผลงานการจัดสวนถาดของผูเ้ รี ยน หลังเรี ยนด้วย
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนและเรี ยนกับวิทยากร ประชากรที่ใช้ในการศึกษาเป็ นผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมวิชาการ
จัดสวนถาด กับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอองครักษ์ จํานวน 40 คน แบ่งเป็ น 2
กลุ่ม กลุ่มละ 20 คน เครื่ องมื อที่ ใช้ในการวิจัยคื อ บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน วิชา การจัดสวนถาด แบบ
ประเมินคุณภาพบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน และแบบประเมินผลงาน
การจัดสวนถาด วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที
ผลการศึกษาพบว่า 1) บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน วิชา การจัดสวนถาด ที่สร้างขึ้นมีประสิ ทธิ ภาพ
เท่ากับ 82.40/82.00 2) ผูเ้ รี ยนที่เรี ยนโดยใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู ง
กว่านักเรี ยนที่เรี ยนกับวิทยากร โดยมีผลงานสวนถาดไม่แตกต่างกัน
Abstract
The objectives of this research were 1) to develop computer assisted instruction on Tray Garden
for student of Ongkarak District Non-Formal and Informal Education Center to the efficiency criterion 80/80
and 2) to compare students’ learning achievement and tray garden performance between of those who studied
by the computer assisted instruction and by teacher in classroom. The research instruments were developed
computer assisted instruction on Tray Garden, learning achievement test, and criterion for assessing tray garden
performance. The sample was 40 students of Ongkarak District Non-Formal and Informal Education Center,
second semester, academic year 2552. Data was analyzed by mean, standard deviation, and t-test.

*
**

บทความวิทยานิพนธ์
ครุ ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสู ตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
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The results of this research showed that the efficiency of developed computer assisted
instruction on Tray Garden was 82.40/82.00. The learning achievement of students learning through developed
computer assisted instruction on Tray Garden was higher than of those who learning in classroom with teacher,
but the garden performance were not different, at the level of statistical significant .05
ความนํา
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ระบุถึงหลักการจัดการศึกษาว่าต้องเป็ นไปเพื่อ
พัฒนาคนไทยให้เป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ท้ งั ร่ างกาย สติปัญญา ความรู ้ และคุณธรรม มีจริ ยธรรม และวัฒนธรรมใน
การดํารงชีวิต สามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข ดังนั้น กระบวนการจัดการศึกษาให้กบั ประชาชนจึงควร
เป็ นการศึกษาที่อยู่ในลักษณะการให้ชีวิตใหม่และปรับปรุ งคุณภาพชี วิตของตนเองให้ดีข้ ึน โดยเฉพาะการศึกษา
วิ ช าอาชี พเพราะการศึ กษาวิ ช าอาชี พ และการศึ กษาพื้ นฐานที่ จ าํ เป็ นที่ สุด สําหรั บ ชี วิต ของบุคคลทําให้บุ คคล
สามารถเพิ่มพูนความรู ้ ทักษะและพัฒนางานอาชี พ และชี วิตความเป็ นอยู่ของตนเองให้ดีข้ ึนได้ เป็ นการพัฒนา
กําลังคนอันเป็ นทรั พยากรที่มีค่าของชาติ เพราะปั จจุบนั ประเทศชาติมีความต้องการที่ จะพัฒนาเศรษฐกิจ และ
อุตสาหกรรม ปรารถนาให้เยาวชนและประชาชนมีอิสระที่จะเลือกวิถีการดําเนินชีวิต อิสระในการประกอบอาชีพ
มีความสามารถในการประกอบอาชีพตามความถนัดและความต้องการของตนเอง
การศึกษาเพือ่ พัฒนาอาชีพ เป็ นการศึกษาเพื่อพัฒนาความรู ้ ความสามารถ และทักษะในการประกอบ
อาชี พของบุคคลเพื่อให้บุคคลสามารถเข้าสู่ อาชี พ สามารถประกอบอาชี พหรื อพัฒนาอาชี พของตนเองได้ โดย
พิจารณาถึงความต้องการในการเรี ยนของแต่ละบุคคล และความเข้าใจในเรื่ องจิตวิทยาผูใ้ หญ่ ทั้งนี้ วิทยากรผูส้ อน
จะต้องเป็ นผูป้ ระกอบอาชี พนั้นหรื อเป็ นผูป้ ระสบความสําเร็ จในการประกอบอาชี พ หรื อเป็ นผูป้ ระกอบการหรื อ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
การจัดสวนถาดเป็ นงานอาชีพหนึ่งที่กาํ ลังได้รับความนิ ยมและมีผสู ้ นใจธุรกิจการจัดสวนขนาดเล็ก
มากขึ้น เช่น สวนถาด สวนแก้ว สวนขวด เพราะสวนขนาดเล็กถือเป็ นศิลปะอย่างหนึ่ง ซึ่ งพัฒนามาจากสวนขนาด
ใหญ่ ผูท้ ี่นิยมส่ วนใหญ่จะต้องมี ความสนใจและรั กงานทางด้านนี้ โดยเฉพาะ การจัดสวนชนิ ดนี้ จะมีประโยชน์
สําหรับผูร้ ักต้นไม้ หรื อต้องการอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติมาก ๆ ธรรมชาติเล็ก ๆ เหล่านี้ สามารถทําให้รู้สึกผ่อนคลาย
จากความตึงเครี ยด เป็ นที่พกั สายตาเวลาเมื่อยล้าจากการทํางาน และยังสามารถสร้ างเป็ นธุ รกิจส่ วนตัวเพื่อเพิ่ม
รายได้
การพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ ที่มุ่งเน้นผูเ้ รี ยนมีความสําคัญเป็ นที่สุด และเพื่อสร้ างความเข้มแข็ง
ให้กบั ชุ มชน ศูนย์บริ การการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอองครั กษ์ จึ งติ ดต่อประสานภูมิ
ปั ญญาท้องถิ่นที่มีความรู ้ความสามารถในการจัดสวนถาด เพื่อมาถ่ายทอดความรู ้ให้กบั ประชาชนที่สนใจเรี ยนรู ้
เรื่ องการจัดสวนถาด เพื่อนําไปประกอบอาชีพและเสริ มความรู ้ให้กบั ตนเอง
จากสภาพการดําเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพวิชาการจัดสวนถาด ศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอองครักษ์ จะจัดกิจกรรมดังกล่าวได้เมื่อมีผเู ้ รี ยนสนใจสมัครเรี ยนครบ 20 คน จึงจะทํา
การเปิ ดการเรี ยนการสอนได้ ทําให้เกิดความไม่สะดวกในการเรี ยนการสอน เพราะเนื่องจากมีคนให้ความสนใจ
ในการเรี ยนแต่ละครั้งไม่พร้อมกัน
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จากปัญหาดังกล่าว ในฐานะที่ผศู ้ ึกษาได้ปฏิบตั ิงานอยูใ่ นศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอําเภอองครักษ์ จึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงการพัฒนานําคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน วิชาการจัดสวนถาด มา
ใช้เพือ่ พัฒนาความสามารถการเรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเองของผูเ้ รี ยน
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพือ่ พัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน วิชาการจัดสวนถาด ให้ได้ตามเกณฑ์ 80/80
2. เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเรื่ องการจัดสวนถาด ระหว่างกลุ่มที่เรี ยนด้วยบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน กับ กลุ่มที่เรี ยนกับวิทยากร
3. เพื่อเปรี ยบเทียบผลงานการจัดสวนถาด ระหว่างกลุ่มที่เรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
และกลุ่มที่เรี ยนกับวิทยากร
สมมติฐานการวิจยั
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนจากการใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสู งกว่าจากการเรี ยนกับวิทยากร
2. ผลงานการจัดสวนถาดระหว่างกลุ่มที่เรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนดีกว่ากลุ่มที่เรี ยนกับ
วิทยากร
ขอบเขตการวิจยั
1. ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้ งนี้ คือ ผูเ้ ข้ารั บการฝึ กอบรมวิชาการจัดสวนถาด กับศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอองครักษ์ จํานวน 40 คน แบ่งเป็ น 2 กลุ่ม คือ
กลุ่มที่ 1 (กลุ่มทดลองที่ 1) เรี ยนกับวิทยากรท้องถิ่น 10 ชัว่ โมง วันละ 3 ชั่วโมง 3 วัน และวัน
สุดท้ายเรี ยน 1 ชัว่ โมง
กลุ่มที่ 2 (กลุ่มทดลองที่ 2) เรี ยนจากบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาการจัดสวนถาด
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ได้แก่
1. บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชา การจัดสวนถาด ที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้นด้วยโปรแกรม
Microsoft Office Power Point 2003 และบันทึกลงในแผ่นซี ดี ติดตั้งในห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ ของศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอองครักษ์
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน แบบปรนัยชนิ ด 4 ตัวเลือก จํานวน 50 ข้อ ซึ่ งมีความ
เชื่อมัน่ 0.82
3. แบบประเมินผลงานการจัดสวนถาด โดยการประเมินเป็ นภาพรวม และการประเมิ นแบบแยก
องค์ประกอบ โดยอิงเกณฑ์การให้คะแนนแบบรู บริ คส์ 5 ระดับ
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4. แบบประเมินคุณภาพบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน โดยใช้แบบประเมิ นจํานวน 2 ชุด คือ แบบ
ประเมินคุณภาพสําหรับผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านเนื้ อหาและแบบประเมินคุณภาพสําหรับผูเ้ ชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีทาง
การศึกษา ซึ่งแบบประเมินทั้ง 2 ชุด โดยมีลกั ษณะเป็ นแบบอัตราประมาณค่า 5 ระดับ
5. แผนการสอนหลักสูตรท้องถิ่นวิชา การจัดสวนถาด
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ดําเนินการติดต่อผูอ้ าํ นวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อําเภอองครักษ์ เพื่อขอความร่ วมมือในการวิจยั ในครั้งนี้
2. ดําเนินการทดลอง โดยมีข้ นั ตอนดังนี้
2.1 ผูว้ ิจยั นําบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาการจัดสวนถาด ที่ปรับปรุ งและ
แก้ไขเรี ยบร้อยติดตั้งไว้ในห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ
องครั กษ์ ดําเนิ นการกับกลุ่มทดลองที่ 1 เรี ยนโดยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนวิชา การจัดสวนถาด เมื่ อจบ
บทเรี ยนแต่ละเรื่ องผูเ้ รี ยนทําใบงานในแต่ละเรื่ องจนครบ 9 เรื่ อง และนําแผนการสอนโดยวิทยากรให้วิทยากร
ดําเนินการสอนวิชา การจัดสวนถาด กับกลุ่มทดลองที่ 2
2.2 ภายหลังสิ้ นสุ ด การเรี ยนการสอนของผูเ้ รี ยนทั้ง 2 กลุ่ ม ให้ผูเ้ รี ยนทําแบบทดสอบวัด ผล
สัมฤทธิ์ทางการเรี ยน และผลงานการจัดสวนถาดคนละ 1 ชิ้น
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. หาค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนจากแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชา การจัด
สวนถาด และคะแนนผลงานการจัดสวนถาดของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
2. หาประสิ ทธิภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาการจัดสวนถาด
3. เปรี ย บเที ย บผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นของกลุ่ ม ทดลองและกลุ่ ม ควบคุม ด้ว ยสถิ ติ ท ดสอบ ที
(t – test independent)
4. เปรี ยบเทียบผลงานการจัดสวนถาดของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ด้วยสถิติทดสอบ ที (t – test
independent)
สรุปผลการวิจยั
1. บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน วิชาการจัดสวนถาดมีประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80 / 80
โดย E1 เท่ากับ 82.40 E2 เท่ากับ 82.00
2. ผูเ้ รี ยนกลุ่มที่เรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสู งกว่าผูเ้ รี ยนที่
เรี ยนกับวิทยากร
3. ผูเ้ รี ยนกลุ่ มที่ เรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่ วยสอน มี ค วามสามารถในการจัด สวนถาดไม่
แตกต่างกับผูเ้ รี ยนที่เรี ยนกับวิทยากร
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อภิปรายผล
1. การวิเ คราะห์ค่าดัช นี ป ระสิ ทธิ ภ าพบทเรี ย นคอมพิว เตอร์ ช่ ว ยสอน วิ ช าการจัด สวนถาด
สําหรับนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรี ยน ที่วิจยั สร้างขึ้นได้คะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบฝึ กหัดคิดเป็ นร้อยละ 82.40
และคะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ หลังเรี ยน 82.00 แสดงว่าบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน วิชาการจัดสวนถาดที่
ผูว้ ิจยั สร้างขึ้นมีประสิ ทธิ ภาพ E1 เท่ากับ 82.40 E2 เท่ากับ 82.00 สู งกว่าเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้ 80/80 ซึ่ งสอดคล้องกับของ
สุ ขเกษม อยู่โต (2540, หน้า 140) ได้พฒั นาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนวิชา ประวัติการถ่ายภาพ หลักสู ตร
ภาพถ่าย ระดับปริ ญญาตรี สําหรับเป็ นเครื่ องมือสอนในวิชาประวัติการถ่ายภาพและหาประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน 90/90 ผลการวิ จัย พบว่ า บทเรี ยนคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอนวิ ช าประวัติ ก ารถ่ า ยภาพที่ พ ัฒ นาขึ้ น มี
ประสิ ทธิ ภาพอยู่ในเกณฑ์ 91.83/91.11 สามารถนําไปใช้เป็ นเครื่ องช่วยสอนได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ พิสุทธิ์ แสง
สัตยา (2547) ได้พฒั นาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดีย เรื่ อง กระบวนการการเปลี่ยนแปลงของโลก กลุ่มตัวอย่างที่
ใช้เป็ นนักเรี ยนระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนสารสานน์พิทยา เขตยานนาวา กรุ งเทพมหานคร จํานวน 48
คน ผลการวิจยั พบว่า บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีประสิ ทธิ ภาพอยูใ่ นเกณฑ์ 97.40/95.96 เป็ นไปตามเกณฑ์ที่
กําหนดไว้ ศิริขวัญ บานที (2547) ได้พฒั นาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดีย เรื่ อง สังคมประชาธิ ปไตย สําหรับ
นักเรี ยนช่วงชั้นที่ 3 จํานวน 48 คน จากการวิจยั พบว่า บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดียมีประสิ ทธิ ภาพ 89.00/90.50
และจากการประเมิ นด้านเนื้ อหาและด้านเทคโนโลยีอยู่ใ นระดับ ดี มาก และบทเรี ย นคอมพิว เตอร์ ช่ ว ยสอน
วิชาการจัดสวนถาด สําหรับนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรี ยน ที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้นมีประสิ ทธิ ภาพสู งกว่าเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้
เนื่องจากการพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ที่ผา่ นขั้นตอนกระบวนการสร้างอย่างเป็ นระบบ และมีความเหมาะสม มี
การศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการจัดสวนถาด ขั้นตอนการออกแบบบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ตรวจสอบแก้ไข
จากผูเ้ ชี่ยวชาญผูม้ ีประสบการณ์ ด้านเนื้อหาการจัดสวนถาด และด้านเทคโนโลยี แล้วนําไปทดลองกลุ่มย่อย กลุ่ม
เล็ก และภาคสนาม ทําให้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน วิชาการจัดสวนถาด สําหรั บนักศึกษาการศึกษานอก
โรงเรี ยน สามารถสื่ อความหมาย ขั้นตอน วิธีการจัดสวนถาดให้กบั ผูเ้ รี ยนได้อย่างเหมาะสม สี ของภาพ ขนาดของ
ตัวอักษร ขนาดของภาพประกอบ ทําให้ผเู ้ รี ยนสามารถเข้าใจเนื้อหาการจัดสวนถาดได้เป็ นอย่างดี เมื่อผูเ้ รี ยนมีขอ้
สงสัยสามารถย้อนกลับ ไปดู เรื่ องที่ ย งั สงสัย ได้ ทําให้กลุ่ ม ทดลองเข้าใจบทเรี ยนได้ชัด เจน ส่ งผลให้คะแนน
แบบฝึ กหัดและคะแนนแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสู ง
2. ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน วิชาการจัดสวนถาด ของนักศึกษาการศึกษา
นอกโรงเรี ย น ที่ เ รี ย นด้ว ยบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ช่ว ยสอน วิ ช าการจัดสวนถาด กับ ผูเ้ รี ย นที่ เ รี ยนกับวิ ท ยากร
แตกต่ างกัน โดยผูเ้ รี ยนที่ เรี ยนด้ว ยบทเรี ย นคอมพิวเตอร์ ช่ว ยสอน วิช าการจัด สวนถาด มี คะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนสู งกว่าผูเ้ รี ยนที่เรี ยนกับวิทยากร ซึ่ งผลการวิจยั สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ และสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ ลักษณาพร โรจน์ทกั ษ์กุล (2540, หน้า 94) ได้ศึกษาการพัฒนาและหาประสิ ทธิ ภาพชองบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนระบบมัลติมีเดีย เรื่ อง โสตทัศนอุปกรณ์ประเภทเครื่ องฉายกับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ปี ที่
1 โดยกลุ่มทดลองเรี ยนจากบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนระบบมัลติมีเดี ยรวม 4 สัปดาห์ 8 คาบการเรี ยน กลุ่ม
ควบคุมเรี ยนโดยวิธีการสอนแบบปกติ การศึกษาวิจยั พบว่า กลุ่มทดลองมี ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสู งกว่ากลุ่ม
ควบคุ ม ชนัน ทร์ เขตตลาด (2542, หน้า 79) ได้วิ จัย เปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นวิ ช าสร้ า งเสริ ม
ประสบการณ์ชีวิตของนักเรี ยนชั้นประถมปี ที่ 4 ที่เรี ยนโดยใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกับการเรี ยนแบบปกติ
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จํานวน 60 คน โรงเรี ยนวัฒนาวิทยาลัย ที่กาํ ลังศึกษาอยู่ในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2542 โดยแบ่งกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 30 คน ผลการวิจยั ปรากฏว่า บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
และพัฒนาการทางการเรี ยนสู งกว่านักเรี ยนที่เรี ยนแบบปกติ อรวรรณ นิ่ มตะลุง (2545, หน้า 78) ได้ศึกษาการ
สร้ างบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนวิชาคณิ ตศาสตร์ เรื่ องการแก้โจทย์ปัญหาการลบสําหรั บนักเรี ยนที่มีความ
บกพร่ องทางสติปัญญาระดับเรี ยนได้ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 ผลการวิจยั พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยน
ที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางสติ ปั ญ ญาระดับ เรี ย นได้ช้ ัน ประถมศึ ก ษาปี ที่ 2 จากการทดสอบด้ว ยแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน หลังจากเรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนสู งกว่าผลสัมฤทธิ์ ก่ อนเรี ยน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .001 สุ วิทย์ ไวยกุล (2538, หน้า 183) ได้วิจยั และทดลองเกี่ยวกับผลการใช้บทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนที่มีต่อการตัดสิ นใจในการออกแบบ กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักศึกษาชั้นปี ที่ 2 หลักสู ตรปริ ญญา
ตรต่อเนื่อง 2 ปี สาขาเทคโนโลยีการก่อสร้าง ภาควิชาอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สถาบันราช
ภัฎจันทรเกษม จํานวน 90 คน แบ่งออกเป็ นกลุ่มทดลอง 2 กลุ่ม กลุ่มควบคุม 1 กลุ่ม กลุ่มละ 30 คน ผลการวิจยั
พบว่า บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน มีผลต่อการตัดสิ นใจที่ดีข้ ึนกับผูเ้ รี ยนคือผลจากการใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์
ช่ ว ยสอน เรื่ อ งหลัก การออกแบบ ทํา ให้ก ารตัด สิ น ใจในการออกแบบของกลุ่ ม ทดลองที่ เ รี ย นจากบทเรี ย น
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนสู งกว่าที่ไม่ได้เรี ยน และแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ .05 ดังนั้น จึงแสดงให้เห็นว่า
ผลจากการที่ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนที่ ได้รับการเรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน สู งกว่า
ผูเ้ รี ย นที่ เรี ย นกับวิ ทยากร เนื่ องจากผูเ้ รี ย นที่ เรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิว เตอร์ ช่ วยสอนสามารถย้อนกลับ ไปยัง
บทเรี ยนเพื่อทบทวนความรู ้ และข้อสงสัยได้ดว้ ยตัวเอง
3. ผลการวิเคราะห์คะแนนผลงานการจัดสวนถาดของผูเ้ รี ยนที่เรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วย
สอน วิชาการจัดสวนถาด กับผูเ้ รี ยนที่เรี ยนกับวิทยากร พบว่า คะแนนผลงานการจัดสวนถาดของผูเ้ รี ยนที่เรี ยน
ด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและเรี ยนกับวิทยากร ไม่มีความแตกต่างกัน ซึ่ งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั
ไว้ ซึ่งอาจจะเกิดจากการเรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและการเรี ยนด้วยวิทยากร ผูเ้ รี ยนมีความสามารถ
ในการนําความรู ้ไปประยุกต์ใช้เท่ากัน
ข้ อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนอซึ่ งอาจเป็ นประโยชน์ต่อการจัดการเรี ยนรู ้และการ
ศึกษาวิจยั ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจยั ไปใช้
1.1 บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน วิชาการจัดสวนถาด ช่ วยให้ผูเ้ รี ยนรู ้ สึกพอใจและไม่เกิด
ความกดดันขณะเรี ยน ผูเ้ รี ยนไม่รู้สึกเครี ยดในระหว่างที่เรี ยน สามารถย้อนกลับไปศึกษาเนื้ อหาที่ไม่เข้าใจได้
จนกว่าผูเ้ รี ยนจะเข้าใจ
1.2 ด้านผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนที่เรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน จะสู งกว่า
การเรี ยนด้วยวิธีการเรี ยนแบบปกติ เนื่องจากผูเ้ รี ยนสามารถย้อนกลับมาศึกษาเนื้อหาเรื่ องที่ตนเองไม่เข้าใจ
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1.3 ด้านผลงานการจัดสวนถาด ผูเ้ รี ยนที่เรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนไม่มีความ
แตกต่ า งกับ ผูเ้ รี ย นที่ เรี ย นกับวิ ทยากร เนื่ อ งจากการนําเสนอตัว อย่างของผลงานการจัด สวนถาดในบทเรี ย น
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีมากพอทําให้ผเู ้ รี ยนเกิดจินตนาการในการจัดสวนถาด
2. ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป
2.1 ควรสร้างบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนในวิชาอื่น ๆ ตามหลักสู ตรพัฒนาอาชี พของสํานัก
บริ หารงานการศึกษานอกโรงเรี ยนเพื่อสร้างองค์ความรู ้ที่มีความหลากหลายให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดกับประชาชน
ที่สนใจเรี ยนรู ้หลักสู ตรพัฒนาอาชีพ
2.2 ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับความคิดเห็นและพฤติกรรมของผูเ้ รี ยนในการจัดการเรี ยนการสอน
ด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เพื่อทราบความต้องการและความสามารถที่ แท้จริ งของผูเ้ รี ยน เพื่อนํามา
พัฒนาการสื่ อการเรี ยนการสอนของสํานักงานบริ หารงานการศึกษานอกโรงเรี ยน
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การวิจยั ครั้ งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อประเมินความคิดเห็นที่มีต่อหลักสู ตรการควบคุมโครงสร้างพื้นฐาน
สําหรั บนักศึ กษาฝึ กประสบการณ์ สายอาชี วศึกษา บริ ษทั ยูเนี่ ย นอุตสาหกรรมสิ่ งทอจํากัด (มหาชน) จังหวัด
สมุทรปราการ โดยใช้กรอบความคิดเห็นตามรู ปแบบการประเมินแบบซิป (CIPP Model) ประเมินใน 4 ด้าน คือ
ด้านบริ บท ด้านปั จจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต เครื่ องมือในการวิจยั เป็ นแบบสอบถามแบบ
มาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยเก็บข้อมูลจากผูต้ อบแบบสอบถาม จํานวน 70 คน ประกอบด้วยนักศึกษาฝึ ก
ประสบการณ์ จํานวน 50 คน ผูฝ้ ึ กสอน จํานวน 10 คน และผูบ้ งั คับบัญชาผูฝ้ ึ กสอน จํานวน 10 คน วิเคราะห์ขอ้ มูล
โดยใช้ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจยั พบว่า ด้านบริ บทพบว่าวัตถุประสงค์ของหลักสู ตรมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ด้าน
ปั จ จัย เบื้ อ งต้น พบว่ า โครงสร้ า งหลัก สู ต ร เนื้ อ หาหลัก สู ต ร คุ ณ ลัก ษณะผูฝ้ ึ กสอน คุ ณ ลัก ษณะนัก ศึ ก ษาฝึ ก
ประสบการณ์ สื่ อการเรี ยนการสอน วัสดุ อุปกรณ์ และอาคารสถานที่ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ด้าน
กระบวนการพบว่า การจัดการเรี ยนการสอน การนิเทศ และการประเมินผลการเรี ยน มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับ
มาก ด้านผลผลิตพบว่า คุณภาพของนักศึกษาฝึ กประสบการณ์ ที่จบหลักสู ตรการควบคุมโครงสร้ างพื้นฐาน มี
คุณสมบัติเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก
Abstract
The purpose of this research was to evaluate opinion toward the Infrastructure Control Curriculum for
vocational education experience training students at Union Textile Industry Public Company Limited in
Samutprakarn. The CIPP Model was used for the framework in this evaluation, consisting of 4 aspects:
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contexts, inputs, processes, and products. The research instruments was five rating scale questionnaire. The data
were collected from 70 persons who were 50 experience training students, 10 instructors, and 10
superintendents, and were analyzed by frequency, mean, percentage, and standard deviation.
The results revealed that: The curriculum’s objectives were appropriated with context at high level.
The contents of curriculum, the structures of curriculum, the quality of instructors, the quality of experience
training students, instructional medias, materials, and places were appropriated at high level for the inputs
aspect. The teaching and learning management, supervision, and the evaluation were appropriated at high level
for the processes aspect. The quality of experience training students who finished the training were appropriated
at high level for the products aspect.
ความนํา
การฝึ กประสบการณ์ของนักศึกษาต้องอาศัยหลักสู ตรเป็ นเครื่ องมือนําทาง ซึ่ งประกอบด้วยเนื้ อหาวิชา
แผนการสอน วิธีการสอน การประเมินผลการเรี ยน เอกสาร วัสดุ อุปกรณ์ และอาคารสถานที่ ดังนั้นหลักสู ตรจึง
เปรี ยบเสมือนหัวใจหรื อหลักสําคัญของการจัดการศึกษาเพื่อฝึ กประสบการณ์ให้แก่นกั ศึกษา ซึ่งหลักสู ตรพยายาม
จะทําให้จุดประสงค์ทางการศึ กษาบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ ในระดับหนึ่ ง โดยจุ ดประสงค์ทางการศึกษาจะผูกติ ดกับ
ปรัชญาของความต้องการของประเทศ และสังคม ความพึงพอใจของประชาชน และความต้องการทางจิตวิทยา
ของปั จเจกบุคคล อย่างไร ก็ตามหลักสู ตรทุกหลักสู ตรเมื่ อใช้ไประยะหนึ่ งแล้วจะต้องมี การประเมิ นหลักสู ตร
เพราะการประเมินหลักสู ตร คือกระบวนที่ประกอบด้วยการอธิ บาย และขยายรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการใช้
ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสิ นใจ การประเมินเพื่อตัดสิ นใจเกี่ยวกับการวางแผน การตัดสิ นใจเกี่ยวกับโครงสร้าง
การตัดสิ นใจเกี่ ยวกับการดําเนิ นการ และการตัดสิ นใจเมื่ อสิ้ นสุ ดโครงการ โดยมี วตั ถุประสงค์เพื่อตรวจสอบ
ความสําเร็ จของการใช้หลักสู ตร จึงเรี ยกวิธีการประเมินว่าการตัดสิ นใจเกี่ยวกับความสําเร็ จของการใช้หลักสู ตร
เป็ นการหาคุณค่าของหลักสู ตรว่าตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ และบรรลุผลมากน้อยเพียงใด (Stufflebeam &
others , 1971, p. 128)
บริ ษทั ยูเนี่ ยนอุตสาหกรรมสิ่ งทอจํากัด (มหาชน) เป็ นสถานประกอบการอุตสาหกรรมด้านสิ่ งทอแห่ ง
หนึ่ งในจังหวัดสมุทรปราการ ในแต่ละปี จะมีนกั ศึกษาจากสถาบันต่างๆ เข้ารับการฝึ กงานจากบริ ษทั จากสถิติปี
พ.ศ. 2549 มีนกั ศึกษาฝึ กประสบการณ์จากสถาบันการศึกษาต่างๆ มาฝึ กงานที่บริ ษทั จํานวนทั้งสิ้ น 66 คน ใน
อดีตเมื่อปี พ.ศ. 2544 คณะทํางานด้านระบบการบริ หารงานคุณภาพของบริ ษทั ยูเนี่ ยนอุตสาหกรรมสิ่ งทอจํากัด
(มหาชน) ได้จดั ทําระเบียบปฏิบตั ิงานเรื่ องการควบคุมโครงสร้างพื้นฐาน สําหรับการซ่อมบํารุ งเครื่ องจักรปั่ นด้าย
และเครื่ องจักรทอผ้า ตลอดจนได้ดาํ เนินการปรับปรุ งแก้ไขเนื้อหาของระเบียบปฏิบตั ิงานการควบคุมโครงสร้าง
พื้นฐานเป็ นระยะๆ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการปฏิบตั ิงาน ในปั จจุบนั ระเบียบปฏิบตั ิงานการควบคุมโครงสร้าง
พื้นฐานนี้ ใช้เป็ นหลักสู ตรการฝึ กอบรม และทบทวนการปฏิ บตั ิงานสําหรั บพนักงานซ่ อมบํารุ งเครื่ องจักรของ
บริ ษทั ยูเ นี่ ย นอุตสาหกรรมสิ่ งทอจํากัด (มหาชน) และนํามาใช้เ ป็ นหลักสู ต รในการฝึ กงานของนักศึ กษาฝึ ก
ประสบการณ์ ด้วย จากอดี ตจนถึ ง ปั จ จุ บ ันยังไม่ ได้ทาํ การศึ กษา และประเมิ นผลการใช้หลักสู ตรการควบคุ ม
โครงสร้างพื้นฐานอย่างเป็ นระบบว่ามีความเหมาะสมกับความต้องการของนักศึกษาหรื อไม่ นักศึกษา มีความรู ้
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ความสามารถ และทักษะตรงตามวิชาชี พหรื อไม่ ตลอดจนสามารถประกอบอาชี พหรื อสามารถทํางานได้จริ ง
หรื อไม่ (บริ ษทั ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่ งทอจํากัด (มหาชน), 2549, หน้า 1)
ผูว้ ิจัยเห็ นว่าควรมี การประเมิ นความคิดเห็ นที่ มีต่อหลักสู ตรการควบคุมโครงสร้ างพื้นฐาน สําหรั บ
นักศึกษาฝึ กประสบการณ์ สายอาชีวศึกษา บริ ษทั ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่ งทอจํากัด (มหาชน) จังหวัดสมุทรปราการ
เพื่อที่จะได้นาํ ข้อมูลจากผลการวิจยั มาใช้ในการปรับปรุ งแก้ไข และพัฒนาหลักสู ตรให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ในปัจจุบนั
รู ป แบบที่ ใ ช้ใ นการประเมิ น หลัก สู ต รมี ห ลายรู ป แบบด้ว ยกัน ได้แ ก่ แนวคิ ด โมเดิ ล ซิ ป ของ สตัฟ เฟิ ลบี ม
(stufflebeam’s CIPP Model) แนวความคิดแบบจําลองของ R.W. Tyler และแนวความคิดของ Stake เป็ นต้น แต่
รู ปแบบที่นกั วิชาการนิยมใช้กนั มาก คือรู ปแบบการประเมินแบบ CIPP Model เนื่องจากเป็ นรู ปแบบการประเมินที่
ให้สารสนเทศเพื่อการวางแผนนําไปสู่ การปฏิบตั ิเพื่อการปรับปรุ ง และพัฒนาตลอดจนการกําหนดอนาคต หรื อ
กล่าวได้ว่ารู ปแบบการประเมิ นตามแนวคิด CIPP Model เป็ นรู ปแบบการประเมินเพื่อพัฒนา และประกัน
ประสิ ทธิ ผลของสิ่ งที่จะประเมิ นได้เป็ นอย่างดี ดังนั้นในการประเมิ นความคิดเห็นที่มีต่อหลักสู ตรการควบคุม
โครงสร้างพื้นฐาน ผูว้ ิจยั จึงใช้กรอบความคิดเห็นตามรู ปแบบการประเมินแบบ CIPP Model ของสตัฟเฟิ ลบีม
เนื่ องจากเป็ นรู ป แบบการประเมิ น ที่ ไ ด้ขอ้ มู ลสารสนเทศทุ กด้าน ได้แก่ ด้านบริ บท ด้านปั จ จัยเบื้ องต้น ด้าน
กระบวนการ และด้านผลผลิต เพื่อนําข้อมูลมาใช้ในการวางแผน การปรั บปรุ งแก้ไข และพัฒนาหลักสู ตรการ
ควบคุมโครงสร้างพื้นฐานให้ดียงิ่ ขึ้น
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
เพื่ อ ประเมิ น ความคิ ด เห็ น ที่ มี ต่ อ หลัก สู ต รการควบคุ ม โครงสร้ า งพื้ น ฐาน สํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษาฝึ ก
ประสบการณ์ สายอาชี วศึกษา บริ ษทั ยูเนี่ ยนอุตสาหกรรมสิ่ งทอจํากัด (มหาชน) จังหวัดสมุทรปราการ โดยใช้
กรอบการประเมิน ความคิดเห็นตามรู ปแบบจําลองซิป (CIPP Model)
ขอบเขตของการวิจยั
ในการประเมินความคิดเห็นที่มีต่อหลักสู ตรการควบคุมโครงสร้างพื้นฐาน ผูว้ ิจยั ใช้กรอบการประเมิน
ตามรู ปแบบจําลองซิป (CIPP Model) ตามแนวความคิดของสตัฟเฟิ ลบีม ประเมินใน 4 ด้าน ดังนี้
1. ด้านบริ บท ได้แก่ ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของหลักสู ตรการควบคุมโครงสร้างพื้นฐานกับ
สภาพของสังคม เศรษฐกิจ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ความต้องการของตลาดแรงงาน และความต้องการของ
นักศึกษา
2. ด้านปั จจัยเบื้องต้น ได้แก่ ความเหมาะสมของโครงสร้ างหลักสู ตรการควบคุมโครงสร้ างพื้นฐาน
เนื้ อหาหลักสู ตรการควบคุมโครงสร้างพื้นฐาน คุณลักษณะผูฝ้ ึ กสอน คุณลักษณะนักศึกษาฝึ กประสบการณ์ สื่ อ
การเรี ยนการสอน วัสดุ อุปกรณ์ และอาคารสถานที่
3. ด้านกระบวนการ ได้แก่ ความเหมาะสมของการจัดการเรี ยนการสอน การนิเทศ และการประเมินผล
การเรี ยนหลักสูตรการควบคุมโครงสร้างพื้นฐาน
4. ด้านผลผลิต ได้แก่ ความเหมาะสมของคุณภาพนักศึกษาฝึ กประสบการณ์ที่จบหลักสู ตรการควบคุม
โครงสร้างพื้นฐาน
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วิธีการศึกษา
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ในครั้ งนี้ ได้แก่ ผูฝ้ ึ กสอน จํานวน 10 คน ผูบ้ งั คับบัญชาผูฝ้ ึ กสอน จํานวน 10
คน ซึ่ งเป็ นพนักงานบริ ษทั ยูเนี่ ยนอุตสาหกรรมสิ่ งทอจํากัด (มหาชน) จังหวัดสมุทรปราการ และกลุ่มตัวอย่าง
ได้แก่ นักศึกษาฝึ กประสบการณ์ สายอาชีวศึกษา จากสถาบันอาชีวศึกษาต่างๆ ในปี การศึกษา 2552 จํานวน 50 คน
รวมประชากร และกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 70 คน
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้เป็ นแบบสอบถามแบบมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ การเก็บรวบรวม
ข้อมูล ผูว้ ิจยั ส่ งแบบสอบถามให้กบั นักศึกษาฝึ กประสบการณ์ ผูฝ้ ึ กสอน และผูบ้ งั คับบัญชาผูฝ้ ึ กสอนด้วยตนเอง
และขอรับแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจยั
ผลการวิจยั เรื่ องการประเมินความคิดเห็นที่มีต่อหลักสูตรการควบคุมโครงสร้างพื้นฐาน สรุ ปผลได้ดงั นี้
1. ด้านบริ บท พบว่านักศึกษาฝึ กประสบการณ์ ผูฝ้ ึ กสอน และผูบ้ งั คับบัญชาผูฝ้ ึ กสอน มีความคิดเห็นว่า
ในภาพรวม และแต่ละรายการของวัตถุประสงค์หลักสูตรมีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
ข้อ
1.
2.
3.
4.
5.

รายการ
สภาพของสังคม
สภาพของเศรษฐกิจ
สภาพความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ความต้องการของตลาดแรงงาน
ความต้องการของนักศึกษา
รวม



3.93
3.57
3.83
3.81
3.80
3.79

นักศึกษา
S.D
ระดับ
0.61
มาก
0.76
มาก
0.77
มาก
0.72
มาก
0.69
มาก
0.71
มาก



3.65
3.53
3.77
3.59
4.00
3.71

ผูฝ้ ึ กสอน
S.D
ระดับ
0.51
มาก
0.75
มาก
0.45
มาก
0.82
มาก
0.48
มาก
0.60
มาก



3.90
3.55
4.00
3.75
3.75
3.79

ผูบ้ งั คับ บัญชา
S.D
ระดับ
0.32
มาก
0.53
มาก
0.57
มาก
0.66
มาก
0.66
มาก
0.55
มาก



3.83
3.55
3.87
3.72
3.85
3.76

รวม
S.D
0.48
0.68
0.60
0.74
0.61
0.62

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

2. ด้านปั จจัยเบื้องต้น
2.1 โครงสร้างหลักสู ตร พบว่านักศึกษาฝึ กประสบการณ์ ผูฝ้ ึ กสอน และผูบ้ งั คับบัญชาผูฝ้ ึ กสอน มี
ความคิดเห็นว่า ในภาพรวม และแต่ละรายการของโครงสร้างหลักสูตรมีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความเหมาะสมของโครงสร้างหลักสูตร
ข้
อ
1.
2.
3.

รายการ
ระยะเวลาที่ใช้ในการฝึ กงาน
จํานวนชัว่ โมงภาคทฤษฎี
จํานวนชัว่ โมงภาคปฏิบตั ิ
รวม



3.90
3.84
3.87
3.87

นักศึกษา
S.D
ระดับ
0.84
มาก
0.91
มาก
0.80
มาก
0.85
มาก



4.00
4.00
4.11
4.04

ผูฝ้ ึ กสอน
S.D
ระดับ
0.50
มาก
0.47
มาก
0.42
มาก
0.46
มาก



3.90
3.70
3.80
3.80

ผูบ้ งั คับ บัญชา
S.D
ระดับ
0.74
มาก
0.68
มาก
0.63
มาก
0.68
มาก



3.93
3.85
3.93
3.90

รวม
S.D
0.69
0.69
0.62
0.67

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก

2.2 เนื้อหาหลักสู ตร พบว่านักศึกษาฝึ กประสบการณ์ ผูฝ้ ึ กสอน และผูบ้ งั คับบัญชาผูฝ้ ึ กสอน มีความ
คิดเห็นว่า ในภาพรวม และแต่ละรายการของเนื้ อหาหลักสู ตรมีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก ยกเว้นเรื่ องความ
ทันสมัย และความน่าสนใจ ที่ผฝู ้ ึ กสอนเห็นว่ามีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับปานกลาง
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ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความเหมาะสมของเนื้อหาหลักสู ตร
ข้อ

รายการ

1.
2.
3.

วัตถุประสงค์ของรายวิชา
เนื้อหาด้านทฤษฎี
ความทันสมัย

4.

ความน่าสนใจ

5.
6.
7.

ความยากง่ายของวิชาในการฝึ กงาน
พื้นฐานความรู ้ของนักศึกษา
สามารถนําไปประยุกต์ใช้ตามสายอาชีพ
รวม



4.03
3.80

นักศึกษา
S.D
ระดับ
0.59
มาก
0.81
มาก



3.95
3.95

3.81

0.72

มาก

3.45

3.91

0.75

มาก

3.39

3.90
3.78
4.12
3.91

0.63
0.81
0.66
0.71

มาก
มาก
มาก
มาก

3.56
3.62
4.00
3.70

ผูฝ้ ึ กสอน
S.D
ระดับ
0.42
มาก
0.69
มาก
ปาน
0.62
กลาง
ปาน
0.72
กลาง
0.62
มาก
0.62
มาก
0.50
มาก
0.60
มาก

ผูบ้ งั คับ บัญชา
S.D
ระดับ
3.95
0.52
มาก
3.95
0.71
มาก

3.98
3.90

รวม
S.D
0.51
0.74

ระดับ
มาก
มาก

3.60

0.70

มาก

3.62

0.68

มาก

3.75

0.66

มาก

3.68

0.71

มาก

3.70
3.80
3.90
3.81

0.56
0.69
0.55
0.63

มาก
มาก
มาก
มาก

3.72
3.73
4.01
3.81

0.60
0.71
0.57
0.65

มาก
มาก
มาก
มาก





2.3 คุ ณลักษณะผูฝ้ ึ กสอน พบว่านักศึ กษาฝึ กประสบการณ์ และผูบ้ ังคับบัญชาผูฝ้ ึ กสอน มี ความ
คิดเห็นว่าในภาพรวม และแต่ละรายการของคุณลักษณะผูฝ้ ึ กสอนมีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก
ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความเหมาะสมของคุณลักษณะผูฝ้ ึ กสอน
ข้อ
1.
2.
3.

รายการ
ความรู ้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน
บุคลิกภาพ
วุฒิการศึกษา



4.13
3.87
3.86

นักศึกษา
S.D
0.65
0.63
0.75

ระดับ
มาก
มาก
มาก

ผูบ้ งั คับ บัญชา
S.D
ระดับ
4.15
0.69
มาก
3.85
0.58
มาก
3.90
0.50
มาก




4.14
3.86
3.88

รวม
S.D
0.67
0.61
0.63

ระดับ
มาก
มาก
มาก

ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความเหมาะสมของคุณลักษณะผูฝ้ ึ กสอน (ต่อ)
ข้อ

รายการ


4.
5.
6.
7.
8.
9.
10

ความรับผิดชอบต่อหน้าที่
คุณธรรมและจรรยาบรรณ
ความสัมพันธ์ที่ดีกบั นักศึกษา
การยอมรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษา
ความสามารถถ่ายทอดความรู ้
การใช้ภาษาที่ เข้าใจง่าย
ความสามารถใช้สื่อการเรี ยนการสอน
รวม

4.01
3.92
4.05
3.96
4.02
3.81
3.94
3.96

นักศึกษา
S.D
0.73
0.64
0.65
0.77
0.73
0.70
0.70
0.70

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก



4.05
3.95
3.90
3.70
3.85
4.10
3.80
3.93

ผูบ้ งั คับ บัญชา
S.D
ระดับ
0.78
มาก
0.71
มาก
0.55
มาก
0.47
มาก
0.24
มาก
0.65
มาก
0.40
มาก
0.56
มาก



4.02
3.94
3.98
3.83
3.94
3.96
3.87
3.94

รวม
S.D
0.76
0.68
0.67
0.62
0.49
0.68
0.55
0.64

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

2.4 คุณลักษณะนักศึกษาฝึ กประสบการณ์ พบว่าผูฝ้ ึ กสอน และผูบ้ งั คับบัญชาผูฝ้ ึ กสอน มีความคิดเห็น
ว่าในภาพรวม และแต่ละรายการของคุณลักษณะนักศึกษาฝึ กประสบการณ์มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก
ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความเหมาะสมของคุณลักษณะนักศึกษาฝึ กประสบการณ์
ข้อ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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รายการ
ความรู ้ ความสามารถ
ทักษะพื้นฐานด้านช่าง
บุคลิกภาพ
ความรับผิดชอบ
ความคิดสร้างสรรค์
คุณธรรมและจรรยาบรรณ
ความสัมพันธ์ที่ดีกบั เพื่อนนักศึกษา
ความสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูฝ้ ึ กสอน
รวม



3.67
3.78
3.56
4.00
3.73
3.84
3.84
3.89
3.79

ผูฝ้ ึ กสอน
S.D
0.60
0.56
0.73
0.87
0.66
0.52
0.71
0.67
0.67

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก


3.95
3.70
4.00
4.00
3.75
3.85
3.60
3.90
3.84

ผูบ้ งั คับ บัญชา
S.D
ระดับ
0.37
มาก
0.58
มาก
0.00
มาก
0.47
มาก
0.45
มาก
0.37
มาก
0.52
มาก
0.57
มาก
0.42
มาก


3.81
3.74
3.78
4.00
3.74
3.85
3.72
3.90
3.82

รวม
S.D
0.49
0.57
0.37
0.67
0.56
0.45
0.62
0.62
0.54

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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2.5 สื่ อ การเรี ยนการสอน วัส ดุ และอุ ป กรณ์ พบว่ า นัก ศึ ก ษาฝึ กประสบการณ์ ผู ฝ้ ึ กสอน และ
ผูบ้ งั คับบัญชาผูฝ้ ึ กสอน มี ความคิดเห็นว่า ในภาพรวม และแต่ ละรายการของสื่ อการเรี ยนการสอน วัสดุ และ
อุปกรณ์มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก
ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความเหมาะสมของสื่ อการเรี ยนการสอน วัสดุ และอุปกรณ์
ข้อ
1.
2.
3.
4.

รายการ
ความทันสมัย
คุณภาพ
ความหลากหลาย
ความเพียงพอ
รวม

นักศึกษา
S.D
ระดับ
0.82
มาก
0.70
มาก
0.71
มาก
0.69
มาก
0.73
มาก


3.86
3.81
3.85
3.88
3.85

ผูฝ้ ึ กสอน
S.D
0.72
0.55
0.52
0.44
0.56


3.62
3.78
3.62
3.78
3.70

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก


3.70
3.80
3.90
3.90
3.83

ผูบ้ งั คับ บัญชา
S.D
ระดับ
0.48
มาก
0.63
มาก
0.57
มาก
0.32
มาก
0.50
มาก


3.73
3.80
3.79
3.85
3.79

รวม
S.D
0.67
0.63
0.60
0.48
0.60

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

2.6 อาคารสถานที่ พบว่านักศึกษาฝึ กประสบการณ์ ผูฝ้ ึ กสอน และผูบ้ งั คับบัญชาผูฝ้ ึ กสอน มีความ
คิดเห็นว่า ในภาพรวม และแต่ละรายการของอาคารสถานที่มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก
ตารางที่ 7 ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความเหมาะสมของอาคารสถานที่
ข้อ

รายการ

1.
2.
3.

ห้องฝึ กอบรมภาคทฤษฎี
สถานที่ฝึกภาคปฏิบตั ิ
ความเป็ นระเบียบของอาคารสถานที่
ฝึ กงาน
รวม

3.99
3.93

นักศึกษา
S.D
0.75
0.62

ระดับ
มาก
มาก

3.89
3.67

3.90

0.57

มาก

3.50

0.53

3.94

0.65

มาก

3.69

0.53



ผูฝ้ ึ กสอน
S.D
ระดับ
0.47
มาก
0.60
มาก



ผูบ้ งั คับ บัญชา
S.D
ระดับ
4.05
0.62
มาก
4.00
0.74
มาก

3.98
3.87

รวม
S.D
0.61
0.65

ระดับ
มาก
มาก

มาก

4.05

0.62

มาก

3.82

0.57

มาก

มาก

4.03

0.66

มาก

3.89

0.61

มาก





3. ด้านกระบวนการ
3.1 การจัดการเรี ยนการสอน พบว่านักศึกษาฝึ กประสบการณ์ ผูฝ้ ึ กสอน และผูบ้ งั คับบัญชาผูฝ้ ึ กสอน
มีความคิดเห็นว่า ในภาพรวม และแต่ละรายการของการจัดการเรี ยนการสอนมีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก
ตารางที่ 8 ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความเหมาะสมของการจัดการเรี ยนการสอน
1.

ความสอดคล้องกับนโยบายของบริ ษทั

3.97

นักศึกษา
S.D
ระดับ
0.61
มาก

2.

ขอบเขต กิจกรรมการเรี ยนการสอน

3.79

0.65

มาก

3.73

0.47

มาก

3.65

0.69

มาก

3.

ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
หลักสู ตร

3.86

0.68

มาก

3.89

0.47

มาก

3.60

0.52

มาก

3.83

0.73

มาก

3.84

0.72

มาก

3.70

0.68

มาก

3.73

0.70

มาก

3.61

0.60

มาก

3.65

0.50

มาก

3.90

0.65

มาก

3.67

0.50

มาก

3.80

0.63

มาก

3.89

0.73

มาก

3.67

0.71

มาก

3.95

0.40

มาก

3.86

0.77

มาก

3.50

0.63

มาก

3.90

0.32

มาก

ข้อ

4.
5.
6.
7.
8.

รายการ

นักศึกษาได้คิดแก้ปัญหาและปฏิบตั ิจริ ง
ความสอดคล้องกับสาขาที่เรี ยน
การใช้สื่อการสอน
การให้นกั ศึกษามีส่วนร่ วมในการเรี ยนการ
สอน
การเปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษามีส่วนร่ วมในการ
จัดการเรี ยนการสอน



4.06

ผูฝ้ ึ กสอน
S.D
0.55



ระดับ
มาก

3.90



ผูบ้ งั คับ บัญชา
S.D
ระดับ
0.57
มาก



3.9
8
3.7
2
3.7
8
3.7
9
3.6
6
3.7
9
3.8
4
3.7
5

รวม
S.D
0.58

ระดับ
มาก

0.60

มาก

0.56

มาก

0.71

มาก

0.60

มาก

0.59

มาก

0.61

มาก

0.57

มาก
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ข้อ
9.
10

รายการ
การปลูกฝังให้นกั ศึกษามีเจคติที่ดีต่อวิชาชีพ
ลําดับขั้นตอนของเนื้ อหา
รวม

3.99

นักศึกษา
S.D
ระดับ
0.68
มาก

3.95

ผูฝ้ ึ กสอน
S.D
0.66

3.87

0.63

มาก

3.62

3.87

0.68

มาก

3.75





ผูบ้ งั คับ บัญชา
S.D
ระดับ
0.57
มาก

ระดับ
มาก

3.90

0.72

มาก

3.80

0.42

มาก

0.60

มาก

3.79

0.53

มาก





3.9
5
3.7
6
3.8
0

รวม
S.D
0.64

ระดับ
มาก

0.59

มาก

0.61

มาก

3.2 การนิเทศ พบว่านักศึกษาฝึ กประสบการณ์ ผูฝ้ ึ กสอน และผูบ้ งั คับบัญชาผูฝ้ ึ กสอน มีความคิดเห็น
ว่าในภาพรวม และแต่ละรายการของการนิเทศมีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก
ตารางที่ 9 ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความเหมาะสมของการนิเทศ
ข้อ
1.
2.

รายการ
การแนะนํานักศึกษาระหว่างการฝึ กงาน
การติดตามตรวจสอบชิ้นงานของนักศึกษา
รวม


4.06
3.95
4.01

นักศึกษา
S.D
0.65
0.66
0.66

ระดับ
มาก
มาก
มาก



3.84
4.00
3.92

ผูฝ้ ึ กสอน
ระดับ
S.D
0.64
มาก
0.60
มาก
0.62
มาก

ผูบ้ งั คับ บัญชา
ระดับ
S.D
3.95
0.71
มาก
3.85
0.60
มาก
3.90
0.66
มาก




3.95
3.93
3.94

รวม
S.D
0.67
0.62
0.65

ระดับ
มาก
มาก
มาก

3.3 การประเมินผลการเรี ยน พบว่านักศึกษาฝึ กประสบการณ์ ผูฝ้ ึ กสอน และผูบ้ งั คับบัญชาผูฝ้ ึ กสอน
มีความคิดเห็นว่า ในภาพรวม และแต่ละรายการของการประเมินผลการเรี ยนมีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก
ตารางที่ 10 ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานความเหมาะสมของการประเมินผลการเรี ยน
นักศึกษา
ข้อ

รายการ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

การประเมินผลก่อนการเรี ยนการสอน
การประเมินผลระหว่างการเรี ยนการสอน
การประเมินผลหลังจากจบการเรี ยนการสอน
การประเมินผลด้านความรู ้
การประเมินผลด้านความสามารถ
การประเมินผลด้านการฝึ กปฏิบตั ิ
เกณฑ์การประเมินผลการเรี ยน
การมีส่วนร่ วมในการประเมินผลระหว่างผู ้
ฝึ กสอนและนักศึกษา
ความสอดคล้องกับพัฒนาการของนักศึกษา
การนําผลการประเมินผลมาปรับปรุ งการเรี ยน
การสอน
การแจ้งวัตถุประสงค์การประเมินผล
การแจ้งผลการประเมินผลการฝึ กงาน
ความยุติธรรมในการประเมินผลการเรี ยน
รวม

9.
10
11
12
13



S.D

3.92
3.78
3.93
3.79
3.84
3.84
3.73
3.89

0.60
0.64
0.68
0.79
0.69
0.63
0.67
0.73

3.81
4.03
3.91
3.83
3.93
3.86

ผูฝ้ ึ กสอน
ระดับ



S.D

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3.84
3.78
3.93
3.79
3.78
3.89
3.73
3.78

0.56
0.54
0.63
0.76
0.44
0.47
0.47
0.75

0.74
0.67

มาก
มาก

3.73
3.78

0.72
0.61
0.63
0.68

มาก
มาก
มาก
มาก

3.78
3.78
3.95
3.81

ผูบ้ งั คับ บัญชา
ระดับ

รวม


S.D

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3.84
3.74
3.89
3.78
3.74
3.86
3.72
3.87

0.54
0.62
0.65
0.67
0.55
0.57
0.54
0.73

ระดั
บ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

0.47
0.40

มาก
มาก

3.75
3.87

0.60
0.50

มาก
มาก

0.37
0.60
0.52
0.53

มาก
มาก
มาก
มาก

3.85
3.82
3.94
3.82

0.51
0.55
0.57
0.58

มาก
มาก
มาก
มาก



S.D

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3.75
3.65
3.80
3.75
3.60
3.85
3.70
3.95

0.45
0.69
0.63
0.45
0.52
0.60
0.48
0.71

0.59
0.44

มาก
มาก

3.70
3.80

0.44
0.44
0.55
0.54

มาก
มาก
มาก
มาก

3.85
3.85
3.95
3.79

ระดับ

4. ด้านผลผลิต พบว่านักศึกษาฝึ กประสบการณ์ ผูฝ้ ึ กสอน และผูบ้ งั คับบัญชาผูฝ้ ึ กสอน มีความคิดเห็นว่า
ในภาพรวม และแต่ละรายการของคุณสมบัตินกั ศึกษาฝึ กประสบการณ์ที่จบหลักสู ตรมีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับ
มาก
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ตารางที่ 11 ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความเหมาะสมของคุณภาพของนักศึกษาฝึ กประสบการณ์
นักศึกษา
ข้อ

รายการ

1.

ความรู ้ ความสามารถในการใช้อปุ กรณ์
เครื่ องมือในการฝึ กงาน
ความรู ้ ความสามารถในการปฏิบตั ิงานได้
ถูกต้องแม่นยํา
ความรู ้ ความสามารถ ที่สามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ประกอบอาชีพ
สามารถปฏิบตั ิงานตามที่ได้รับมอบหมายได้
สําเร็ จลุล่วง
ความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
ความกระตือรื อร้นและพัฒนาตนเองในการ
ฝึ กประสบการณ์
ความพากเพียรพยายามในการฝึ ก
ประสบการณ์
รวม

2.
3.
4.
5.
6.
7.

ผูฝ้ ึ กสอน

ผูบ้ งั คับ บัญชา

รวม



S.D

ระดับ



S.D

ระดับ



S.D

ระดั
บ

3.94

0.83

มาก

3.95

0.66

มาก

3.70

0.55

มาก

3.86

0.68

มาก

3.76

0.78

มาก

3.50

0.63

มาก

3.60

0.58

มาก

3.62

0.66

มาก

3.92

0.71

มาก

3.78

0.75

มาก

3.60

0.51

มาก

3.77

0.66

มาก

3.75

0.67

มาก

4.00

0.79

มาก

3.95

0.62

มาก

3.90

0.69

มาก

3.75

0.73

มาก

3.62

0.52

มาก

3.65

0.60

มาก

3.67

0.62

มาก

3.99

0.69

มาก

3.84

0.64

มาก

3.80

0.42

มาก

3.88

0.58

มาก

4.03

0.78

มาก

3.84

0.79

มาก

3.90

0.57

มาก

3.92

0.71

มาก

3.88

0.74

มาก

3.79

0.68

มาก

3.74

0.55

มาก

3.80

0.66

มาก



S.D

ระดับ

อภิปรายผล
1. ด้านบริ บท พบว่านักศึกษาฝึ กประสบการณ์ ผูฝ้ ึ กสอน และผูบ้ งั คับบัญชาผูฝ้ ึ กสอน มีความคิดเห็นว่า
วัต ถุ ป ระสงค์ข องหลัก สู ต รมี ความเหมาะสมอยู่ใ นระดับ มาก ทั้ง นี้ เพราะบริ ษทั ได้ป ฐมนิ เ ทศนัก ศึ ก ษาเรื่ อ ง
วัตถุประสงค์ของหลักสู ตร ก่อนที่นกั ศึกษาจะเข้ารับการฝึ กงานในแต่ละหน่วยงานของบริ ษทั
2. ด้านปั จจัยเบื้องต้น
2.1 โครงสร้างหลักสู ตร พบว่านักศึกษาฝึ กประสบการณ์ ผูฝ้ ึ กสอน และผูบ้ งั คับบัญชาผูฝ้ ึ กสอน มี
ความคิดเห็นว่าโครงสร้างหลักสู ตรมีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก เนื่องจากหลักสู ตรกําหนดการฝึ กงานรวม 2
เดือน แบ่งเป็ นภาคทฤษฎี 60 ชัว่ โมง ภาคปฏิบตั ิ 260 ชัว่ โมง รวมฝึ กงานทั้งสิ้ น จํานวน 320 ชัว่ โมง สอดคล้องกับ
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุ ง พ.ศ. 2546) และหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสู ง พุทธศักราช 2546 ซึ่ งกําหนดไว้ในรายวิชาการฝึ กงาน ปวช. 2000-7001 และปวส. 3000-7001 ให้ฝึก
ปฏิบตั ิงานที่เหมาะสมกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชี พ ไม่นอ้ ยกว่า 320 ชัว่ โมง ในสถานประกอบการ สถาน
ประกอบอาชีพอิสระหรื อแหล่งวิทยาการให้เกิดความชํานาญ มีทกั ษะ และประสบการณ์อาชีพในระดับฝี มือ (กรม
อาชีวศึกษา สํานักงานมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ, 2549)
2.2 เนื้อหาหลักสู ตร พบว่านักศึกษาฝึ กประสบการณ์ ผูฝ้ ึ กสอน และผูบ้ งั คับบัญชาผูฝ้ ึ กสอน มีความ
คิดเห็นว่า เนื้ อหาหลักสู ตรมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ เพราะเนื้ อหาด้านทฤษฏีมีคู่มือการซ่ อมบํารุ ง
เครื่ องจักรปั่ นด้าย และเครื่ องจักรทอผ้ามีครบถ้วนทุกกระบวนการผลิต มีคู่มือการแก้ไขปั ญหา และในกรณี พบ
ปั ญหาใหม่จะมีการจัดทําคู่มือขึ้นมาใหม่เพื่อให้เป็ นปั จจุบนั การฝึ กงานไม่ยากหรื อง่ายจนเกินไปเนื่องจากมีคู่มือ
ประกอบในการฝึ กปฏิบตั ิที่ชดั เจน
2.3 คุณลักษณะผูฝ้ ึ กสอน พบว่านักศึกษาฝึ กประสบการณ์ และผูบ้ งั คับบัญชาผูฝ้ ึ กสอน มีความคิดเห็น
ว่า ผูฝ้ ึ กสอนมีคุณลักษณะเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก ทั้งนี้เพราะ ผูฝ้ ึ กสอนส่ วนใหญ่ มีอายุระหว่าง 41-50 ปี มีอายุ
งาน 20 ปี ขึ้นไป มีประสบการณ์การฝึ กสอนงาน5 ปี ขึ้นไป และเป็ นระดับหัวหน้างานทุกคน จึงมีประสบการณ์
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สามารถถ่ายทอดความรู ้ความสามารถให้แก่นกั ศึกษาได้เป็ นอย่างดี ผูฝ้ ึ กสอนใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย สามารถใช้สื่อ
การเรี ยนการสอนได้เป็ นอย่างดี
2.4 คุณลักษณะนักศึกษาฝึ กประสบการณ์ พบว่าผูฝ้ ึ กสอน และผูบ้ งั คับบัญชาผูฝ้ ึ กสอน มีความคิดเห็น
ว่า นักศึกษาฝึ กประสบการณ์มีคุณลักษณะเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก จากการฝึ กสอนงานของผูฝ้ ึ กสอน และการ
ติ ด ตามดู แ ลนัก ศึก ษาของผูบ้ ัง คับ บัญชาผูฝ้ ึ กสอน เห็ นว่ านักศึ กษามี ทัก ษะด้า นช่ า ง มี บุ คลิ กภาพที่ ดี มี ความ
รั บผิดชอบต่อการปฏิบตั ิ งาน มีความคิดสร้ างสรรค์ มีคุณธรรม และจรรยาบรรณ มีความสัมพันธ์ที่ดีกบั เพื่อน
นักศึ กษา และมี ความสัมพันธ์ที่ ดีกับผูฝ้ ึ กสอน ตลอดจนนักศึก ษาส่ ว นใหญ่กาํ ลัง ศึ กษาอยู่ใ นระดับหลัก สู ต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง (ปวส.) ซึ่ งผ่านประสบการณ์การฝึ กงานมาแล้วในระดับหลักสู ตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) จึงมีความพร้อมสําหรับการฝึ กงานในแต่ละหน่วยงานของบริ ษทั
2.5 สื่ อ การเรี ยนการสอน วัส ดุ และอุ ป กรณ์ พบว่ า นั ก ศึ ก ษาฝึ กประสบการณ์ ผู ฝ้ ึ กสอน และ
ผูบ้ งั คับบัญชาผูฝ้ ึ กสอน มีความคิดเห็นว่าสื่ อการเรี ยนการสอน วัสดุ และอุปกรณ์ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มาก ทั้งนี้เพราะ สื่ อที่ใช้อยูใ่ นปั จจุบนั ยังทันสมัย และมีจาํ นวนเพียงพอสําหรับการฝึ กงาน
2.6 อาคารสถานที่ ฝึ กงาน พบว่ า มี ค วามเหมาะสมอยู่ ใ นระดั บ มาก ทั้ งนี้ เพราะนั ก ศึ ก ษาฝึ ก
ประสบการณ์ ผูฝ้ ึ กสอน และผูบ้ งั คับบัญชาผูฝ้ ึ กสอน พึงพอใจกับการจัดห้องเรี ยน ภาคทฤษฎีเรี ยนในห้องประชุม
ภาคปฏิบตั ิฝึกในสถานที่จริ งในแต่ละหน่วยงานของบริ ษทั โดยแยกให้นกั ศึกษาได้แยกกันปฏิ บตั ิงานเป็ นกลุ่ม
และรายบุคคล
3. ด้านกระบวนการ
3.1 การจัดการเรี ยนการสอน พบว่านักศึกษาฝึ กประสบการณ์ ผูฝ้ ึ กสอน และผูบ้ งั คับบัญชาผูฝ้ ึ กสอน
มีความคิดเห็นว่าการจัดการเรี ยนการสอนมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ เพราะผูบ้ ริ หารของบริ ษทั เป็ นผู ้
กําหนดนโยบาย โดยมอบหมายให้แผนกบุคคลรับดําเนิ นการวางแผนในเรื่ องงบประมาณ กําหนดรู ปแบบการ
จัดการเรี ยนการสอน จัดเตรี ยมสถานที่ฝึกงานให้เหมาะสมกับสาขาของนักศึกษาที่เข้ารับการฝึ กงาน การสรรหา
สื่ อ และอุปกรณ์ การสอน การลําดับขั้นตอนของเนื้ อหาวิชาให้นกั ศึกษาฝึ กงานเรี ยงตามแผนผังกระบวนการผลิต
ซึ่ งนักศึกษามีความ พึงพอใจในกระบวนการจัดการเรี ยนการสอน ผูฝ้ ึ กสอนมีความรู ้ ความเข้าใจในหลักสู ตร
สามารถจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนได้ครบถ้วน ผูฝ้ ึ กสอนมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู ้ สามารถใช้สื่อ
การเรี ยนการสอนได้อย่างเหมาะสม
3.2 การนิเทศ พบว่านักศึกษาฝึ กประสบการณ์ ผูฝ้ ึ กสอน และผูบ้ งั คับบัญชาผูฝ้ ึ กสอน มีความคิดเห็น
ว่าการนิเทศมีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก ทั้งนี้เพราะในกระบวนการผลิตนั้นเครื่ องจักรที่ได้รับการซ่อมบํารุ ง
จะต้องตรวจสอบความถูกต้องทุกครั้ งก่อนที่จะทําการผลิ ต เนื่ องจากอาจทําให้ผลผลิ ตได้รับความเสี ยหายได้
ดังนั้นผูฝ้ ึ กสอนจึ งต้องแนะนํา ตรวจสอบงานของนักศึกษาตลอดเวลาในระหว่างการฝึ กงาน และมีพนักงานช่าง
เครื่ องคอยช่วยดูแลให้ความช่วยเหลือนักศึกษาด้วย
3.3 การประเมินผลการเรี ยน พบว่านักศึกษาฝึ กประสบการณ์ ผูฝ้ ึ กสอน และผูบ้ งั คับบัญชาผูฝ้ ึ กสอน
มี ความคิ ด เห็ นว่าการประเมิ น ผลการเรี ยนมี ความเหมาะสมอยู่ใ นระดับมาก ทั้ง นี้ เนื่ องจากในการฝึ กงานทุ ก
กระบวนการผลิต ต้องมีการประเมินผลโดยการตรวจสอบความถูกต้อง ความเรี ยบร้อยของชิ้นงานที่นกั ศึกษาทํา
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เสร็ จ แล้ว ในกรณี ไ ม่ ถู ก ต้อ ง ผูฝ้ ึ กสอนจะแนะนํา เพื่ อ ให้นัก ศึ ก ษามี ความเข้า ใจมากยิ่งขึ้ น และให้นัก ศึ ก ษา
ดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง เพื่อป้องกันการสูญเสี ยของผลผลิต
4. ด้านผลผลิต พบว่านักศึกษาฝึ กประสบการณ์ ผูฝ้ ึ กสอน และผูบ้ งั คับบัญชาผูฝ้ ึ กสอน มีความคิดเห็นว่า
คุณภาพของนักศึกษาฝึ กประสบการณ์ที่จบหลักสู ตรมีคุณสมบัติเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก ทั้งนี้เพราะผูฝ้ ึ กสอนมี
คุณลักษณะที่ดีในการสอน มีสื่อการเรี ยนการสอนที่ดี มีความพร้อมของอุปกรณ์ และสถานที่ฝึกงาน มีการแนะนํา
นักศึ กษาระหว่ างการฝึ กงาน มี ก ารติ ด ตามตรวจสอบชิ้ น งานของนัก ศึ ก ษาตลอดเวลาการฝึ กงาน และมี การ
ประเมินผลการฝึ กงานเป็ นระยะๆ
ข้ อเสนอแนะการใช้ ผลการวิจยั
1. ด้านบริ บท เนื่ องจากมี นักศึกษาบางคนยังไม่ เข้าใจในรายละเอียดของวัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
กําหนดไว้เพื่ออะไร นักศึกษาเห็นว่าควรมีการพิจารณาปรับปรุ งเพิ่มชัว่ โมงฝึ กอบรมการปฐมนิ เทศนักศึกษาใน
เรื่ องวัตถุประสงค์ของหลักสู ตร เพื่ออธิ บายชี้ แจงให้นกั ศึกษาเข้าใจในวัตถุประสงค์ของหลักสู ตรให้มากยิ่งขึ้น
หรื อถ้าไม่ ปรั บเพิ่มชั่วโมงฝึ กอบรม อาจจะใช้วิทยากรที่มีความรู ้ ความสามารถในการฝึ กอบรมมาปฐมนิ เทศ
นักศึกษาก็ได้ หรื ออาจทําทั้ง 2 กรณี คือปรับเพิ่มชัว่ โมงฝึ กอบรม และใช้วิทยากรที่มีความรู ้ ความสามารถในการ
ฝึ กอบรม
2. ด้านปั จจัยเบื้องต้น เรื่ องความทันสมัย ความน่ าสนใจ ความยากง่ายของเนื้ อหาวิชา และความเป็ น
ระเบียบของอาคารสถานที่ฝึกงาน ผูฝ้ ึ กสอนเห็นว่าผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับหลักสู ตรควรมีการพิจารณาปรับปรุ ง และแก้ไข
เพิม่ เติมเนื้อหาของหลักสู ตรให้สมบรู ณ์เพิม่ ยิง่ ขึ้น ซึ่ งเนื้อหาวิชาอาจทําในรู ปของสื่ อวิดิทศั น์เพื่อให้เป็ นที่น่าสนใจ
ของนักศึกษาดูแล้วเข้าใจได้ดี ส่ วนในเรื่ องอาคารสถานที่ฝึกงานแผนกบุคคลควรดําเนินการจัดสถานที่ฝึกงานให้
เป็ นระเบียบเรี ยบร้อย และเหมาะสมเพียงพอกับการฝึ กงานของนักศึกษาในแต่ละครั้ง
3. ด้านกระบวนการ ในเรื่ องความสอดคล้องกับสาขาที่เรี ยน และการเปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษามีส่วนร่ วม
ในการจัดการเรี ยนการสอน ผูฝ้ ึ กสอนเห็นว่าแผนกบุคคลควรมีการกําหนดสาขาวิชาที่รับนักศึกษาเข้าฝึ กงานให้
เหมาะสมสอดคล้องกับการปฏิบตั ิงานในแต่ละหน่วยงาน และแผนกบุคคลควรเปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาแสดงความ
คิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนการสอนให้มากที่สุด โดยการสัมภาษณ์หรื อตอบแบบสอบถาม
เพื่อจะได้นาํ ข้อมูลความคิดเห็นของนักศึกษามาปรับปรุ งกระบวนการเรี ยนการสอนให้ดียิ่งขึ้น เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของนักศึกษาให้มากที่สุด
4. ด้านผลผลิต ในเรื่ องความรู ้ ความสามารถในการปฏิบตั ิงานได้ถูกต้องแม่นยํา เนื่ องจากนักศึกษามา
จากสถาบันการศึกษาต่างๆ หลายสถาบัน และหลายสาขาวิชาด้วยกัน ดังนั้นระดับความรู ้ ความสามารถของ
นักศึกษาจึ ง ไม่เท่ากัน ผูบ้ งั คับบัญชาผูฝ้ ึ กสอนเห็นว่าทางแผนกบุคคลควรจัดทําแผนการอบรมเพื่อปรับพื้นฐาน
ด้านช่างสําหรับนักศึกษาฝึ กประสบการณ์ เพื่อแบ่งกลุ่มความรู ้ความสามารถของนักศึกษา เวลาฝึ กงานจริ งจะได้
คัดเลือกนักศึกษาที่มีความรู ้ความสามารถมากรวมกลุ่มกับนักศึกษาที่มีความรู ้ความสามารถน้อย เพื่อให้นกั ศึกษา
คอยช่ วยเหลือซึ่ งกันและกันนอกเหนื อจากการดูแลของผูฝ้ ึ กสอน และเป็ นข้อมูลให้ผฝู ้ ึ กสอนเน้นการตรวจงาน
ดูแลเอาใจใส่ และให้คาํ แนะนําแก่นกั ศึกษาที่มีความรู ้ความสามารถน้อยในระหว่างการฝึ กงานให้มากที่สุด เพื่อทํา
ให้นกั ศึกษาปฏิบตั ิงานได้ถูกต้องแม่นยํามากยิง่ ขึ้น เมื่อนักศึกษาจบหลักสู ตรก็สามารถนําความรู ้ ความสามารถไป
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ประกอบอาชีพตามสถานประกอบการต่างๆ ได้เป็ นอย่างดี ระดับฝี มือของนักศึกษาเป็ นที่ยอมรับ และต้องการของ
ตลาดแรงงาน
ข้ อเสนอแนะสําหรับการวิจยั
ควรทําการวิจยั ติดตามผลนักศึกษาฝึ กประสบการณ์ที่จบหลักสู ตรการควบคุมโครงสร้างพื้นฐาน สําหรับ
นักศึกษาฝึ กประสบการณ์ สายอาชีวศึกษา บริ ษทั ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่ งทอจํากัด (มหาชน) จังหวัดสมุทรปราการ
เพื่อให้ทราบว่านักศึกษาฝึ กประสบการณ์ที่จบหลักสู ตรการควบคุมโครงสร้างพื้นฐาน สามารถนําความรู ้ที่ได้รับ
ไปใช้ในการปฏิ บตั ิงาน หรื อประกอบอาชี พอื่นได้มากน้อยเพียงใด มีปัญหา และอุปสรรคอย่างไร เพื่อให้เป็ น
ข้อมูลย้อนกลับ สําหรับการปรับปรุ งหลักสู ตรให้มีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้นต่อไป
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คุณภาพชีวติ การทํางานของพนักงานราชการ สั งกัดสํ านักงานส่ งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด ในเขตภาคตะวันออก*
The Quality of Work Life of the Civil Servants of the Office of the Non-formal and
Informal Education in Eastern Region Provinces
นางสาวอริ ญชัย อินทรนัฏ**
Miss Arinchai Intoranat
บทคัดย่อ
งานวิจยั ครั้ งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับคุณภาพชีวิตการทํางาน และ 2) เปรี ยบเทียบคุณภาพ
ชี วิตการทํางานของพนักงานราชการ สังกัดสํานักงานส่ งเสริ มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัด ในเขตภาคตะวันออกตาม เพศ อายุ สถานภาพสมรส สาขาการศึกษาที่จบ ระยะเวลาการทํางานและรายได้
กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา คือ พนักงานราชการ สังกัดสํานักงานส่ งเสริ มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัด ในเขตภาคตะวันออก 9 จังหวัด จํานวน 235 คน รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ซึ่งมีค่าความเชื่อมัน่
สัมประสิ ทธิ์ แอลฟา 0.873 และวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติที
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการทดสอบรายคู่
ผลการวิจยั พบว่า 1) พนักงานราชการมีระดับคุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณารายองค์ประกอบ พบว่าพนักงานราชการมีคุณภาพชีวิตการทํางานในด้านองค์ประกอบที่เป็ นเงื่อนไขการ
ทํางาน และองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับสภาพการทํางานอยู่ในระดับปานกลาง ส่ วนองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานอยู่ในระดับมาก และ 2) เปรี ยบเทียบคุณภาพชี วิตในการทํางาน พบว่าพนักงานราชการที่มีเพศ อายุ
สถานภาพสมรส ระยะเวลาในการทํางาน สาขาการศึกษาที่จบและรายได้ที่ต่างกันกันมีคุณภาพชีวิตในการทํางาน
ไม่แตกต่างกัน เมื่ อพิจารณาตามรายองค์ประกอบ พบความแตกต่างของค่าเฉลี่ ยคุณภาพชี วิตการทํางานที่มีค่า
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนี้ ก) พนักงานราชการหญิงจะมีคุณภาพชีวิตการทํางานในองค์ประกอบที่เป็ น
เงื่อนไขการทํางานสู งกว่าพนักงานราชการชาย ข) พนักงานราชการชายมีคุณภาพชีวิตการทํางานในองค์ประกอบ
ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานสู งกว่าพนักงานราชการหญิง ค) พนักงานราชการที่จบในสาขาอื่นที่ไม่ใช่ศึกษาศาสตร์ /
ครุ ศาสตร์มีคุณภาพชีวิตการทํางานในองค์ประกอบเกี่ยวกับลักษณะงานและสภาพของการทํางานสู งกว่าพนักงาน
ราชการที่จบสาขาศึกษาศาสตร์ /ครุ ศาสตร์ ซึ่ งผลการวิจยั ในประเด็นนี้ ได้นาํ ไปสู่ การสนทนากลุ่มย่อย พบว่า
เหตุผลที่สนับสนุนให้พนักงานราชการที่จบการศึกษาสาขาอื่นๆ ที่ไม่ใช่ศึกษาศาสตร์/ครุ ศาสตร์ มีคุณภาพชีวิตสู ง
กว่าพนักงานราชการที่จบสาขาศึกษาศาสตร์ /ครุ ศาสตร์ คือ ลักษณะงานที่ส่งเสริ มโอกาสในการเรี ยนรู ้ มีความ
หลากหลายและท้าท้าย เพราะเป็ นสิ่ งที่ ไม่ เคยทราบและศึกษามาในขณะเรี ยนและสภาพการทํางานที่ มีความ
ยืดหยุ่นและความมี อิสระ ไม่ คาดหมายว่างานการศึกษาจะเป็ นเช่ นนี้ ง) พนักงานราชการที่ มี รายได้ต่างกันมี
*
**

บทความวิทยานิพนธ์
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
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คุณภาพชีวิตการทํางานด้านองค์ประกอบที่เป็ นเงื่อนไขการทํางานต่างกัน โดยพนักงานราชการที่มีรายได้ 12,50115,000 บาท มีคุณภาพชีวิตการทํางานด้านองค์ประกอบที่เป็ นเงื่อนไขการทํางานสู งที่สุด
Abstract
The purposes of this research were 1) to study the level of quality of work life and 2) to compare the
quality of work life of the civil servants of the Office of the Non-formal and Informal Education in eastern
region provinces in classified by gender, age, marital status, field of graduation, years in working and income.
The 235 samples were civil servants from 9 provinces in eastern region. Data was collected by the developed
questionnaire with 0.873 alpha correlation. The data were analyzed by frequencies, percentage, means, standard
deviation, t-test, one-way anova and pair test.
The results indicated that the level of the quality of work life of the civil servants was in moderate
overall. When considered 3 components, was found that the working condition and the working environment
were in moderate but type of work was at high level 2) the quality of work life of the civil servants across
gender, age, marital status, the length of working, field of education and income was not different. However,
focusing in each component, the significant differences at 0.05 statistics level were marked as follow : A)
female civil servants had higher the quality of work life in working condition than male B) male civil servants
had higher the quality of work life in type of work than female C) civil servants who did not graduate in
education field had higher the quality of work life in type of work and working environment than the ones who
did. Such finding lead to the extended study by using the focus group technique of non education graduated
respondents about the issue and the factors mentioned were the opportunity to learn, the diversity and
challenging of work that they had no such experiences during their degree studying and also the flexibility and
independence. D) different income related to different the quality of work life and the group of civil servants
who had income between 12,501-15,000 Baht had the higher the quality of work life in working condition.
ความนํา
คุณภาพชี วิตการทํางาน เป็ นประเด็นทางสังคมที่ ได้รับความสนใจศึกษาอย่างกว้างขวางในปั จจุ บนั
เนื่องจากกว่าครึ่ งหนึ่งของชีวิตคนเราต้องทํางาน การมีคุณภาพชีวิตการทํางานที่ดีจะช่วยให้คนเราสามารถทํางาน
ได้อย่างเต็มประสิ ทธิ ภาพ ช่วยเพิ่มผลผลิต ซึ่ งจะสัมพันธ์กบั สภาพแวดล้อมในการทํางาน (สันติ บางอ้อ, 2540,
หน้า 39-40) คุณภาพชีวิตในการทํางานจะสะท้อนด้วย ความพึงพอใจที่มีต่องานของแต่ละบุคคล โดยจะแตกต่าง
กันไปตามภูมิหลังและลักษณะการรับรู ้ ที่มีต่อการทํางานของแต่ละบุคคลซึ่ งจะมีผลต่อการดํารงชีวิต ผูป้ ฏิบตั ิงาน
ที่สามารถผสมผสานการทํางานและชี วิตส่ วนตัวได้อย่างกลมกลืนมักจะเกิดความรู ้ สึกที่ ดีต่อการปฏิบตั ิงาน มี
ความรู ้ สึกมัน่ คง มีผลงานที่มีคุณภาพ และเป็ นที่ยอมรับ อันจะนําไปสู่ การดําเนิ นชี วิตอย่างมีความสุ ข (สมหวัง
โอชารส, 2542, หน้า 45) ดังนั้นการศึกษาเรื่ องคุณภาพชีวิตการทํางานย่อมมีประโยชน์ ทั้งในแง่ของการพัฒนาคน
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ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี การพัฒนางานให้ได้ท้ งั ปริ มาณและคุณภาพ รวมถึงการพัฒนาองค์กรเพื่อให้มีสภาพแวดล้อม
ที่จะเอื้อการทํางานให้บรรลุเป้าหมายและภารกิจขององค์กร
จากมิติของคุณภาพชีวิตการทํางานยังพบว่า คุณภาพชีวิตการทํางานมีความสําคัญกับการดําเนินชีวิตของ
คนทํางานโดยทัว่ ไป ประการแรก การทํางานเป็ นวิถีชีวิตหรื อเป็ นสิ่ งที่ บุคคลปฏิ บตั ิเพื่อการยังชี พ เพราะการ
ทํางานเป็ นแหล่งที่มาของรายได้ในรู ปของเงินตราหรื อผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจในรู ปแบบต่างๆ เพื่อจัดหา
หรื อได้มาซึ่ งอาหาร สิ นค้าและบริ การ ซึ่ งเป็ นปั จจัยสําคัญในการดํารงชี วิตและเอื้อให้มีมาตรฐานการครองชีพที่
สังคมกําหนดไว้ ประการที่สอง การทํางานให้เอกลักษณ์แก่บุคคลภายในกลุ่ม เพราะการทํางานเป็ นการพรรณนา
หรื อเป็ นป้ ายแสดงเครื่ องหมายบุคคลทั้งในสถานที่ประกอบการงานและโลกภายนอก ประการที่สาม การทํางาน
กําหนดสถานภาพทางสังคมแก่บุคคลกําหนดตําแหน่งของบุคคลในสังคม รวมทั้งกําหนดบทบาททางสังคมแก่
บุคคล ซึ่ งเป็ นการเชื่อมโยงบุคคลให้เข้ากับสังคมนั้นเอง ประการที่สี่ การทํางานให้แบบแผนการสมาคมแก่บุคคล
โดยให้กรอบสําหรั บการปฏิ สังสรรค์ทางสังคมแก่บุคคล หรื อให้โอกาสแก่บุคคลในการปฏิสังสรรค์กบั บุคคล
อื่นๆ ทั้งในบริ ษทั หน่ วยงาน หรื อองค์กร ประการที่ห้า การทํางานจัดระเบียบกิ จกรรมทั้งหลายของชี วิต ของ
บุคคลให้สอดคล้องตามลีลาของการทํางาน โดยกําหนดลําดับของกิจกรรมให้บุคคลว่าจะใช้เวลาของชีวิตอย่างไร
เมื่อไร ที่ไหน แบบไหน ความสําคัญเหล่านี้ปัจจุบนั เรี ยกว่า คุณภาพชีวิตการทํางาน (quality of work life) (สุ ทิน
สายสงวน, 2533, หน้า 15)
สําหรับการศึกษานอกนอกระบบ หรื อการศึกษานอกโรงเรี ยน ซึ่ งพัฒนามาจาก “การศึกษาผูใ้ หญ่” มี
หน่ วยงานที่ รับผิดชอบชัดเจนนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2483 โดยในครั้ งนั้น มีหน่ วยงานรั บผิดชอบคือ กองการศึกษา
ผูใ้ หญ่ กรมสามัญศึกษา ซึ่ งต่อมาในปี พ.ศ. 2522ได้รับการยกฐานะ เป็ นกรมการศึกษานอกโรงเรี ยนจนกระทัง่ มี
การปฏิ รู ป การศึ ก ษาและการปฏิ รู ป ระบบราชการ กรมการศึ ก ษานอกโรงเรี ย นถู ก ปรั บ ลดฐานะเป็ น สํา นัก
บริ หารงานการศึกษานอกโรงเรี ยน อยู่ในสังกัดสํานักปลัดกระทรวงศึกษาธิ การ ตั้งแต่วนั ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.
2546 และต่อมาเมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริ มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.
2551 จึงได้เปลี่ยนชื่ ออีกครั้งเป็ นสํานักงานส่ งเสริ มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตั้งแต่วนั ที่ 4
มีนาคม พ.ศ. 2551 โดยมี พนั ธกิจหลักในการจัดและส่ งเสริ มกิ จกรรมการศึกษา 2 รู ปแบบ คือ การศึกษานอก
ระบบและการศึ ก ษาตามอัธ ยาศัย (สํ า นั ก งานการศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอัธ ยาศัย ,เอกสาร
ประชาสัมพันธ์)
ดังนั้นการปฏิบตั ิงานของพนักงานราชการนอกจากต้องมีอุดมการณ์ในการทํางานเพื่อพัฒนาสังคมหรื อ
ส่ วนรวมแล้วยังจําเป็ นต้องเรี ยนรู ้ถึงการเปลี่ยนแปลงและปรับรู ปแบบการทํางานให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไปด้วย ซึ่งบุคลากรในส่ วนนี้ถือเป็ นหัวใจและกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนงานการศึกษานอกระบบ
และการศึก ษาตามอัธยาศัย ในพื้นที่ ทวั่ ประเทศ ซึ่ งใน 9 จัง หวัด ของเขตบริ การงานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยภาคตะวันออก มีพนักงานราชการทั้งสิ้ น 235 คน ซึ่ งประกอบด้วยจังหวัดสมุทรปราการ 19
คน ฉะเชิงเทรา 38 คน ปราจีนบุรี 24 คน นครนายก 20 คน สระแก้ว 26 คน ชลบุรี 35 คน ระยอง 24 คน จันทบุรี
27 คน และตราด 22 คน (สํานักบริ หารงานการศึกษานอกโรงเรี ยน, 2550 หน้า 7) โดยต้องรับผิดชอบดูแลงาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในพื้นที่ 9 จังหวัดถึง 635 ตําบล โดยเฉลี่ยพนักงานราชการ 1 คน
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ต้องรับผิดชอบดูแลการให้บริ การและขับเคลื่อนกิจกรรมในพื้นที่คนละ 2-3 ตําบล นอกจากนี้พนักงานราชการยัง
ต้องช่วยงานบริ หารจัดการและงานธุรการของสถานศึกษาอีกส่วนหนึ่งด้วย
จากปริ มาณ ลักษณะและภาระงานของพนักงานราชการที่ปฏิบตั ิงานการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยดังกล่าว รวมทั้งสถานภาพของพนักงานราชการเหล่านี้มีลกั ษณะเป็ นบุคลากรตามสัญญาจ้างซึ่งย่อมมี
ความมัน่ คง ความก้าวหน้าและสิ ทธิ ประโยชน์ที่ได้รับเทียบไม่ได้กบั ข้าราชการ ทําให้ผวู ้ ิจยั สนใจศึกษาคุณภาพ
ชีวิตการทํางานของพนักงานราชการในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเหล่านี้ เพราะคุณภาพชี วิตการทํางานย่อมส่ งผล
โดยตรงต่ อคุ ณภาพและประสิ ทธิ ภาพในการทํางานของพนัก งานราชการ ที่ จะส่ งผลกระทบต่ อปริ มาณและ
คุณภาพของงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่บริ การสู่ กลุ่มเป้ าหมายอีกทอดหนึ่ งด้วย โดย
ผูว้ ิจยั มุ่งศึกษาว่าพนักงานราชการในเขตนี้ มีคุณภาพชีวิตอยูใ่ นระดับใด และมีปัจจัยใดบ้างที่สัมพันธ์กบั คุณภาพ
ชีวิตการทํางาน ทั้งนี้เพื่อนําข้อค้นพบไปเสนอหน่วยงานต้นสังกัดใช้เป็ นข้อมูลเพื่อนําไปปรับปรุ งพัฒนาลักษณะ
งาน สภาพหรื อบรรยากาศของสถานศึกษา และการพัฒนาหรื อส่ งเสริ มพนักงานราชการให้สามารถปฏิบตั ิงานได้
อย่างเต็มศักยภาพ อันจะส่งผลให้กลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์สูงสุ ดจากบริ การของสถานศึกษาต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานราชการ สังกัดสํานักงานส่ งเสริ มการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด ในเขตภาคตะวันออก
2. เพื่อเปรี ยบเทียบคุณภาพชี วิตการทํางานของพนักงานราชการ สังกัดสํานักงานส่งเสริ มการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด ในเขตภาคตะวันออก ตามลักษณะส่ วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส สาขาการศึกษาที่จบ ระยะเวลาการทํางาน และรายได้
3. เพื่อหาแนวทางการพัฒนาคุณภาพชี วิตการทํางานของพนักงานราชการ สังกัดสํานักงานส่ งเสริ ม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด ในเขตภาคตะวันออก
สมมติฐานของการวิจยั
พนักงานราชการที่มีเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระยะเวลาการทํางาน สาขาการศึกษาที่จบ และรายได้
ต่างกัน มีคุณภาพชีวิตการทํางานต่างกัน
ขอบเขตของการวิจยั
การศึกษาในครั้งนี้ ได้กาํ หนดขอบเขตของการศึกษาไว้ดงั นี้
1. ด้านประชากร เป็ นการศึกษากับพนักงานราชการที่ปฏิบตั ิงานในเขตบริ การ การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 9 จังหวัด ในภาคตะวันออก ประกอบด้วยจังหวัด สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี
นครนายก สระแก้ว ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด จํานวนรวม 235 คน
2. ด้านเนื้อหาหรื อตัวแปรที่ศึกษา
2.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส สาขาการศึกษาที่จบ ระยะเวลาการทํางาน รายได้
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2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ องค์ประกอบที่เป็ นเงื่อนไขในการทํางาน องค์ประกอบที่เกี่ยวกับลักษณะของ
งาน และองค์ประกอบเกี่ยวกับสภาพของการทํางาน
3. ด้านระยะเวลา เป็ นการศึกษากับพนักงานราชการที่ปฏิบตั ิงานในเขตบริ การการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 9 จังหวัด ในเขตภาคตะวันออกที่ปฏิบตั ิงานในช่วงที่มีการเก็บข้อมูลคือเดื อนมิถุนายน
2552
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นการศึ ก ษาครั้ งนี้ เป็ นแบบสอบถามที่ ผูว้ ิ จัย สร้ า งขึ้ น จากแนวคิ ด ทฤษฎี แ ละการ
สังเคราะห์งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางาน โดยพิจารณาจากลักษณะของประชากรที่ศึกษา
และปัจจัยหรื อองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในครั้งนี้ โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป เป็ นข้อมูลพนักงานราชการ เกี่ยวกับ เพศ อายุ สถานภาพสมรส สาขาการศึกษาที่
จบ ระยะเวลาการทํางาน รายได้
ตอนที่ 2 คุณภาพชีวิตการทํางาน เป็ นแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยมีองค์ประกอบ 3 องค์ประกอบ
2.1 องค์ประกอบที่เป็ นเงื่อนไขในการทํางาน เป็ นแบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับเงื่อนไขการ
ทํางาน คือ
1. ค่าตอบแทนและผลประโยชน์จากการทํางาน
ข้อคําถามที่ 1-5
2. ความมัน่ คงในการทํางาน
ข้อคําถามที่ 6-10
3. ความก้าวหน้าในการทํางาน
ข้อคําถามที่ 11-15
2.2 องค์ประกอบที่เกี่ยวกับลักษณะของงาน เป็ นการสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับลักษณะงาน คือ
1. ความหมายและความน่าสนใจของงาน
ข้อคําถามที่ 1-5
2. ความหลากหลายของงาน
ข้อคําถามที่ 6-10
3. ความท้าทายของงาน
ข้อคําถามที่ 11-15
2.3 องค์ประกอบเกี่ยวกับสภาพของการทํางาน เป็ นแบบสอบถาม ความพึงพอใจเกี่ยวกับสภาพการ
ทํางาน คือ
ข้อคําถามที่ 1-5
1. ความมีอิสระในการทํางาน
2. การได้รับการยอมรับในการทํางาน
ข้อคําถามที่ 6-10
3. การสื่ อสารในองค์กร
ข้อคําถามที่ 11-15
4. ปัจจัยสนับสนุนในการทํางาน
ข้อคําถามที่ 16-20
5. จังหวะหรื อเวลาว่างของชีวิต
ข้อคําถามที่ 21-25
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บ รวบรวมข้อ มู ล ผูว้ ิ จัย ได้ด ํา เนิ น การโดยประสานงานกับ เจ้า หน้าที่ ข องสํา นัก งานส่ งเสริ ม
การศึ กษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอัธ ยาศัยจังหวัด ทั้ง 9 จัง หวัด เพื่อประสานงานการจัด เก็บข้อ มู ล จาก
พนักงานราชการในแต่ละจังหวัด โดยให้พนักงานราชการอ่านแบบสอบถามและตอบด้วยตนเอง และรวบรวมส่ ง
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ให้กบั ผูว้ ิจยั ทางไปรษณี ย ์ จํานวน 235 คน และนํามาตรวจสอบความสมบูรณ์ เพื่อวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรม
สําเร็ จ รู ปทางสถิ ติ และแปลผลการวิเคราะห์ ขอ้ มู ล โดยนําผลการศึ กษาในองค์ป ระกอบที่ พ บประเด็นความ
แตกต่างของคุณภาพการชี วิตการทํางานอย่างมีนยั สําคัญ จัดการสนทนากลุ่มย่อย (focus group) เพื่อรวบรวม
ข้อมูลเชิงลึกสําหรับอธิ บายถึงความแตกต่าง โดยศึกษากับพนักงานราชการสังกัดสํานักงานการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดระยองและสมุทรปราการ จํานวน 25 คน
สรุปผลการวิจยั
1. ระดับคุณภาพชีวติ การทํางาน
1.1 ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานราชการโดยรวมมีคุณภาพชีวิตการทํางานอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณาตามองค์ประกอบของคุณภาพชี วิตการทํางานแต่ละองค์ประกอบ พบว่า องค์ประกอบที่
เกี่ยวกับลักษณะของงาน พนักงานราชการมีคุณภาพชี วิตการทํางานอยู่ในระดับมาก ส่ วนองค์ประกอบเกี่ ยวกับ
สภาพของการทํางาน และองค์ประกอบที่เป็ นเงื่อนไขในการทํางาน พนักงานราชการมีคุณภาพชีวิตการทํางานอยู่
ในระดับปานกลาง
1.2 องค์ประกอบที่เป็ นเงื่อนไขในการทํางานโดยรวมแสดงถึงการมีคุณภาพชี วิตการทํางานของ
พนักงานราชการอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาแต่ละประเด็นแล้ว พบว่า
ประเด็นขององค์ป ระกอบที่ เป็ นเงื่ อนไขในการทํางาน ที่ แ สดงว่าพนักงานราชการมี ร ะดับ
คุณภาพชีวิตการทํางานอยูใ่ นระดับมาก ประกอบด้วย โอกาสในการนําความรู ้ ความสามารถมาใช้ในการทํางาน
อย่างเต็มที่ โอกาสในการเพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ในการทํางาน และโอกาสในการได้รับการสนับสนุนให้
ทํางานที่มีความสําคัญของหน่วยงาน
ประเด็นขององค์ประกอบที่ เป็ นเงื่ อนไขในการทํางาน ที่ แสดงว่าพนัก งานราชการ มี ระดับ
คุณภาพชีวิตการทํางานอยูใ่ นระดับปานกลาง ประกอบด้วย การทํางานเหมาะสมกับปริ มาณงาน และเงินเดือนที่
ได้รับเมื่ อเปรี ยบเที ยบกับผูป้ ฏิ บตั ิ งานในลักษณะเดี ยวกัน ด้านโอกาสในการได้รับการพัฒนาศักยภาพตนเอง
ระบบสัญญาจ้างระยะ 5 ปี การจ้างงานอย่างต่อเนื่ อง การลงโทษเมื่อเกิดกรณี ผิดพลาด กระบวนการและวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงาน เงินเดือนที่ได้รับในปัจจุบนั การได้รับการยอมรับและพิจารณาขั้นพิเศษ เงินเดือน
ประเด็นขององค์ประกอบที่ เป็ นเงื่ อนไขในการทํางาน ที่ แสดงว่าพนักงานราชการ มี ระดับ
คุณภาพชี วิตการทํางานอยู่ในระดับน้อย ประกอบด้วย เงินเดือนที่ได้รับเพียงพอกับค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นชี วิต
โอกาสได้รับบรรจุแต่งตั้งเป็ นข้าราชการ และรายได้อื่นนอกเหนือจากเงินเดือน
1.3 องค์ประกอบที่ เกี่ ยวกับลักษณะของงานโดยรวมแสดงถึ งการมี คุณภาพชี วิตการทํางานของ
พนักงานราชการ อยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่ละประเด็นแล้ว พบว่า
องค์ประกอบที่เกี่ ยวกับลักษณะของงาน แสดงให้เห็ นว่าพนักงานราชการมี คุณภาพชี วิตการ
ทํางานอยู่ในระดับมากทุกประเด็น ซึ่ งได้แก่ ภารกิจในการส่ งเสริ มให้บุคคลมีโอกาสเรี ยนรู ้ อย่างต่อเนื่ องตลอด
ชีวิต การทํางานที่ตอ้ งเรี ยนรู ้ตลอดเวลา การทํางานที่ตอ้ งปรับเปลี่ยนให้ทนั กับสถานการณ์ ภารกิจในการส่ งเสริ ม
และยกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานแก่ประชาชนผูพ้ ลาดและขาดโอกาสทางการศึกษา การปฏิบตั ิงานที่มีกิจกรรม
หลากหลาย การทํางานที่ตอ้ งใช้แนวคิด ทักษะและเทคโนโลยีใหม่ๆ ภารกิจในการฝึ กทักษะพื้นฐานอาชี พ การ
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ทํางานที่ตอ้ งใช้ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ การปฏิบตั ิงานที่ตอ้ งใช้ทกั ษะ ความชํานาญและความสามารถในการ
ปฏิ บตั ิ ภารกิ จในการเสริ ม สร้ างทักษะในการดําเนิ นชี วิต การทํางานที่ ต อ้ งใช้ความสามารถในการแก้ปัญหา
ภารกิ จ ในการจัด อบรมเพื่อ พัฒ นาสัง คมและชุ มชนให้มี ค วามเข้ม แข็ง การได้รั บ โอกาสเป็ นคณะทํางานกับ
หน่วยงานอื่น การได้รับผิดชอบงานเชิงนโยบาย การปฏิบตั ิงานอื่นนอกเหนือจากงานที่รับผิดชอบประจํา
1.4 องค์ประกอบเกี่ยวกับสภาพของการทํางานโดยรวมแสดงถึงการมีคุณภาพชี วิตการทํางานของ
พนักงานราชการอยูใ่ นระดับ ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายประเด็น พบว่า
ประเด็นขององค์ประกอบเกี่ยวกับสภาพของการทํางาน ที่แสดงว่าพนักงานราชการ มีคุณภาพ
ชีวิตการทํางานอยูใ่ นระดับมาก ประกอบด้วย การเปิ ดโอกาสให้วางแผนการปฏิบตั ิงานด้วยตนเอง การเปิ ดโอกาส
ให้ตดั สิ นใจการทํางานด้วยตนเอง การให้สิทธิในการบริ หารงบประมาณโครงการในความรับผิดชอบ การกําหนด
วันและเวลาในการปฏิบตั ิงานด้วยตนเอง การเปิ ดโอกาสให้กาํ หนดนโยบายในพื้นที่ การได้รับคัดเลือกหรื อเสนอ
ชื่อเพื่อรับรางวัลหรื อเกียรติบตั ร การให้โอกาสรับผิดชอบงานสําคัญของหน่วยงาน การได้รับคัดเลือกให้เข้าร่ วม
กิจกรรมต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน การได้รับคัดเลือกหรื อเสนอชื่อจากเพื่อนร่ วมงานให้เป็ นหัวหน้า
คณะทํางาน การได้รับมอบหมายจากผูบ้ งั คับบัญชาให้เป็ นผูแ้ ทนการประชุมการเผยแพร่ ข่าวสารและข้อมูลเพื่อ
การปฏิบตั ิงาน การสื่ อสารของหน่วยงานมีการใช้ช่องทางที่หลากหลาย การประชุมชี้แจงนโยบายและสร้างความ
เข้าใจเกี่ยวกับระเบียบและแนวทาง การปฏิบตั ิงาน การเปิ ดโอกาสในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทํางานกับ
เพือ่ นร่ วมงาน และ การสัง่ การและมอบหมายงานของผูบ้ งั คับบัญชา
ประเด็นขององค์ประกอบเกี่ยวกับสภาพของการทํางาน ที่แสดงว่าพนักงานราชการ มีคุณภาพ
ชีวิตการทํางานอยู่ในระดับปานกลาง ประกอบด้วย การให้ความรู ้และความเข้าใจในการปฏิบตั ิงาน การจัดสรร
งบประมาณเพื่อจัดกิจกรรมและโครงการต่างๆ ความเพียงพอของวัสดุและอุปกรณ์ในการปฏิบตั ิงาน การเบิกจ่าย
วัสดุ/อุปกรณ์ในการปฏิบตั ิงาน การจัดสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการทํางาน การจัดเวลาในการทํางาน การจัดเวลาว่าง
ให้กบั ตนเองและครอบครัว การจัดเวลาเพื่อดูแลสุ ขภาพ การมีโอกาสร่ วมกิจกรรมและสังสรรค์กบั เพื่อนร่ วมงาน
และสังคม การมีโอกาสหาความรู ้เพิม่ เติมนอกเวลางาน
2. ผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวติ การทํางาน
พนักงานราชการที่มีเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระยะเวลาการทํางาน และรายได้ต่างกันมีคุณภาพ
ชี วิตการทํางานโดยรวมไม่ แตกต่ างกัน ทั้งในภาพรวมและแต่ละองค์ประกอบ ยกเว้น พนักงานราชการที่ จบ
การศึกษาในสาขาต่างกันมีคุณภาพชี วิตการทํางานแตกต่างกัน โดยในองค์ประกอบที่เกี่ ยวกับลักษณะของงาน
และองค์ประกอบที่เกี่ยวกับสภาพของการทํางาน พนักงานราชการที่จบในสาขาอื่นๆ มีคุณภาพชีวิตการทํางานสู ง
กว่ า พนัก งานราชการที่ จ บศึ ก ษาศาสตร์ / ครุ ศาสตร์ ส่ ว นในองค์ป ระกอบที่ เ ป็ นเงื่ อ นไขในการทํา งานและ
องค์ประกอบโดยรวม พนักงานราชการที่จบศึกษาศาสตร์ /ครุ ศาสตร์ มีคุณภาพชี วิตการทํางานสู งกว่าพนักงาน
ราชการที่จบในสาขาอื่นๆ
3. แนวทางการพัฒ นาคุณภาพชีวติ การทํางาน
จากการศึกษา คุณภาพชี วิตการทํางานของพนักงานราชการ สังกัดสํานักงานการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด ในเขตภาคตะวันออก มีขอ้ ค้นพบในเกี่ยวกับสาขาการการศึกษาที่จบ โดยผล
การศึกษาพบว่าองค์ประกอบที่เกี่ยวกับลักษณะของงาน และองค์ประกอบเกี่ยวกับสภาพของการทํางาน พนักงาน
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ราชการที่จบการศึกษาสาขาอื่นๆ ที่ไม่ใช่ศึกษาศาสตร์ /ครุ ศาสตร์ มีคุณภาพชีวิตสู งกว่าพนักงานราชการที่จบสาขา
ศึ กษาศาสตร์ / ครุ ศาสตร์ ซึ่ งได้นําข้อค้นพบไปสนทนากลุ่มย่อ ย (focus group) กับพนักงานราชการสังกัด
สํานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดระยอง และจังหวัดสมุทรปราการ ที่จบการศึกษา
สาขาอื่นๆที่ไม่ใช่ศึกษาศาสตร์ /ครุ ศาสตร์ จํานวน 25 คน โดยนําข้อค้นพบจากการศึกษา ที่ผลวิเคราะห์มีค่าเฉลี่ย
สูง มาเป็ นประเด็นการสนทนา ซึ่งประกอบด้วยประเด็นต่างๆ ดังนี้
องค์ ประกอบทีเ่ กีย่ วกับลักษณะของงาน
1. ภารกิจในการส่ งเสริ มให้บุคคลมีโอกาสเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
2. การทํางานที่ตอ้ งเรี ยนรู ้ตลอดเวลา
3. การทํางานที่ตอ้ งปรับเปลี่ยนให้ทนั กับสถานการณ์
4. ภารกิจในการส่ งเสริ มและยกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานแก่ประชาชนผูพ้ ลาดและขาดโอกาส
ทางการศึกษา
5. การปฏิบตั ิงานที่มีกิจกรรมหลากหลาย
องค์ ประกอบเกีย่ วกับสภาพของการทํางาน
1. การเปิ ดโอกาสให้วางแผนการปฏิบตั ิงานด้วยตนเอง
2. การเปิ ดโอกาสให้ตดั สิ นใจการทํางานด้วยตนเอง
3. การให้สิทธิในการบริ หารงบประมาณโครงการในความรับผิดชอบ
4. การกําหนดวันและเวลาในการปฏิบตั ิงานด้วยตนเอง
5. การเปิ ดโอกาสให้กาํ หนดนโยบายในพื้นที่
ผลจากการสนทนากลุ่มย่ อย
จากการสนทนากลุ่มย่อยสามารถสรุ ปประเด็น ที่ เป็ นเหตุผลสนับสนุ นให้พนักงานราชการที่จบ
การศึ ก ษาสาขาอื่ น ๆ ที่ ไ ม่ ใ ช่ ศึ ก ษาศาสตร์ / ครุ ศาสตร์ มี คุ ณ ภาพชี วิ ต สู ง กว่ า พนั ก งานราชการที่ จ บสาขา
ศึกษาศาสตร์/ครุ ศาสตร์ ดังนี้
1. ด้ า นองค์ ป ระกอบเกี่ ย วกับ ลั กษณะงาน พนัก งานราชการที่ จ บการศึ ก ษาสาขาอื่ น ๆที่ ไ ม่ ใ ช่
ศึ กษาศาสตร์ / ครุ ศาสตร์ เห็ นว่าภารกิ จหรื องานการศึ กษานอกระบบและการศึ กษาตามอัธยาศัย ที่ ต ้องปฏิ บ ัติ
ส่ งเสริ มให้ตนเองมีโอกาสเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่องตลอดชี วิต เนื่ องจากเป็ นงานการศึกษาที่ไม่เคยศึกษาเล่าเรี ยนมา
ก่อนจึงต้องศึกษาและเรี ยนรู ้ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงานราชการส่ วนใหญ่ยงั มี อายุการทํางานกันไม่
มากนัก จึ งรู ้ สึกว่างานการศึ กษาและงานที่ ไ ด้รับมอบหมายอย่างหลากหลาย ที่ ตนไม่เคยศึ กษามาก่ อนมี สิ่งที่
น่าสนใจและเป็ นงานที่ทา้ ทาย ที่ตอ้ งเรี ยนรู ้อีกมากมาย
2. องค์ ประกอบเกี่ย วกับสภาพของการทํางาน พนักงานราชการที่จบการศึกษาสาขาอื่นๆ ที่ไม่ใช่
ศึกษาศาสตร์ /ครุ ศาสตร์ เห็นว่างานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เป็ นงานการศึกษาที่ต่างจาก
ความเข้าใจหรื อความรู ้สึกนึ กคิดเกี่ยวกับการศึกษา ที่เดิมเข้าใจว่าเป็ นเพียงงานสอนสําหรับผูใ้ หญ่ที่ไม่น่าจะต่าง
จากการสอนในชั้นเรี ยนหรื อในระบบโรงเรี ยน แต่เมื่อมาปฏิบตั ิงานในฐานะพนักงานราชการจึงพบว่า เป็ นงาน
การศึกษาที่มีรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลาย รวมทั้งสภาพของการปฏิบตั ิงานยังมีความยืดหยุ่นและเปิ ดโอกาสใน
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การวางแผน การตัดสิ นใจ การบริ หารงบประมาณและโครงการ รวมทั้งการกําหนดพื้นที่การปฏิบตั ิงาน สิ่ งต่างๆ
เหล่านี้เป็ นเรื่ องที่เหนือความคาดหมาย
อภิปรายผล
จากการวิเคราะห์คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานราชการ สังกัดสํานักงานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด ในเขตภาคตะวันออก พบว่าพนักงานราชการมีคุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวมอยู่
ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ นฤดล มีเพียร (2541, หน้า 137 - 144) สมหวัง โอชารส (2542,
หน้า 148 - 152) ทิพวรรณ ศิริคูณ (2542, หน้า 132 - 136) คงชีพ ตันตระวาณิ ชย์ (2543, หน้า 124 - 129) อนันต์
แก้วกําเนิด (2543, หน้า 137 - 143) พีระ เอี่ยมสุ นทร (2544, หน้า 144 -148) สิ นชัย ฉายรัศมี (2544, หน้า 136 142) ภัทรจิตร ทองสิ งห์ (2546, หน้า 139 - 145) และอุทยั นิ ปัจการสุ นทร (2546, หน้า 134 - 138) ทั้งนี้ จาก
ผลการวิจัยในครั้ งนี้ และงานวิจัย ที่อา้ งถึ ง ซึ่ งได้ศึกษากับพนักงานทั้งภาครั ฐและเอกชน และได้ขอ้ ค้นพบว่า
พนัก งานมี คุ ณ ภาพชี วิ ต การทํา งานอยู่ ใ นระดับ ปานกลางเช่ น กัน ซึ่ งเป็ นเพราะในรายละเอี ย ดของแต่ ล ะ
องค์ประกอบที่ศึกษา ได้แก่ องค์ประกอบที่เป็ นเงื่อนไขในการทํางาน องค์ประกอบที่เกี่ยวกับลักษณะของงาน
องค์ประกอบเกี่ยวกับสภาพของการทํางาน ทั้งภาครัฐและเอกชน มีการบริ หารจัดการที่ไม่แตกต่างกันมากนัก จึง
ทําให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตการทํางานอยูใ่ นระดับปานกลางเช่นเดียวกัน
สํา หรั บ องค์ป ระกอบที่ เ กี่ ยวกับลักษณะของงาน งานวิ จัย ครั้ งนี้ พ บว่า คุ ณ ภาพชี วิ ต การทํา งานของ
พนักงานราชการอยู่ในระดับมาก เพราะว่าสํานักงานส่ งเสริ มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัด ในเขตภาคตะวันออก มีการบริ หารจัดการกับพนักงานราชการเป็ นอย่างดี ในเรื่ องเกี่ยวกับการส่ งเสริ มให้
พนักงานราชการมีโอกาสเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่ อง เพื่อปรับเปลี่ยนให้ทนั กับสถานการณ์ ส่ วนการ
เปรี ยบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานราชการตามคุณลักษณะส่วนบุคคล สามารถอภิปรายผลได้ดงั นี้
1. เพศ
พนัก งานราชการที่ มี เ พศแตกต่ า งกัน มี คุ ณ ภาพชี วิ ต การทํา งานไม่ แ ตกต่ า งกัน ซึ่ งผลการศึ ก ษา
สอดคล้องกับการศึกษาของภัทรจิตร ทองสิ งห์ (2546, หน้า 139 - 145) ฐิตณ
์ ัฐ สมบัติศิริ (2546, หน้า 144 - 149)
อุทยั นิปัจการสุ นทร (2546, หน้า 134 - 138) และบงกช เทพจารี (2547, หน้า 142 - 148) พบว่าเพศแตกต่างกันมี
คุณภาพชี วิตการทํางานไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้ เนื่ องมาจากความเท่าเทียมกันในสิ ทธิ เสรี ภาพและโอกาสในการ
ทํางาน โดยไม่มีขอ้ จํากัดในเรื่ องเพศ
ดังจะเห็นจากการพิจารณาคุณภาพชีวิตการทํางานในรายองค์ประกอบ พบว่า พนักงานราชการเพศ
หญิงมีคุณภาพชีวิตการทํางานในองค์ประกอบที่เป็ นเงื่อนไขในการทํางานสู งกว่าพนักงานราชการเพศชาย ส่ วน
หนึ่ งเป็ นผลมาจากพนักงานราชการเพศหญิงรู ้ สึกพอใจหรื อยอมรับในเงื่อนไขของการทํางานมากกว่าพนักงาน
ราชการเพศชาย เพราะการรับรู ้ถึงโอกาสและข้อจํากัดในการหาหรื อเปลี่ยนงานใหม่
อย่างไรก็ตาม สําหรั บองค์ประกอบที่เกี่ ยวกับลักษณะของงานที่พบว่าพนักงานราชการเพศชายมี
คุณภาพชี วิตการทํางานมากกว่าพนักงานราชการเพศหญิงนั้น เป็ นเพราะว่าโดยลักษณะของงานการศึกษานอก
ระบบที่พนักงานราชการต้องปฏิบตั ิ มักจะเป็ นงานที่ตอ้ งออกประสานงานในพื้นที่ ซึ่งพนักงานราชการเพศชายมี
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ความคล่องตัวมากกว่า จึงส่ งผลให้พนักงานราชการเพศชายมีคุณภาพชี วิตการทํางานที่เกี่ยวกับองค์ประกอบของ
ลักษณะงานสู งกว่าพนักงานราชการเพศหญิง
2. อายุ
พนักงานราชการที่มีอายุแตกต่างกันมีคุณภาพชี วิตการทํางานโดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่ อพิจารณา
ตามองค์ประกอบที่เป็ นเงื่อนไขในการทํางาน องค์ประกอบที่เกี่ยวกับลักษณะของงาน และองค์ประกอบเกี่ยวกับ
สภาพของการทํางาน ซึ่ งผลการวิจยั นี้สอดคล้องกับการศึกษาของ สมพร จันทร์แก้ว (2544, หน้า 152 - 157) ฐิต์
ณัฐ สมบัติศิริ (2546, หน้า 144 - 149) และบงกช เทพจารี (2547, หน้า 142 - 148) ที่พบเช่นเดียวกันว่าอายุไม่มี
ความสัมพันธ์กบั คุณภาพชี วิตการทํางาน ทั้งนี้ เป็ นผลมาจากในกระบวนการของการสรรหาพนักงานราชการ
เป็ นการคัดเลือกในระบบปิ ด ซึ่ งจะเปิ ดโอกาสให้เฉพาะบุคลากรที่มีหรื อต้องผ่านประสบการณ์ในการทํางาน
การศึ กษานอกระบบตามระยะเวลาที่ กาํ หนด จึ งจะมี สิทธิ์ เข้ารั บการสรรหา ด้วยเงื่ อนไขดังกล่าวจึ งส่ งผลให้
พนักงานราชการส่ วนใหญ่มีอายุใกล้เคียง หรื อไม่แตกต่างกันมากนักจึงส่ งผลให้อายุไม่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการ
ทํางาน
3. สถานภาพสมรส
พนักงานราชการที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกันมีคุณภาพชี วิตการทํางานโดยรวม ไม่แตกต่างกัน
เมื่ อ พิ จ ารณาตามองค์ป ระกอบที่ เ ป็ นเงื่ อ นไขในการทํา งาน องค์ป ระกอบที่ เ กี่ ย วกับ ลัก ษณะของงาน และ
องค์ประกอบเกี่ยวกับสภาพของการทํางาน ซึ่ งผลการวิจยั นี้สอดคล้องกับการศึกษาของภัทรจิตร ทองสิ งห์ (2546,
หน้า 139 - 145) ฐิตณ
์ ัฐ สมบัติศิริ (2546, หน้า 144 - 149) และอุทยั นิปัจการสุ นทร (2546, หน้า 134 - 138) ที่
พบว่าสถานภาพสมรสไม่มีความสัมพันธ์กบั คุณภาพชีวิตการทํางาน ส่ วนหนึ่งเป็ นเพราะการเปิ ดโอกาสของสังคม
ในปั จจุบนั ที่ยอมรับให้ผทู ้ ี่สมรสหรื อมีครอบครัวออกมาทํางานนอกบ้านกันมากขึ้น ทุกคนมีสิทธิ์ ได้รับโอกาสใน
การทํางานอย่างเท่าเทียม รวมทั้ง สื บเนื่ องจากการสรรหาพนักงานราชการจะพิจารณาบุคคลที่มีภูมิลาํ เนาเป็ น
สําคัญ ดังนั้น ไม่ว่าบุคคลผูน้ ้ นั จะมีสถานภาพสมรสใดก็ตามย่อมไม่มีภาระหรื อกังวลในเรื่ องครอบครัว เพราะเป็ น
การทํางานในภูมิลาํ เนาของตัวเอง จึ งเป็ นเหตุผลที่ ทาํ ให้พนักงานราชการที่ มีสถานภาพสมรสที่แตกต่ างกันมี
คุณภาพชีวิตในการทํางานไม่แตกต่างกัน
4. ระยะเวลาการทํางาน
พนักงานราชการที่มีระยะเวลาการทํางานแตกต่างกันมีคุณภาพชี วิตการทํางานโดยรวมไม่แตกต่าง
กัน เมื่ อพิจารณาตามองค์ประกอบที่ เป็ นเงื่อนไขในการทํางาน องค์ป ระกอบที่ เกี่ ยวกับลักษณะของงาน และ
องค์ประกอบเกี่ยวกับสภาพของการทํางาน ซึ่ งผลการวิจยั นี้ สอดคล้องกับการศึกษาของพีระ เอี่ยมสุ นทร (2544,
หน้า 144 - 148) สิ นชัย ฉายรัศมี (2544, หน้า 136 - 142) ฐิตณ
์ ัฐ สมบัติศิริ (2546, หน้า 144 - 149) บงกช เทพจารี
(2547, หน้า 142 - 148) และ ภคินี โอฬาริ กชาติ (2547, หน้า 139 - 146) ซึ่ งเป็ นผลมาจากการที่พนักงานราชการ
ส่ วนใหญ่ถึงแม้จะมี ระยะเวลาในการทํางานในฐานะพนักงานราชการต่างกัน เนื่ องจากเข้าสู่ ตาํ แหน่ งพนักงาน
ราชการก่อน - หลัง แต่ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานการศึกษานอกระบบใกล้เคียงกัน เพราะทุกคนจะผ่านการสรร
หาให้เป็ นพนักงานราชการ ต้องมีคุณสมบัติดา้ นประสบการณ์หรื ออายุในการปฏิบตั ิ งานการศึกษานอกระบบ
ตามที่กาํ หนดเท่ากัน ดังที่กล่าวแล้วว่าการคัดเลือกพนักงานราชการ เพื่อปฏิบตั ิงานในสํานักงานการศึกษานอก
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ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในแต่ละจังหวัด เป็ นการคัดเลือกในระบบปิ ด ที่จะเปิ ดโอกาสให้เฉพาะบุคคลที่
มีอายุงานในการปฏิบตั ิงานแต่ละสํานักงานที่คดั เลือก
5. สาขาการศึกษาทีจ่ บ
พนักงานราชการที่จบสาขาการศึกษาแตกต่างกันมีคุณภาพชี วิตการทํางานโดยรวมไม่แตกต่างกัน
เมื่อพิจารณาตามองค์ประกอบที่เป็ นเงื่อนไขในการทํางาน องค์ประกอบที่เกี่ยวกับลักษณะงาน และองค์ประกอบ
เกี่ ยวกับสภาพของการทํางาน พบว่าพนักงานราชการที่จบการศึ กษาในสาขาต่ างกันมี คุณภาพชี วิตการทํางาน
ดังกล่ าวไม่ แตกต่างกัน นั่น เป็ นเพราะขอบข่ ายของงานไม่ ว่าจะจบในสาขาใดมาทุ กคนต้องผ่านพื้นฐานและ
ประสบการณ์ในการทํางานการศึกษานอกระบบมาก่อนเป็ นพนักงานราชการ และปฏิบตั ิงานในลักษณะเดียวกัน
เมื่อศึกษาเป็ นรายองค์ประกอบ พบว่า องค์ประกอบที่เกี่ยวกับลักษณะของงาน และองค์ประกอบ
เกี่ยวกับสภาพของการทํางาน พนักงานราชการที่จบการศึกษาสาขาอื่นๆ ที่ไม่ใช่ศึกษาศาสตร์ /ครุ ศาสตร์ มีคุณภาพ
ชีวิตการทํางานสู งกว่าพนักงานราชการที่จบสาขาศึกษาศาสตร์ /ครุ ศาสตร์ จากผลการวิจยั ดังกล่าว ผูว้ ิจยั ได้จดั การ
สนทนากลุ่มย่อย ซึ่ งผลการศึกษาพบว่าพนักงานราชการ ที่จบในสาขาอื่นที่ไม่ใช่สาขาศึกษาศาสตร์ /ครุ ศาสตร์ มี
คุณภาพชี วิตการทํางานดีกว่าเนื่ องจาก งานการศึกษานอกระบบและงานการศึกษาตามอัธยาศัยเป็ นงานที่ทา้ ทาย
หรื อเป็ นโอกาสในการเรี ยนรู ้ในการปฏิบตั ิงานด้านการศึกษา ซึ่งเป็ นสิ่ งที่ตนเองไม่ได้เรี ยนรู ้มา พร้อมทั้งส่ งเสริ ม
ให้พฒั นาตนเองอย่างต่อเนื่ อง และงานที่ทาํ อยู่น้ นั ได้ช่วยเหลือประชาชนที่พลาดและขาดโอกาสทางการศึกษา
และหน่ วยงานยังเปิ ดโอกาสให้มีโอกาสตัดสิ นใจ กําหนดนโยบายในพื้นที่ และวางแผนการทํางานด้วยตนเอง
พร้อมทั้งให้สิทธิในการบริ หารงบประมาณโครงการที่รับผิดชอบ
พนักงานราชการที่ จบการศึกษาสาขาอื่ นๆ ที่ไม่ ใช่ ศึกษาศาสตร์ /ครุ ศาสตร์ จึ งมี คุณภาพชี วิตการ
ทํางานในองค์ประกอบที่เกี่ยวกับลักษณะของงาน และองค์ประกอบเกี่ยวกับสภาพของการทํางานสู งกว่าพนักงาน
ราชการที่จบสาขาศึกษาศาสตร์ /ครุ ศาสตร์
6. รายได้
พนักงานราชการที่มีรายได้แตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณา
ตามองค์ประกอบที่เกี่ ยวกับลักษณะของงาน และองค์ประกอบเกี่ ยวกับสภาพของการทํางาน ซึ่ งผลการวิจยั นี้
สอดคล้องกับการศึกษาของภัทรจิตร ทองสิ งห์ (2546, หน้า 139 - 145) ฐิตณ
์ ัฐ สมบัติศิริ (2546, หน้า 144 - 149)
และภคินี โอฬาริ กชาติ (2547, หน้า 139 - 146) ด้วยสาเหตุว่าพนักงานราชการส่ วนใหญ่ยงั คงเข้าสู่ ตาํ แหน่งใน
ระยะเวลาที่ไม่ต่างกันมากนักส่ งผลให้มีรายได้ใกล้เคียงกัน
อย่างไรก็ตาม พนักงานราชการที่มีรายได้แตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตการทํางาน ด้านองค์ประกอบที่
เป็ นเงื่อนไขการทํางานแตกต่างกัน โดยพบว่าพนักงานราชการที่มีรายได้ 10,000 - 12,500 บาทต่อเดือนมีคุณภาพ
ชีวิตการทํางานด้านนี้นอ้ ยกว่าพนักงานราชการที่มีรายได้ 12,501 - 15,000 บาทต่อเดือน ทั้งนี้ เป็ นผลจากการรับรู ้
ถึงรายได้ที่ต่างกันแต่ตอ้ งปฏิบตั ิงานโดยมีขอบเขตและความรับผิดชอบไม่ต่างกัน แต่พนักงานราชการที่มีรายได้
มากกว่า 15,001 บาทต่อเดื อน มีคุณภาพชี วิตการทํางานด้านนี้ น้อยกว่าพนักงานราชการที่มีรายได้ 12,501 15,000 บาทต่อเดือน เนื่องจากพนักงานราชการที่มีรายได้มากกว่า 15,001 บาทต่อเดือน นั้นต้องผ่านประสบการณ์
การทํางานมานานพอควร ส่ งผลให้รู้สึกว่างานที่ทาํ ไม่ทา้ ทาย รวมถึงรู ้สึกว่ารายได้ที่ได้รับเพิ่มขึ้น ไม่สัมพันธ์กบั
ระยะเวลาหรื อประสบการณ์การทํางานที่เพิม่ ขึ้น
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ข้ อเสนอแนะ
1. สํ าหรับการนําผลการวิจยั ไปใช้
1.1 จากผลการศึกษาที่พบว่าระดับคุณภาพชีวิตการทํางานในองค์ประกอบที่เป็ นเงื่อนไขการทํางาน
ในองค์ประกอบต่างๆ เหล่านี้ คือ ด้านเงินเดือนที่ได้รับเพียงพอกับค่าใช้จ่ายในการดําเนินชีวิต โอกาสได้รับบรรจุ
แต่งตั้งเป็ นข้าราชการ และรายได้อื่นนอกเหนือจากเงินเดือนอยูใ่ นระดับน้อย ดังนั้นการหาช่องทางที่จะเพิ่มรายได้
ให้กบั พนักงานราชการในสังกัดจึงเป็ นหนทางหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มระดับคุณภาพชีวิตให้สูงขึ้นได้ โดยหาอาชีพเสริ ม
หรื อจัดกลุ่มอาชีพหลังเลิกงาน เป็ นต้น
1.2 การมีเกณฑ์ที่เป็ นมาตรฐานสําหรับการประเมินผลการปฏิบตั ิงานก็เป็ นแนวทางหนึ่ งที่จะช่วย
เพิ่ม ระดับ คุ ณภาพชี วิต ของพนักงานราชการ ทั้งนี้ เพื่อให้พนักงานราชการรู ้ สึกถึ งความเท่ าเที ย มที่ จ ะได้รั บ
นอกเหนื อไปจากปริ มาณงานที่ตอ้ งทํา พนักงานราชการจะไม่รู้สึกถึงความลําเอียง หรื ออคติจากเพื่อนร่ วมงาน
หรื อหัวหน้างานที่เป็ นผูป้ ระเมินผลงานของตน
1.3 การจ้างงานสําหรับพนักงานราชการนั้นเป็ นส่ วนหนึ่งที่จะทําให้พนักงานรู ้สึกมัน่ คงในชีวิต ถ้า
สัญญาที่จา้ งมีความต่อเนื่องระยะยาว ความกังวลใจที่จะตกงานของพนักงานเหล่านี้ก็จะลดน้อยลง ซึ่ งจะส่ งผลให้
คุณภาพชีวิตของพนักงานเหล่านี้สูงขึ้นตามมาด้วย
1.4 การได้รับโอกาสในการเรี ยนรู ้ ในประเด็นต่างๆ อันจะเป็ นประโยชน์ต่องานที่ ตนทํานั้นเป็ น
วิธีการหนึ่ งที่จะทําให้พนักงานราชการรู ้สึกว่าตนได้รับการเอาใจใส่ จากหัวหน้างาน เพราะการให้พนักงานได้
เรี ยนรู ้คน้ คว้าเพิ่มเติมเป็ นการให้ความสําคัญกับบุคลากรภายในหน่วยงาน พนักงานราชการจึงรู ้สึกว่าตนเองนั้น
เป็ นบุคคลที่มีคา่ และความสําคัญต่อหน่วยงาน
2. สํ าหรับการวิจยั ครั้งต่ อไป
2.1 ควรจะมีการศึกษาตัวแปรอื่นๆ เพิ่มเติมนอกเหนือไปจากปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีผลต่อคุณภาพชีวิต
เช่น ปั จจัยทางสังคม ปั จจัยชุมชน ปัจจัยทางด้านจิตวิทยา เป็ นต้น
2.2 ควรจะมีการศึกษาด้วยการใช้วิธีวิจยั เชิงคุณภาพ เช่น การจัดสนทนากลุ่ม (focus group) และการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (interview) เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลที่ละเอียดและลึกซึ้งสําหรับนํามาใช้วิจยั และพัฒนาคุณภาพชีวิต
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ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรีย นชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
โรงเรีย นเทศบาล 1 วัดศรีเมือง จังหวัดนครนายก ทีจ่ ัดการเรียนรู้ ด้วยกระบวน
การสอนเขีย นของเฮวินส์ *
English Writing Ability of Grade 6 Students, Tadsaban 1 Wat Sri Mueang
School, Nakhon Nayok Province, Learning by Hewins’ Writing Process
นางชนันรัตน์ วิจิตรโท**
Mrs. Chananrat Wijitto
บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อเปรี ยบเทียบความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนเทศบาล 1 วัดศรี เมือง จังหวัดนครนายก ที่จดั การเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการสอนเขียน
ของเฮวินส์กบั การสอนปกติ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั เป็ นนักเรี ยน ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี
การศึกษา 2552 โรงเรี ยนเทศบาล 1 วัดศรี เมือง ได้มาโดยวิธีการสุ่ มตัวอย่างอย่างง่าย จํานวน 2 ห้องเรี ยน ห้องเรี ยน
ละ 28 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่สอนด้วยกระบวนการสอนเขียนของเฮวินส์
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ ที่สอนด้วยการสอนปกติ และแบบวัดความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ วิเคราะห์
ข้อมูล ด้วยการหาค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที
ผลการวิ จัย พบว่ า นั ก เรี ยนที่ ไ ด้รั บ การจั ด การเรี ยนรู ้ ด้ ว ยกระบวนการสอนเขี ย นของเฮวิ น ส์ มี
ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษสู งกว่านักเรี ยนที่ได้รับการสอนปกติอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
Abstract
The purpose of this research was to compare English writing ability of grade 6 students, Tadsaban 1
Wat Sri Muang School, between those who learning by Hewins’ writing process and the regular teaching
process. The 56 samples were grade 6 students, in the second semester of the 2010 academic year at Tadsaban 1
Wat Sri Muang School, Nakhon Nayok province, chosen by simple random sampling, equally divided into 2
groups. The research instruments were the teaching plan of Hewins’ writing process, regular teaching process
plans and English writing ability test. The data was analyzed by mean, standard deviation and t-test
independent.
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The results of the research showed that, English writing ability of students who learning by Hewins’
writing process were higher than those who learning by regular teaching process at the level of statistical
significance .01.
ความนํา
ในปั จจุบนั การเรี ยนรู ้ ภาษาต่ างประเทศเป็ นสิ่ งจําเป็ นยิ่ง เนื่ องจากใช้ในการติ ด ต่อสื่ อสาร การศึ กษา
แสวงหาข้อมูลความรู ้เพิ่มเติม กระทรวงศึกษาธิ การได้ตระหนักถึงความสําคัญของการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ จึง
กําหนดให้จดั การเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษเป็ นภาษาต่างประเทศตั้งแต่ช้ นั ประถมศึกษาปี ที่ 1 ในหลักสู ตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 โดยมุ่งหวังให้นกั เรี ยนสามารถใช้ภาษาต่างประเทศสื่ อสารในสถานการณ์
ต่างๆ แสวงหาความรู ้ ประกอบอาชีพหรื อศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งมีความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องราวและ
วัฒนธรรมอันหลากหลายของประชาคมโลก สามารถถ่ า ยทอดความคิ ดและวัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลก
ได้อย่างสร้างสรรค์ (กรมวิชาการ, 2545, หน้า 2)
ทักษะการเขียนเป็ นทักษะหนึ่ งที่สําคัญในโลกยุคปั จจุบนั ไม่ว่าจะเป็ นงานที่ใช้เขียนบนแผ่นกระดาษ
หรื อจดหมายอิเลคทรอนิ กส์ (กุล พูนศรัทธา, 2547, หน้า 1) เพราะการเขียนเป็ นเครื่ องแสดงออกถึงความรู ้
ความคิด สติปัญญาและความรู ้สึกของมนุษย์ เป็ นเครื่ องมือใช้สื่อสาร ทั้งเรื่ องในอดีตและปั จจุบนั โดยถ่ายทอด
ประสบการณ์ เรื่ องราว ความรู ้สึกและความคิดของผูเ้ ขียนออกมาเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไปสู่ ผอู ้ ่านให้รับรู ้และเข้าใจ
โดยผ่านกระบวนการทางความคิด หลายขั้นตอน ต้องเลือกและเรี ยบเรี ยงความคิด แสวงหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่จะ
นํามาเขียน การใช้คาํ และประโยคที่ถูกต้องตรงตามหลักภาษาและความนิยมในการใช้ภาษาโดยผ่านกระบวนการ
รวบรวมอย่างเป็ นระบบเพื่อให้ได้ขอ้ ความที่ต่อเนื่ องและเป็ นข้อความที่สามารถสื่ อความหมายให้ผอู ้ ื่นเข้าใจได้
ตรงกับความต้องการและเจตนารมณ์ ของผูเ้ ขี ยน เพื่อให้ผูอ้ ่านเข้าใจ ช่ วยให้จดจําเรื่ องราวได้นานเป็ นข้อมู ล
สําหรับอ้างอิง เป็ นหลักฐานที่แสดงถึงความสําเร็ จของผูเ้ ขียน
ปั ญหาในการเรี ยนรู ้ทกั ษะการเขียนสาเหตุสาํ คัญที่ทาํ ให้การเขียนไม่ประสบผลสําเร็ จเนื่องจากเป็ นการ
เขี ยนถอดความจากข้อความภาษาไทย ซึ่ งเน้นหนัก ในด้านไวยากรณ์ งานเขี ยนส่ วนมากอยู่ใ นระดับคําหรื อ
ประโยคและเป็ นการเขียนเพือ่ ทบทวนบทเรี ยนเท่านั้น (กรมวิชาการ, 2543) แสดงให้เห็นว่ามีความสามารถในการ
เขี ย นภาษาอัง กฤษระดับ สื่ อ สารอยู่ ใ นเกณฑ์ที่ ไ ม่ น่ า พอใจ โดยได้ค ะแนนตํ่า กว่ า เกณฑ์ ก ารประเมิ น ของ
กระทรวงศึกษาธิ การ (ขนิษฐา นาคสวัสดิ์, 2541, หน้า 12) และจากงานวิจยั ที่เกี่ยวกับความสามารถในการเขียน
ของ ลัดดา หวังภาษิต (2546, หน้า 1) พบว่า ผลงานของนักเรี ยนที่เขียนออกมาค่อนข้างสั้น สื่ อสารความรู ้ความคิด
ออกมาได้นอ้ ยผลการประเมินอยูใ่ นระดับที่ไม่น่าพอใจ
การให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้และฝึ กฝนเพื่อให้เกิดทักษะเป็ นการจัดการเรี ยนรู ้ที่สาํ คัญ นักวิชาการหลายท่าน
ได้เสนอแนวคิดในการสอนเขียนว่า ครู ควรเน้นกระบวนการเขียนหรื อกระบวนการใช้ความคิด เพื่อสร้างข้อมูลใน
การเขียน การสอนเขียนที่ เน้นกระบวนการคิ ดจะส่ งผลต่ อความสามารถทางการเขีย นในระดับสู ง อาจทําให้
นักเรี ยนสามารถผลิตชิ้นงานการเขียนที่ใช้สื่อสารในชีวิตจริ งได้ดว้ ยการชี้แนะจากครู และการทํางานร่ วมกับเพื่อน
ในกิจกรรมต่าง ๆ ตั้งแต่การระดมสมองหาความคิดมาเขียน จนถึงการตรวจแก้ไขให้ขอ้ คิด ปรับปรุ งงานของกัน
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และกัน ซึ่ งนักเรี ย นจะไม่ รู้สึกโดดเดี่ ยวและสามารถพัฒนาทักษะการเขี ยนได้อย่า งเป็ นสุ ข ซึ่ งสอดคล้องกับ
Hewins (1986, pp. 219-223) พบว่า เมื่อครู ได้จดั กิจกรรมเป็ นขั้นตอนสอดคล้องกับกระบวนการเขียน 6 ขั้นตอน
นักเรี ยนมีขอ้ มูลหรื อแนวความคิดในการเขียน โดยเฮวินส์ได้จดั ให้มีข้ นั ก่อน การเขียนด้วยการจัดกิจกรรมระดม
พลังสมองในลักษณะต่างๆ เช่น การตั้งประเด็น รู ปภาพ การแสดงความคิดเห็น หลังจากนั้นจะให้นกั เรี ยนได้ฝึก
เขียนและผ่านกิจกรรมย้อนกลับเพื่อที่จะให้นกั เรี ยนแลกเปลี่ยนงานเขียนกันอ่านแล้วแสดงความคิดเห็นต่องาน
เขียนของเพือ่ น จากนั้นนักเรี ยนนํางานเขียนของตนเองไปปรับปรุ งแก้ไขหลายครั้งจนได้งานที่ถูกต้องสมบูรณ์ ซึ่ง
มีผนู ้ าํ กระบวนการเขียนของเฮวินส์ไปทดลองใช้แล้วสามารถพัฒนาทักษะการเขียนของนักเรี ยนได้ดีข้ ึน ทั้งด้าน
เนื้อหา การเรี ยบเรี ยง การใช้คาํ ศัพท์และเครื่ องหมายวรรคตอน
จากเหตุผลและความจําเป็ นดังกล่าว ทําให้ผวู ้ ิจยั มีความสนใจที่จะนํากระบวนการสอนเขียนของเฮวินส์
มาทดลองสอนนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โดยมุ่งศึกษาหากระบวนการสอนการเขียนภาษาอังกฤษที่เหมาะสม
เพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรี ยนให้สูงขึ้นและเพื่อเป็ นแนวทางสําหรั บครู ผูส้ อน
ภาษาอังกฤษในการปรับปรุ งการสอนการเขียนให้มีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพื่อเปรี ยบเทียบความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ที่เรี ยนด้วย
กระบวนการสอนเขียนของเฮวินส์กบั การสอนปกติ
สมมติฐานการวิจยั
ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรี ยนหลังจากเรี ยนด้วยกระบวนการสอนเขียนของเฮวินส์
จะสู งกว่าความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรี ยนที่ได้รับการสอนปกติ
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2552 โรงเรี ยน
เทศบาล 1 วัดศรี เมือง สังกัดเทศบาลเมืองนครนายก อําเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก จํานวน 4 ห้องเรี ยน
นักเรี ยนจํานวน 112 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2552
โรงเรี ยนเทศบาล 1 วัดศรี เมือง สังกัดเทศบาลเมืองนครนายก อําเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ได้มาโดย
การสุ่ มตัวอย่างอย่างง่าย (simple random sampling) โดยใช้ห้องเรี ยนเป็ นหน่วยสุ่ มด้วยวิธีจบั สลาก จํานวน 2
ห้องเรี ยน จํานวนนักเรี ยน 56 คน และจับสลากเลือกนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6/3 เป็ นกลุ่มควบคุม นักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 6/4 เป็ นกลุ่มทดลอง จํานวนนักเรี ยนห้องละ 28 คน
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แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
1. แนวการสอนเขียนด้ วยกระบวนการสอนเขียนของเฮวินส์
Hewins (1986, pp. 219-223) เป็ นครู สอนภาษาฝรั่งเศสอยูท่ ี่โรงเรี ยนไฮแลนด์ปาร์ ค (Highland Park
High School) รัฐนิวเจอร์ซี ประเทศสหรัฐอเมริ กา เฮวินส์พบว่า ในขณะที่สอนภาษาฝรั่งเศสเป็ นภาษาต่างประเทศ
นั้น มักมีปัญหาในการเขียน คือ นักเรี ยนเขียนมีขอ้ ผิดพลาดมาก ทั้งในด้านคําศัพท์ โครงสร้างและสํานวน อีกทั้ง
นักเรี ยนไม่สามารถถ่ายทอดความคิดของตัวเองออกมาได้ และในขณะที่เขียนนักเรี ยนเกิดความวิตกกังวลว่าจะ
เขียนผิดซึ่ งทําให้ครู ผสู ้ อนเกิด ความกดดันมาก จึงได้คิดวิธีสอนการเขียนขึ้นมาโดยยึดแนวทฤษฎีกระบวนการ
เขียน (Writing Process Approach) ผลปรากฏว่า นักเรี ยนที่เรี ยนภาษาฝรั่งเศสเป็ นภาษาต่างประเทศ สามารถ
พัฒนาทักษะในการเขียนขึ้นมาได้ดีข้ ึน คือ นักเรี ยนสามารถสื่ อความหมายกับผูอ้ ื่นได้ นอกจากนี้ นักเรี ยนยังมี
แรงจูงใจในการเขียนเพิ่มขึ้น มีความต้องการที่จะเขียนผลงานตนเองเพื่อให้บุคคลอื่นๆ อ่าน โดยไม่วิตกกังวลว่า
จะเขียนผิดอีกต่อไป
Hewins (1986, pp. 219-223) ได้สร้างแผนการสอนโดยยึดกระบวนการทั้ง 6 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นก่อนการเขียน (prewriting)
การสอนในขั้นนี้ จะเป็ นการจัดกิจกรรมเพื่อให้นกั เรี ยนได้เกิดแนวคิดและมีขอ้ มูลที่จะนําไปเขียนได้
กิจกรรมในขั้นนี้ จะเป็ นกิจกรรมอะไรก็ได้แต่กิจกรรมที่พบว่าได้ผลดีมากที่สุด คือกิจกรรมระดมพลังสมองซึ่ งมี
อยู่ 3 ลักษณะ คือ
(1) การใช้โสตทัศนูปกรณ์ เช่น วิดีโอ สไลด์ รู ปภาพ หลังจากดูวิดีโอ สไลด์แล้ว นักเรี ยนจะมีเวลา
10-15 นาทีในการเขียน และควรมีคาํ ศัพท์หรื อข้อความที่ได้ดูในวิดีโอ สไลด์
(2) ผูส้ อนนําเรื่ องสั้นๆ บทสรุ ป บทสนทนาที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องที่นกั เรี ยนจะเขียน
มาให้
นักเรี ยนอ่านแล้วให้บอกว่ารายละเอียดของเรื่ องจะเป็ นอย่างไรต่อไปและจะจบลงอย่างไร โดยครู เขียนคําเหล่านี้
บนกระดานดํา เพือ่ สร้างแนวคิดที่จะเขียนและเป็ นการเรี ยนรู ้คาํ ศัพท์ใหม่
(3) ผูส้ อนตั้งประเด็น (topic) หรื อถามคําถามขึ้น เพื่อให้นกั เรี ยนช่วยกันตอบหาคําศัพท์และแนวคิด
สํานวนต่างๆ เกี่ยวกับคําถามนั้น ครู ทาํ หน้าที่จดบันทึกคําบนกระดานดํา นักเรี ยนนําคําเหล่านี้ไปเขียนต่อไป
ขั้นที่ 2 การเขียนร่ างครั้งที่ 1 (first draft)
ในการ
นักเรี ยนลงมือเขียนทันที หลังจากที่ได้ทาํ กิจกรรมในขั้นที่ 1 โดยใช้เวลา 10-15 นาที
เขียน ครู เขียนหัวข้อเดียวกับนักเรี ยนเพื่อเป็ นแบบอย่างในการตรวจ ให้นกั เรี ยนอ่าน
งานเขียนของตัวเอง
แล้วจดคําศัพท์หรื อข้อมู ลที่ ไม่สามารถเขียนเป็ นภาษาอังกฤษได้ เพื่อให้ครู หรื อเพื่อนๆ บอกความหมายของ
คําศัพท์น้ นั ๆ หรื อข้อมูลเพิ่มเติม นักเรี ยนปรับปรุ งแก้ไขงานเขียน ของตนเอง
ขั้นที่ 3 การให้ขอ้ มูลย้อนกลับ (feedback)
ให้นกั เรี ยน 2-3 คน อ่านงานเขียนของตัวเอง ครู แสดงความชื่นชมหากนักเรี ยนคนใดสามารถอ่านงาน
เขียนของตนเองได้ การแสดงความคิดเห็นต่องานเขียนของนักเรี ยนเป็ นเฉพาะ ด้านเนื้อหาเท่านั้น ไม่ใช่การตรวจ
ไวยากรณ์ ครู ให้แ บบอย่างในเรื่ อ งของภาษาโดยแสดงงานเขี ย นบนแผ่น ใสพร้ อมกับอ่านให้นัก เรี ยนฟั ง ให้
นักเรี ยนแบ่งกลุ่มแล้วแลกเปลี่ยนงานเขียนของตัวเอง กับเพื่อน นักเรี ยนเขียนแสดงความคิดเห็นของตัวเองลงบน
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งานเขียนของเพื่อนหรื อพูดแสดงความคิดเห็น นักเรี ยนแบ่งกลุ่มแลกเปลี่ ยนงานเขียนกันอ่านแล้วแสดงความ
คิดเห็นต่องานเขียนนั้นๆ ด้วยตนเอง
ขั้นที่ 4 การเขียนร่ างครั้งที่ 2 (second draft)
นักเรี ยนปรับปรุ งงานเขียนของตัวเองด้วยการเพิ่มเติมหรื อเขียนขยายความในส่ วนที่ครู หรื อเพื่อน
แสดงความคิดเห็น
ขั้นที่ 5 การอ่านเพื่อตรวจแก้ไข (proofreading)
นักเรี ยนตรวจผลงานเองโดยครู จะเป็ นผูบ้ อกหลักการตรวจให้นกั เรี ยนรู ้ ก่อนที่จะ
ลงมืออ่าน
และตรวจ นักเรี ยนอ่านทบทวนและตรวจผลงานเขียนของตนเองแล้วจึงให้เพื่อนช่วยอ่านและตรวจให้อีกครั้งหนึ่ง
ขั้นที่ 6 การเขียนครั้งสุดท้าย (final draft)
นักเรี ยนนํางานที่ผ่านการตรวจจากเพื่อนกลับไปปรั บปรุ งแก้ไขทั้งด้านเนื้อหาและ ความถูกต้อง
แม่นยําอื่นๆ ให้ถูกต้องสมบูรณ์ อ่านทบทวนหรื อให้เพื่อนช่วยตรวจจนแน่ใจ
แล้วจึงส่ งครู
จากขั้นตอนกระบวนการดังกล่าว ผูว้ ิจยั จึงเลือกกระบวนการสอนเขียนของเฮวินส์มาใช้ ในการวิจยั
ครั้งนี้เพราะเป็ นกระบวนการสอนที่มีข้ นั ตอนการเขียนชัดเจนและกิจกรรมที่เน้น ความแตกต่างระหว่างบุคคล
นักเรี ยนได้พฒั นาความสามารถในการเขียนตามศักยภาพของ
แต่ละบุคคลและตามระดับความสามารถของ
นักเรี ยนซึ่งจะช่วยให้เกิดผลดีในการเรี ยนรู ้และพัฒนาความสามารถในการเขียนต่อไป
2. ความสามารถในการเขียน
ความสามารถในการเขียนเป็ นความสามารถในการรวบรวมความคิดความรู ้สึก เพื่อถ่ายทอดความรู ้
และประสบการณ์ออกมาเป็ นตัวอักษรโดยมีจุดมุ่งหมายที่ว่าจะสื่ อสารกับผูอ้ ่านในเรื่ องใดซึ่งต้องอาศัยความรู ้ดา้ น
ไวยากรณ์ คําศัพท์ การเลือกใช้คาํ มาประกอบให้เหมาะกับความรู ้ และความคิดพื้นฐานของผูอ้ ่าน ซึ่ งทําให้ผเู ้ ขียน
สื่ อความหมายได้ถูกต้องมีประสิ ทธิ ภาพและเกิ ดความเข้าใจเป็ นอันดี กบั ผูอ้ ่าน มี ผูเ้ ชี่ ยวชาญทางด้านภาษาได้
กล่าวถึงความหมายของความสามารถในการเขียน ดังนี้
พิมพันธุ์ เวสสะโกศล (2533, หน้า 27) กล่าวว่า ความสามารถในการเขียนนั้นประกอบด้วยทักษะ
หลายขั้นตอนโดยเริ่ มจากทักษะระดับง่ายไม่ซบั ซ้อนแล้วจึงพัฒนาเป็ นทักษะระดับยากขึ้นจนกระทัง่ สามารถเขียน
ข้อความที่สื่อความหมายตามต้องการได้ ซึ่ งเป็ นทักษะระดับสู ง อันประกอบด้วยทักษะที่สะสมมาตั้งแต่ระดับต้น
นัน่ เอง
White (1980, p. 6) กล่าวว่า ความสามารถในการเขียนคือ ความสามารถในการเรี ยงลําดับประโยคให้
เชื่อมโยงกันอย่างถูกต้องตามหลักไวยากรณ์และสมเหตุสมผล เขียนได้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของผูเ้ ขียน สื่ อ
ความหมายให้ผอู ้ ่านเข้าใจได้ สื่ อสารในสิ่ งที่ตอ้ งการได้ การเขียนต้องชัดเจนไม่คลุมเครื อความสามารถในการ
เขียนจะต้องประกอบด้วยความถูกต้องของภาษา (correction of form) ความเหมาะสมของภาษา (appropriateness
of style) และเอกภาพของเรื่ อง (unity of theme or topic)
Jacobs (1981, p. 89) กล่าวถึงความสามารถในการเขียนโดยทัว่ ไปว่าประกอบไปด้วย
ความสามารถในการถ่ายทอดความรู ้ ข้อมูลในเรื่ องที่เขียน การเรี ยบเรี ยงเรื่ องราวได้สมเหตุสมผล เนื้อหาเชื่อมโยง
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ต่อเนื่องกันเป็ นสําคัญ เลือกใช้คาํ ศัพท์สาํ นวนได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับเนื้อความ ตลอดจนความสามารถใน
การใช้ภาษาได้ถูกต้องตามหลักโครงสร้างทางภาษา
Harris (1974, pp. 68-69) ได้กล่าวถึง ความสามารถในการเขียนว่า เป็ นการรวมทักษะหลายๆ อย่าง
ทางภาษาเข้าด้วยกันดังนี้
(1) เนื้อหา (content) ได้แก่ เนื้อหาสาระของการเขียนตลอดจนความนึกคิดที่แสดงออก
(2) รู ปแบบ (form) ได้แก่ การเรี ยบเรี ยงและจัดลําดับเนื้อหาให้มีความต่อเนื่องเพื่อให้
ตรงตามจุดมุ่งหมายในการเขียน
(3) ไวยากรณ์ (grammar) ได้แก่ การใช้รูปแบบโครงสร้างไวยากรณ์อย่างถูกต้องและ
สื่ อความหมายได้
(4) ลีลาภาษา (style) ได้แก่ การเลือกใช้ถอ้ ยคํา สํานวนต่างๆ เพื่อให้เกิดอารมณ์และ
อรรถรสในข้อความที่เขียน
(5) กลไกทางภาษา (mechanics) ได้แก่ การใช้สัญลักษณ์ต่างๆ เครื่ องหมายวรรคตอน การสะกดคํา
และการใช้ตวั อักษรตัวเล็กใหญ่ได้ถูกต้องตามแบบแผนของภาษา
กล่าวโดยสรุ ปคือ ความสามารถในการเขียนหมายถึง ความสามารถในการเรี ยบเรี ยงถ้อยคํา ประโยค
และสํานวนภาษาเข้าด้วยกันอย่างถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ โครงสร้ างของภาษาและกลไกการเขียนต่าง ๆ ที่
สําคัญที่ สุดคือ ความสามารถในการสื่ อความหมายให้ผูอ้ ่านเข้าใจ ได้ถูกต้องชัดเจนและตรงตามที่ ผูเ้ ขียน
ต้องการ ทั้งนี้ รวมถึงความสามารถในการใช้องค์ประกอบต่าง ๆ ของภาษาและทักษะทางการเขียนในระดับที่
เจ้าของภาษายอมรับได้อีกด้วย
3. งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ องกับการเขียน
พรจิต แก้วลี (2543, หน้า 61) ได้ศึกษาเปรี ยบเทียบความสามารถทางการเขียนและความวิตกกังวลใน
การเรี ยนภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ที่ได้รับการสอนด้วยวิธีกระบวนการเขียนของเฮวินส์กบั
การสอนตามคู่มือครู ผลการทดลองพบว่า นักเรี ยนที่ได้รับการสอนด้วยกระบวนการเขียนของเฮวินส์กบั นักเรี ยน
ที่ได้รับการสอนตามคู่มือครู มีความสามารถทางการเขียนแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ลัดดา หวังภาษิต (2546, หน้า 38) ได้ทาํ การศึกษาความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ ของ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ที่ได้รับการสอนโดยใช้วิธีการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการ ผลการทดลอง
พบว่า ความสามารถทางการเขีย นภาษาอังกฤษของนัก เรี ยนที่ ได้รั บการสอนด้ว ยวิธี การสอนเขี ยนแบบเน้น
กระบวนการพัฒนาขึ้น
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ประกอบด้วย
1. แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่สอนด้วยกระบวนการสอนเขียนของเฮวินส์
2. แผนการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยการสอนปกติ
3. แบบวัดความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ
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การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล มีรายละเอียดดังนี้
1. ดําเนินการติดต่อผูบ้ ริ หารสถานศึกษาโรงเรี ยนเทศบาล 1 วัดศรี เมือง สังกัดเทศบาลเมืองนครนายก
อําเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก เพื่อขอความร่ วมมือในการวิจยั
2. ดําเนินการทดลองมีข้นั ตอน ดังนี้
2.1 ผูว้ ิจยั นําแผนการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการสอนเขียนของเฮวินส์และแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่
สอนด้วยการสอนปกติ ที่ ปรั บปรุ งแก้ไขแล้วไปดําเนิ นการสอนด้วยตนเองกับกลุ่มตัวอย่างในภาคเรี ยนที่ 2 ปี
การศึ กษา 2552 โรงเรี ยนเทศบาล 1 วัดศรี เมื อง สังกัดเทศบาลเมื องนครนายก อําเภอเมื องนครนายก จังหวัด
นครนายก ใช้เวลา 3 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 2 ชัว่ โมง จํานวน 3 เรื่ อง ดังนี้
เรื่ องที่ 1 การเขียนบรรยายประวัติส่วนตัวของบุคคล
เรื่ องที่ 2 การเขียนบรรยายลักษณะของบุคคล
เรื่ องที่ 3 การเขียนบรรยายกิจกรรมการกระทําของบุคคล
2.2 ภายหลังสิ้ นสุ ดการเรี ยนการสอนให้นักเรี ยนทั้ง 2 กลุ่มทําแบบวัดความสามารถในการเขียน
ภาษาอังกฤษ
2.3 นําผลงานจากการทําแบบวัดความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษหลังเรี ยนของนักเรี ยนกลุ่ม
ควบคุมและกลุ่มทดลองมาตรวจวิเคราะห์และบันทึกคะแนนรายบุคคล เพื่อนําไปทดสอบสมมุติฐาน
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั ได้นาํ ผลจากการวัดความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษหลังเรี ยนของนักเรี ยน มาวิเคราะห์
ด้วยวิธีทางสถิติ ดังนี้
1. หาค่าสถิติพ้ืนฐาน  , S.D.
2. เปรี ยบเทียบคะแนนความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ที่เรี ยน
ด้วยกระบวนการสอนเขียนของเฮวินส์กบั การสอนปกติ โดยใช้ t – test independent
สรุปผลการวิจยั
ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยวัดความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรี ยน แสดงว่า ทั้งสองกลุ่ม
มีความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (ค่า t = 9.374 ค่า df =
49.97 ค่า sig = .000**) โดยนักเรี ยนที่ได้รับการสอนด้วยกระบวนการสอนเขียนของเฮวินส์ มีความสามารถใน
การเขียนภาษาอังกฤษสูงกว่านักเรี ยนที่ได้รับการสอนปกติ (ดังตาราง)
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ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์การเปรี ยบเทียบความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 6 ที่เรี ยนด้วยกระบวนการสอนเขียนของเฮวินส์กบั การสอนปกติ
กลุ่มตัวอย่าง

N

กลุ่มทดลอง
28
กลุ่มควบคุม
28
Levene’s test : F = 2.013 Sig = .162 ** P < .01



S.D.

13.29
10.29

1.01
1.36

t
9.37

t – test
df
54

sig
.000**

อภิปรายผล
ผลการวิเคราะห์การเปรี ยบเทียบความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษพบว่า นักเรี ยนชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 6 ที่ เรี ยนด้วยกระบวนการสอนเขียนของเฮวินส์ กบั นักเรี ยนที่ ได้รับการสอนปกติมีความแตกต่ างกันโดย
นักเรี ยนที่ได้รับการสอนด้วยกระบวนการสอนเขียนของเฮวินส์มีความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษสู งกว่า
นักเรี ยนที่ได้รับการสอนปกติ ซึ่งผลการวิจยั สอดคล้องกับสมมุติฐานที่ต้ งั ไว้และสอดคล้องกับงานวิจยั ของพรจิต
แก้วลี (2543, หน้า 61) ซึ่ งได้ศึกษาเปรี ยบเทียบความสามารถทางการเขียนและความวิตกกังวลในการเรี ยน
ภาษาอังกฤษของนักเรี ยน ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ที่ได้รับการสอนด้วยวิธีกระบวนการเขียน ของเฮวินส์กบั การสอน
ตามคู่มือครู ผลการทดลองพบว่า นักเรี ยนที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ ดว้ ยกระบวนการสอนเขียนของเฮวินส์กบั
นักเรี ยนที่ได้รับการสอนตามคู่มือครู มีความสามารถในการเขียนแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
และการศึกษาของสมพร อินทะกนก (2548, หน้า 108) ได้ดาํ เนินการทดลองการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการตามแผนการ
สอนทักษะการเขียนภาษาอังกฤษด้วยกระบวนการสอนเขียนของเฮวินส์ที่พฒั นาขึ้น นักเรี ยนที่เรี ยนด้วยกิจกรรม
การเรี ยนการสอนทักษะการเขียนภาษาอังกฤษด้วยกระบวนการสอนเขียนของเฮวินส์มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนคิด
เป็ นร้อยละ 84.06 ซึ่ งไม่นอ้ ยกว่าเกณฑ์ความรอบรู ้ที่กาํ หนดคือ ร้อยละ70 ของคะแนนเต็มและจํานวนนักเรี ยนที่
ผ่านเกณฑ์ความรอบรู ้ที่กาํ หนดดังกล่าวคิดเป็ นร้อยละ 96.66 ซึ่งไม่นอ้ ยกว่าเกณฑ์ของจํานวนนักเรี ยนที่กาํ หนดไว้
ร้อยละ 70 ของนักเรี ยนทั้งหมด ดังนั้นจึงแสดงให้เห็นว่า จากการที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนที่ได้รับ
การสอนด้วยกระบวนการสอนเขียนของเฮวินส์ มีความสามารถด้านทักษะการเขียนสู งกว่านักเรี ยนที่ได้รับการ
สอนปกติ เนื่ อ งจากการจัด กิ จ กรรมการเรี ยนการสอนด้ว ยกระบวนการสอนเขี ย นของเฮวิ น ส์ น้ ัน ส่ ง ผลดี
ต่อความสามารถด้านทักษะการเขียนของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ทั้งนี้ เนื่องมาจากกระบวนการสอนเขียน
ของเฮวินส์เป็ นวิธีการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียนเรี ยบเรี ยงข้อความที่สื่อความหมายได้ ใช้กิจกรรม
ที่จูงใจและกระตุน้ ให้นกั เรี ยนสนใจอยากเขียน ตลอดจนช่วยให้เกิดความกระตือรื อร้นและแนวทางในการเขียน
ตัวอย่างเช่น การอภิปรายร่ วมกัน ทั้งการอ่านเพือ่ ตรวจแก้ไข ซึ่งสิ่ งเหล่านี้ลว้ นแต่เป็ นสิ่ งที่ช่วยให้นกั เรี ยนแสวงหา
แนวคิดซึ่ งเป็ นสิ่ งสําคัญ ในการเขียน นักเรี ยนทราบผลความก้าวหน้าในงานเขียนของตนเอง นักเรี ยนจะพยายาม
ปรับปรุ งงานที่ผา่ นการตรวจจากเพื่อนแล้วกลับไปปรับปรุ งแก้ไขทั้งด้านเนื้อหาและความถูกต้องแม่นยําอื่นๆ ให้
ถูกต้องสมบูรณ์ แล้วอ่านทบทวนแก้ไขข้อบกพร่ องในงานเขียนของตนเพื่อให้ได้งานเขียนที่ดียงิ่ ขึ้นและการเรี ยน
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ด้วยกระบวนการสอนเขียนของเฮวินส์ยงั ช่วยในเรื่ องความแตกต่างระหว่างบุคคล ช่วยให้ครู เห็นจุดเด่นหรื อจุดที่
ควรแก้ไขของนักเรี ยนได้ชดั เจน กระบวนการสอนเขียนของเฮวินส์เป็ นกระบวนการสอนที่ช่วยให้ครู ประหยัด
แรงและเวลา
ดังนั้นจะเห็ นได้ว่า กระบวนการสอนเขี ยนของเฮวินส์ ทําให้นักเรี ยนมี ความสามารถด้านการเขีย น
ภาษาอังกฤษได้เป็ นอย่างดี กระบวนการสอนเขียนของเฮวินส์จึงเป็ นกระบวนการสอนที่ทาํ ให้นักเรี ยนในกลุ่ม
ทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนภาษาอังกฤษสู งกว่านักเรี ยนในกลุ่มควบคุม
ข้ อเสนอแนะ
จากผลการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะซึ่ งจะเป็ นประโยชน์ต่อการจัดการเรี ยนรู ้และการศึกษาวิจยั ใน
ครั้งต่อไป ดังนี้
1. ข้ อเสนอแนะในการนําผลการวิจยั ไปใช้
1.1 ก่อนที่จะทําการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการสอนเขียนของเฮวินส์ ครู ควรเตรี ยมความ
พร้ อมให้กบั นักเรี ยนก่อนโดยให้คาํ แนะนําเบื้องต้นแก่ นักเรี ยนทุกคน เกี่ ยวกับขั้นตอนกระบวนการต่างๆ ซึ่ ง
นักเรี ยนอาจไม่เข้าใจ ดังนั้นครู ตอ้ งคอยให้ความช่ วยเหลือนักเรี ยน ที่ มีปัญหาในการเรี ยน เมื่ อเห็นว่านักเรี ยน
สามารถเข้าใจและเรี ยนรู ้ตามกระบวนการได้แล้ว จึงให้นกั เรี ยนปฏิบตั ิตามขั้นตอนของกระบวนการต่อไปจนจบ
1.2 ในการเรี ยนด้วยกระบวนการสอนเขียนของเฮวินส์ ครู ตอ้ งคอยกระตุน้ ให้นกั เรี ยนรู ้สึกภาคภูมิใจ
ในผลงานของตนเองและมีแรงจูงใจในการเขียนครั้งต่อ ๆ ไปด้วย โดยครู จะต้องทําอย่างระมัดระวังเพราะจะเป็ น
สิ่ งที่ทาํ ให้นกั เรี ยนรู ้สึกท้อแท้เบื่อหน่าย ซึ่งจะส่งผลไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างครู กบั นักเรี ยนอีกด้วย
1.3 การเรี ยนด้วยกระบวนการสอนเขียนของเฮวินส์ เป็ นการส่ งเสริ มความสามารถ ด้านการเขียน
ภาษาอังกฤษของนักเรี ยนตามความสามารถของแต่ละบุคคล ดังนั้นนักเรี ยนที่มีสติปัญญาดียอ่ มมีความสามารถใน
การเขียนได้ดีกว่า ครู อาจมอบหมายให้เพื่อนในกลุ่มช่ วยวิจารณ์ตรวจทานแก้ไขงานของเพื่อนก็ได้ เพราะการ
วิจารณ์งานกันเองอย่างนี้ จะเป็ นการแบ่งเบาภาระของครู และทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างนักเรี ยนดี ข้ ึน เพราะ
นักเรี ยนได้ผา่ นการทํางานร่ วมกัน คําวิจารณ์ของเพื่อนจะเป็ นประสบการณ์ครั้งแรกที่ทาํ ให้นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้
ในตอนแรกนักเรี ยนอาจไม่สามารถประเมินงานเขียนของตัวเองและของเพื่อนได้เป็ นอย่างดี แต่ในครั้งต่อๆ ไป
นักเรี ยนจะเรี ยนรู ้การวิจารณ์ การประเมินผลงานจากเพื่อนและเรี ยนรู ้ที่จะไว้ใจคนอื่นด้วย
2. ข้ อเสนอแนะเพื่อการวิจยั ในครั้งต่ อไป
2.1 ควรจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กระบวนการสอนเขียนของเฮวินส์ในการพัฒนาความสามารถในการ
เขียนภาษาอังกฤษของนักเรี ยนในระดับชั้นอื่นๆ
2.2 ควรได้ทาํ การเปรี ยบเทียบความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษโดยการใช้กระบวนการสอน
เขียนของเฮวินส์กบั กระบวนการสอนแบบอื่นๆ
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ความคิดเห็นต่ อการฝึ กอบรมเพื่อพัฒ นาทักษะการให้ บริการผ่ านศูนย์ ลูกค้ าสัมพันธ์ ของ
พนักงานรับสายโทรศัพ ท์ ศูนย์ ลูกค้ าสั มพันธ์ 1100 บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)*
Opinions Toward Training for Development of Service Skills of Workers
Working as Operators at Customer Relative Centre, 1100 TOT Co.Ltd
นางเนตรนภิส ธนกาญจน์ **
Mrs. Netrnapis Thanagan
บทคัดย่อ
งานวิจยั เรื่ องนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นต่อการฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการให้บริ การ
ผ่านศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ของพนักงานรับสายโทรศัพท์ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 1100 บริ ษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) และ
เพื่อเปรี ยบเทียบความคิดเห็นต่อการฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการให้บริ การผ่านศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ของพนักงาน
รับสายโทรศัพท์ จําแนกตามลักษณะส่ วนบุคคล กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 250 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ น
แบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการ
วิเคราะห์ความแปรปรวน
ผลการวิจยั พบว่า ความคิดเห็นต่อการฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการให้บริ การผ่านศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์
ของพนักงานรั บสายโทรศัพท์ ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่ อพิจ ารณาเป็ นรายด้าน พบว่า มี ความคิ ด เห็ น
โดยรวม อยู่ในระดับมาก 2 ด้าน คือ ด้านการประเมิ นผลการฝึ กอบรมด้านวิทยากรและการใช้ประโยชน์ และ
หลักสูตรในการฝึ กอบรม เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ด้านการประเมินผลการฝึ กอบรมด้านวิทยากรและการใช้
ประโยชน์ อยู่ในระดับมาก จํานวน 15 รายการ 2 อันดับแรก คือ วิทยากรมีความรอบรู ้เรื่ อง TOT Product และ
วิทยากรมีความรอบรู ้เรื่ องการบริ การที่เป็ นเลิศ ด้านหลักสู ตรในการฝึ กอบรม อยูใ่ นระดับมาก จํานวน 13 รายการ
2 อันดับแรก คือ ต้องการอบรมเรื่ องรั บมื อการร้ องเรี ยนของลูกค้าอย่างมื ออาชี พ และต้องการอบรมเรื่ องการ
บริ หารอารมณ์อย่างมีสติ ผลการเปรี ยบเทียบความคิดเห็นต่อการฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาทักษะของพนักงานรับสาย
โทรศัพท์ จําแนกตามลักษณะส่ วนบุคคล พบว่า พนักงานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน และเพศต่างกัน มีความคิดเห็น ใน
ภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 ตามลําดับ เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า
พนักงานที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ด้านการดําเนินการฝึ กอบรม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 พนักงานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ด้านหลักสู ตรในการฝึ กอบรม และ
การประเมินผลการฝึ กอบรมด้านวิทยากรและการใช้ประโยชน์ แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

*
**

บทความภาคนิพนธ์
บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ (การตลาด) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
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Abstract
The objectives of the research were to study opinions toward training for development of service
skills of workers working as operators at Customer relative Centre, TOT Co.Ltd and to compare these opinions
based on demographic characteristics. The sample were 250 workers. Questionnaires were used as a research
tool. Data were analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, and analysis of variance.
The results showed that the overall opinion given by those workers was at high level. Considering into
aspects, the overall opinion toward 2 aspects – evaluation of training in lecturer and utilization, training
curriculum-were at high level. Considering into items, 15 items of evaluation of training in lecturer and
utilization were at high level in which the two highest were lecturer’s omniscience in TOT products and
omniscience in service. In training curriculum aspect, 13 items were at high level in which the two highest were
dealing with compliant from customers professionally and emotional management with conscience. The
comparison of opinions toward training mentioned above based on personal characteristics showed that workers
in different monthly income and gender had difference in overall opinions at 0.01 and 0.05 respectively
significant level. Considering into aspects, workers in different gender had different opinions on training
operation at 0.01. Workers in different monthly income had different opinions on training curriculum, and
evaluation of training in lecturer and utilization at 0.01 significant level.
ความนํา
ปั จ จุ บัน องค์ก รธุ ร กิ จ ต่ า ง ๆ ได้หัน มาให้ค วามสนใจในความสํ า คัญ ของการพัฒ นาบุ ค ลากรหรื อ
ทรัพยากรมนุษย์มากขึ้น โดยการจัดฝึ กอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรให้มีความพร้อมในการแข่งขันควบคู่
ไปกับการเจริ ญเติบโตขององค์กร การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู ้ ความสามารถและมีคุณภาพที่จะปฏิบตั ิงานได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ไม่ว่าจะเป็ นบุคลากรทางด้านการบริ หาร การตลาด การขาย หรื อแม้กระทัง่ การให้บริ การ
ลูกค้าในส่วนของพนักงานรับโทรศัพท์ของศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2550 – 2554 ได้กาํ หนดให้มีการพัฒนาคุณภาพ
คนเป็ นเป้ าหมายสําคัญของแผนฯ ตามแนวคิด “การพัฒนาคุณภาพคนให้มี ความพร้ อมมีทกั ษะในการประกอบ
อาชีพ มีความมัน่ คงในการดํารงชีวิตอย่างมี ศักดิ์ศรี และอยูร่ ่ วมกันอย่างสงบสุ ข” (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่ งชาติ ฉบับที่ 10, 2550) กล่าวคือ ทรั พยากรคนหรื อทุนทางสังคม ยังมีความจําเป็ นและความสามารถในการ
พัฒ นาได้อี ก มาก ทั้ง นี้ เพื่ อ ให้ส ามารถปรั บ ตัว และสนองตอบต่ อ พลวัต และการเปลี่ ย นแปลง ได้อ ย่า งมี
ประสิ ทธิภาพ
ภายใต้สภาพแวดล้อมทางการตลาด และการแข่งขันที่สูงขึ้น ลูกค้าขององค์กรถือได้ว่า มีความสําคัญต่อ
ความสําเร็ จของธุ รกิจ เครื่ องมือหนึ่ งที่องค์กรต่าง ๆ ใช้เพื่อรักษาความสัมพันธ์ ลูกค้า คือ การบริ หารงานลูกค้า
สัมพันธ์ (Customer Relationship Management) หรื อที่เรี ยกย่อ ๆ ว่า CRM ซึ่ งศูนย์บริ การลูกค้า (Call Center) เป็ น
ระบบหนึ่งที่เป็ นตัวส่ งเสริ มการทํา CRM ที่มีประสิ ทธิ ภาพการพัฒนาบุคลากรประจําศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 1100
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บริ ษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) ให้มีประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงาน จึงถือได้ว่าเป็ นการสร้างประโยชน์อย่างสู งต่อ
องค์กร เพื่อให้พนักงานมีศกั ยภาพและความพร้อมที่จะเข้าสู่ การแข่งขันทางธุรกิจ
การให้บริ การผ่านศูนย์บริ การลูกค้าสัมพันธ์1100 (Call Center 1100) ของบริ ษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน)
ทักษะในการสนทนา ทักษะในการให้บริ การด้านข้อมูลสิ นค้าและบริ การ ตลอดจนความรู ้ทางด้านระบบงาน การ
จัดการ และการอํานวยความสะดวกแก่ลูกค้า เป็ นสิ่ งจําเป็ นที่พนักงานรับสายโทรศัพท์ตอ้ งมีควบคู่ไปพร้อมกับ
การใช้ฐานข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ โดยมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีและทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด เพื่อ
เพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการให้บริ การแก่ลูกค้าทางโทรศัพท์ ทั้งนี้ ก็เพื่อสร้ างความพึงพอใจสู งสุ ดให้กบั ลูกค้าของ
บริ ษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน)
แนวคิดและทฤษฎีในเรื่ องการฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ ยังไม่สามารถระบุได้อย่างแน่นอนว่าเริ่ มต้น
เมื่ อ ใด แต่ ใ นช่ ว งหลายสิ บ ปี ที่ ผ่ า นมา ได้มี ก ารวางแนวคิ ด เรื่ องการพัฒ นาทัก ษะของบุ ค ลากรเข้า มาเป็ น
ส่ วนประกอบหนึ่ งขององค์กรต่าง ๆ หลังจากนั้น การฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาทักษะของบุคลากร ก็เริ่ มถูกใช้กนั มาก
ขึ้น
ด้วยเหตุน้ ี ผูว้ ิจยั เป็ นผูด้ าํ เนินการฝึ กอบรมให้กบั พนักงานรับสายโทรศัพท์ของศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 1100
บริ ษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) จึงสนใจที่จะศึกษาถึงความคิดเห็นของพนักงานรับสายโทรศัพท์ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์
1100 ต่อหลักสู ตรการฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ การให้บริ การผ่านศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ของ บริ ษทั ทีโอที จํากัด
(มหาชน) ว่าในมุมมองของพนักงานรับสายโทรศัพท์ของศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 1100 การฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ
การให้บริ การ ตรงความกับต้องการและเป็ นประโยชน์ต่อพนักงานมากน้อยเพียงใด เพื่อประโยชน์สําหรั บ
องค์กรที่จะพัฒนารู ปแบบการฝึ กอบรม ให้สอดคล้องกับนโยบายของบริ ษทั ที่จะใช้เทคโนโลยีและทรัพยากรให้
เกิดประโยชน์สูงสุ ด เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการให้บริ การแก่ลูกค้าทางโทรศัพท์ ทั้งนี้ ก็เพื่อสร้างความพึงพอใจ
สูงสุด อันจะก่อให้เกิดผลดีแก่องค์กรในระยะยาวต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นต่อการฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ การให้บริ การผ่านศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ของ
พนักงานรับสายโทรศัพท์ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 1100 บริ ษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน)
2. เพื่อเปรี ยบเทียบความคิดเห็นต่อการฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ การให้บริ การผ่านศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์
ของพนักงานรับสายโทรศัพท์ จําแนกลักษณะส่วนบุคคล
สมมติฐานของการวิจยั
ความคิดเห็นต่อการฝึ กอบรมเพือ่ พัฒนาทักษะ การให้บริ การผ่านศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ของพนักงานรับสาย
โทรศัพท์ จําแนกลักษณะส่ วนบุคคลแตกต่างกัน
ขอบเขตของการวิจยั
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ พนักงานรับสายโทรศัพท์ของศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 1100 บริ ษทั ทีโอที
จํากัด (มหาชน) จํานวน 731 คน กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 250 คน
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เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามที่สร้างขึ้น โดยมีข้นั ตอน ตามลําดับดังนี้
1. การศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2. การจั ด ทํา โครงสร้ า งของแบบสอบถามให้ มี เนื้ อ หาครอบคลุ ม วัต ถุ ป ระสงค์ ข องการวิ จัย ครั้ งนี้
แบบสอบถาม มี 2 ส่วน คือ
2.1 ลักษณะข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน
2.2 ความคิดเห็นต่อการฝึ กอบรมเพือ่ พัฒนาทักษะการให้บริ การผ่านศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ของพนักงาน
รับสายโทรศัพท์ แบ่งออกเป็ น 3 ด้าน คือ หลักสู ตรในการฝึ กอบรม การดําเนินการฝึ กอบรม และการประเมินผล
การฝึ กอบรมด้านวิทยากรและการใช้ประโยชน์ ลักษณะของแบบสอบถามเป็ นมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ
ของลิเคิร์ท (Likert)
3. นําแบบสอบถามที่สร้างขึ้นให้อาจารย์ที่ปรึ กษาภาคนิพนธ์ ได้ตรวจสอบความสอดคล้องของเนื้อหา
กับจุดประสงค์ของการวิจยั เป็ นการศึกษาความเที่ยงตรง (Validity) ของแบบสอบถาม แล้วนํามาปรั บปรุ งแก้ไข
เพือ่ ให้ได้คาํ ถามที่ชดั เจน สามารถสื่ อความหมายได้ตรงประเด็น และเหมาะสมยิง่ ขึ้น
4. นําแบบสอบถามไปทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั จํานวน 30 ชุด แล้วนําข้อมูลดังกล่าวมาหา
ความเชื่ อ มั่น (reliability) ของแบบสอบถามโดยใช้สูต รสัม ประสิ ท ธิ์ แอลฟาสหสัม พัน ธ์ ของครอนบัค
(Cronbach’s alpha Coefficient) ได้คา่ ความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.9518
วิธีการรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนินการเก็บข้อมูล โดยนําแบบสอบถามไปแจกให้กลุ่มตัวอย่างได้กรอก
ข้อมูล จํานวน 250 ชุด และขอรับคืนด้วยตนเอง
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถาม จะนํามาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ทุกชุด และนํามาลงรหัส
ประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป SPSS (Statistic package for the social science) หาความถี่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ F-test ดังนี้
1. วิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม โดยหาความถี่และค่าร้อยละ
2. วิเคราะห์ความคิดเห็นต่อการฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการให้บริ การผ่านศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ของ
พนักงานรับสายโทรศัพท์ โดยหาค่าเฉลี่ย ( X ) และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
3. เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ย   ของคะแนนความคิดเห็นต่อการฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการให้บริ การ
ผ่านศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ของพนักงานรับสายโทรศัพท์ จําแนกตามลักษณะส่วนบุคคล โดยใช้ค่า t-test และ F-test
4. เปรี ยบเทียบพหุคูณ เพื่อทดสอบค่าเฉลี่ย   ของความคิดเห็นต่อการฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการ
ให้บริ การผ่านศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ของพนักงานรับสายโทรศัพท์ จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยวิธีของ
Least Significant Difference (LSD)
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สรุปผลการวิจยั
1. ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 60.00 อายุ 25-35 ปี ร้อยละ 51.60 รองลงมา ตํ่ากว่า
25 ปี ร้อยละ 47.20 ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี ร้อยละ 98.00 รองลงมา ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี ร้ อยละ 1.20 มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนตํ่ากว่า 10,000 บาท ร้อยละ 84.40 รองลงมา มากกว่า 11,000 บาท ร้อยละ 9.60
2. วิเคราะห์ ความคิดเห็นต่ อการฝึ กอบรมเพื่อพัฒ นาทักษะการให้ บริ การผ่ านศู นย์ ลูกค้ าสั มพันธ์ ข อง
พนักงานรับสายโทรศัพท์ จําแนกตามลักษณะส่ วนบุคคล
พนัก งานรั บ สายโ ทรศัพท์มีความคิดเห็นต่ อการฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาทัก ษะการให้บริ ก ารผ่านศูนย์
ลูกค้าสัมพันธ์ ในภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.56) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน ดังนี้
หลักสู ตรในการฝึ กอบรม พนักงานมีความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.92) เมื่อพิจารณา
เป็ นรายข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.62-4.41) จํานวน 13 รายการ 5 อันดับแรก คือ
1. ต้องการอบรมเรื่ องรับมือการร้องเรี ยนของลูกค้าอย่างมืออาชีพ
2. ต้องการอบรมเรื่ องการบริ หารอารมณ์อย่างมีสติ
3. ต้องการอบรมเรื่ องการบริ การที่เป็ นเลิศ
4. ต้องการอบรมเรื่ องการให้บริ การผ่าน Call Center
5. ต้องการอบรมเรื่ องการทํางานเป็ นทีม
ซึ่ งมีค่าสอดคล้องกับเพศชาย และเพศหญิง มีอายุต่าํ กว่า 25 ปี และ 25-35 ปี การศึกษาปริ ญญาตรี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 11,000 บาท
การดําเนินการฝึ กอบรม พนักงานมีความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่ นระดับปานกลาง ( X = 2.86) เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับปานกลาง ( X = 2.77-2.96) ทุกรายการ คือ
1. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการฝึ กอบรม
2. ความเหมาะสมของสถานที่ในการฝึ กอบรม
3. ความเหมาะสมของอุปกรณ์ในการฝึ กอบรม
4. ความเหมาะสมของเอกสารในการฝึ กอบรม
ซึ่ งมีค่าสอดคล้องกับเพศชาย และเพศหญิง ทุกระดับอายุ การศึกษาปริ ญญาตรี และสู งกว่าปริ ญญา
ตรี รายได้เฉลี่ยต่อเดือนตํ่ากว่า 10,000 บาท
การประเมินผลการฝึ กอบรมด้ านวิทยากรและการใช้ ประโยชน์ พนักงานมีความคิดเห็น โดยรวม อยู่
ในระดับมาก ( X = 3.93) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.76-4.06) จํานวน 15 รายการ 5
อันดับแรก คือ
1. วิทยากรมีความรอบรู ้เรื่ อง TOT Product
2. วิทยากรมีความรอบรู ้เรื่ องการบริ การที่เป็ นเลิศ
3. ความมัน่ ใจในการปฏิบตั ิงาน
4. ทําให้เกิดความเข้าใจและร่ วมมือในการปฏิบตั ิงานมากขึ้น
5. วิทยากรมีความรอบรู ้เรื่ องการให้บริ การผ่าน Call Center
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ซึ่งมีคา่ สอดคล้องกับเพศชาย และเพศหญิง มีอายุ 25-35 ปี การศึกษาปริ ญญาตรี รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
มากกว่า 11,000 บาท
3. การเปรี ย บเทีย บค่ าเฉลี่ย ของคะแนนคะแนนความคิด เห็นต่ อการฝึ กอบรมเพื่ อพัฒ นาทักษะการ
ให้ บริการผ่ านศูนย์ลูกค้าสั มพันธ์ ของพนักงานรับสายโทรศัพท์ จําแนกตามลักษณะส่ วนบุคคล
ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนคะแนนความคิดเห็นต่อการฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ การ
ให้บริ การผ่านศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ของพนักงานรับสายโทรศัพท์ จําแนกตามลักษณะส่ วนบุคคล พบว่า พนักงานที่มี
เพศ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็น ในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
และ 0.05 ตามลําดับ เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน ดังนี้
หลักสู ต รในการฝึ กอบรม พนักงานเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน
1 รายการ คือ ความเพียงพอของเนื้อหาหลักสูตรด้านการบริ หารอารมณ์อย่างมีสติ
และแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 3 รายการ คือ
1. ความเพียงพอของเนื้อหาหลักสู ตรด้าน TOT Product
2. ความเพียงพอของเนื้อหาหลักสู ตรด้านรับมือการร้องเรี ยนของลูกค้าอย่างมืออาชีพ
3. ความเพียงพอของเนื้อหาหลักสู ตรด้านการทํางานเป็ นทีม
พนัก งานที่ มี อ ายุต่ า งกัน มี ค วามคิ ด เห็ น โดยรวม ไม่ แ ตกต่ า งกัน อย่างมี นัย สําคัญทางสถิ ติ เมื่ อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ ต้องการอบรม
เรื่ อง TOT Product
พนักงานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดื อนต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิ ติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่ างกันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 2
รายการ คือ
1. ต้องการอบรมเรื่ องการบริ หารอารมณ์อย่างมืออาชีพ
2. ความเพียงพอของเนื้อหาหลักสู ตรด้านการบริ หารอารมณ์อย่างมีสติ
และแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 4 รายการ คือ
1. ต้องการอบรมเรื่ องการให้บริ การผ่าน Call Center
2. ต้องการอบรมในหลักสู ตรด้านการขายทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ
3. ความเพียงพอของเนื้อหาหลักสู ตรด้านการให้บริ การผ่าน Call Center
4. ความเพียงพอของเนื้อหาหลักสู ตรด้านรับมือการร้องเรี ยนของลูกค้าอย่างมืออาชีพ
การดําเนินการฝึ กอบรม พนักงานเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จํานวน 3 รายการ คือ
1. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการฝึ กอบรม
2. ความเหมาะสมของอุปกรณ์ในการฝึ กอบรม
3. ความเหมาะสมของเอกสารในการฝึ กอบรม
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พนักงานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ ความ
เหมาะสมของอุปกรณ์ในการฝึ กอบรม
การประเมินผลการฝึ กอบรมด้ านวิทยากรและการใช้ ประโยชน์ พนักงานเพศชาย และ เพศหญิง มี
ความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ วิทยากรมีความรอบรู ้เรื่ อง TOT Product
พนักงานที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ
1. สามารถปฏิบตั ิงานด้านประชาสัมพันธ์ได้
2. สามารถถ่ายทอดแก่เพื่อนร่ วมงานได้
พนักงานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดื อนต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 เมื่ อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.01 จํานวน 5
รายการ คือ
1. วิทยากรมีความรอบรู ้เรื่ องการบริ หารอารมณ์อย่างมีสติ
2. สามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างรวดเร็ ว
3. ความมัน่ ใจในการปฏิบตั ิงาน
4. ทําให้เกิดความเข้าใจและร่ วมมือในการปฏิบตั ิงานมากขึ้น
5. มีความก้าวหน้าในตําแหน่งงานต่อไป
และแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 4 รายการ คือ
1. วิทยากรมีความรอบรู ้เรื่ องการให้บริ การผ่าน Call Center
2. วิทยากรมีความรอบรู ้เรื่ องการบริ การที่เป็ นเลิศ
3. วิทยากรมีความรอบรู ้เรื่ องการทํางานเป็ นทีม
4. มีความกระตือรื อร้น
อภิปรายผล
การศึกษาเรื่ อง ความคิดเห็นต่อการฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ การให้บริ การผ่านศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ของ
พนักงานรั บสายโ ทรศัพท์ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 1100 บริ ษทั ทีโ อที จํากัด (มหาชน) ได้ผลการวิจยั ที่สามารถนํามา
อภิปรายผลดังนี้
1. ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 60.00 อายุ 25-35 ปี ร้อยละ 51.60 ระดับการศึกษา
ปริ ญญาตรี ร้อยละ 98.00 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนตํ่ากว่า 10,000 บาท ร้อยละ 84.40 ซึ่ งสอดคล้องกับผลการวิจยั
ของ ธี รทัต คงจันทร์ (2541) ศึกษาเรื่ อง การพัฒนาบุคลากรและการฝึ กอบรมในธุ รกิ จโรงแรม : ศึกษากรณี
โรงแรมในเครื อแอคคอร์ กรุ งเทพมหานคร ผลการศึ ก ษาพบว่ า พนัก งานของโรงแรมในเครื อแอคคอร์
กรุ งเทพมหานคร ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มี รายได้ต่ าํ กว่า 10,000 บาท จากข้อค้นพบดังกล่าว ทําให้ผูผ้ ่านการ
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ฝึ กอบรมหลักสู ตรการบริ หารสําหรับผูบ้ งั คับบัญชา สามารถนําความรู ้ ดา้ น การบริ หารงาน บริ หารคน และ
บริ หารตนเองไปใช้ และปฏิบตั ิได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งนําไปปรับใช้ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
2. ความคิดเห็นต่ อการฝึ กอบรมเพื่อพัฒ นาทักษะการให้ บริ การผ่ านศู นย์ ลูกค้ าสั มพันธ์ ข องพนักงาน
รับสายโทรศัพท์ จําแนกตามลักษณะส่ วนบุคคล
พนักงานรั บสายโ ทรศัพท์มีความคิดเห็นต่อหลัก สู ตรการฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาทัก ษะการให้บริ การ
ผ่านศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ในภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.56) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า พนักงานมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับหลักสู ตรในการฝึ กอบรม และการประเมินผลการฝึ กอบรมด้านวิทยากรและการใช้ประโยชน์ อยู่
ในระดับมาก ( X = 3.92, 3.93 ตามลําดับ) สําหรับการดําเนินการฝึ กอบรม อยูใ่ นระดับปานกลาง ( X = 2.86) ซึ่ ง
สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ กนกพจน์ สิ งห์เมธากุล (2550) ศึกษาเรื่ อง ประสิ ทธิ ผลการทํางานของอาสาสมัคร
หน่วยกูภ้ ยั มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง หลังจากได้รับการอบรมหลักสู ตรการเสริ มสร้างทักษะเบื้องต้นการปฐมพยาบาล ณ จุด
เกิดเหตุก่อนถึงโรงพยาบาล ผลการวิจยั พบว่าระดับประสิ ทธิ ผลการทํางานของกลุ่มตัวอย่าง ในภาพรวม อยู่ใน
ระดับมาก
และสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ ชาตรี ทิ มจรั ส (2546) ศึกษาเรื่ อง การติ ดตามผลการฝึ กอบรม
หลักสู ตรผูบ้ ริ หารสถานศึกษา กรุ งเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู ้ที่ได้รับของผูท้ ี่ผ่านการฝึ กอบรมหลักสู ตรผูบ้ ริ หาร สถานศึกษา
โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก หมวดที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ หมวดการบริ หารงาน ในโรงเรี ยน หมวดที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุดของกลุ่ม คือ หมวดความรู ้ทวั่ ไป
ระดับความคิด เห็ นเกี่ ยวกับการนําความรู ้ ที่ได้รั บจากการฝึ กอบรมไปใช้ในการปฏิ บ ัติงาน โดย
ภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก หมวดที่มีค่าเฉลี่ยสู งที่สุด คือ หมวดการบริ หารงานในโรงเรี ยน หมวดที่มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุดของกลุ่ม คือ หมวดกิจกรรมเสริ มหลักสูตร
และสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ ธี รทัต คงจันทร์ (2541) ที่พบว่า ระดับความคิดเห็นในเรื่ องการ
พัฒนาบุคคลและการฝึ กอบรม
สําหรับผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า กลุ่มพนักงานให้ความสําคัญในด้านของความรู ้ ความเข้าใจใน
การพัฒนาบุคคลและการฝึ กอบรมมากที่สุด รองลงมาตามลําดับ ได้แก่ ความเหมาะสมของผูร้ ับผิดชอบโครงการ
ฝึ กอบรม ความสําคัญและประโยชน์ของการฝึ กอบรม ความเหมาะสมของวิธีและกระบวนการฝึ กอบรม และให้
ความสําคัญกับความเหมาะสมของโครงการฝึ กอบรม และให้ความสํา คัญ กับความเหมาะสมของโครงการ
ฝึ กอบรมน้อยที่สุด เมื่อพิจารณาจากภาพรวมของพนักงานทั้งหมด พบว่า กลุ่มพนักงานให้ความสําคัญต่ อการ
พัฒนาบุคคลและการฝึ กอบรมด้านความรู ้ความเข้าใจในการพัฒนาบุคคลและการฝึ กอบรมอยูใ่ นระดับมาก
และสอดคล้อ งกับ ผลการวิ จัย ของ ศศิ ธ รา รั ต นวรรณชั ย (2543) ศึ ก ษาเรื่ อง การติ ด ตามผล
การปฏิบตั ิงานของครู ผผู ้ า่ นการฝึ กอบรมหลักสู ตรผูน้ าํ ยุวกาชาดของสํานักการศึกษา กรุ งเทพมหานคร ผลการวิจยั
พบว่า ครู ผผู ้ ่านการฝึ กอบรมสามารถนําหัวข้อการฝึ กอบรมต่าง ๆ ของเนื้ อหาหลักสู ตรผูน้ าํ ยุวกาชาดไปใช้สอน
ยุวกาชาดในโรงเรี ยนได้ในระดับมาก จากข้อค้นพบดังกล่าว ประโยชน์หรื อผลที่คาดว่าจะได้รับจากความสําเร็ จ
ของการจัดโครงการฝึ กอบรม ทั้งผลทางตรง และผลทางอ้อมที่ดีต่างๆ และมีใครบ้าง (ส่ วนใหญ่จะเป็ นผูเ้ ข้า
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อบรม) จะได้รับประโยชน์อะไรทั้งในเชิงคุณภาพและปริ มาณ นัน่ คือจะต้องตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
ฝึ กอบรมที่ได้กาํ หนดไว้
3. การเปรี ย บเทีย บค่ าเฉลี่ย ของคะแนนความคิดเห็นต่ อการฝึ กอบรมเพื่อพัฒ นาทักษะการให้ บริ การ
ผ่ านศูนย์ลูกค้ าสั มพันธ์ ของพนักงานรับสายโทรศัพท์ จําแนกตามลักษณะส่ วนบุคคล
ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความคิดเห็นต่อการฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการให้บริ การ
ผ่านศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ของพนักงานรับสายโทรศัพท์ จําแนกตามลักษณะส่ วนบุคคล พบว่า พนักงานที่มีเพศ และ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็น ในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ
0.05 ตามลําดับ เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน ดังนี้
หลักสู ตรในการฝึ กอบรม พนักงานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่าง
กันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
การดําเนินการฝึ กอบรม พนักงานเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
การประเมินผลการฝึ กอบรมด้ านวิทยากรและการใช้ ประโยชน์ พนักงานที่ มีรายได้เฉลี่ ยต่ อเดื อน
ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ซึ่ งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ ชาตรี ทิมจรัส (2546) ที่พบว่า การเปรี ยบเทียบระดับความคิดเห็น
เกี่ ย วกับ ระดับ ความรู ้ ที่ ได้รับ กับ การนําความที่ ได้รั บ จากการอบรมไปใช้ในการปฏิ บ ัติ หน้าที่ ของผูผ้ ่านการ
ฝึ กอบรม โดยพิจารณาจากปั จจัยพื้นฐานของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมซึ่งได้แก่ เพศ อายุ วุฒิทางการศึกษา อายุราชการ
พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติในทุกปั จจัย จากข้อค้นพบดังกล่าว ในปั จจุบนั การฝึ กอบรม
เป็ นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่สาํ คัญวิธีหนึ่ง ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาขีดความ สามารถในการปฏิบตั ิงาน การที่จะ
ทราบได้ว่า เมื่อจัดการฝึ กอบรมไปแล้วจะคุม้ ค่า บรรลุวตั ถุประสงค์ มีปัญหาอุปสรรค อะไรบ้าง เพื่อนํามาเป็ น
แนวทางในการปรับปรุ งแก้ไข หรื อพัฒนาคุณภาพของการฝึ กอบรมได้น้ นั ขึ้น อยูก่ บั การประเมินผล การฝึ กอบรม
ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ
ข้ อเสนอแนะ
1. จากข้อมูลที่ได้ผบู ้ ริ หารสามารถนําความคิดเห็นของพนักงานรับสายโ ทรศัพท์ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์
1100 บริ ษทั ทีโ อที จํากัด (มหาชน) นําไปเป็ นแนวทางในการเพิ่มศักยภาพในการฝึ กอบรมให้มีประสิ ทธิ ภาพ
ยิง่ ขึ้น
2. ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ ผูบ้ ริ หารควรนําไปใช้เป็ นแนวทางในการปรับปรุ งการฝึ กอบรมเพื่อ
พัฒนาทักษะการให้บริ การผ่านศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ของ บริ ษทั ทีโ อที จํากัด (มหาชน) ให้มีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
3. จากข้อมูลที่ได้ครั้งนี้ผทู ้ ี่สนใจสามารถนําข้อมูลที่ได้ไปใช้ประกอบการทําวิจยั เชิงลึก เกี่ยวกับความ
คิดเห็นของพนักงานรับสายโ ทรศัพท์ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ต่อการฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการให้บริ การผ่านศูนย์
ลูกค้าสัมพันธ์ในองค์กรอื่น ๆ
4. ข้อมูลที่ได้ในครั้ งนี้ บริ ษทั ฯ ควรให้ความสําคัญกับพนักงานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันในเรื่ อง
ของการฝึ กอบรมให้พนักงานได้มีความรู ้ความเข้าใจมากยิง่ ขึ้น
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ความคิดเห็นต่ อการจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้ อม โดยใช้ ระบบ ISO 14001
ของพนักงาน บริษัทโตไก อิสเทิร์น รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด
(เฉพาะส่ วน อิสเทิร์นซีบอร์ ด ระยอง)*
Employees’ Opinions on Management of Environmental Quality Using ISO 14001
System at Rayong Eastern Seaboard Branch of Tokai Eastern Rubber
(Thailand) Ltd.
นางดารา สุ วรรณพฤกษ์**
Ms.Dara Suwannapruk
บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นต่อการจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อม โดยใช้ระบบ ISO
14001 ของพนักงาน บริ ษทั โตไก อิสเทิร์น รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด และเพื่อเปรี ยบเทียบความคิดเห็นต่อ
การจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อม โดยใช้ระบบ ISO 14001 ของพนักงาน จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ กลุ่ม
ตัวอย่าง คือ พนักงาน บริ ษทั โตไก อิสเทิร์น รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด จํานวน 191 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการ
วิจยั เป็ นแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที
และการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ผลการวิจยั พบว่า พนักงานพนักงานมีความคิดเห็นต่อการจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อม โดยใช้ระบบ
ISO 14001 ของพนักงาน ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก จํานวน 4 ด้าน เรี ยงตามลําดับดังนี้ ด้านนโยบาย
สิ่ ง แวดล้อ ม ด้า นการทบทวนโดยฝ่ ายบริ ห าร และ ด้า นการนํา นโยบายไปปฏิ บัติ แ ละดํา เนิ น งาน ผลการ
เปรี ยบเทียบความคิดเห็นต่อการจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อมโดยใช้ระบบ ISO 14001 ของพนักงาน จําแนกตาม
ลักษณะประชากรศาสตร์ พบว่า พนัก งานที่ มี เพศ อายุ การศึกษา รายได้เฉลี่ ย ต่ อเดื อน อายุก ารทํา งานและ
ตําแหน่งงาน ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการจัดการสิ่ งแวดล้อมโดยใช้ระบบ ISO 14001 แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

*
**

บทความการค้นคว้าอิสระ
บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทัว่ ไป มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
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Abstract
The purposes of this research were to study the employees’ opinions on management of
environmental quality using IS0 14001 system at Rayong Eastern Seaboard branch of Tokai Eastern Rubber
(Thailand) Ltd. and to compare these opinions of employees classified by their demographic characteristics.
The sample included 191 employees. Questionnaires were used as a research tool. Data were analyzed by
frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, and analysis of variance
The research findings showed that the average score of overall opinion on the management of
environmental quality was at high level. Analyzed in terms of aspects, the overall opinions on these 3 aspects
namely environmental policy, revision of administrative department, and implementation and operation were at
high level. Comparison between employees’ opinions on the management based on demographic characteristics
showed that overall opinions of employees of different sex, age, with different education, monthly income, and
working experience were different at statistical significant level of 0.01. Comparison in terms of aspects,
employees in different age, with different monthly income, working position, and working experience had
significantly different overall opinions regarding environmental policy, planning, implementation and
operation, inspection and rectify, and revision of administrative department at .01 .
ความนํา
ปัจจุบนั ประเทศต่างๆ ทัว่ โลกต่างตระหนักดีว่า สภาพสิ่ งแวดล้อมรอบตัวและสิ่ งแวดล้อมตามธรรมชาติ ถูก
ทําลายเลวร้ายลงทุกขณะ อันเนื่องมาจากจํานวนประชากรโลกที่ทวีจาํ นวนมากขึ้น ตลอดจนการเจริ ญเติบโตทาง
เศรษฐกิจอย่างรวดเร็ ว ซึ่ งส่ งผลต่อการเพิ่มปริ มาณการผลิต การบริ โภค ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพของ
สิ นค้าและบริ การ ล้วนแล้วแต่นาํ ไปสู่ การใช้ทรัพยากรจํานวนมหาศาลอย่างฟุ่ มเฟื อย เพื่อนํามาใช้เป็ นวัตถุดิบใน
การผลิต ในขณะเดียวกันของเสี ยจํานวนมากที่ปล่อยออกจากกระบวนการผลิต ก่อให้เกิดความเสื่ อม ซึ่ งส่ งผล
ต่อเนื่ องถึงชี วิตความเป็ นอยู่ของมนุษย์เราอีกต่อหนึ่ง
ทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นสามารถยืนยันได้จากปรากฏการณ์ต่าง ๆ อาทิ ภาวะเรื อนกระจกที่ทาํ ให้อุณหภูมิ
ของโลกสูงขึ้น นํ้าแข็งบริ เวณขั้วโลกเหนือและใต้ละลาย ระดับนํ้าทะเลสู งขึ้น ก่อให้เกิดสภาวะนํ้าท่วมบริ เวณชายฝั่ง
ทะเลรอบโลก นอกจากนี้ยงั มีปัญหาฝนกรด นํ้าในมหาสมุทรเน่าเสี ย เป็ นต้น ซึ่ งปั ญหาดังกล่าวไม่สามารถแก้ไข โดย
ลําพังประทศใดประเทศหนึ่ ง ดังนั้น แนวทางการอนุรักษ์และการทะนุบาํ รุ งสิ่ งแวดล้อมโดยคํานึ งถึงขีดจํากัด
ของสภาพแวดล้อม มาตรการอนุรักษ์พลังงาน การจัดตั้งสถาบันที่รับผิดชอบจึงเป็ นเรื่ องเร่ งด่วนที่ตอ้ งกระทํา
และศึกษาวิจยั
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ในขณะนี้ ประเทศไทยเองกําลังเผชิ ญหน้ากับปั ญหาสิ่ งแวดล้อม เช่นเดี ยวกับประเทศ อื่น ๆ ปั จจัยส่ วน
หนึ่งมาจากจุดมุ่งหมาย ที่จะเพิ่มอัตราการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมในเวทีการแข่งขันระดับโลก
กระบวนการที่จะนําไปสู่ เป้ าหมายดังกล่าวมาจากแนวนโยบายพัฒนาประเทศภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่ งชาติท้ งั 8 ฉบับที่มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจเป็ นหลัก ภายใต้แนวทางทุนนิ ยมอุตสาหกรรม และเศรษฐกิจ
ตลาดเสรี ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของประเทศในห้วงเวลาของแผนพัฒนาฉบับท้าย ๆ ในด้านหนึ่ งได้บดบัง
ปั ญหาวิกฤตทางสิ่ งแวดล้อม ทรัพยากร สังคม และวัฒนธรรมที่สะสมตัวมากขึ้น ปั ญหาที่เกิดขึ้นทําให้ประเทศไทย
ตลอดจนประชาคมโลกและองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครั ฐและเอกชน ต่างพยายามหามาตรการ และกลยุทธ์ที่จะ
ช่วยลดการใช้ทรัพยากร ธรรมชาติและรักษาดูแลสิ่ งแวดล้อม ทั้งนี้ โดยมีเป้าประสงค์ที่สาํ คัญคือ ความยัง่ ยืนของ
ระบบนิเวศและเพื่อความเป็ นสังคมอย่างยัง่ ยืนของมนุษยชาติ (sustainable society)
มาตรการหนึ่งที่อยู่ในความสนใจ และกําลังเป็ นที่ยอมรั บในวงกว้าง คือ มาตรฐานการจัดการสิ่ งแวดล้อม
หรื อ ISO 14001(environmental management system) เป็ นระบบมาตรฐานสากลที่องค์กรอิสระชื่อ The International
Organization for Standardization ได้กาํ หนดมาตรฐานไว้ ซึ่ งพัฒนาขึ้นโดยคณะกรรมการด้านเทคนิ ค 207
(technical committee, TC 207) จากการประชุมที่กรุ งริ โอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิ ล ปี พ.ศ.2535 เรื่ องเกี่ยวกับ
สิ่ งแวดล้อม โลกมี ผูน้ าํ จากประเทศต่างๆ ในโลกเข้าร่ วมประชุ มมากที่สุดในประวัติการณ์รวม 179 ประเทศ
และเรี ยกการประชุ มครั้งนี้ ว่า Earth Summit หรื อ เรี ยกอย่างเป็ นทางการว่า “ การประชุมสหประชาชาติว่าด้วย
สิ่ งแวดล้อม และการพัฒนา ”
การดําเนิ นการตามมาตรการดัง กล่าว จะมีผลในการแก้ไขปั ญหาสิ่ ง แวดล้อมทั้งระบบส่ งผลดีใ น
ระยะยาว หากองค์กรต่าง ๆ สามารถปรับกลยุทธ์ในการบริ หารงานโดยการนําระบบการจัดการสิ่ งแวดล้อมมา
ใช้ในเชิ งรุ กแล้ว ย่อมได้เปรี ยบคู่แข่งขันทางการค้าเพราะนอกจากจะได้รับประโยชน์ทางตรง คือ การลดการ
ใช้ทรัพยากร ลดค่าใช้จ่ายในการกําจัดมลพิษ ลดความเสี่ ยงภัยที่จะเกิดต่อชุมชนรอบ ๆ และยังได้รับประโยชน์
ทางอ้อม คือสัมพันธภาพที่ดีต่อประเทศ สื่ อมวลชน ลูกค้า ชุมชน ได้เป็ นผูน้ าํ ด้านการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อม เป็ น
ต้น
ด้วยเหตุน้ ี บริ ษทั โตไก อิสเทิร์น รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด จึงเห็นความสําคัญและ นําระบบมาตรฐานการ
จัดการ ISO 14001 มาใช้ในการจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อมครบ 8 ปี บริ ษทั ได้ผา่ นการตรวจประเมินจากสถาบัน
AJA Registrars เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2544 และผ่านการประเมินการรักษาระบบในทุก ๆ ปี อีกทั้งมีหน่วยงาน
ตลอดจนองค์กรต่างๆ มาศึกษาดูงานเป็ นจํานวนมาก นับว่าบริ ษทั ประสบความสําเร็ จอย่างยิ่ง แต่ในการดําเนินงานจริ ง
พบว่า มีเพียงกลุ่มพนักงานบางกลุ่มที่มุ่งมัน่ ต่อการจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อม โดยใช้ ระบบ ISO 14001
จากเหตุผลขั้นต้น ผูว้ ิจยั เป็ นพนักงานในบริ ษทั โตไก อิสเทิร์น รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด จึงสนใจศึกษา
ความคิดเห็นต่อการจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อม โดยใช้ระบบ ISO 14001 ของพนักงาน บริ ษทั โตไก อิสเทิร์น รับ
เบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (เฉพาะส่ วน อิสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง) และมีการบริ หารการจัด การดํา รงและการรักษาไว้
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ซึ่งระบบอย่างไร จึงทําให้มาตรฐานว่าด้วยระบบการจัดการสิ่ งแวดล้อมยังคงดําเนินการมาจนถึงปั จจุบนั เพื่อจะได้ใช้
ผลการศึกษาเป็ นแนวทางสําหรับการปรับปรุ ง และพัฒนาบริ ษทั ให้เจริ ญเติบโตอย่างยัง่ ยืนอีก ทั้งเป็ นแบบอย่าง ในการ
บริ หารจัดการให้กบั หน่วยงานอื่นๆ เพือ่ การปรับปรุ งและประยุกต์ใช้ต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นต่อการจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อมโดยใช้ระบบ ISO14001 ของพนักงาน บริ ษทั
โตไก อิสเทิร์น รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (เฉพาะส่วน อิสเทิร์นซีบอร์ ด ระยอง)
2.

เพื่อเปรี ยบเทียบ ความคิดเห็นต่อการจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อมโดยใช้ระบบ ISO14001 ของ

พนักงาน จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์
สมมุติฐานของการวิจยั
ความคิดเห็นต่อการจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อมโดยใช้ระบบ ISO 14001 ของพนักงาน จําแนกตามลักษณะ
ประชากรศาสตร์แตกต่างกัน
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ พนักงานบริ ษทั โตไก อิสเทิร์น รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (เฉพาะส่ วน
อิสเทิร์นซีบอร์ ด ระยอง) จํานวน 375 คน
กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้เป็ นพนักงานบริ ษทั โตไก อิสเทิร์น รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (เฉพาะ
ส่ วน อิสเทิร์นซี บอร์ ด ระยอง) ที่เลื อกเป็ นกลุ่มตัวอย่าง ซึ่ งได้มาจากการเปิ ดตารางขนาดกลุ่มตัวอย่าง Krejcie
และ Morgan ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 191
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือ
2. 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
อายุการทํางาน และตําแหน่งงาน จํานวน 7 ข้อ
2.2 ความคิดเห็นต่อการจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อม โดยใช้ ระบบ ISO 14001 ของพนักงานบริ ษทั โต
ไก อิสเทิร์น รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด แบ่งออกเป็ น 5 ด้าน คือ นโยบายสิ่ งแวดล้อม การวางแผน การนํา
นโยบายไปปฏิบตั ิและการดําเนินงาน การตรวจสอบและปฏิบตั ิการแก้ไข การทบทวนโดยฝ่ ายบริ หาร จํานวน 23 ข้อ
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การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยการขอความร่ วมมือจาก กลุ่มตัวอย่างที่
เป็ นพนักงานบริ ษทั โตไก อิสเทิร์น รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด โดยนําแบบสอบถามไปแจกให้กลุ่มตัวอย่าง
กรอกข้อมูล จํานวน 191 ฉบับ แล้วขอรับคืนด้วยตนเอง
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. วิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม โดยใช้ความถี่และค่าร้อยละ (percentage)
2. วิเคราะห์ความคิดเห็นต่อการจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อมโดยใช้ระบบ ISO 14001 ของ พนักงาน โดยใช้
ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
3. เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ย ( X ) ของคะแนนความคิดเห็นต่อการจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อม โดยใช้ ISO 14001
ของพนักงาน จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ โดยใช้ t-test และ F-test
4. เปรี ยบเทียบพหุ คูณ เพื่อทดสอบค่าเฉลี่ย ( X ) ของคะแนนความคิดเห็นต่อการจัดการคุณภาพ
สิ่ งแวดล้อม โดยใช้ระบบ ISO 14001 จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน โดยใช้ Least Significant Difference
(LSD)
สรุปผลการวิจยั
1. ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย ร้อยละ 58.64 อายุ 25 – 34 ปี ร้อยละ 74.88 รองลงมา
35 – 44 ปี การศึกษาระดับปวส หรื อ เทียบเท่า ร้อยละ 46.60 รองลงมาระดับปริ ญญาตรี ร้อยละ 28.27 สถานภาพโสด
ร้อยละ 53.93 รองลงมาสมรส ร้อยละ 43.98 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000 - 20,000 บาท ร้อยละ 64.93 รองลงมา
ตํ่ากว่า 10,000 บาทร้อยละ 18.32 อายุการทํางาน 4 - 6 ปี ร้อยละ 52.88 รองลงมา 7 - 10 ปี ร้อยละ 19.90 ตําแหน่ง
งาน พนักงานปฏิบตั ิการ ร้อยละ 50.79 รองลงมา Leader & Staff ร้อยละ 31.94
2. ความคิดเห็นต่ อการจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้ อม โดยใช้ ระบบ ISO 14001 ของพนักงานจําแนกตาม
ลักษณะประชากรศาสตร์
พนักงานงานมีความคิดเห็นต่อการจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อม โดยใช้ระบบ ISO 14001 ในภาพรวม อยู่
ในระดับมาก ( X = 3.58 ) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน ดังนี้
นโยบายสิ่ งแวดล้ อม พนักงาน มีความคิดเห็น โดยรวามอยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.81) เมื่อพิจารณา
เป็ นรายข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.65 – 4.03)
การวางแผน พนักงานมีความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.81 ) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่า อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.65 – 4.03)
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การนํา นโยบายไปปฏิบั ติ และดํา เนิ น งาน พนัก งานมี ค วามคิ ด เห็ น โดยรวมอยู่ใ นระดับ มาก
( X = 3.53 ) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.57 – 3.76 )
การตรวจสอบและปฏิบัติการแก้ ไข พนัก งานมี ค วามคิ ด เห็ น โดยรวมอยู่ใ นระดับ ปานกลาง
( X = 3.40 ) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.64)
การทบทวนโดยฝ่ ายบริ หาร พนักงานมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.79 ) เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.76-3.86)
3. เปรี ย บเทีย บค่ าเฉลี่ย คะแนนความคิด เห็น ต่ อการจัด การคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อม โดยใช้ ร ะบบ ISO
14001 ของพนักงาน จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์
ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความคิดเห็นต่อการจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อม โดยใช้ระบบ
ISO 14001 ของพนักงานจําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ พบว่า ความคิดเห็นในภาพรวม ของพนักงาน
จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อายุการทํางาน และตําแหน่งงาน แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านดังนี้
ด้ านนโยบายสิ่ ง แวดล้ อม พนัก งานเพศชาย และเพศหญิง มี ค วามคิ ด เห็ น โดยรวมแตกต่ า งกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01 และ 0.05
พนักงานที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
พนักงานที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05
พนักงานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
พนักงานที่มีอายุการทํางานต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
พนักงานที่มีตาํ แหน่งงานต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ด้ านการวางแผน พนักงานเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน
พนักงานที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05

186

วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปี ที่ 10 ฉบับที่ 2
โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

พนักงานที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน
พนักงานที่ มีรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อนต่างกัน มี ความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมี นยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
พนักงานที่มีอายุการทํางานต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
พนักงานที่มีตาํ แหน่งงานต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
การนํานโยบายไปปฏิบัติและดําเนินงาน พนักงานเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็น โดยรวมแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01 จํานวน
พนักงานที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
พนักงานที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05
พนักงานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
พนักงานที่มีอายุการทํางานต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
การตรวจสอบและปฏิบัติ การแก้ ไข พนัก งานเพศชายและเพศหญิ ง มี ค วามคิ ด เห็ น โดยรวม
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 และ 0.05
พนักงานที่มีอายุต่างกัน มี ความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05
พนัก งานที่ มี ร ะดับ การศึ ก ษาต่ า งกัน มี ค วามคิ ด เห็ น โดยรวมแตกต่ า งกัน อย่า งมี นยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
พนักงานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
พนักงานที่มีอายุการทํางานต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05
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พนักงานที่มีตาํ แหน่งงานต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
การทบทวนโดยฝ่ ายบริ หาร พนักงานเพศชายแ ละเพศหญิง มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01
พนักงานที่มีอายุแตกต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
พนักงานที่มีร ะดับการศึกษาต่างกัน มี ความคิด เห็ น โดยรวมแตกต่างกันอย่างมี นัย สําคัญทางสถิติ ที่
ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
พนักงานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
พนักงานที่มีอายุการทํางานต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
พนักงานที่ มีตาํ แหน่ งงานต่างกัน มี ความคิดเห็ นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
อภิปรายผล
การวิจยั เรื่ อง ความคิดเห็นต่อการจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อม โดยใช้ระบบ ISO 14001 ของพนักงาน
ได้ผลการวิจยั ที่สมควรนํามาอฎิปรายผล ดังนี้
ความคิดเห็นต่ อการจัดการสิ่ งแวดล้อม โดยใช้ ระบบ ISO 14001 ของพนักงาน
พนักงานมีความคิดเห็นต่อการจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อม โดยใช้ระบบ ISO 14001 ของพนักงาน ใน
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.58) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านนโยบายสิ่ งแวดล้อม ด้านการทบทวน
โดยฝ่ ายบริ หาร และ ด้านการนํานโยบายไปปฏิบตั ิและดําเนิ นงาน พนักงานมีความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่ นระดับ
มาก ( X = 3.81, X = 3.76 และ X = 3.53 ) ตามลําดับ นอกนั้นอยูใ่ นระดับปานกลางทุกด้าน เรี ยงลําดับจากมาก
ไปน้อย ดังนี้ ด้านการตรวจสอบและปฏิบตั ิการแก้ไข ( X = 3.40) ด้านการวางแผน ( X = 3.35)
ซึ่ งมีค่าสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ วิชยั โอฬารวงศากาญจน์ (2548) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่ส่งผล
สําเร็ จต่อการจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อมโดยนําระบบ ISO 14001 มาใช้ ศึกษากรณี บริ ษทั สายไฟฟ้า ไทยยาซากิ
จํากัด พบว่า ปัจจัยด้านนโยบาย แผนงาน และการดําเนินงานของบริ ษทั เป็ นปั จจัยที่สาํ คัญที่สุด นอกจากนี้ยงั สอดคล้อง
กับผลการวิจยั ของ พนิษนาฎ จรอบรัมย์ ( 2547) ศึกษาเรื่ อง องค์ประกอบที่มีผลต่อความสําเร็ จในการจัดทํามาตรฐานว่า
ด้วยระบบการจัดการสิ่ งแวดล้อม ISO 14001 ของสํานักงานนิคมอุตาหกรรมภาคเหนื อ พบว่า องค์ประกอบที่มีผล
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ต่อความสําเร็ จในการจัดทํามาตรฐานว่าด้วยระบบการจัดการสิ่ งแวดล้อม ISO 14001 มีความสําคัญเรี ยงลําดับ คือ
การมีส่วนร่ วมของพนักงานทุกคน ความมุ่งมัน่ ของผูบ้ ริ หาร และจิ ตสํานึ กของพนักงานส่ งผลสําเร็ จในการขอรับ
รองมาตรฐาน อีกทั้งต้องรักษา และดํารงไว้ซ่ ึ งระบบการจัดการสิ่ งแวดล้อม ISO 14001 4 ด้าน คือ 1. การปฏิบตั ิงาน
ตามนโยบาย 2. การตรวจติดตามผลการดําเนินงาน 3. ปั ญหาและการแก้ไขปรับปรุ ง การพัฒนาปรับปรุ งอย่างต่อเนื่อง
ผลการเปรี ย บเทีย บความคิด เห็นต่ อการจัด การคุ ณภาพสิ่ งแวดล้ อมโดยใช้ ระบบ
ISO 14001 ของพนักงาน จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ พบว่า พนักงานที่ มี เพศ อายุ การศึกษา
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อายุการทํางาน และ ตําแหน่งงาน ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการจัดการสิ่ งแวดล้อมโดยใช้ระบบ
ISO 14001 แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ซึ่ งมีค่าสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ ศิริลกั ษณ์ จันโภคา ( 2548 ) ศึกษาเรื่ อง การมีส่วนร่ วมของ
พนักงาน บริ ษทั วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด ต่อการนําระบบการจัดการสิ่ งแวดล้อม ISO 14001 มาใช้พฒั นา
องค์กร พบว่า ปัจจัยส่ วนบุคคลด้าน อายุ รายได้ ระดับการศึกษา ตําแหน่งงาน ลักษณะการทํางานที่แตกต่างกันจะทํา
ให้มีส่วนร่ วมของพนักงานในการนําระบบการจัดการสิ่ งแวดล้อม ISO 14001 มาใช้พฒั นาองค์กรแตกต่างกัน และการ
มีส่วนร่ วมของพนักงานในระดับมากทั้ง 4 ด้าน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ได้แก่ การมีส่วนร่ วมในการวางแผน
การมีส่วนร่ วมในด้านการปฏิบตั ิ การมีส่วนร่ วมในการรับผลประโยชน์ และการมีส่วนร่ วมในด้านการติดตามผล
ข้ อเสนอแนะ
1. ควรให้ความรู ้ ฝึ กอบรมพนักงานระดับปฏิบตั ิการให้มากขึ้น เพื่อความเข้าใจในระบบการจัดการ
สิ่ งแวดล้อม ISO 14001 เพราะ ผลการวิจยั พบว่า พนักงานระดับปฏิบตั ิการ และระดับผูจ้ ดั การมีความเข้าใจในการจัดการ
คุณภาพสิ่ งแวดล้อม โดยใช้ ระบบ ISO 14001 ไม่เท่าเทียมกัน พนักงานระดับปริ ญญาขึ้นไป จะสามารถเข้าใจระบบ
การจัดการสิ่ งแวดล้อม ISO 14001 ได้มากกว่าพนักงานระดับปวช ปวสหรื อเทียบเท่า ดังนั้นผูบ้ ริ หารหรื อเจ้าหน้าที่
สิ่ งแวดล้อม ซึ่ งมีความรับผิดชอบโดยตรง ควรให้ความสําคัญกับกลุ่มพนักงานระดับปฏิบตั ิการให้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้
บริ ษทั สามารถพัฒนาการจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อมให้ดียงิ่ ๆ ขึ้นโดยพนักงานทุกคนมีส่วนร่ วม
2. บริ ษทั ควรเพิ่มความชัด เจนในด้านนโยบายสิ่ งแวดล้อม และ ด้านการนํานโยบายไปปฏิ บตั ิ และ
ดําเนินงาน เพื่อให้พนักงานสามารถดําเนิ นกิจกรรมทางด้านการจัดการสิ่ งแวดล้อมได้ โดยพนักงานทุกคนมีส่วน
ร่ วม อาจจะผ่านการประชุม สัมมนา หรื อ ฝึ กอบรม ฯลฯ
3. บริ ษทั ควรมีกิจกรรม รณรงค์ ให้พนักงานระดับจัดการร่ วมกิจกรรมการจัดการสิ่ งแวดล้อมโดยใช้
ระบบ ISO 14001 ให้มากยิ่งขึ้นในหัวข้อของการนํานโยบายไปปฏิบตั ิและดําเนินงาน และ การตรวจสอบและ
ปฏิบตั ิการแก้ไข
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การให้ บริการของตัวแทนประกันชีวติ ของบริษัท อเมริกนั อินเตอร์ แนชชั่นแนล แอสชัว
รันส์ จํากัด (เอไอเอ) ในทัศนะของลูกค้าย่ าน สีลม เขตกรุ งเทพฯ *
The Service Providing of American International Assurance Co.,Ltd.(AIA) Agent
in The View of Customers in Silom Area of Bangkok.
นางชื่นสุข พัวตระกูลทรัพย์**
Ms. Chuensuk Puotrakulsup
บทคัดย่อ
การวิจยั เรื่ องนี้มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการให้บริ การของตัวแทนประกันชี วิต ของบริ ษทั อเมริ กนั
อินเตอร์ แนชชัน่ แนลแอสชัวรันส์ จํากัด (เอไอเอ) ในทัศนะของลูกค้า ย่านสี ลม เขตกรุ งเทพฯ 2) เพื่อเปรี ยบเทียบ
การให้บริ การของตัวแทนประกันชี วิตของ บริ ษทั อเมริ กนั อินเตอร์ แนชชัน่ แนลแอสชัวรันส์ จํากัด (เอไอเอ) ใน
ทัศนะของลูกค้า ย่านสี ลม เขตกรุ งเทพฯ จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างคือ ลูกค้าที่ใช้บริ การ
ประกันชีวิตเอไอเอ อาศัยอยูใ่ นย่านสี ลม เขตกรุ งเทพฯ จํานวน 191 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การแปรปรวน
ผลการวิจยั พบว่า 1) การให้บริ การของตัวแทนประกันชี วิต ของบริ ษทั อเมริ กนั อินเตอร์ แนชชั่นแนล
แอสชัวรั นส์ จํากัด (เอไอเอ) ในภาพรวมทั้ง 5 ด้าน มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า
คะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 4 ด้านคือ ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านความน่ าเชื่อถือ ด้านความรับผิดชอบ และ
ด้านความมัน่ ใจ โดยเรี ยงค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ส่ วนด้านเอาใจใส่ เขาใส่ ใจเรา คะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับปาน
กลาง 2) ผลการเปรี ยบเที ยบการให้บริ การของตัวแทนประกันชี วิต ของบริ ษทั อเมริ กนั อินเตอร์ แนชชั่นแนล
แอสชัวรันส์ จํากัด (เอไอเอ) ในทัศนะของลูกค้า จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ พบว่า ลูกค้าที่มีเพศ อายุ
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริ การของตัวแทนประกัน
ชีวิต ในภาพรวมทั้ง 5 ด้าน แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
Abstract
The objectives of the research were 1) to study the service providing of American International
Assurance Co.,Ltd.(AIA) agent in the view of customers in Silom area of Bangkok, and 2) to compare the
service providing of American International Assurance Co.,Ltd.(AIA) agent in the view of customers in Silom
area of Bangkok, classified by demographic characteristics. The sample was 191 customers of AIA’s
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assurance who live in Silom area of Bangkok. The questionnaire was used as a research tool. The data was
analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, and ANOVA.
The research results showed that 1) overall five the service providing of American International
Assurance Co.,Ltd.(AIA) agent was rated at high level. Aspect by aspect analyses revealed that the four aspects
rated high arranged in descending order were tangible, reliability, responsiveness, assurance; and empathy
rated in the middle; and 2) the results of the comparison of the service providing of American International
Assurance Co.,Ltd.(AIA) agent in the view of customers in Silom area of Bangkok, when they were classified
by demographic characteristics found that customer who differed in sex, age, education level, career and
income per month differed in their overall opinions of the five aspects at the 0.01 level of significance.
บทนํา
ปั จจุบนั การดําเนินงานของธุรกิจประกันชีวิต ได้มีการพัฒนารู ปแบบของกรมธรรม์ออกมาใหม่ๆเพื่อให้
ตอบสนองความต้องการของตลาด ซึ่ งการประกันเป็ นการออมอีกรู ปแบบหนึ่ ง โดยเป็ นการออมระยะยาว ผูถ้ ือ
กรมธรรม์ถือได้ว่าเป็ นผูม้ ีวินยั ในการออม การประกันเป็ นการซื้ อความสบายใจให้กบั ตัวเองและคนในครอบครัว
ของผูเ้ อาประกัน ในปั จจุบนั มีปัจจัยเสี่ ยงในชี วิตและสุ ขภาพของคนมากมาย จึงทําให้คนโอนความเสี่ ยงภัยมาให้
ธุรกิจประกันชีวิตเป็ นผูด้ ูแล ดังนั้นคนทัว่ ไปมีการซื้อประกันให้กบั ตนเอง และคนในครอบครัวมากขึ้น โดยทัว่ ไป
การดําเนิ นงานธุ รกิจประกันชีวิตในแต่ละองค์กรในลักษณะของตัวสิ นค้าคือแบบประกัน และราคาคืออัตราเบี้ย
ประกันจะไม่แตกต่างกัน ซึ่ งเป็ นผลมาจากการกํากับควบคุมโดยกฎหมาย และองค์กรของภาครัฐ ดังนั้นในส่ วน
ของการแข่งขันทางธุ รกิ จประกันชี วิต จะมีความแตกต่ างกันเพียงการให้บริ การของบุคลากรในบริ ษทั ต่อการ
บริ การลูกค้า การดําเนินงานขายของธุรกิจประกันชี วิตในด้านช่องทางการขายจะมีการบริ การงานขายผ่านหลาย
ช่องทาง ได้แก่ การขายประกันผ่านตัวแทนประกันชีวิตของบริ ษทั ซึ่ งเป็ นช่องทางการขายแบบดั้งเดิม ต่อมาเป็ น
การขายประกันผ่านพนักงานของบริ ษทั คือลูกค้าสามารถติดต่อเพื่อซื้อประกันโดยตรงกับบริ ษทั และช่องทางการ
ขายประกันอีกช่องทางหนึ่งคือ การขายประกันผ่านธนาคารซึ่งเป็ นช่องทางที่กาํ ลังได้รับความนิยมจากลูกค้า ไม่ว่า
จะเป็ นการขายประกันชี วิตผ่านช่ องทางใดก็ตามจําเป็ นที่บุคลากรของบริ ษทั ประกันชี วิตหรื อตัวแทนขายของ
บริ ษทั ฯ ต้องมีการให้บริ การที่ดี และมีคุณภาพต่อลูกค้าเพื่อสร้างความประทับใจให้เกิดกับลูกค้าคนปัจจุบนั และ
ลูกค้าในอนาคต สําหรั บบริ ษทั เอไอเอเป็ นบริ ษทั ที่ มีส่วนแบ่ งการตลาดมากเป็ นอันดับหนึ่ งของประเทศไทย
ยอดขายประกันชี วิตมาจากช่องทางการขายผ่านตัวแทนประกันชี วิตกว่าร้อยละ 90 ในปี 2552 เอไอเอ มีตวั แทน
ประกันชีวิตทัว่ ประเทศ 75.000 คน ซึ่งนับว่ามีตวั แทนประกันชีวิตที่มากเป็ นอันดับหนึ่งเช่นกัน ดังนั้นผลจากการ
มีส่วนแบ่งการตลาดเป็ นอันดับหนึ่ งประกอบกับช่ องทางการขายประกันผ่านตัวแทนที่มีเป็ นจํานวนมากนี้ จึ ง
จําเป็ นที่บริ ษทั ฯ จะต้องพัฒนาให้ตวั แทนมีการให้บริ การในวงจรการขายเป็ นอย่างดีและมีคุณภาพเป็ นมาตรฐาน
เดียวกัน ซึ่ งจะสร้างความเป็ นมืออาชีพในสายตาของลูกค้า และบุคคลภายนอก ในกระบวนการขายหรื อขั้นตอน
การขายของตัวแทนประกันชีวิตต้องมีงานด้านการบริ การซึ่ งเป็ นงานหลักที่ตวั แทนประกันชีวิต ต้องทําตัวแทน
ประกันชี วิตเป็ นอาชี พที่สร้างความมัน่ คง และความก้าวหน้าในด้านการทํางานเพื่อที่จะก้าวไปสู่ การเป็ นนัก
บริ หารชั้นนํา เอไอเอเปิ ดโอกาสให้ตวั แทนของบริ ษทั ได้มีความก้าวหน้าในอาชีพด้วยทางเลือกมากมาย เอไอเอ
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เชื่อมัน่ ว่าการพัฒนาตัวแทนขาย และผูบ้ ริ หารหน่วยให้มีคุณภาพสูงสุ ดเป็ นปัจจัยสําคัญต่อความสําเร็ จในระยะยาว
จึงมุ่งพัฒนาตัวแทนให้มีคุณภาพ และจรรยาบรรณ รวมทั้งมีทกั ษะความชํานาญหลายด้านด้วยหลักสู ตรพัฒนา
ตัวแทนใหม่ ๆ จากต่างประเทศ โดยวิทยากรที่มีความรู ้ความชํานาญ ตัวแทนกว่า 28,000 คนของบริ ษทั ได้รับการ
ฝึ กอบรมอย่างต่อเนื่ อง แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากช่ องทางการขายผ่านตัวแทนเป็ นช่องทางที่ลูกค้าใช้บริ การมาก
ที่สุด ซึ่ งปั ญหาของผูม้ าใช้บริ การผ่านช่ องทางนี้ อาจมี หลายประเด็น โดยเป็ นเรื่ องจําเป็ นที่บริ ษทั ต้องพิจารณา
ประเด็นปั ญหาต่าง ๆ เพื่อการบริ หารจัดการโดยให้ตวั แทนต้องมีการให้บริ การที่ดีต่อลูกค้าตลอดไป ซึ่ งถ้าการ
ให้บริ การของตัวแทนไม่ดีผลก็คือลูกค้าผูใ้ ช้บริ การก็จะเกิดความไม่พอใจในบริ การ ซึ่ งจะเกิดทัศนคติที่ไม่ดีกบั
ตนเอง และอาจจะถ่ายทอดให้บุคคลอื่นต่อไปเรื่ อย ๆ จะเป็ นเหตุให้ลูกค้าไม่ใช้บริ การหรื อในบางรายอาจมีการขอ
ยกเลิกกรมธรรม์ ดังนั้นการบริ การที่ ดีของตัวแทนประกันชี วิตมีผลทําให้ลูกค้าเกิดทัศนคติ ที่ดีต่อตัวแทนและ
องค์กร ซึ่ งลูกค้าจะใช้บริ การอย่างต่อเนื่ อง อีกทั้งจะเป็ นผูแ้ นะนําลูกค้ารายอื่นให้กบั ตัวแทนของบริ ษทั ต่อไปใน
อนาคต
ดังนั้นในการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับการให้บริ การของตัวแทนประกันชี วิตของเอไอเอ ในทัศนะของลูกค้า
ย่านสี ลม เขตกรุ งเทพฯ จึงเป็ นการชี้เฉพาะในเขตพื้นที่สีลมว่าทัศนะของลูกค้าต่อการบริ การของตัวแทนนั้นเป็ น
อย่ า งไร ซึ่ งเป็ นสิ่ ง สํ า คัญ ที่ จ ะทํา ให้ บ ริ ษ ัท ฯสามารถนํา ผลวิ จัย ที่ ไ ด้ม าทํา การปรั บ ปรุ ง การให้บ ริ การให้มี
ประสิ ทธิ ภาพเพิ่มมากขึ้น และสามารถกําหนดกลยุทธ์ของธุ รกิจให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มาก
ยิง่ ขึ้น จะมีผลต่อการรักษาฐานลูกค้า และการขยายฐานลูกค้ารายใหม่อย่างต่อเนื่อง และทําให้ลูกค้าเกิดความภักดี
ต่อองค์กร
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพื่อศึ ก ษาการให้บ ริ ก ารของตัว แทนประกันชี วิต ของ บริ ษ ทั อเมริ กัน อิ น เตอร์ แนชชั่น แนลแอส
ชัวรันส์ จํากัด (เอไอเอ) ในทัศนะของลูกค้า ย่านสี ลม เขตกรุ งเทพฯ
2. เพื่อเปรี ย บเที ย บการให้บริ การของตัวแทนประกัน ชี วิตของ บริ ษทั อเมริ กันอินเตอร์ แ นชชั่นแนล
แอสชัวรันส์ จํากัด (เอไอเอ) ในทัศนะของลูกค้า ย่านสี ลม เขตกรุ งเทพฯ จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์
สมมุติฐานของการวิจยั
การให้บริ การของตัวแทนประกันชี วิตของ บริ ษทั อเมริ กนั อินเตอร์ แนชชัน่ แนลแอสชัวรันส์ จํากัด (เอ
ไอเอ) ในทัศนะของลูกค้า ย่านสี ลม เขตกรุ งเทพฯ จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ มีความแตกต่างกัน
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ลูกค้าที่ใช้บริ การผ่านตัวแทนประกันชีวิตของ บริ ษทั อเมริ กนั
อินเตอร์ แนชชัน่ แนลแอสชัวรันส์ จํากัด (เอไอเอ) ซึ่งมีที่อยู่อาศัยหรื อ ที่ทาํ งานในย่านสี ลม เขตกรุ งเทพฯ จํานวน
385 คน
กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการศึ กษาครั้ งนี้ คือลู กค้าของบริ ษทั อเมริ กันอิ นเตอร์ แนชชั่นแนลแอสชัวรั นส์
จํากัด (เอไอเอ) ย่านสี ลม เขตกรุ งเทพฯ จํานวน 191 คน ตามตารางกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่ และมอร์
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แกน (Krejcie and Morgan 1970, p.608) ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 191 คนสุ่ มตัวอย่าง โดยวิธีสะดวก (convenience
random sampling)
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามที่สร้างขึ้นโดยมีข้นั ตอนตามลําดับดังนี้
1. การศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2. การจัด ทํา โครงสร้ า งของแบบสอบถาม ให้มี เ นื้ อ หาครอบคลุ ม วัต ถุ ป ระสงค์ข องการวิ จัย ครั้ งนี้
แบบสอบถามมี 2 ส่วน คือ
ส่ วนที่หนึ่ ง ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพ
ส่ วนที่สอง การให้บริ การของตัวแทนประกันชีวิต แบ่งเป็ น 5 ด้าน คือ ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้าน
ความน่าเชื่อถือ ด้านความรับผิดชอบ ด้านความมัน่ ใจ และด้านการเอาใจเขาใส่ ใจเรา ลักษณะของแบบสอบถาม
เป็ นมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ ของลิเคิร์ท (Best & Likert, 1998, pp.246-250) กําหนดนํ้าหนักคะแนนดังนี้
5 หมายความว่า
ระดับความคิดเห็นมากที่สุด
4 หมายความว่า
ระดับความคิดเห็นมาก
3 หมายความว่า
ระดับความคิดเห็นปานกลาง
2 หมายความว่า
ระดับความคิดเห็นน้อย
1 หมายความว่า
ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด
3. นําแบบสอบถามที่สร้างขึ้นให้อาจารย์ที่ปรึ กษาการค้นคว้าอิสระของมหาวิทยาลัย ราชภัฏธนบุรีได้
ตรวจสอบความสอดคล้องของเนื้ อหา กับวัตถุประสงค์ของการวิจยั เป็ นการศึกษาความเที่ยงตรง (validity) ของ
แบบสอบถาม แล้วนํามาปรับปรุ งแก้ไข เพื่อให้คาํ ถามชัดเจนสามารถสื่ อความหมายได้ตรงประเด็น และเหมาะสม
ยิง่ ขึ้น
4. นําแบบสอบถามไปทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั จํานวน 30 คน แล้วนํา
ข้อมู ลดังกล่าวมาหาค่าความเชื่ อมัน่ (reliability) ของแบบสอบถาม โดยวิธี หาค่าประสิ ทธิ์ แอลฟ่ า (alpha
coefficient) ของครอนบัค (Cronbach, 1990, pp.202-204) ผลการหาความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามปรากฏว่าได้
ค่าความเชื่อมัน่ ทั้งฉบับ เท่ากับ .98
5. นําแบบสอบถามที่ผา่ นการหาคุณภาพแล้วจัดทําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพื่อใช้เก็บรวบรวมข้อมูล
ต่อไป
วิธีการรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการเก็บข้อมูลด้วยการขอความร่ วมมือจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็ น
ผูใ้ ช้บริ การบริ ษทั อเมริ กันอิ นเตอร์ แนชชั่นแนลแอสชัวรั นส์ จํากัด (เอไอเอ) ย่านสี ลม เขตกรุ งเทพฯ โดยนํา
แบบสอบถามไปให้กลุ่มตัวอย่างกรอกข้อมูล จํานวน 191 ฉบับ แล้วขอแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง
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การวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถาม จะนํามาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ทุกชุดและนํามา ลงรหัส
ประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป หาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test, F-test
และ LSD (Fisher’s least significant difference test) ดังนี้
1. วิเคราะห์ขอ้ มูลลักษณะประชากรศาสตร์ของผูต้ อบแบบสอบถาม โดยใช้ความถี่ และร้อยละ
2. วิเคราะห์การให้บริ การของตัวแทนประกันชีวิตด้านต่าง ๆ ในทัศนะของลูกค้าโดยใช้ค่าเฉลี่ย ( X )
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
3. เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ย ( X ) ของคะแนนความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริ การของตัวแทนประกันชีวิต
ในทัศนะของลูกค้า จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ โดยใช้ t-test และ F-test
4. เปรี ยบเทียบพหู คูณ เพื่อทดสอบค่าเฉลี่ย ( X ) ของคะแนนความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริ การของ
ตัวแทนประกันชี วิต ในทัศนะของลูกค้า จากผลกการวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยวิธีของ Least Significant
Difference (LSD)
สรุปผลการวิจยั
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล การให้บริ การของตัวแทนประกันชีวิตของ บริ ษทั อเมริ กนั อินเตอร์แนชชัน่ แนล
แอสชัวรันส์ จํากัด (เอไอเอ) ในทัศนะของลูกค้า ย่านสี ลม เขตกรุ งเทพฯ สามารถสรุ ปได้ ดังนี้
1. ข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
สถานภาพทัว่ ไปของผูใ้ ช้บริ การที่ตอบแบบสอบถาม ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิด
เป็ นร้อยละ 61.78 ที่เหลือเป็ นเพศชาย คิดเป็ นร้อยละ 38.22 ส่ วนใหญ่จะมีอายุ 30 – 49 ปี คิดเป็ นร้อยละ 71.73
รองลงมาได้แก่ อายุต่าํ กว่า 30 ปี คิดเป็ นร้อยละ 25.13 และอายุที่มีจาํ นวนน้อยที่สุดได้แก่ อายุนอ้ ยกว่า 50 ปี ขึ้นไป
คิดเป็ นร้อยละ 3.14 ส่ วนใหญ่สถานภาพโสด คิดเป็ นร้อยละ 65.45 รองลงมาได้แก่ สถานภาพสมรส คิดเป็ นร้อย
ละ 34.55 ส่ วนใหญ่ระดับการศึกษาได้แก่ ปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 54.97 รองลงมาได้แก่ สู งกว่าปริ ญญาตรี คิด
เป็ นร้อยละ 42.41 และที่มีจาํ นวนน้อยที่สุด ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 2.62 ส่ วนใหญ่อาชีพได้แก่ พนักงาน
บริ ษทั เอกชน คิดเป็ นร้อยละ 94.76 รองลงมา ได้แก่ รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ และอาชีพอิสระ คิดเป็ นร้อยละ 2.62
2. การวิเคราะห์ความคิดเห็นการให้บริ การของตัวแทนประกันชี วิต บริ ษทั อเมริ กนั อินเตอร์ แนชชัน่
แนลแอสชัวรันส์ จํากัด (เอไอเอ) ในทัศนะของลูกค้า ด้านต่าง ๆ จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์
ลูกค้ามีความคิดเห็นการให้บริ การของตัวแทนประกันชี วิต บริ ษทั อเมริ กนั อินเตอร์ แนชชั่นแนล
แอสชัวรั นส์ จํากัด (เอไอเอ) ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( () =3.53) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน จําแนกตาม
ลักษณะประชากรศาสตร์ ดังนี้
1. เพศ
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเปรี ยบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นในการให้บริ การของตัวแทน
ประกันชีวิตของบริ ษทั อเมริ กนั อินเตอร์แนชชัน่ แนลแอสชัวรันส์ จํากัด (เอไอเอ) จําแนกตามเพศ พบว่า ลูกค้าที่มี
เพศต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริ การของตัวแทนประกันชีวิตของบริ ษทั อเมริ กนั อินเตอร์ แนชชัน่ แนล
แอสชัวรันส์ จํากัด (เอไอเอ) ในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สําหรับรายด้าน พบว่า
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มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จํานวน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความน่าเชื่ อถือ ด้าน
ความรับผิดชอบ และด้านเอาใจเขาใส่ ใจเรา โดยเพศชายมีความคิดเห็นมากกว่าเพศหญิง
2. อายุ
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเปรี ยบเทียบความคิดเห็นการให้บริ การของตัวแทนประกันชีวิตของบริ ษทั
อเมริ กนั อินเตอร์ แนชชัน่ แนลแอสชัวรันส์ จํากัด (เอไอเอ) จําแนกตามอายุ พบว่า กลุ่มอายุต่างกัน มีความคิดเห็น
ในการบริ การโดยภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สําหรับรายด้าน พบว่า มีความคิดเห็น
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จํานวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านลักษณะทางกายภาพ โดยกลุ่มอายุ 50
ปี ขึ้นไป มี ความคิดเห็นด้านลักษณะทางกายภาพมากกว่า กลุ่มที่มีอายุต่ าํ กว่า 30 ปี และกลุ่มอายุ 50 ปี ขึ้นไป มี
ความคิดเห็นด้านลักษณะทางกายภาพมากกว่ากลุ่มที่มีอายุ 30-49 ปี ด้านความรับผิดชอบ กลุ่มอายุ 50 ปี ขึ้นไป มี
ความคิดเห็นด้านความรับผิดชอบมากกว่า กลุ่มที่มีอายุต่าํ กว่า 30 ปี และกลุ่มอายุ 50 ปี ขึ้นไป มีความคิดเห็นด้าน
ความรั บผิดชอบมากกว่า กลุ่มที่มีอายุ 30-49 ปี ด้านความมัน่ ใจ กลุ่มอายุ 50 ปี ขึ้นไป มีความคิดเห็นด้านความ
มัน่ ใจมากกว่า กลุ่มที่มีอายุต่าํ กว่า 30-49 ปี และด้านเอาใจเขาใส่ ใจเรา กลุ่มอายุ ตํ่ากว่า 30 ปี มีความคิดเห็นด้านเอา
ใจเขาใส่ ใจเรามากกว่ากลุ่มที่มีอายุต่าํ กว่า 30-49 ปี และกลุ่มอายุ 50 ปี ขึ้นไป มีความคิดเห็นด้านเอาใจเขาใส่ ใจเรา
มากกว่า กลุ่มที่มีอายุต่าํ กว่า 30-49 ปี
3. สถานภาพสมรส
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเปรี ยบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นในการให้บริ การของตัวแทน
ประกันชี วิตของบริ ษทั อเมริ กนั อินเตอร์ แนชชัน่ แนลแอสชัวรันส์ จํากัด (เอไอเอ) จําแนกตามสถานภาพสมรส
พบว่า ความคิดเห็ นโดยภาพรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สําหรั บรายด้านพบว่า มี
ความแตกต่ างกันอย่างมี นัย สําคัญทางสถิ ติที่ ร ะดับ .01 จํานวน 2 ด้าน ได้แ ก่ ด้านลักษณะทางกายภาพ โดย
สถานภาพสมรสมี ค วามคิ ด เห็ น ด้า นลัก ษณะทางกายภามากกว่า สถานภาพโสด และด้า นเอาใจเขาใส่ ใ จเรา
สถานภาพสมรส มีความคิดเห็นด้านเอาใจเขาใส่ ใจเรามากกว่าโสด
4. ระดับการศึกษา
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเปรี ยบเทียบความคิดเห็นการให้บริ การของตัวแทนประกันชีวิตของบริ ษทั
อเมริ กนั อินเตอร์ แนชชั่นแนลแอสชัวรั นส์ จํากัด (เอไอเอ) จําแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ระดับการศึกษา
ต่างกัน มีความคิดเห็นในการบริ การโดยภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01ส่ วนรายด้าน
พบว่า มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จํานวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความน่าเชื่อถือ
โดยระดับการศึกษาตํ่ากว่าปริ ญญาตรี มีความคิดเห็นด้านความน่าเชื่อถือมากกว่าปริ ญญาตรี และระดับการศึกษา
สู งกว่าปริ ญญาตรี มีความคิดเห็นด้านความน่าเชื่อถือมากกว่าปริ ญญาตรี ด้านความรับผิดชอบ ระดับการศึกษาตํ่า
กว่าปริ ญญาตรี มีความคิดเห็นด้านความรับผิดชอบมากกว่าปริ ญญาตรี ระดับการศึกษาตํ่ากว่าปริ ญญาตรี มีความ
คิดเห็นด้านความรับผิดชอบมากกว่าระดับการศึกษาสู งกว่าปริ ญญาตรี และระดับการศึกษาสู งกว่าปริ ญญาตรี มี
ความคิดเห็นด้านความรับผิดชอบมากกว่าปริ ญญาตรี ด้านความมัน่ ใจระดับการศึกษาตํ่ากว่าปริ ญญาตรี มีความ
คิดเห็นด้านความมัน่ ใจมากกว่าปริ ญญาตรี และระดับการศึกษาสู งกว่าปริ ญญาตรี มีความคิดเห็นด้านความมัน่ ใจ
มากกว่าปริ ญญาตรี และด้านเอาใจเขาใส่ ใจเรา ระดับการศึกษาตํ่ากว่าปริ ญญาตรี มีความคิดเห็นด้านเอาใจเขาใส่
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ใจเรามากกว่าปริ ญญาตรี และระดับการศึกษาสู งกว่าปริ ญญาตรี มีความคิดเห็นด้านเอาใจเขาใส่ ใจเรามากกว่า
ปริ ญญาตรี
5. อาชีพ
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเปรี ยบเทียบความคิดเห็นการให้บริ การของตัวแทนประกันชีวิตของบริ ษทั
อเมริ กนั อินเตอร์แนชชัน่ แนลแอสชัวรันส์ จํากัด (เอไอเอ) จําแนกตามอาชีพ พบว่า อาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นใน
การบริ การโดยภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่ วนรายด้าน พบว่า อาชี พต่างกัน มี
ความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จํานวน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านลักษณะทางกายภาพ โดย
อาชี พ อิ ส ระมี ค วามคิ ด เห็ น ด้า นลัก ษณะทางกายภาพมากกว่ า อาชี พ รั บ ราชการ/รั ฐ วิ ส าหกิ จ และพนัก งาน
บริ ษทั เอกชน มีความคิดเห็นด้านลักษณะทางกายภาพมากกว่าอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ด้านความน่าเชื่อถือ
อาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน มีความคิดเห็นด้านความน่าเชื่อถือมากกว่าอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ และอาชี พ
อิสระ มีความคิดเห็นด้านความน่ าเชื่ อถือมากกว่าอาชี พรับราชการ/รั ฐวิสาหกิจ ด้าน ความรั บผิดชอบ อาชี พ
พนักงานบริ ษทั เอกชน มีความคิดเห็นความรับผิดชอบมากกว่าอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ และอาชีพอิสระมี
ความคิดเห็นความรับผิดชอบมากกว่าอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ด้านความมัน่ ใจ อาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน
มีความคิดเห็นด้านความมัน่ ใจมากกว่าอาชี พรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ อาชีพอิสระมีความคิดเห็นด้านความมัน่ ใจ
มากกว่าอาชี พรั บราชการ/รั ฐวิสาหกิจ และอาชี พอิสระมีความคิดเห็นด้านความมัน่ ใจมากกว่าอาชี พพนักงาน
บริ ษทั เอกชน และด้านการเอาใจเขาใส่ ใจเรา อาชีพอิสระมีความคิดเห็นด้านการเอาใจเขาใส่ ใจเรามากกว่าอาชี พ
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ และอาชีพอิสระมีความคิดเห็นด้านการเอาใจเขาใส่ใจเรามากกว่าพนักงานบริ ษทั เอกชน
6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเปรี ยบเทียบความคิดเห็นการให้บริ การของตัวแทนประกันชีวิตของบริ ษทั
อเมริ กนั อินเตอร์แนชชัน่ แนลแอสชัวรันส์ จํากัด (เอไอเอ) จําแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนต่างกัน มีความคิดเห็นในการบริ การโดยภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่ วนราย
ด้าน พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จํานวน 3 ด้าน
ได้แก่ ด้านความน่าเชื่อถือ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนสู งกว่า 50,000 บาท มีความเห็นด้านความน่าเชื่อถือมากกว่ารายได้
เฉลี่ยต่อเดือนตํ่ากว่า 20,000 บาท และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนสู งกว่า 50,000 บาท มีความคิดเห็นด้านความน่าเชื่อถือ
มากกว่า 20,000 – 50,000 บาท ด้านความรับผิดชอบ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,000 – 50,000 มีความคิดเห็นด้าน
ความรับผิดชอบมากกว่ารายได้เฉลี่ยต่อเดือนตํ่ากว่า 20,000 บาท และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนสู งกว่า 50,000 บาท มี
ความคิดเห็นด้านความรับผิดชอบมากกว่ารายได้เฉลี่ยต่อเดือนตํ่ากว่า 20,000 บาท และด้านความมัน่ ใจ รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 20,000 – 50,000 มีความคิดเห็นด้านความมัน่ ใจมากกว่ารายได้เฉลี่ยต่อเดือนตํ่ากว่า 20,000 บาท
จากการศึกษาข้อมูลเรื่ องการให้บริ การของตัวแทนประกันชี วิตของ บริ ษทั อเมริ กันอินเตอร์
แนชชัน่ แนลแอสชัวรันส์ จํากัด (เอไอเอ) ในทัศนะของลูกค้า ย่านสี ลม เขตกรุ งเทพฯ แสดงให้เห็นถึงค่าเฉลี่ยของ
ผูต้ อบแบบสอบถามในด้านคุณภาพการบริ การ พบว่าอยูใ่ นระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 3.52 และเมื่อ
พิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านลักษณะทางกายภาพ อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.77 ด้านความน่ าเชื่ อถือ อยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.53 ด้านความรับผิดชอบ อยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.49 ด้านความมัน่ ใจ อยูใ่ นระดับ
ปานกลางมีคา่ เฉลี่ย 3.46 และด้านเอาใจเขาใส่ ใจเรา อยูใ่ นระดับปานกลาง มีคา่ เฉลี่ย 3.35
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อภิปรายผล
การวิจัยเรื่ อง การให้บริ การของตัวแทนประกันชี วิตของ บริ ษทั อเมริ กนั อินเตอร์ แนชชั่นแนล แอส
ชัวรันส์ จํากัด (เอไอเอ) ในทัศนะของลูกค้า ย่านสี ลม เขตกรุ งเทพฯ ได้ผลการวิจยั มาอภิปรายดังนี้
การให้บริ การของตัวแทนประกันชี วิตของ บริ ษทั อเมริ กนั อินเตอร์ แนชชัน่ แนล แอสชัวรั นส์ จํากัด
(เอไอเอ) ในทัศนะของลูกค้า ย่านสี ลม เขตกรุ งเทพฯ ผูต้ อบแบบสอบถามมี ความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริ การ
ของตัวแทนประกันชีวิตของ บริ ษทั อเมริ กนั อินเตอร์แนชชัน่ แนล แอสชัวรันส์ จํากัด (เอไอเอ) ในภาพรวม อยูใ่ น
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านความน่ าเชื่ อถือ ด้านความรับผิดชอบ
และด้านความมัน่ ใจ อยูใ่ นระดับมาก (  =3.77,  =3.92,  =3.75 ตามลําดับ) ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ
วลัยพรรณ เตชะเบญจรัตน์ (2551) ศึกษาเรื่ อง ความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพการบริ การของบริ ษทั ไอ เอ็น
จี ประกันชี วิตในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในด้านความเชื่ อมัน่ วางใจได้ ด้าน
ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของผูร้ ั บบริ การ ด้านสมรรถภาพในการให้บริ การ ด้านการเข้าถึง
บริ การ ด้านความมีอธั ยาศัยไมตรี ด้านการสื่ อสาร ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านความมัน่ คงปลอดภัย ด้านความเข้าใจ
และรู ้ จกั รั บบริ การ ด้านความเป็ นรู ปธรรมของการบริ การ ในระดับมากทุกด้าน สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ
ประพนธ์ โสถสัมพันธ์สุข (2550) ศึกษาเรื่ อง คุณภาพการบริ การ ความพึงพอใจโดยรวม และพฤติกรรมของลูกค้า
ที่ถือกรมธรรม์ ที่มีต่อตัวแทนประกันชีวิตของบริ ษทั อเมริ กนั อินเตอร์ เนชัน่ แนลแอสชัวรันส์ จํากัด : กรณี ศึกษา
ภาคนําทอง 235 พบว่าผูถ้ ือกรมธรรม์มีความคิดเห็นต่อความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับดี และเมื่อพิจารณาเป็ น
รายด้านพบว่า ด้านความเชื่อถือได้อยูใ่ นระดับดี ด้านการตอบสนองอย่างรวดเร็ ว อยูใ่ นระดับดี ด้านความมัน่ ใจอยู่
ในระดับดี ด้านการเข้าถึงจิ ตใจอยู่ในระดับดี และด้านลักษณะทางกายภาพอยู่ในระดับดี และสอดคล้องกับข้อ
ค้นพบของ ค๊อทเลอร์ (Kotler, 2000, p.429) ได้กล่าวถึงการบริ การว่า การบริ การเป็ นกิจกรรม ผลประโยชน์ หรื อ
ความพึงพอใจที่สนองความต้องการแก่ลูกค้า การบริ การมีลกั ษณะสําคัญ 4 ประการ คือ ลักษณะของการให้ บริการ
ซึ่งไม่สามารถจับต้องได้ ดังนั้น กิจการต้องหาหลักประกันที่แสดงถึงคุณภาพ และประโยชน์ สถานที่ ต้องสามารถ
สร้างความเชื่อมัน่ และความสะดวกให้กบั ผูม้ าติดต่อ บุคคล พนักงานบริ การต้องแต่งตัวให้เหมาะสม บุคลิกดี
พูดจาดี เพื่อให้ลูกค้าเกิดความประทับใจและเกิดความเชื่อมัน่ ว่าบริ การจะดีดว้ ย เครื่ องมือ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
การให้บริ การ ต้องมีประสิ ทธิภาพ ให้บริ การรวดเร็ วและให้ลูกค้าพอใจ
การเปรี ยบเทียบ ความคิดเห็นในการให้บริ การของตัวแทนประกันชี วิตของ บริ ษทั อเมริ กนั อินเตอร์
แนชชัน่ แนลแอสชัวรันส์ จํากัด (เอไอเอ) จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอายุ
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีความคิดเห็นในการบริ การโดยภาพรวม แตกต่างกันอย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่มี เพศต่างกันมีความคิดเห็นใน
การบริ การด้านความน่าเชื่อถือ และด้านการเอาใจเขามาใส่ ใจเรา แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มี อายุต่างกันมีความคิดเห็นในการบริ การด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านความรับผิดชอบ
ด้านความมัน่ ใจ และด้านการเอาใจเขามาใส่ ใจเรา แตกต่ างกันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผูต้ อบ
แบบสอบถามที่มี สถานภาพต่างกันมีความคิดเห็นในการบริ การด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านการเอาใจเขา
มาใส่ ใจเรา แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผูต้ อบแบบสอบถามที่มี ระดับการศึกษาต่างกันมี
ความคิดเห็นในการบริ การ ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านความรับผิดชอบ ด้านความมัน่ ใจ และด้านการเอาใจเขามาใส่
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ใจเรา แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอาชีพ ต่างกันมีความคิดเห็นในการ
บริ การด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านความรับผิดชอบ ด้านความมัน่ ใจ และด้านการเอาใจเขา
มาใส่ใจเรา แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผูต้ อบแบบสอบถามที่มี รายได้ต่อเดือนต่างกันมี
ความคิด เห็นในการบริ การด้านความน่ าเชื่ อถือ ด้านความรั บผิดชอบ และด้านความมัน่ ใจ แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ งสอดคล้องกับข้อค้นพบของ Zeithesel (1988, pp.35–38) กล่าวไว้ว่าการบริ การที่
ประสบความสําเร็ จจะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติสาํ คัญต่างๆ คือ ความเชื่ อถือได้ ประกอบด้วย ความสมํ่าเสมอ
ความพึ่งพาได้ การตอบสนอง ประกอบด้วย ความเต็มใจที่จะให้บริ การ ความพร้อมที่จะให้บริ การ มีการติดต่อ
อย่างต่อเนื่อง ปฏิบตั ิต่อผูใ้ ช้บริ การเป็ นอย่างดี ความสามารถ ประกอบด้วย สามารถในการสื่ อสาร สามารถในการ
ให้บริ การ สามารถในความรู ้วิชาการที่จะให้บริ การ การเข้ าถึงบริการ ประกอบด้วย ผูใ้ ช้บริ การเข้าใช้หรื อรับ
บริ การได้สะดวก ระเบียบขั้นตอนไม่ควรมากมายซับซ้อนเกินไป ผูบ้ ริ การใช้เวลารอคอยไม่นาน เวลาที่ให้บริ การ
เป็ นเวลาสะดวกสําหรั บผูใ้ ช้บริ การ อยู่ในสถานที่ที่ผูใ้ ช้บริ การติ ดต่ อได้สะดวก ความสุ ภ าพอ่ อนโยน
ประกอบด้วย การแสดงความสุ ภาพต่อผูใ้ ช้บริ การ ให้การต้อนรับที่เหมาะสม ผูใ้ ห้บริ การมีบุคลิกภาพที่ดี การ
สื่ อสาร ประกอบด้วย มีการสื่ อสารชี้แจงขอบเจต และลักษณะงานบริ การ มีการอธิ บายขั้นตอนให้บริ การ ความสื่ อ
สัตย์ คุณภาพของงานบริ การมีความเที่ยงตรงน่าเชื่อถือ
ข้ อเสนอแนะ
จากผลการวิจยั เรื่ อง การให้บริ การของตัวแทนประกันชี วิตของ บริ ษทั อเมริ กนั อินเตอร์ แนชชั่นแนล
แอสชัวรันส์ จํากัด (เอไอเอ) ในทัศนะของลูกค้า ย่านสี ลม เขตกรุ งเทพฯ ทําให้ผวู ้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะ ดังนี้
1. ตัว แทนควรเสนอขายแบบประกัน ที่ ส ามารถตอบสนองความต้อ งการของลู ก ค้า ได้ อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิภาพ และเหมาะสมกับความสามารถในการชําระเบี้ยประกันของลูกค้า
2. ตัวแทนควรให้บริ การลูกค้าอย่างสมํ่าเสมอ เมื่อถึงวันสําคัญของลูกค้าและตามประเพณี โดยการส่ ง
มอบของขวัญหรื อการ์ดอวยพร เมื่อลูกค้าบาดเจ็บหรื อเจ็บป่ วย มาเยีย่ มเยียน
3. เมื่อตัวแทนเก็บเบี้ยประกันจากลูกค้าแล้วรี บนําส่ งเบี้ยประกันเข้าบริ ษทั ฯ ทันที
4. ตัวแทนควรแสดงความรับผิดชอบเมื่อเกิดความผิดพลาด
5. ตัวแทนต้องรี บดําเนินการให้อย่างรวดเร็ วเมื่อลูกค้าเรี ยกร้องเงินค่าสิ นไหมทดแทน
6. ตัวแทนมีความเห็นอกเห็นใจลูกค้าเมื่อเกิดปั ญหา มีน้ าํ ใจให้ความช่วยเหลือในเรื่ องที่ไม่เกี่ยวกับการ
ประกัน
ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
1. ควรมี การศึกษาเรื่ องการให้บริ การลูกค้าโดยการฝึ กอบรมตัวแทนประกันชี วิตของบริ ษทั อเมริ กนั
อินเตอร์แนชชัน่ แนลแอสชัวรันส์ จํากัด (เอไอเอ) ด้านความรู ้ประกันชีวิตของบริ ษทั ให้มีความรู ้มากขึ้น
2. ควรมีการศึกษาการให้บริ การด้านความพร้ อมในการให้บริ การลูกค้าของตัวแทนประกันชี วิตของ
บริ ษทั อเมริ กนั อินเตอร์แนชชัน่ แนลแอสชัวรันส์ จํากัด (เอไอเอ) ย่านสี ลม เขตกรุ งเทพฯ
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3. ควรมีการศึกษาการให้บริ การของตัวแทนย่านสี ลม เขตกรุ งเทพฯ ต่อการตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าในย่านสี ลม เขตกรุ งเทพฯ
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เปรี ยบเทียบอิทธิพลของบรรยากาศองค์การต่อความพึงพอใจในการทํางานของพนักงาน จําแนกตามลักษณะส่ วน
บุคคล กลุ่มตัวอย่างจํานวน 370 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ความถี่ ร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ผลการวิจยั พบว่า อิทธิ พลของบรรยากาศองค์การต่อความพึงพอใจในการทํางาน ในภาพรวม อยูใ่ น
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรี ยงลําดับจากมากไปน้อย 3 อันดับแรกคือ
ด้านความอบอุ่นและการสนับสนุน มาตรฐานการปฏิบตั ิงานและความคาดหมาย และความท้าทายและความ
รับผิดชอบ ผลการเปรี ยบเทียบอิทธิพลของบรรยากาศองค์การต่อความพึงพอใจในการทํางานของพนักงาน จําแนก
ตามลักษณะส่ วนบุ คคล พบว่า พนัก งานที่ มี เ พศ อายุ และระดับการศึ กษาต่ า งกัน มี ความคิ ด เห็ น ในภาพรวม
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า พนักงานที่มีเพศต่างกัน มีความ
คิดเห็น โดยรวม ด้านความอบอุ่นและการสนับสนุน ด้านการให้รางวัลและการลงโทษ ด้านความขัดแย้ง ด้าน
โครงสร้างองค์การ และด้านมาตรฐานการปฏิบตั ิงานและความคาดหมาย แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 และ 0.05 ตามลําดับ พนักงานที่มีอายุต่างกัน มี ความคิดเห็น โดยรวม ด้านโครงสร้ างองค์การ ด้าน
ความขัดแย้ง ด้านมาตรฐานการปฏิบตั ิงานและความคาดหมาย ด้านความท้าทายและความรับผิดชอบ ด้านการให้
รางวัลและการลงโทษ และด้านความสามัคคีเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01 และ 0.05 ตามลําดับ พนักงานที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ด้านความท้าทายและความ
รับผิดชอบ ด้านการให้รางวัลและการลงโทษ ด้านความขัดแย้ง ด้านโครงสร้างองค์การ ด้านความอบอุ่นและการ
สนับ สนุ น ด้า นมาตรฐานการปฏิ บ ตั ิ ง านและความคาดหมาย และด้า นความสามัคคี เป็ นอันหนึ่ งอัน เดี ย วกัน
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 ตามลําดับ พนักงานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มี
ความคิดเห็น โดยรวม ด้านความขัดแย้ง และด้านความสามัคคีเป็ นอันหนึ่ งอันเดี ยวกัน แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 ตามลําดับ
*
**

บทความการค้นคว้าอิสระ
บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ (การจัดการทัว่ ไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
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Abstract
The objectives of this research were to study the influence of organization’s atmosphere on
satisfaction in working of workers at Electricity Generating Authority of Thailand ( EGAT), central office ,
Nonthaburi and to compare the influence of organization’s atmosphere based on personal characteristics. The
sample included 370 workers. Questionnaires were used as a research tool. Data were analyzed by frequency,
percentage, mean, standard deviation, t-test, and analysis of variance.
The results showed that the overall influence of organization’s atmosphere that had on satisfaction in
working was at high level. Considering into aspects, every of them was at high level, The first 3 highest aspects
arranged in descending order were as following: warmth and encouragement, working standard and
expectation, Challenge and responsibility. The comparison of organization’s atmosphere on satisfaction in
working of workers based on personal characteristics showed that workers in different sex, age, and educational
level had difference in overall opinions at 0.01 significant level. Considering into aspects, workers in different
sex had difference in opinions on warmth and encouragement, remuneration and punishment, contradiction,
organization’s standard and working standard and expectation at 0.01 and 0.05 respectively. Those in different
age had difference in opinions on organization’s structure, contradiction, working standard and expectation,
Challenge and responsibility, remuneration and punishment, and unity at 0.01 and 0.05 respectively. Those in
different educational level had difference in opinions on Challenge and responsibility, remuneration and
punishment, contradiction, organization’s structure, warmth and encouragement aspect, working standard and
expectation, and unity at 0.01 and 0.05 respectively. Those in different monthly income had difference in
opinions on contradiction, and unity, at 0.01 and 0.05 respectively
ความนํา
การบริ หารงานมีปัจจัยสําคัญ 7 ประการ (7M’s) ได้แก่ พนักงาน (man) เงิน (money) วัสดุอุปกรณ์
(material) เครื่ องจักรเครื่ องมือ (machine) การบริ หารจัดการ (management) การตลาด (market) และเวลา (minute)
ในบรรดาปั จจัยต่าง ๆ ดังกล่าว พนักงานนับว่าเป็ นปั จจัยสําคัญที่สุด แต่พนักงานย่อมประกอบด้วยกาย (body)
และจิ ต ใจ (mind)
การปฏิ บัติ ง านของพนัก งานย่อ มขึ้ น อยู่กับ ความพึ ง พอใจในบริ บ ทหรื อสิ่ ง แวดล้อ ม
(environment) ภายนอกและภายในขององค์การ สิ่ งแวดล้อมภายในองค์การที่สาํ คัญประการหนึ่ง คือ บรรยากาศ
องค์การ (organizational climate) ซึ่ งผูบ้ ริ หารจะต้องพยายามสร้ างบรรยากาศที่ดีในองค์การ ให้พนักงานมี
ความรู ้สึกดี ๆ ต่อการปฏิบตั ิงาน ซึ่งจะทําให้การดําเนินงานขององค์การนั้นบรรลุเป้าหมายที่กาํ หนดไว้ได้
การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็ นองค์การที่มีภารกิจการผลิตกระแสไฟฟ้าจําหน่ายแก่
ประชาชน องค์กรภาครัฐและเอกชนเพื่อความสะดวกสบาย ความเจริ ญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ อันจะก่อให้เกิดการ
พัฒนาประเทศในทุก ๆ ด้าน กฟผ. เป็ นองค์การขนาดใหญ่ มีพนักงานจํานวนมาก การที่จะให้พนักงานเป็ นหนึ่ ง
เดียวร่ วมมือร่ วมใจกันปฏิบตั ิงาน เพือ่ ให้บรรลุเป้ าหมายขององค์การนั้น ปัจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลอย่างมากประการ
หนึ่งคือ บรรยากาศองค์การของ กฟผ.
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การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย (กฟผ.) ได้สร้ างบรรยากาศองค์การด้วยแผนแม่บท การสร้ าง
เสริ มจริ ยธรรม จรรยาบรรณ และวัฒนธรรมองค์การของ กฟผ. ปี 2552-2556 ประกอบด้วยหลัก 6 ประการ ดังนี้
1. การพัฒนาระบบงานเสริ มสร้างสุจริ ตธรรม
2. การมีผนู ้ าํ ต้นแบบด้านสุ จริ ตธรรม
3. การฝึ กอบรมเกี่ยวกับสุ จริ ตธรรม
4. การประมวลและการปฏิญาณด้านสุ จริ ตธรรม
5. การตรวจติดตามด้านสุจริ ตธรรม
6. การใช้สุจริ ตธรรมในการบริ หารทรัพยากรบุคคล
จากแผนแม่บทดังกล่าวย่อมส่ งผลให้เกิดบรรยากาศองค์การที่ดีของ กฟผ. อันจะมี ผลต่อขวัญและ
กําลังใจของพนักงาน สนับสนุนวิสยั ทัศน์ดา้ นพลังงานขององค์การ คือ “รักองค์การ มุ่งงานเลิศ เทิดคุณธรรม”
ผูว้ ิจยั เป็ นพนักงานปฏิบตั ิงานใน กฟผ. จึงสนใจที่จะศึกษาอิทธิพลของบรรยากาศองค์การต่อความพึง
พอใจในการทํางานของพนักงาน การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) สํานักงานกลาง จังหวัดนนทบุรี เพื่อ
เป็ นแนวทางในการนําข้อมูลจากการศึกษาไปใช้ในการเสริ มสร้างบรรยากาศองค์การให้เข้มแข็งยิง่ ขึ้น
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาอิทธิ พลของบรรยากาศองค์การต่อความพึงพอใจในการทํางานของพนักงาน การไฟฟ้า
ฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) สํานักงานกลาง จังหวัดนนทบุรี
2. เพื่อเปรี ยบเที ยบอิทธิ พลของบรรยากาศองค์การต่ อความพึงพอใจในการทํางานของพนักงาน
จําแนกตามลักษณะส่วนบุคคล
สมมุติฐานของการวิจยั
อิทธิ พลของบรรยากาศองค์การต่อความพึงพอใจในการทํางานของพนักงาน จําแนกตามลักษณะ
ส่วนบุคคลแตกต่างกัน
ขอบเขตของการวิจยั
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้เป็ นการศึกษา อิทธิ พลของบรรยากาศองค์การต่อความพึงพอใจในการทํางานของ
พนักงาน การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) สํานักงานกลาง จังหวัดนนทบุรี มีขอบเขตการศึกษา ดังนี้
ประชากรที่ ใช้ในการศึกษาครั้ งนี้ ได้แก่ พนักงานของการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิ ตแห่ งประเทศไทย (กฟผ.)
จํานวน 12,284 คน เลือกเป็ นกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie และ Morgan
(1970, p. 608) ได้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 370 คน
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน ดังนี้
1. ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม จํานวน 7 ข้อ
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2. การพัฒนาประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงาน แบ่งออกเป็ น 7ด้าน คือ โครงสร้างองค์การ ความท้าทาย
และความรั บผิดชอบ ความอบอุ่นและการสนันสนุ นการให้รางวัลและการลงโทษ ความขัดแย้ง มาตรฐานการ
ปฏิบตั ิงาน และความสามัคคีเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน จํานวน 30 ข้อ
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมู ลจากพนักงานของการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิ ต แห่ งประเทศไทย (กฟผ.) ที่ เป็ นกลุ่ ม
ตัวอย่าง จํานวน 370 คน ได้แบบสอบถามคืนมา จํานวน 362 ชุด คิดเป็ นร้อยละ 97.84
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. วิเคราะห์ขอ้ มูลลักษณะส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม โดยใช้ค่าความถี่ และค่าร้อยละ
2. วิเคราะห์อิทธิ พลของบรรยากาศองค์ก ารต่ อความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานโดยใช้
ค่าเฉลี่ย   และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
3. เปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ยคะแนนอิทธิ พลของบรรยากาศองค์การต่อความพึงพอใจในการทํางาน
ของพนักงาน จําแนกตามลักษณะส่ วนบุคคล โดยใช้ t-test และ F-test
4. เปรี ยบเทียบพหุคูณ เพื่อทดสอบค่าเฉลี่ย   ของคะแนนอิทธิพลของบรรยากาศองค์การต่อความ
พึงพอใจในการทํางานของพนักงาน จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยวิธีของ Least Significant Difference
(LSD)
สรุปผลการวิจยั
1. ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผู ต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง ร้ อยละ 57.73 อายุมากกว่ า 40 ปี ร้ อ ยละ 61.60
รองลงมา 20-30 ปี ร้อยละ 17.96 ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี ร้อยละ 51.39 รองลงมา ปวช. หรื อเทียบเท่า ร้อยละ
21.82 สถานภาพสมรส ร้อยละ 65.19 รองลงมา โสด ร้อยละ 30.94 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มากกว่า 40,000 บาท
ร้อยละ 54.70 รองลงมา ตํ่ากว่า 20,000 บาท ร้ อยละ 21.55 ตําแหน่งพนักงานปฏิบตั ิงาน ร้อยละ 72.65 รองลงมา
หัวหน้างาน ร้อยละ 20.44 มีอายุงาน 21-30 ปี ร้อยละ 38.67รองลงมา 10-20 ปี ร้อยละ 25.14
2. วิเคราะห์ อทิ ธิพลของบรรยากาศองค์การต่ อความพึงพอใจในการทํางานของพนักงาน จําแนกตาม
ลักษณะส่ วนบุคคล
พนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับอิทธิ พลของบรรยากาศองค์การต่อความพึงพอใจในการทํางาน
ในภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.78) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน ดังนี้
โครงสร้ างองค์ การ พนักงานมีความพึงพอใจ โดยรวม อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.76) เมื่อพิจารณา
เป็ นรายข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.52-3.96) ทุกรายการ คือ
1. การจัดแบ่งโครงสร้างตามสายบังคับบัญชาชัดเจน
2. ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิงานมีความเหมาะสม
3. โครงสร้างองค์การเปิ ดโอกาสให้เจริ ญก้าวหน้าได้ตามสายงาน
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ซึ่ งมีค่าสอดคล้องกับเพศหญิง ที่มีอายุต่าํ กว่า 20 ปี , 20-30 ปี และ 31-40 ปี การศึกษาปริ ญญาตรี
และสู งกว่าปริ ญญาตรี สถานภาพสมรส และหม้าย/หย่าร้ าง มีรายได้ 20,000-30,000 บาท, 30,001-40,000 บาท
และมากกว่า 40,000 บาท ตําแหน่งผูบ้ ริ หาร และหัวหน้างาน
ความท้ าทายและความรั บผิดชอบ พนักงานมีความพึงพอใจ โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X =
3.79) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.64-4.04) ทุกรายการ คือ
1. สามารถปฏิบตั ิงานที่ได้รับมอบหมายเสร็ จทันเวลากําหนด
2. งานที่ได้รับมอบหมายท้าทายความสามารถ
3. มีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจในการทํางานในขอบเขตที่ได้รับมอบหมาย
ซึ่งมีค่าสอดคล้องกับเพศชาย และเพศหญิง ทุกระดับอายุ การศึกษาตํ่ากว่า ปวส. หรื อเทียบเท่า
ปริ ญญาตรี และสู งกว่าปริ ญญาตรี ทุกสถานภาพสมรส มีรายได้ 20,000-30,000 บาท, 30,001-40,000 บาท และ
มากกว่า 40,000 บาท ทุกตําแหน่งงาน
ความอบอุ่นและการสนับสนุน พนักงานมีความพึงพอใจ โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.89)
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.82-3.99) ทุกรายการ คือ
1. มีการเอื้ออาทรช่วยเหลือระหว่างเพือ่ นร่ วมงาน
2. รู ้สึกมีความสุ ขในการปฏิบตั ิงาน
3. ความเป็ นกันเองระหว่างผูบ้ งั คับบัญชากับผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
4. การได้รับคําแนะนําช่วยเหลือจากผูบ้ งั คับบัญชาเมื่อมีปัญหาการทํางาน
5. ผูบ้ งั คับบัญชามีการสนับสนุนให้พนักงานเข้าฝึ กอบรมพัฒนาการทํางาน
ซึ่ งมีค่าสอดคล้องกับเพศชาย และเพศหญิง ทุกระดับอายุ ทุกระดับการศึกษา ทุกสถานภาพ
สมรส ทุกระดับรายได้ ทุกตําแหน่งงาน
การให้ รางวัลและการลงโทษ พนักงานมีความพึงพอใจ โดยรวม อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.55) เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.51-3.71) จํานวน 4 รายการ คือ
1. การให้รางวัลย่อมกระตุน้ แรงจูงใจให้ทาํ งานประสบความสําเร็ จ
2. การให้รางวัลก่อให้เกิดความผูกพันต่อองค์การ
3. หลักการประเมินผลงานเน้นการให้รางวัลมากกว่าการลงโทษ
4. มีความยุติธรรมในการประเมินผลงาน
ซึ่งมีคา่ สอดคล้องกับพนักงานที่มีสถานภาพโสด ตําแหน่งพนักงานปฏิบตั ิการ
ความขัดแย้ ง พนักงานมีความพึงพอใจ โดยรวม อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.53) เมื่อพิจารณาเป็ น
รายข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.62-3.72) จํานวน 3 รายการ คือ
1. ความอิจฉาริ ษยาเป็ นบ่อเกิดของความขัดแย้ง
2. การยอมรับในความรู ้ความสามารถซึ่งกันและกันเป็ นการกําจัดความขัดแย้ง
3. การจัดให้มีการพบปะสังสรรค์ระหว่างเพื่อนร่ วมงาน
ซึ่ งมีค่าสอดคล้องกับพนักงานที่มีอายุต่าํ กว่า 20 ปี และ 20-30 ปี การศึกษาสู งกว่าปริ ญญาตรี
สถานภาพโสด และสมรส มีรายได้ต่าํ กว่า 20,000 บาท และมากกว่า 40,000 บาท ตําแหน่งพนักงานปฏิบตั ิการ
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มาตรฐานการปฏิบัติงานและความคาดหมาย พนักงานมีความพึงพอใจ โดยรวม อยูใ่ นระดับมาก
( X = 3.80) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.72-3.89) ทุกรายการ คือ
1. การรับรู ้เกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเอง
2. พอใจในขอบเขตงานที่รับผิดชอบ
3. ลักษณะงานที่ทาํ มีความต่อเนื่อง
4. องค์การมีการกําหนดมาตรฐานงานให้พนักงานปฏิบตั ิชดั เจนทิศทางเดียวกัน
5. ผลงานเป็ นที่ยอมรับของเพื่อนร่ วมงานและผูบ้ งั คับบัญชา
ซึ่ งมีค่าสอดคล้องกับเพศชาย และเพศหญิง ทุกระดับอายุ ทุกระดับการศึกษา ทุกสถานภาพ
สมรส ทุกระดับรายได้ ทุกตําแหน่งงาน
ความสามัคคีเป็ นอันหนึ่งอันเดีย วกัน พนักงานมีความพึงพอใจ โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X =
3.78) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.14) ทุกรายการ คือ
1. การทํางานเป็ นทีมมีความสําคัญต่อความสําเร็ จของงาน
2. ความจงรักภักดีต่อทีมช่วยให้เกิดความสามัคคี
3. การให้โอกาสแสดงความคิดเห็นหรื อข้อเสนอแนะต่อผูบ้ งั คับบัญชา
ซึ่ งมีค่าสอดคล้องกับเพศหญิง ที่มีอายุต่าํ กว่า 20 ปี , 20-30 ปี และ 31-40 ปี การศึกษาปริ ญญาตรี
และสู งกว่าปริ ญญาตรี ทุกสถานภาพสมรส มี ร ายได้ต่ าํ กว่ า 20,000 บาท และ20,000-30,000 บาท ตําแหน่ ง
ผูบ้ ริ หาร และพนักงานปฏิบตั ิการ
3. การเปรี ย บเทีย บค่ าเฉลี่ย ของคะแนนอิทธิ พ ลของบรรยากาศองค์ การต่ อความพึง พอใจในการ
ทํางานของพนักงาน จําแนกตามลักษณะส่ วนบุคคล
ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนอิทธิ พลของบรรยากาศองค์การต่อความพึงพอใจในการ
ทํางานของพนักงาน จําแนกตามลักษณะส่ วนบุคคล พบว่า พนักงานที่มีเพศ อายุ และระดับการศึกษาต่างกัน มี
ความพึงพอใจ ในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน ดังนี้
โครงสร้ างองค์ การ พนักงานเพศชาย และเพศหญิง มีความพึงพอใจ โดยรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จํานวน 1 รายการ คือ ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิงานมีความเหมาะสม
พนักงานที่มีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจ โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 2 รายการ คือ
1. การจัดแบ่งโครงสร้างตามสายบังคับบัญชาชัดเจน
2. ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิงานมีความเหมาะสม
พนักงานที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจ โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิ ติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่ างกันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1
รายการ คือ การจัดแบ่งโครงสร้างตามสายบังคับบัญชาชัดเจน
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พนัก งานที่ มี ร ายได้เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ นต่ า งกัน มี ค วามพึ ง พอใจ โดยรวม ไม่ แ ตกต่ า งกัน อย่า งมี
นัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1
รายการ คือ โครงสร้างองค์การเปิ ดโอกาสให้เจริ ญก้าวหน้าได้ตามสายงาน
ความท้ าทายและความรับผิดชอบ พนักงานเพศชาย และเพศหญิง มีความพึงพอใจ โดยรวม ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 จํานวน 1 รายการ คือ มีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจในการทํางานในขอบเขตที่ได้รับมอบหมาย
พนักงานที่มีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจ โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ งานที่
ได้รับมอบหมายท้าทายความสามารถ
พนักงานที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจ โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 เมื่ อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 1
รายการ คือ มีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจในการทํางานในขอบเขตที่ได้รับมอบหมาย
พนัก งานที่ มี ร ายได้เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ นต่ า งกัน มี ค วามพึ ง พอใจ โดยรวม ไม่ แ ตกต่ า งกัน อย่า งมี
นัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 1
รายการ คือ มีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจในการทํางานในขอบเขตที่ได้รับมอบหมาย
ความอบอุ่นและการสนับสนุ น พนักงานเพศชาย และเพศหญิง มี ความพึงพอใจ โดยรวม
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 3 รายการ คือ
1. ความเป็ นกันเองระหว่างผูบ้ งั คับบัญชากับผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
2. การได้รับคําแนะนําช่วยเหลือจากผูบ้ งั คับบัญชาเมื่อมีปัญหาการทํางาน
3. ผูบ้ งั คับบัญชามีการสนับสนุนให้พนักงานเข้าฝึ กอบรมพัฒนาการทํางาน
และแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ
1. รู ้สึกมีความสุ ขในการปฏิบตั ิงาน
2. มีการเอื้ออาทรช่วยเหลือระหว่างเพือ่ นร่ วมงาน
พนักงานที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจ โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 เมื่ อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 จํานวน 3
รายการ คือ
1. รู ้สึกมีความสุ ขในการปฏิบตั ิงาน
2. การได้รับคําแนะนําช่วยเหลือจากผูบ้ งั คับบัญชาเมื่อมีปัญหาการทํางาน
3. มีการเอื้ออาทรช่วยเหลือระหว่างเพือ่ นร่ วมงาน
พนัก งานที่ มี ร ายได้เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ นต่ า งกัน มี ค วามพึ ง พอใจ โดยรวม ไม่ แ ตกต่ า งกัน อย่า งมี
นัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1
รายการ คือ ผูบ้ งั คับบัญชามีการสนับสนุนให้พนักงานเข้าฝึ กอบรมพัฒนาการทํางาน
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การให้ รางวัลและการลงโทษ พนักงานเพศชาย และเพศหญิง มีความพึงพอใจ โดยรวม แตกต่าง
กันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 จํานวน 4 รายการ คือ
1. มีความยุติธรรมในการประเมินผลงาน
2. การให้รางวัลย่อมกระตุน้ แรงจูงใจให้ทาํ งานประสบความสําเร็ จ
3. การให้รางวัลก่อให้เกิดความผูกพันต่อองค์การ
4. การลงโทษเป็ นสัญญาณแสดงให้เห็นว่าไม่ยอมรับการกระทําที่เกิดขึ้น
และแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ
1. การขึ้นเงินเดือน/ค่าจ้างขึ้นกับการประเมินผลงาน
2. หลักการประเมินผลงานเน้นการให้รางวัลมากกว่าการลงโทษ
พนักงานที่มีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจ โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 3 รายการ คือ
1. หลักการประเมินผลงานเน้นการให้รางวัลมากกว่าการลงโทษ
2. การให้รางวัลก่อให้เกิดความผูกพันต่อองค์การ
3. การลงโทษเป็ นสัญญาณแสดงให้เห็นว่าไม่ยอมรับการกระทําที่เกิดขึ้น
พนักงานที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจ โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 2 รายการ คือ
1. การให้รางวัลก่อให้เกิดความผูกพันต่อองค์การ
2. การลงโทษเป็ นสัญญาณแสดงให้เห็นว่าไม่ยอมรับการกระทําที่เกิดขึ้น
และแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ
1. หลักการประเมินผลงานเน้นการให้รางวัลมากกว่าการลงโทษ
2. การให้รางวัลย่อมกระตุน้ แรงจูงใจให้ทาํ งานประสบความสําเร็ จ
ความขัดแย้ ง พนักงานเพศชาย และเพศหญิง มีความพึงพอใจ โดยรวม แตกต่ างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จํานวน 3 รายการ คือ
1. ความขัดแย้งระหว่างบุคคลในหน่วยงานผูบ้ งั คับบัญชาต้องรี บกําจัด
2. การจัดให้มีการพบปะสังสรรค์ระหว่างเพื่อนร่ วมงาน
3. ความอิจฉาริ ษยาเป็ นบ่อเกิดของความขัดแย้ง
และแตกต่ างกันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ การยอมรั บใน
ความรู ้ความสามารถซึ่งกันและกันเป็ นการกําจัดความขัดแย้ง
พนักงานที่มีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจ โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 2 รายการ คือ
1. การจัดให้มีการพบปะสังสรรค์ระหว่างเพื่อนร่ วมงาน
2. การยอมรับในความรู ้ความสามารถซึ่งกันและกันเป็ นการกําจัดความขัดแย้ง
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และแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ
1. การเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ที่ผบู ้ งั คับบัญชากําหนดไว้สามารถทําได้
2. ความขัดแย้งระหว่างบุคคลในหน่วยงานผูบ้ งั คับบัญชาต้องรี บกําจัด
พนักงานที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจ โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 เมื่ อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.01 จํานวน 2
รายการ คือ
1. การจัดให้มีการพบปะสังสรรค์ระหว่างเพื่อนร่ วมงาน
2. การยอมรับในความรู ้ความสามารถซึ่งกันและกันเป็ นการกําจัดความขัดแย้ง
และแตกต่ า งกันอย่า งมี นัย สํา คัญทางสถิ ติ ที่ ระดับ 0.05 จํา นวน 1 รายการ คื อ ความขัด แย้ง
ระหว่างบุคคลในหน่วยงานผูบ้ งั คับบัญชาต้องรี บกําจัด
พนักงานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความพึงพอใจ โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1
รายการ คือ การจัดให้มีการพบปะสังสรรค์ระหว่างเพื่อนร่ วมงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงานและความคาดหมาย พนักงานเพศชาย และเพศหญิง มีความพึงพอใจ
โดยรวม แตกต่ างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ
1. ผลงานเป็ นที่ยอมรับของเพื่อนร่ วมงานและผูบ้ งั คับบัญชา
2. การรับรู ้เกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเอง
พนักงานที่มีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจ โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 2 รายการ คือ
1. องค์การมีการกําหนดมาตรฐานงานให้พนักงานปฏิบตั ิชดั เจนทิศทางเดียวกัน
2. ลักษณะงานที่ทาํ มีความต่อเนื่อง
และแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ การรั บรู ้เกี่ ยวกับ
หน้าที่และความรับผิดชอบของตนเอง
พนักงานที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจ โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 เมื่ อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 จํานวน 2
รายการ คือ
1. องค์การมีการกําหนดมาตรฐานงานให้พนักงานปฏิบตั ิชดั เจนทิศทางเดียวกัน
2. การรับรู ้เกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเอง
ความสามัคคีเป็ นอันหนึ่งอันเดีย วกัน พนักงานเพศชาย และเพศหญิง มีความพึงพอใจ โดยรวม
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 จํานวน 2 รายการ คือ
1. ความจงรักภักดีต่อทีมช่วยให้เกิดความสามัคคี
2. การให้โอกาสแสดงความคิดเห็นหรื อข้อเสนอแนะต่อผูบ้ งั คับบัญชา

211

วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปี ที่ 10 ฉบับที่ 2
โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

พนักงานที่มีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจ โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ การ
ให้โอกาสแสดงความคิดเห็นหรื อข้อเสนอแนะต่อผูบ้ งั คับบัญชา
และแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ ความจงรักภักดีต่อ
ทีมช่วยให้เกิดความสามัคคี
พนักงานที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจ โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 1
รายการ คือ ความจงรักภักดีต่อทีมช่วยให้เกิดความสามัคคี
และแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ
1. การทํางานเป็ นทีมมีความสําคัญต่อความสําเร็ จของงาน
2. การให้โอกาสแสดงความคิดเห็นหรื อข้อเสนอแนะต่อผูบ้ งั คับบัญชา
พนักงานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความพึงพอใจ โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1
รายการ คือ ความจงรักภักดีต่อทีมช่วยให้เกิดความสามัคคี
อภิปรายผล

การศึกษาเรื่ อง อิทธิพลของบรรยากาศองค์การต่อความพึงพอใจในการทํางานของพนักงาน การไฟฟ้า
ฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) สํานักงานกลาง จังหวัดนนทบุรี ได้ผลการวิจยั ที่สามารถนํามาอภิปรายผลดังนี้
1. ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง ร้ อยละ 57.73 อายุมากกว่า 40 ปี ร้ อยละ 61.60 ระดับ
การศึกษาปริ ญญาตรี ร้ อยละ 51.39 สถานภาพสมรส ร้อยละ 65.19 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มากกว่า 40,000 บาท
ร้ อยละ 54.70 ตําแหน่ งพนักงานปฏิบ ตั ิ งาน ร้ อยละ 72.65 มี อายุงาน 21-30 ปี ร้ อยละ 38.67 ซึ่ งสอดคล้องกับ
ผลการวิจยั ของ ลัดดา สัจพันโรจน์ (2545) ศึกษาเรื่ อง บรรยากาศองค์การและความผูกพันต่อองค์การ ในทรรศนะ
ของพนักงานบริ ษทั ซิ โน-ไทย เอ็นจิเนี ยริ่ ง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน) ผลการศึกษาพบว่า พนักงาน
ส่ วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จากข้อค้นพบดังกล่าว การเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ขององค์กรการที่
เป็ นไปอย่างรวดเร็ วนั้น มี ผลกระทบต่อระบบการทํางาน ประสิ ทธิ ภาพการทํางานในองค์กร จะเห็ นได้ว่าใน
องค์การต่าง ๆ สิ่ งสําคัญที่ช่วยให้การปฏิบตั ิงานขององค์การประสบความสําเร็ จอย่างมีประสิ ทธิภาพสู งสุ ด ก็คือ
บุคลากรในองค์การนั้นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลจึงเป็ นสิ่ งสําคัญต่อการดําเนินงาน ถ้าจะส่ งผลกับประสิ ทธิ ภาพ
ในการทํางานให้มีคุณภาพและมีประสิ ทธิภาพเป็ นอย่างดีดว้ ย
2. วิเคราะห์ อทิ ธิพลของบรรยากาศองค์การต่ อความพึงพอใจในการทํางานของพนักงาน จําแนกตาม
ลักษณะส่ วนบุคคล
พนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับอิทธิ พลของบรรยากาศองค์การต่อความพึงพอใจในการทํางาน
ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.78) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า พนักงานมีความคิดเห็นเกี่ ยวกับ
โครงสร้างองค์การ ความท้าทายและความรับผิดชอบ ความอบอุ่นและการสนับสนุ น การให้รางวัลและการ
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ลงโทษ ความขัดแย้ง มาตรฐานการปฏิบตั ิงานและความคาดหมาย และความสามัคคีเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน อยูใ่ น
ระดับมาก ( X = 3.76, 3.79, 3.89, 3.55 3.53, 3.80 และ 3.78 ตามลําดับ) ซึ่ งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ ลัดดา สัจ
พันโรจน์ (2545) ที่พบว่า พนักงานบริ ษทั ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ ง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน) มีการรับรู ้
บรรยากาศองค์การและระดับความผูกพันต่อองค์การโดยรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ
กฤษติ นันท์ เงางาม (2551) ศึ กษาเรื่ อง บรรยากาศองค์การและความพึงพอใจในการปฏิ บตั ิ งานของบุคลากร
โรงเรี ยนวัดศรี สุดาราม เขตบางกอกน้อย กรุ งเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า ความคิดเห็นต่อบรรยากาศองค์การ
ของบุคลากร โรงเรี ยนวัดศรี สุดาราม ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร
ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก จากข้อค้นพบดังกล่าว เป็ นการผลักดันให้บุคคลแต่ละบุคคลสามารถปรับตัวและ
พฤติกรรมของตนให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในองค์การที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด ส่ งผลให้บุคคลมีการ
ทํางานที่ดียงิ่ ขึ้น สิ่ งที่จะสร้างให้เกิดบรรยากาศที่ติดเหมาะสมแก่การทํางาน ได้แก่การมีการบังคับบัญชาที่ดี การที่
สมาชิกในองค์การมีขวัญและกําลังใจในการทํางาน รวมทั้งการที่องค์การมีสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ดีได้
3. การเปรี ย บเทีย บค่ าเฉลี่ย ของคะแนนอิทธิพ ลของบรรยากาศองค์ การต่ อความพึง พอใจในการ
ทํางานของพนักงาน จําแนกตามลักษณะส่ วนบุคคล
ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนอิทธิ พลของบรรยากาศองค์การต่อความพึงพอใจในการ
ทํางานของพนักงานจําแนกตามลักษณะส่ วนบุคคล พบว่า พนักงานที่มีอายุ และระดับการศึกษาต่างกัน มีความพึง
พอใจ ในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน ดังนี้
โครงสร้ างองค์ การ พนักงานเพศชาย และเพศหญิง ที่มีอายุ และระดับการศึกษาต่างกัน มีความ
พึงพอใจ โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 ตามลําดับ
ความท้ าทายและความรับผิดชอบ พนักงานที่มีอายุ และระดับการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจ
โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 ตามลําดับ
ความอบอุ่นและการสนับสนุน พนักงานเพศชาย และเพศหญิง ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มี
ความพึงพอใจ โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 ตามลําดับ
การให้ รางวัลและการลงโทษ พนักงานเพศชาย และเพศหญิง ที่มีอายุ และระดับการศึกษาต่างกัน
มีความพึงพอใจ โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 ตามลําดับ
ความขัดแย้ ง พนักงานเพศชาย และเพศหญิง ที่มีอายุ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ต่างกัน มีความพึงพอใจ โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
มาตรฐานการปฏิบัติงานและความคาดหมาย พนักงานเพศชาย และเพศหญิง ที่มีอายุ และระดับ
การศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจ โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 ตามลําดับ
ความสามัคคีเป็ นอันหนึ่งอันเดีย วกัน พนักงานที่มีอายุ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ต่างกัน มีความพึงพอใจ โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ ลัดดา สัจพันโรจน์ (2545) ที่พบว่า พนักงานบริ ษทั ซิ โน-ไทย
เอ็นจิเนี ยริ่ ง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน) ที่มีเพศ อายุ สถานภาพทางการสมรส รายได้ และระยะเวลา
ปฏิ บตั ิ งานต่างกัน มี การรั บรู ้ บรรยากาศองค์การในภาพรวม แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญ แต่รายด้านพบว่า
พนักงานที่เพศและสถานภาพทางการสมรสแตกต่างกัน มีการรับรู ้บรรยากาศด้านรางวัลและผลตอบแทนแตกต่าง
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กันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และพนักงานที่มีรายได้แตกต่างกันมีการรั บรู ้บรรยากาศด้านรางวัลและ
ผลตอบแทน ด้านความมัน่ คงและความเสี่ ยง และด้านการรวมอํานาจแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05
และสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ วรรณทนีย ์ สุ ขวิบูลย์ (2548) ศึกษาเรื่ อง บรรยากาศองค์การที่มี
ความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจและพฤติ กรรมการทํางานของพนักงานธนาคารไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน)
สํานักงานใหญ่ ผลการวิจยั พบว่า
1. บรรยากาศองค์การทั้ง 9 ด้าน ซึ่ งประกอบด้วย โครงสร้างองค์การ ความรับผิดชอบและความ
ท้าทาย ความอบอุ่น การสนับสนุ น การให้รางวัลและการลงโทษ ความขัดแย้ง มาตรฐานการปฏิบตั ิงาน ความ
สามัคคีเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน และความเสี่ ยงมีความสัมพันธ์เป็ นไปในทิศทางเดียวกันกับความพึงพอใจในการ
ทํางานของพนักงานทั้ง 5 ด้าน คือ ลักษณะงานที่ทาํ การยอมรับนับถือ ความสําเร็ จในงาน ความรับผิดชอบและ
ความก้าวหน้าในอาชีพ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
2. บรรยากาศองค์การด้านความท้าทายและความรับผิดชอบ การให้รางวัลและการลงโทษ และ
มาตรฐานการปฏิบตั ิงานมีความสัมพันธ์เป็ นไปในทิศทางเดียวกันกับพฤติกรรมการทํางานโดยรวมของพนักงาน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3. ความพึงพอใจในการทํางานด้านการยอมรับนับถือ ความสําเร็ จของงาน ความรับผิดชอบและ
ความก้าวหน้าในอาชี พ มี ความความสัมพันธ์เป็ นไปในทิ ศทางเดี ยวกันกับพฤติ กรรมการทํางานโดยรวมของ
พนักงาน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากข้อค้นพบดังกล่าว เนื่องจากบุคคลไม่ได้ทาํ งานอยูเ่ พียงลําพัง แต่การทํางานนั้นอยูภ่ ายใต้การ
กํากับ การควบคุม โครงสร้างองค์การแบบของผูน้ าํ กฎระเบียบต่าง ๆ รวมถึงสภาพแวดล้อมภายในองค์กรที่อาจ
มองไม่เห็นแต่สามารถรับรู ้ได้ สิ่ งต่างๆเหล่านี้มีผลกระทบต่อตัวบุคคล องค์กร และการรับรู ้ที่มีเป็ นสิ่ งที่มีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมและทัศนคติ บรรยากาศองค์การมีอิทธิพลต่อการปฏิบตั ิงานและความพึงพอใจ ส่ งผลต่อความภักดีที่
มีต่อองค์การ พบว่ามีผลต่อความพึงพอใจในงานมากกว่าการปฏิบตั ิงาน
ข้ อเสนอแนะ
1. จากข้อมูลที่ได้ผูบ้ ริ หารสามารถนําไปเป็ นแนวทางในการพัฒนาประสิ ทธิ ภาพของบรรยากาศ
องค์การต่อความพึงพอใจในการทํางาน การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) สํานักงานกลาง
2. ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ผบู ้ ริ หารควรนําไปใช้เป็ นแนวทางในการปรับปรุ งการดําเนินงานให้
สามารถตอบสนองความต้องการบรรยากาศองค์การต่อความพึงพอใจในการทํางานของพนักงาน
3. ข้อมูลที่ได้ในครั้งนี้บริ ษทั ฯ ควรให้ความสําคัญกับพนักงานที่มีอายุต่างกันในเรื่ องของความท้า
ทายและความรับผิดชอบ ความอบอุน่ และการสนับสนุน การให้รางวัลและการลงโทษ ความขัดแย้ง มาตรฐานการ
ปฏิบตั ิงานและความคาดหมาย และความเสี่ ยง เพื่อให้พนักงานมีความพึงพอใจในการทํางานให้มีประสิ ทธิ ภาพ
ยิง่ ขึ้น
4. ข้อมูลที่ ได้ในครั้ งนี้ บริ ษ ทั ฯ ควรให้ความสําคัญกับ พนักงานที่ มี การศึ กษาต่ างกันในเรื่ องของ
บรรยากาศองค์การต่อความพึงพอใจในการทํางาน เพื่อให้พนักงานมีความตั้งใจในการปฏิบตั ิงานได้ดี
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5. จากข้อมูลที่ได้ครั้ งนี้ ผูท้ ี่สนใจสามารถนําข้อมูลที่ ได้ไปใช้ประกอบการทําวิจยั เชิ งลึ ก เกี่ยวกับ
ประสิ ทธิภาพการทํางานของพนักงานต่อไป
6. การทําการวิจยั เจาะลึกเฉพาะกลุ่มย่อย เพื่อทราบช่องว่างต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เช่น ความขัดแย้ง การมี
ส่วนร่ วม การให้รางวัล เป็ นต้น
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ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการตัดสิ นใจเลือกท่ องเที่ยวเกาะสมุยของนักท่ องเที่ยวชาวไทย*
Factors Affecting Thai Tourists’ Decision-Making on Travel to Samui Island
นางกุลนิภทั ร์ บุญรุ่ ง**
Mrs.Kulnipat Bunroong
บทคัดย่อ
การวิ จัย ครั้ งนี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์ เพื่ อศึก ษาปั จ จัย ที่ มีผ ลต่ อการตัด สิ นใจเลื อกท่ องเที่ ย วเกาะสมุ ย ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย เพื่อเปรี ยบเทียบปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกท่องเที่ยวเกาะสมุยของนักท่องเที่ยวชาว
ไทย จําแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 คน เครื่ องมือที่ใช้เป็ นแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้ มูล
โดยใช้ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ผลการวิจัยพบว่า นักท่องเที่ ยวชาวไทย มี ความคิด เห็ น เกี่ ยวกับความสําคัญของปั จจัยที่ มี ผลต่ อการ
ตัดสิ นใจเลือกท่องเที่ยวเกาะสมุย โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านสถานที่ท่องเที่ยว
ด้านความสะดวกในการท่องเที่ยว ด้านข้อมูลข่าวสารในการท่องเที่ยว อยูใ่ นระดับมาก ส่ วนด้านค่าใช้จ่ายในการ
ท่องเที่ ยว อยู่ในระดับปานกลาง ผลการเปรี ยบเที ยบความคิ ด เห็ นเกี่ ย วกับปั จ จัย ที่ มี ผลต่ อการตัดสิ นใจเลื อก
ท่ องเที่ ยวเกาะสมุ ยของนักท่ องเที่ ยวชาวไทย จําแนกตามปั จจัย ส่ ว นบุ คคล พบว่า นักท่ องเที่ ย วชาวไทย ที่ มี
สถานภาพสมรส รายได้ต่อเดื อน ระดับการศึกษา และอาชี พต่างกัน มี ความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจเลือกท่องเที่ยวเกาะสมุยโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
Abstract
The objectives of this research were to study major factors which influenced decision-making of Thai
tourists to go on a trip to Samui Island, and to compare those factors on an individual basis. The sample of this
research consisted of 400 Thai tourists. Data were collected by employing questionnaires. Statistical methods
used in data analysis consisted of frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, and analysis of
variance.
The results of this study revealed those Thai tourists’ overall opinions about the importance of factors
influencing their decisions about making a trip to Samui Island was at high level. Considering each key factor
in the decision thereof, the three factors including tourist destination, convenience or facilities, and travel
information were at high level. Travel expenses were, nonetheless, at the moderate level. A comparison of
opinions related to factors affecting decision-making about a trip to Samui Island based on personal factors
showed that Thai tourists with different marital status, monthly income, education background, and occupation,
*
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had statistically significant different opinions regarding factors affecting their decision- making concerning a
trip to Samui Island at .01 level.
ความนํา
การดําเนินชีวิตของผูค้ นในสังคมปั จจุบนั ที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน เพื่อไขว่คว้าหาสิ่ งต่าง ๆ มาเติมเต็มใน
ชีวิต เพื่อให้ความเกิดความรู ้สึกทางใจ ที่เรี ยกว่า ความสุ ข จึงทําให้แต่ละคนต้องทนกับความเหน็ดเหนื่อย ทํางาน
จนหามรุ่ ง หามคํ่า เพื่อให้ตวั เองถึงจุดมุ่งหมายที่วางไว้ จนกระทัง่ ลืมนึ กถึงสุ ขภาพร่ างกายของตนเอง ซึ่งเมื่อรู ้ตวั
เองอีกครั้ง ก็ได้มีโรคภัยไข้เจ็บมาเยือนแล้ว แต่กย็ งั มีผคู ้ นอีกกลุ่มหนึ่ง ที่ให้ความสําคัญกับสุ ขภาพของตนเอง โดย
พยายามหากิ จกรรมอื่น เพื่อมาบํารุ งใจของตนเอง เพื่อให้เกิ ดความรื่ นรมย์ในชี วิต และให้เกิ ดความสุ ขทางใจ
นอกเหนื อจากการยึดหลักธรรมะ ของแต่ละศาสนา ควบคู่ไปกับปั จจัยหลักที่มีความจําเป็ นต่อการดํารงชี วิต สิ่ ง
นั้นก็คือ การพักผ่อนหย่อนใจ
การที่ผูค้ นจะเลือกว่ากิ จกรรมใดที่เหมาะสมกับการพักผ่อนหย่อนใจของตนเองมากที่สุด กิ จกรรมที่
เลือกนั้น ย่อมขึ้นอยูก่ บั ความชอบและ ความพึงพอใจเป็ นสําคัญ และกิจกรรมหนึ่งที่ผคู ้ นนิยมเลือกเป็ นอันดับต้นๆ
ได้แก่ การเดินทางท่องเที่ยว ดังนั้นเมื่อผูค้ นมีทรรศนะในการใช้ชีวิตของตัวเอง โดยการพักผ่อนหย่อนใจ คือ การ
เดิ นทางท่องเที่ ยวเพิ่มมากขึ้นเรื่ อยๆ จึ งทําให้เกิ ดอุตสาหกรรมใหม่ ข้ ึ นมา นั่นคือ อุต สาหกรรมการท่ องเที่ย ว
เพือ่ ที่จะมารองรับความต้องการในการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว
ประเทศไทยนั้นมีแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิ ยมจากนักท่องเที่ยวทัว่ โลก โดยล่าสุ ดได้รับการโหวต
ให้ติดอันดับ 4 จากการโหวตประเทศที่น่าเดินทางท่องเที่ยวที่สุดในโลกประจําปี 2551 ซึ่ งจัดโดยนิตยสาร Conde
Nast Traveler นอกจากนี้ประเทศไทยยังได้รับการโหวตให้เป็ นประเทศที่มีผคู ้ นมีอธั ยาศัย มีการให้การต้อนรับที่
อบอุ่น และเป็ นเจ้าบ้านที่ ดีที่สุด ได้รับคะแนนโหวต 97.68 คะแนน และมีแหล่งท่องเที่ยวทางภาคใต้ของไทย
ได้แก่ เกาะสมุย และเกาะภูเก็ต ได้รับการโหวตให้ติด 1 ใน 20 ของการจัดอันดับแหล่งท่องเที่ยวประเภทหมู่เกาะที่
เป็ นที่นิยมจากทัว่ โลก (โพสต์ทูเดย์, 2551, หน้า D2 Magazine)
จากการที่นักท่องเที่ ย วต่ างชาติ ได้โหวตให้เกาะสมุ ย เป็ นเกาะที่ ได้รับความนิ ยมติ ดอันดับ 1 ใน 20
ข้างต้น จึงได้เกิดคําถามตามมาว่า ในทัศนะของนักท่องเที่ยวชาวไทยนั้น หากมีการตัดสิ นใจเลือกที่จะเดินทางมา
ท่องเที่ ยวเกาะสมุย ได้มีการพิจารณาปั จจัยใด เพื่อประกอบการตัดสิ นใจบ้าง ซึ่ งหากมองถึงสถานการณ์และ
ปัญหาที่เกิดขึ้นในปั จจุบนั นั้น ขณะนี้ประเทศไทยได้ตกอยูท่ ่ามกลางปั ญหาและภาวะวิกฤติต่างๆ มากมาย ซึ่งมีผล
ทางด้านจิตวิทยาต่อการตัดสิ นใจเลือกเดินทางท่องเที่ยวปั จจุบนั คือ ปั ญหาการแพร่ ระบาดของไข้หวัดใหญ่สาย
พันธุ์ใหม่ 2009 ที่ได้กระจายและลุกลามกลายเป็ นปั ญหาใหญ่ที่ทุกประเทศได้ติดตามและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด
รวมถึงการหาแนวทางและมาตรการในการป้ องกัน และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนของแต่ ประเทศได้ ดู แล
สุ ขภาพของแต่ละคน โดยการรณรงค์ให้ทุกคนเลือกที่จะพักผ่อนอยู่กบั บ้านแทน การเดิ นทางท่องเที่ยวไปตาม
สถานที่ต่างๆ
จากปั ญหาที่ เกิดขึ้นข้างต้นนั้น ได้ส่งผลกระทบอย่างรุ นแรงต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยมีการ
เชื่อมโยงไปถึงธุ รกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงปั จจัยที่มีผลต่อ
การตัดสิ นใจเลือกท่องเที่ยวเกาะสมุย ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ซึ่ งผลของการศึกษาสามารถนําไปเป็ นข้อมูล
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สําหรับผูป้ ระกอบธุ รกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั้งโดยตรงและโดยอ้อม เพื่อประโยชน์ต่อการ
ปรับปรุ งแผนการตลาดและพัฒนากลยุทธ์ในการวางแผนการตลาดท่องเที่ยวให้มีประสิ ทธิ ภาพ ให้ตรงกับการ
ตัดสิ นใจเลือกเดิ นทางท่องเที่ ยวของนักท่องเที่ ยวชาวไทย รวมถึงภาครั ฐจะได้ทราบข้อมูลเพื่อการพัฒนาและ
ปรั บปรุ งการท่องเที่ยวของอําเภอเกาะสมุยให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทย ซึ่ งจะเป็ นการ
พัฒนาการส่ งเสริ มการท่องเที่ยวให้นกั ท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางมาท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น เป็ นการกระจายรายได้
ให้กบั ผูค้ นในท้องถิ่น ผูป้ ระกอบการธุ รกิจท่องเที่ยว และประเทศโดยรวม ทั้งนี้ การส่ งเสริ มให้คนไทยเดินทาง
ท่องเที่ยวในประเทศนั้น จะทําให้คนไทยมีความตระหนัก และมีความภาคภูมิใจในแหล่งท่องเที่ยวที่งดงามของ
ประเทศ และพร้อมที่จะร่ วมใจกันอนุรักษ์หวงแหนและร่ วมกันดูแลรักษาเพื่อให้แหล่งท่องเที่ยวสําคัญ เกิดความ
ยัง่ ยืนเพือ่ ให้ตกทอดถึงรุ่ นลูกหลานได้ร่วมกันชื่นชมสื บไปตราบนานเท่านาน
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกท่องเที่ยวเกาะสมุย ของนักท่องเที่ยวชาวไทย
2. เพือ่ เปรี ยบเทียบปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกท่องเที่ยวเกาะสมุยของนักท่องเที่ยวชาวไทย จําแนก
ตามปัจจัยส่ วนบุคคล
สมมุติฐานของการวิจยั
นักท่องเที่ยวชาวไทย ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกเดินทางท่องเที่ยวเกาะส
มุยแตกต่างกัน
ขอบเขตในการวิจยั
1. ประชากร
ประชากรที่ ทาํ การวิจยั ครั้ งนี้ คือ นักท่องเที่ ยวชาวไทย ที่เดิ นทางมาท่องเที่ ยวเกาะสมุ ย จังหวัดสุ
ราษฎร์ ธานี ในปี 2551 มีประมาณ 126,836 คน (งานสถิติ, สํานักงานนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ)
2. กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัว อย่างที่ ใ ช้ในการวิจัยครั้ งนี้ ซึ่ ง ได้ม าจากการสุ่ ม กลุ่ ม ตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience
Sampling) จากกลุ่มประชากร โดยกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie และ Morgan (1970, p. 608) ได้กลุ่ม
ตัวอย่าง 400 คน
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
ในการวิจยั ครั้งนี้ ใช้แบบสอบถาม ซึ่งผูว้ ิจยั ได้สร้างแบบสอบถามโดยแบ่งเป็ น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่ วนบุคคลของนักท่องเที่ยวชาวไทย ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายได้
จํานวน 6 ข้อ
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ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ ย วกับปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อการตัด สิ นใจเลื อกท่ องเที่ ย วเกาะสมุ ย ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย ซึ่ งมีลกั ษณะของคําถามแบบคําตอบหลายตัวเลือก มีลกั ษณะเป็ นคําถามปลายปิ ด จํานวน 8
ข้อ
ตอนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามที่ เ กี่ ย วกับ ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กท่ อ งเที่ ย วเกาะสมุ ย ของ
นักท่ องเที่ ย วชาวไทย ได้แ ก่ ด้านสถานที่ ท่ องเที่ ย ว ด้านค่าใช้จ่ ายในการท่ องเที่ ย ว ด้านความสะดวกในการ
ท่องเที่ยว ด้านข้อมูลข่าวสารในการท่องเที่ยว โดยมีลกั ษณะเป็ นแบบสอบถามมาตราส่ วนประเมินคําตอบของ ลิ
เคิร์ท (Likert Scale Ouestion) และคําถามจะมีคาํ ตอบให้เลือกตามลําดับการตัดสิ นใจ 5 ระดับ จํานวน 22 ข้อ
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนินการเก็บข้อมูล จากนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวอําเภอเกาะสมุย
จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยนําแบบสอบถามไปแจกจ่ายตามจุดต่าง เช่น ท่าเรื อเฟอร์ รี่ ศูนย์บริ การนักท่องเที่ยวอําเภอ
เกาะสมุย และโรงแรมต่างๆ จํานวน 400 ฉบับ แล้วขอรับคืนด้วยตนเองและผูช้ ่วย และรวบรวมแบบสอบถามที่
ตอบเสร็ จ ได้รับแบบสอบถามคืนมา จํานวน 400 ฉบับ คิดเป็ นร้อยละ 100.00
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม ดําเนิ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป หาความถี่ ร้ อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ F-test ดังนี้
1. วิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางท่องเที่ยว โดยใช้ความถี่
และค่าร้อยละ (Percentage)
2. วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ระดับปั จจัยที่มีผลต่อ
การตัดสิ นใจเลือกท่องเที่ยวเกาะสมุย ของนักท่องเที่ยวชาวไทย
3. สถิติทดสอบค่าเฉลี่ยความแตกต่างของประชากร 2 กลุ่มได้แก่ เพศ และสถานภาพ โดยใช้ค่าทดสอบ
ที (t-test)
4. ทดสอบค่าเฉลี่ยความแตกต่างของประชากร 2 กลุ่มขึ้นไป โดยใช้การวิเคราะห์ ความแปรปรวน
(ANOVA)
5. เปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความคิดเห็นรายคู่โดยวิธีทดสอบ Least Sigfinicant Difference
(LSD)
สรุปผลการวิจยั
การวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกท่องเที่ยวเกาะสมุยของนักท่องเที่ยวชาวไทย สรุ ป
ผลได้ดงั ต่อไปนี้
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1. การวิเคราะห์ ข้อมูลทัว่ ไปของนักท่ องเทีย่ วชาวไทย
นัก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทย ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นเพศหญิ ง ร้ อ ยละ 63.00 มี อ ายุ 21 – 30 ปี ร้ อ ยละ 35.25 มี
สถานภาพโสด ร้อยละ 54.50 การศึกษาปริ ญญาตรี ร้อยละ 49.00 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,001 บาท ร้อย
ละ 28.25 มีอาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 45.25
2. การวิเคราะห์ ข้อมูลเกีย่ วกับการท่ องเทีย่ วเกาะสมุย ของนักท่ องเทีย่ วชาวไทย
นักท่องเที่ยวชาวไทย ส่ วนใหญ่มาเกาะสมุยมากกว่า 1 ครั้ง ร้อยละ 84.00 มาท่องเที่ยว/พักผ่อน ร้อย
ละ 58.75 ได้รับข่าวสารของสถานที่ท่องเที่ยวจากครอบครัว/เพื่อน ร้อยละ 58.25 เดินทางมาท่องเที่ยวด้วยรถยนต์
ส่ วนตัว ร้อยละ 55.25 เดินทางมาท่องเที่ยวกับครอบครัว/ญาติ ร้อยละ 47.00 พักโรงแรม/บังกะโล/รี สอร์ ต ร้อย
ละ 61.75 เหตุผลที่เดินทางมาท่องเที่ยวเพราะแหล่งท่องเที่ยวมีความสวยงานมีชื่อเสี ยง ร้อยละ 73.75 เดินทางมา
ท่องเที่ยววันหยุดสุ ดสัปดาห์ ร้อยละ 41.00
3. การวิเคราะห์ ความคิดเห็นของนักท่ องเที่ยวชาวไทย ที่ให้ ความสํ าคัญต่ อปัจจัย ที่มีผ ลต่ อการตัดสิ นใจ
เลือกท่ องเทีย่ วเกาะสมุย
นักท่ องเที่ ยวชาวไทย มี ความคิด เห็ นเกี่ ย วกับความสําคัญของปั จจัยที่ มี ผลต่ อการตัดสิ นใจเลื อก
ท่องเที่ยวเกาะสมุยของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.57) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน
พบว่า ด้านสถานที่ท่องเที่ยว อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.75) ด้านความสะดวกในการท่องเที่ยว อยูใ่ นระดับมาก ( X
= 3.57) ด้านข้อมูลข่าวสารในการท่องเที่ยวอยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.69) ส่ วนด้านค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว อยูใ่ น
ระดับปานกลาง ( X = 3.26)
นักท่ องเที่ ยวชาวไทย มี ความคิด เห็ นเกี่ ย วกับความสําคัญของปั จจัยที่ มี ผลต่ อการตัดสิ นใจเลื อก
ท่องเที่ยวเกาะสมุยของนักท่องเที่ยวชาวไทย ด้านสถานที่ท่องเที่ยวโดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.75) เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.52-4.19) ทุกรายการ 5 อันดับแรก คือ
1. สถานที่ท่องเที่ยวมีชื่อเสี ยงและเป็ นที่รู้จกั
2. สถานที่ท่องเที่ยวมีความสวยงาน สะอาด สงบเป็ นธรรมชาติ
3. ความสวยงามและความสะอาดของที่พกั
4. ความสวยงามของปะการังตามเกาะแก่ง
5. มีกิจกรรมทางการท่องเที่ยวให้เลือกหลากหลาย
นักท่ องเที่ ยวชาวไทย มี ความคิด เห็ นเกี่ ย วกับความสําคัญของปั จจัยที่ มี ผลต่ อการตัดสิ นใจเลื อก
ท่องเที่ยวเกาะสมุยของนักท่องเที่ยวชาวไทย ด้านค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว โดยรวม อยูใ่ นระดับปานกลาง ( X =
3.26) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า อยูใ่ นระดับปานกลาง ( X = 3.17-3.46) ทุกรายการ คือ
1. ค่าพาหนะในการเดินทางมีความเหมาะสม
2. ราคาของค่าที่พกั มีความเหมาะสม
3. ราคาสิ นค้าที่ระลึกมีความเหมาะสม
4. ค่าอาหารที่อยูใ่ นช่วงเวลาของการเดินทางท่องเที่ยวมีความเหมาะสม
5. ค่าใช้จ่ายของกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงค่าเข้าชมกิจกรรมทางการท่องเที่ยวมีความเหมาะสม
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นักท่ องเที่ ยวชาวไทย มี ความคิด เห็ นเกี่ ย วกับความสําคัญของปั จจัยที่ มี ผลต่ อการตัดสิ น ใจเลือก
ท่องเที่ยวเกาะสมุยของนักท่องเที่ยวชาวไทย ด้านความสะดวกในการท่องเที่ยว โดยรวม อยูใ่ นระดับมาก ( X =
3.57) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า อยูใ่ นระดับมาก 3 รายการ ( X = 3.62-3.71) ตามลําดับคือ
1. มีความสะดวกในการจองที่พกั และพาหนะเดินทาง
2. สถานที่ท่องเที่ยวอยูใ่ กล้แหล่งที่พกั
3. ความสะดวกในการเดินทางไปยังชายหาดและเกาะต่างๆ
นักท่ องเที่ ยวชาวไทย มี ความคิด เห็ นเกี่ ย วกับความสําคัญของปั จจัยที่ มี ผลต่ อการตัดสิ น ใจเลือก
ท่องเที่ยวเกาะสมุยของนักท่องเที่ยวชาวไทย ด้านข้อมูลข่าวสารในการท่องเที่ยว ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X
= 3.69) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.52-3.88) 5 อันดับแรก คือ
1. มีศูนย์บริ การข้อมูลข่าวสารนักท่องเที่ยว
2. การเสนอข่าวสารสถานที่ ท่องเที่ ยวลงในนิ ตยสารการท่องเที่ยว TV หนังสื อพิมพ์ และสื่ อ
สิ่ งพิมพ์อื่นๆ เป็ นส่ วนหนึ่งของการตัดสิ นใจ
3. การจัดทําโบรชัวร์แนะนําแหล่งท่องเที่ยว
4. การให้ข่าวสารรายการท่องเที่ยวแก่นกั ท่องเที่ยว มีความถูกต้อง เชื่อถือได้
5. ความเต็มใจในการให้บริ การของผูใ้ ห้บริ การการท่องเที่ยว
4. การเปรียบเทียบปัจจัยทีม่ ผี ลต่ อการเลือกเดินทางท่ องเทีย่ วเกาะสมุย จําแนกตามปัจจัยส่ วนบุคคล
ผลการเปรี ยบเทียบปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกท่องเที่ยวเกาะสมุยของนักท่องเที่ยวชาวไทย
จําแนกตามเพศ พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นความสําคัญของปั จจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจเลือกท่องเที่ยวเกาะสมุยของนักท่องเที่ยวชาวไทย โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ผลการเปรี ยบเทียบปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกท่องเที่ยวเกาะสมุยของนักท่องเที่ยวชาวไทย
จําแนกตามอายุ พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทย ที่มีอายุแตกต่างกันมีความคิดเห็นความสําคัญของปั จจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจเลือกท่องเที่ยวเกาะสมุยโดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า
ด้านข้อมูลข่าวสารในการท่องเที่ยว แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการเปรี ยบเทียบความคิดเห็นความสําคัญของปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกท่องเที่ยวเกาะส
มุยของนักท่องเที่ยวชาวไทย จําแนกตามสถานภาพสมรส พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกันมี
ความคิดเห็นความสําคัญของปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกท่องเที่ยวเกาะสมุย โดยรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และด้านข้อมูลข่าวสารในการท่องเที่ยว แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
ผลการเปรี ยบเทียบความคิดเห็นความสําคัญของปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกท่องเที่ยวเกาะส
มุยของนักท่องเที่ยวชาวไทย จําแนกตามระดับการศึกษา พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทย ที่มีการศึกษาแตกต่างกันมี
ความคิดเห็นความสําคัญของปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกท่องเที่ยวเกาะสมุย โดยรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านสถานที่ท่องเที่ยว ด้านข้อมูลข่าวสารในการ
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ท่องเที่ยว แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สําหรับด้านความสะดวกในการท่องเที่ยว แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการเปรี ยบเทียบความคิดเห็นความสําคัญของปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกท่องเที่ยวเกาะส
มุยของนักท่องเที่ยวชาวไทย จําแนกตามรายได้ พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทย ที่มีอายุแตกต่างกันมีความคิดเห็น
ความสําคัญของปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกท่องเที่ยวเกาะสมุย โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 เมื่ อ พิจ ารณาเป็ นรายด้านพบว่ า ด้านค่าใช้จ่ ายในการท่ องเที่ ย ว ด้า นความสะดวกในการ
ท่องเที่ยว ด้านข้อมูลข่าวสารในการท่องเที่ยว แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ผลการเปรี ยบเทียบความคิดเห็นความสําคัญของปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกท่องเที่ยวเกาะส
มุยของนักท่องเที่ยวชาวไทย จําแนกตามอาชีพ พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทย ที่มีอาชีพ แตกต่างกันมีความคิดเห็น
ความสําคัญของปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกท่องเที่ยวเกาะสมุย โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติ ที่ระดับ 0.01 เมื่ อ พิจ ารณาเป็ นรายด้า นพบว่ า ด้านค่ าใช้จ่ า ยในการท่ อ งเที่ ย ว ด้า นความสะดวกในการ
ท่องเที่ยว ด้านข้อมูลข่าวสารในการท่องเที่ยว แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
อภิปรายผล
การวิ จัย เรื่ องปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กท่ อ งเที่ ย วเกาะสมุ ย ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทย มี
วัตถุประสงค์ นํามาอภิปราย ดังนี้
1. นักท่ องเที่ ยวชาวไทย มี ความคิด เห็ นเกี่ ยวกับความสําคัญของปั จจัย ที่ มีผลต่ อการตัด สิ นใจเลื อก
ท่องเที่ยวเกาะสมุย ด้านสถานที่ท่องเที่ยว โดยรวม อยูใ่ นระดับมาก
และรายข้อพบว่า นักท่องเที่ยวให้ความสําคัญอยู่ในระดับมากที่ สุดคือสถานที่ท่องเที่ยวมีชื่อเสี ยง
และเป็ นที่รู้จกั สถานที่ท่องเที่ยวมีความสวยงาน สะอาด สงบเป็ นธรรมชาติ ความสวยงามและความสะอาดของที่
พัก ความสวยงามของปะการังตามเกาะแก่ง มีกิจกรรมทางการท่องเที่ยวให้เลือกหลากหลายและชื่ อเสี ยงและ
คุณภาพของอาหารทะเลและของฝากที่ระลึก ซึ่ งสอดคล้องกับ Kotler (1994, p.99) กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์ (Product)
หมายถึง สิ่ งที่เสนอขายโดยธุ รกิ จเพื่อสนองความต้องการของลูกค้าให้พึงพอใจผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายอาจจะมี
ตัวตนหรื อไม่มีตวั ตนก็ได้ ผลิตภัณฑ์จึงประกอบด้วย สิ นค้า บริ การ ความคิด สถานที่ องค์กรหรื อบุคคล ผลิตภัณฑ์
ต้องมีอรรถประโยชน์ (Utility) มีมูลค่า (value) ในสายตาของลูกค้า จึงจะมีผลทําให้ผลิตภัณฑ์สามารถขายได้จึงจะ
มีผลทําให้ผลิตภัณฑ์สามารถขายได้ และเป็ นที่ดึงดูดใจให้ผบู ้ ริ โภคมีความสนใจ
2. นักท่ องเที่ ยวชาวไทย มี ความคิด เห็ นเกี่ ยวกับความสําคัญของปั จจัย ที่ มีผลต่ อการตัด สิ นใจเลื อก
ท่องเที่ยวเกาะสมุย ด้านค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง และเป็ นรายข้อพบว่า อยู่ใน
ระดับปานกลางทุกรายการ ตามลําดับคือ ค่าพาหนะในการเดินทางมีความเหมะสม ราคาของค่าที่พกั มีความ
เหมาะสม ราคาสิ นค้าที่ระลึกมีความเหมาะสม ค่าอาหารที่อยู่ในช่ วงเวลาของการเดินทางท่องเที่ยวมีความ
เหมาะสมและ ค่าใช้จ่ายของกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงค่าเข้าชมกิจกรรมทางการท่องเที่ยวมีความเหมาะสม ซึ่ง Kotler
(1994, p. 99) กล่าวว่า ราคา (Price) หมายถึง มูลค่าผลิตภัณฑ์ในรู ปตัวเงิน ราคาเป็ น P ตัวที่สองที่เกิดขึ้นถัดจาก
Product ราคาเป็ นต้นทุน (Cost) ของลูกค้า ผูบ้ ริ โภคจะเปรี ยบเทียบระหว่างมูลค่า (Value) ผลิตภัณฑ์กบั ราคา
(Price) ผลิตภัณฑ์น้ นั ถ้ามูลค่าสู งกว่าราคาเขาก็จะตัดสิ นใจซื้อ ดังนั้น ผูก้ าํ หนดกลยุทธ์ดา้ นราคาต้องคํานึ งถึงคือ
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การยอมรับของลูกค้าในมูลค่าของผลิตภัณฑ์ว่าสู งกว่าราคาผลิตภัณฑ์น้ นั ต้นทุนสิ นค้าและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
การแข่งขัน และ ปั จจัยอื่นๆ ราคา (Price) หมายถึง ค่าธรรมเนียมในการเยีย่ มชม ส่ วนลด ระยะเวลาของการชําระ
เงิน ความคุม้ ค่า และความเหมาะสมกับลักษณะของผูเ้ ที่ยวชม ทั้งนี้ ราคาของสิ นค้า และบริ การทางด้านธุ รกิ จ
ท่องเที่ยว จะไม่มีความแน่นอน หรื อคงที่ แต่จะมีความยืดหยุ่นสู ง ขึ้นอยู่กบั ฤดูกาล วันหยุด และกิจกรรมหรื อ
เทศกาลที่น่าสนใจ นอกจากนี้ราคายังผันแปรไปตามสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ณ ช่วงเวลานั้นๆ โดยพิจารณา
จากค่าครองชี พ ราคานํ้ามัน การดํารงชี วิตแบบปกติ ของประชาชน ที่ไม่ มีปัญหาการวุ่นวายทางด้านการเมื อง
รวมถึงความมัน่ ใจในความปลอดภัยต่อการเดินทางท่องเที่ยวของแต่ละพื้นที่
3. นักท่องเที่ยวชาวไทย มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความสําคัญของปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือก
ท่องเที่ยวเกาะสมุย ด้านความสะดวกในการท่องเที่ยว โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่ งรายข้อที่มีความคิดเห็นมาก
ที่สุดคือ มีความสะดวกในการจองที่พกั และพาหนะเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวอยูใ่ กล้แหล่งที่พกั และความสะดวก
ในการเดิ นทางไปยังชายหาดและเกาะต่างๆ เหตุที่เป็ นเช่นนี้ อาจเป็ นเพราะพฤติกรรมการท่องเที่ยวของทุกคนที่
ต้องการมีความสะดวกสบายในการเดินทาง และความสะดวกในที่พกั จึงก่อให้เกิดความพึงพอใจกับสถานที่
4. นักท่องเที่ ยวชาวไทย มี ความคิด เห็นเกี่ ยวกับความสําคัญของปั จจัย ที่ มีผลต่ อการตัด สิ น ใจเลือก
ท่องเที่ยวเกาะสมุย ด้านข้อมูลข่าวสารในการท่องเที่ยว โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่ งเมื่ อพิจารณาเป็ นรายข้อที่
นักท่องเที่ยวให้ความสําคัญมากที่สุด 3 อันดับแรก คือมีศูนย์บริ การข้อมูลข่าวสารนักท่องเที่ยว การเสนอข่าวสาร
สถานที่ ท่องเที่ ยวลงในนิ ตยสารการท่ องเที่ ยว TV หนัง สื อพิ มพ์ และสื่ อสิ่ งพิม พ์อื่นๆ เป็ นส่ ว นหนึ่ งของการ
ตัดสิ น ใจ และการจัดทําโบรชัวร์ แนะนําแหล่ง ท่องเที่ ย ว ซึ่ งสอดคลองกับการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion)
หมายถึง การโฆษณา ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวให้บุคคลทัว่ ไปได้ทราบ และตัดสิ นใจที่จะเลือกเดินทางไป
เที่ยวชม (มนัส สุ วรรณ, 2545, หน้า 11) และสามารถอภิปรายได้ว่าการนําเสนอข่าวสารของการท่องเที่ยว การ
บริ การที่ดีในทุกๆ ด้านย่อมส่ งผลต่อนักท่องเที่ยวชาวไทยให้มาเดินทางท่องเที่ยวเกาะสมุย
จากการศึกษา ปั จจัยทางด้านคุณลักษณะส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ
และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่แตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความสําคัญของปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจ
เลือกท่องเที่ยวเกาะสมุย ที่แตกต่างกัน จากการวิเคราะห์สรุ ปได้วา่
1. นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นความสําคัญของปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือก
ท่องเที่ยวเกาะสมุยโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ซึ่ งไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
ที่ ต้ งั ไว้ และสอดคล้องกับ แนวคิ ด ที่ ว่า การตัด สิ น ใจของผูซ้ ้ื อได้รั บอิ ทธิ พลจากลักษณะส่ ว นบุ คคลของคน
ทางด้านต่างๆ ได้แก่ อายุ ขั้นตอนวัฎจักรชี วิตครอบครั ว อาชี พ โอกาสทางเศรษฐกิ จ การศึกษา รู ปแบบการ
ดํารงชีวิต บุคลิกภาพ และแนวความคิดส่ วนบุคคล
2. นักท่องเที่ยวชาวไทย ที่มีอายุแตกต่างกันมีความคิดเห็นความสําคัญของปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจ
เลือกท่องเที่ยวเกาะสมุยโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ซึ่ งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
เมื่ อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่านักท่ องเที่ ยวชาวไทย ที่ มีอายุแตกต่ างกันมี ความคิ ดเห็นความสําคัญของส่ วน
ประสมทางการตลาด ด้านการส่ งเสริ มการตลาดแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ เหตุผลที่เป็ นเช่นนี้ เพราะ
การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวแต่ละคน ได้รับอิทธิ พลจากลักษณะส่ วนบุคคลของแต่ละด้านต่างๆ แตกต่างกันไป
ดังนั้นเมื่ออายุที่แตกต่างกัน ก่อให้เกิดความต้องการในการท่องเที่ยวที่แตกต่างกันไปด้วย เช่ น ชอบสิ นค้าคนละ
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ประเภทกัน หรื อบริ ก ารที่ แ ตกต่ า งกัน นัก ท่ อ งเที่ ย ว ที่ มี อ ายุน้อ ยอาจจะชอบการลดราคา หรื อ การส่ ง เสริ ม
การตลาด เนื่ องจากมีงบประมาณในการใช้จ่ายอย่างจํากัดกว่า หรื อนักท่องเที่ยวที่มีอายุมากกว่า ชอบสถานที่
ท่องเที่ยวที่ มีความสะดวก สบายในการเดิ นทาง อาจจะไม่คาํ นึ งถึงราคา ซึ่ งสอดคล้องกับ วิภา วิวฒั นพงศ์ชาติ
(2542, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาถึงปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวในจังหวัด
เพชรบุรี นั้น พบว่า อายุ สถานภาพ การศึกษา รายได้ และภูมิลาํ เนามีความสัมพันธ์กบั สิ่ งกระตุน้ ทางการตลาด
3. นักท่องเที่ยวที่ มีสถานภาพสมรส แตกต่ างกันมีค วามคิดเห็นความสําคัญของปั จจัยที่ มีผลต่ อการ
ตัดสิ นใจเลือกท่องเที่ยวเกาะสมุย โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
เหตุที่ผลการศึกษาเป็ นเช่นนี้ เพราะสถานภาพที่ต่างกันของผูบ้ ริ โภคนั้นไม่มีส่วนทําให้เกิดความแตกต่างกัน ใน
การท่องเที่ยว เพราะไม่วา่ สถานภาพใดก็ยอ่ มมีการค้นหาข้อมูลในการท่องเที่ยวก่อน เหมือนกันทุกสถานภาพ
4. นักท่องเที่ยวที่มีนกั ท่องเที่ยวชาวไทย ที่มีการศึกษาแตกต่างกันมีความคิดเห็นความสําคัญของปัจจัยที่
มี ผลต่ อการตัดสิ นใจเลื อกท่องเที่ ยวเกาะสมุ ยโดยรวม แตกต่ างกันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติ ซึ่ งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ต้ งั ไว้ เหตุที่ผลการศึกษาเป็ นเช่นนี้อาจเป็ นเพราะ การศึกษาที่แตกต่างกันของนักท่องเที่ยว ส่ งผลให้
ความต้องการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวแตกต่างกันไปด้วยตามการศึกษาที่มีอยูข่ องแต่ละบุคคล ซึ่ งปั จจัยที่มีอิทธิ พล
ต่อพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคสิ นค้าการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวแต่ละคนทําให้พฤติกรรมการเดินทาง ตลอดจนการ
เลือกซื้ อรู ปแบบของกิจกรรมการท่องเที่ยวต่างกัน ปั จจัยเหล่านี้ ได้แก่ ปัจจัยส่ วนบุคคล (Personal factors) การ
ตัดสิ นใจของผูซ้ ้ื อได้รับอิ ทธิ พลจากลักษณะส่ วนบุคคลของคนทางด้านต่ างๆ ได้แก่ อายุ ขั้นตอนวัฎจักรชี วิต
ครอบครัว อาชีพ โอกาสทางเศรษฐกิจ การศึกษา รู ปแบบการดํารงชีวิต บุคลิกภาพ และแนวความคิดส่ วนบุคคล
5. นักท่ องเที่ ยวชาวไทย ที่ มี ร ายได้แตกต่ างกันมี ความคิ ด เห็ น ความสําคัญของปั จ จัย ที่ มี ผลต่ อการ
ตัด สิ น ใจเลื อกท่ อ งเที่ ย วเกาะสมุ ย ที่ มี ผลต่ อ การท่ องเที่ ย วโดยรวม แตกต่ างกันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติ ซึ่ ง
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ เหตุผลที่เป็ นเช่นนี้อาจเป็ นเพราะ รายได้เป็ นตัวกําหนดในการเดินทางท่องเที่ยว
หรื อส่ งผลต่อการเลือกเดินทางท่องเที่ยว เพราะการเลือกเดินทางในแต่ละสถานที่ยอมมีค่าใช้จ่ายในการเดิ นทาง
แตกต่างกัน และสอดคล้องกับเนาวรัตน์ พลายน้อย และคณะ (2538, หน้า 9) ได้วิจยั เรื่ อง พฤติกรรมการท่องเที่ยว
ภายในประเทศของชาวไทย พบว่า ปั จจัยที่ทาํ ให้บุคคลตัดสิ นใจเดิ นทางท่องเที่ยว ได้แก่ ค่าใช้จ่ายสําหรั บการ
ท่องเที่ยว เวลาสําหรับการท่องเที่ยว และความตั้งใจที่จะเดินทาง ทั้งสามองค์ประกอบนี้เป็ นตัวกําหนดที่สาํ คัญยิ่ง
ต่อการเดิ นทางท่ องเที่ ยว เพื่อตอบสนองความอยากรู ้ อยากเห็ นของมนุ ษย์ องค์ประกอบเหล่านี้ จึงเป็ นกรอบ
ทิศทาง และขนาดของพฤติกรรมการท่องเที่ยวให้แตกต่างกันออกไปตามข้อจํากัดที่แต่ละบุคคลมีอยู่
6. นักท่องเที่ยวชาวไทย ที่มีอาชี พ แตกต่างกันมี ความคิดเห็นความสําคัญของปั จจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจเลือกท่องเที่ยวเกาะสมุยโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ซึ่ งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
ทั้งนี้ อาชี พของแต่ ละคนก็ส่งผลต่อการท่องเที่ยว เช่ น นักเรี ยนนักศึกษาอาจจะเดิ นทางท่องเที่ ยวเพื่อเก็บเกี่ยว
ความรู ้หรื อประสบการณ์จากแหล่งท่องเที่ยว ส่ วนอาชี พอื่นๆ อาจมีจุดประสงค์ในการท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนใน
วันหยุด ซึ่งแต่ละอาชีพย่อมมีการตัดสิ นใจในการท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มู ลในการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ ยวชาวไทย ต่ อการท่ องเที่ยว พบว่า ส่ วนใหญ่
มาเกาะสมุยมากกว่า 1 ครั้ง มาท่องเที่ยว/พักผ่อน ได้รับข่าวสารของสถานที่ท่องเที่ยวจากครอบครัว/เพื่อน เดินทาง
มาท่องเที่ยวด้วยรถยนต์ส่วนตัว โดยเดินทางมาท่องเที่ยวกับครอบครัว/ญาติ พักโรงแรม/บังกะโล/รี สอร์ ต เหตุผล
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ที่เดินทางมาท่องเที่ยวเพราะแหล่งท่องเที่ยวมีความสวยงานมีชื่อเสี ยง เลือกเดินทางมาท่องเที่ยววันหยุดสุ ดสัปดาห์
ซึ่ งสอดคล้องกับ จรั สนันท์ สิ ทธิ เจริ ญ (2550, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาพฤติ กรรมการท่องเที่ยวในภาคเหนื อของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย โดยผลการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยส่ วนใหญ่เดินทางมาท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อน
เป็ นวัตถุประสงค์หลัก และนิ ยมท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดตามเทศกาล หรื อวันหยุดนักขัตฤกษ์ บุคคลที่มีอิทธิ พล
ต่อการตัดสิ นใจเลือกเดินทาง ได้แก่ตวั นักท่องเที่ยวเอง โดยทราบข้อมูลจากบุคคลใกล้ชิด เช่น ญาติ หรื อบุคคลใน
ครอบครัว การเดินทางนิยมเดินทางเป็ นกลุ่มตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป มักจะเดินทางร่ วมกับบุคคลในครอบครัว
ข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกท่องเที่ยวเกาะสมุย ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ผูว้ ิจยั มี
ข้อเสนอแนะดังนี้
1. ด้านสถานที่ท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวให้ความสําคัญของทุกข้ออยูใ่ นระดับมาก โดยเฉพาะในเรื่ องของ
ความมีชื่อเสี ยงของสถานที่ท่องเที่ยว ดังนั้นผูใ้ ห้บริ การควรเน้นความมีชื่อเสี ยงของแหล่งท่องเที่ยว เรื่ องของความ
สวยงามความสะอาดของสถานที่ท่องเที่ยวให้คงอยู่ เพราะสิ่ งเหล่านี้เป็ นเอกลักษณ์และโดดเด่น และเป็ นสิ่ งดึงดูด
ใจให้นกั ท่องเที่ยวหันมาเลือกเดินทางท่องเที่ยวมากยิง่ ขึ้น
2. ด้านค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวชาวไทยให้ความสําคัญกับราคาอยูใ่ นระดับปานกลาง ซึ่ง
มองว่าค่าพาหนะในการเดินทาง ค่าอาหาร มีความเหมาะสมอยูแ่ ล้ว ซึ่ งสถานที่ท่องเที่ยวเกาะสมุยต้องมีค่าพาหนะ
ในการเดินทางค่อนข้างสู ง ต้องเดินทางทั้งทางบกและทางนํ้า ดังนั้นผูท้ ี่เกี่ยวข้องในการเดินทางท่องเที่ยวควรให้
ความสําคัญกับเรื่ องของราคา เพราะค่าใช้จ่ายเป็ นปัจจัยหนึ่งที่จะมีผลทําให้เกิดการตัดสิ นใจเดินทางท่องเที่ยว
3. ด้านความสะดวกในการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวชาวไทยให้ความสําคัญกับช่องทางการจัดจําหน่ายอยู่
ในระดับมาก โดยเฉพาะในเรื่ องความสะดวกในการจองที่พกั และพาหนะเดินทาง ดังนั้นผูใ้ ห้บริ การด้านการ
ท่องเที่ยวควรให้ความสนใจในเรื่ องความสะดวกรวดเร็ วในการเดินทางไปยังชายหาดต่างๆ ให้ความสําคัญกับ
สถานที่ท่องเที่ยวควรเน้นในเรื่ องความสะดวกของนักท่องเที่ยวภายในประเทศมากยิ่งขึ้น เพราะความสะดวก
รวดเร็ ว เป็ นปั จจัยสําคัญในการเลือกเดินทางท่องเที่ยวมากยิง่ ขึ้นของนักท่องเที่ยว
4. ด้านข้อมูลข่าวสารในการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวชาวไทยให้ความสําคัญกับการส่ งเสริ มการตลาดอยู่
ในระดับมากโดยเฉพาะในเรื่ องศูนย์บริ การข้อมูลข่าวสารนักท่องเที่ยว การจัดทําโบรชัวร์ แนะนําแหล่งท่องเที่ยว
และการเสนอข่าวสารสถานที่ท่องเที่ยวลงในนิ ตยสารการท่องเที่ยว TV หนังสื อพิมพ์ และสื่ อสิ่ งพิมพ์อื่นๆ เป็ น
ส่วนหนึ่งของการตัดสิ นใจ ซึ่งผูใ้ ห้บริ การด้านการท่องเที่ยว ควรดําเนินในเรื่ องของการให้ข่าวสารแก่นกั ท่องเที่ยว
อย่างต่อเนื่อง เพือ่ ให้เกิดความพอใจมากยิง่ ขึ้นเพื่อกระตุน้ ให้เกิดการกลับมาท่องเที่ยวในครั้งต่อไปอีก
ข้ อเสนอแนะสํ าหรับการทําวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรมีการศึกษาปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั พฤติ กรรมในการตัดสิ นใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่
เดินทางมาเที่ยว เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดอื่นๆ
2. ควรมีการทําการศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่มาจากประเทศอื่นๆ
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ผลของการปฏิรูปการศึกษาต่ อครู ในสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน สั งกัดสํ านักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษากรุ งเทพมหานครเขต 3*
The Impact of the Educational Reform towards Teachers in Fundamental
Schools under Bangkok Education Service Area Office 3
นางบุญยรัตน์ จ่ายพัตร**
Mrs. Bunyarat Jaipat
บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาผลของนโยบายปฏิรูปการศึกษาด้านครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาต่อครู ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษากรุ งเทพมหานครเขต 3 2) เพื่อเปรี ยบเทียบผลของ
นโยบายปฏิ รูปการศึ กษาด้านครู และบุคลากรทางการศึกษาต่อครู ในช่ วงชั้นที่ 1-2 กับครู ในช่ วงชั้นที่ 3-4 ใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษากรุ งเทพมหานครเขต 3 3) เพื่อศึกษาปั ญหาและข้อเสนอแนะในการ
แก้ไขปั ญหาการปฏิรูปการศึกษาด้านครู และบุคลากรทางการศึกษาต่อครู ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่
การศึกษากรุ งเทพมหานครเขต 3 กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ได้แก่ครู จาํ นวน 346 คน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 55
แห่ง เครื่ องมือในการเก็บรวมรวบข้อมูลเป็ นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และแบบสอบถาม
ปลายเปิ ด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและวิเคราะห์ความ
แปรปรวน ( t- test )
ผลการวิจยั พบว่า 1) ผลของการปฏิรูปการศึกษาด้านครู และบุคลากรทางการศึกษาต่อครู ในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุ งเทพมหานครเขต 3 โดยรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดย
เรี ยงลําดับผลที่ เกิ ดขึ้นกับครู จากมากไปหาน้อย คือ ด้านความตระหนักต่ อจรรยาบรรณวิชาชี พ ด้านคุณภาพ
มาตรฐานวิชาชี พ ด้านการจัดทําหลักสู ตรและจัดกระบวนการเรี ยนการสอนที่ยึดผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง ด้านการ
ประเมินผล ด้านการรายงานผล และด้านการพัฒนาตนเอง 2) การเปรี ยบเทียบผลของนโยบายการปฏิรูปการศึกษา
3)
ด้านครู และบุคลากรทางการศึกษาต่อครู ในช่วงชั้นที่ 1-2 กับครู ในช่วงชั้นที่ 3-4 พบว่าไม่แตกต่างกัน
ปั ญหาคือ ครู มีภาระงานด้านเอกสารมีมากทําให้มีเวลาในการพัฒนาผูเ้ รี ยนน้อย ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาคือ
การประเมินควรเน้นเชิงคุณภาพ จะเป็ นการลดภาระงานเอกสาร
Abstract
The objectives of this research were ; 1) to study the impact of the educational reformation towards
teachers in fundamental schools under Bangkok Education Service Area Office 3 2) to compare the impact of
the educational reformation toward 1-2 level teachers to 3-4 level teachers 3) to study the problems and
*
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suggestions for solving the problems of educational reform in fundamental schools in the aspect of the teacher
reformation under Bangkok Education Service Area Office 3. The samples were 346 teachers from 55
fundamental school under Bangkok Education Service Area Office 3. The instrument for collecting data was a
questionnaire. The data were analyzed by computer program. The statistics for analyzing the data were
percentage, frequency, mean, standard deviation and independent t- test.
The results of the research were as follows : 1). the impact of the educational reformation towards
teachers were at high level in overall which were the awareness to professional ethics aspect , the quality of
professional aspect , the evaluation aspect, the reporting aspect and the self-development aspect orderly. 2). To
compare the impact of the educational reform policy on teachers and educational personnel in 1-2 level
teachers to 3-4 level teachers which found that there was not different . 3).The problem was the teachers had too
workload on document to develop students the suggestion was the evaluation should emphasize on quality that
should reduce teachers document load.
ความนํา
การศึกษาเป็ นสิ่ งสําคัญ และจําเป็ นต่อชีวิต การศึกษาเป็ นเครื่ องมือสําคัญในการพัฒนาคนให้มีความรู ้
และคุณภาพที่จะนําประเทศเข้าสู่ การแข่งขันในยุคโลกาภิวตั น์ได้ (โพยม วรรณศิริ. 2538, หน้า 4) หลักการที่
แท้จริ งของการศึกษาที่พึงประสงค์ คือ การศึกษาต้องทําให้คนเป็ นคนที่เต็มไปด้วยการพัฒนาอย่างสมบูรณ์ ให้
เป็ นคนเก่ง ดี และมีความสุ ข (กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิ การ 2539, หน้า 19) ดังนั้นการศึกษา คือการ
เรี ยนรู ้ ฝึ กฝน พัฒนาตนเองตลอดเวลา ซึ่ งชี วิตและกิจกรรมทุกอย่างของมนุ ษย์ ต้องมีการแก้ไขปรับปรุ ง อัน
เป็ นผลให้เด็กไทยในยุคนี้มีคุณภาพ และประสบความสําเร็ จในทุก ๆ ด้าน
ประเทศไทยเราก็เห็นความสําคัญของการศึกษาที่จะเป็ นรากฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ โดยเฉพาะในยุคตลาดเศรษฐกิจเสรี (free market economy) ประเทศต่าง ๆ ในโลกมีการแข่งขันทาง
เศรษฐกิจกันอย่างสู ง การปฏิรูปการศึกษาจึ งเป็ นการสร้ างยุทธศาสตร์ และเป็ นการเตรี ยมความพร้ อมต่อการ
แข่งขันในยุคโลกาภิวตั น์ การจัดการศึกษาต้องจัดให้มีความคล่องตัว มีอิสระ และสอดคล้องกับความต้องการ
ของท้องถิ่นและความต้องการของประชาชนส่ วนใหญ่ ดังนั้นรัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2540 ได้บญ
ั ญัติให้ความสําคัญแก่ การศึกษาไว้หลายมาตรา พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่ งชาติ พุทธศักราช
2542 ออกตามความในมาตรา 81 ของรัฐธรรมนูญหมวดที่ 2 สิ ทธิ และหน้าที่ทางการศึกษา มาตรา 10 การ
จัดการศึกษา ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิ และโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่นอ้ ยกว่า 12 ปี ที่
รั ฐต้องจัดให้อย่างทัว่ ถึง และมี คุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็ นคนที่สมบูรณ์ ท้ งั ร่ างกาย
และจิตใจ มีความรู ้ มีคุณธรรม และจริ ยธรรมที่ดีในการดํารงชีวิต สามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุข
กระทรวงศึกษาธิ การจึงได้ดาํ เนิ นการปฏิรูปการศึกษาโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
ด้วยการปฏิรูปตามแนวทาง 4 ประการ คือ
1. การปฏิรูปโรงเรี ยน และสถานศึกษา
2. การปฏิรูปครู และบุคลากรทางการศึกษา
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3. การปฏิรูปหลักสู ตรและกระบวนการเรี ยนการสอน
4. การปฏิรูประบบการบริ หารการศึกษา
การศึกษามีองค์ประกอบที่สาํ คัญอีกส่ วนหนึ่ง คือครู การปฏิรูปการศึกษามีเป้ าหมายในการสร้างคนให้
มีคุณภาพ เก่ง ดี และมีความสุ ข ในการสร้างคนให้ได้ตามเป้ าหมายนี้ ผูม้ ีส่วนในการสร้างคนในฐานะเป็ นผูท้ ี่
ใช้เวลาอยูก่ บั เด็กมากที่สุดในสังคมปั จจุบนั นี้ คือ ครู น้ นั มีความสําคัญอย่างยิ่งยวด การศึกษาของประชาชนเป็ น
เครื่ องบ่งชี้ความเจริ ญ และความเสื่ อมของประเทศ หน้าที่ของผูเ้ ป็ นครู คือ ความเป็ นความตายของประเทศ ผู ้
เป็ นครู จาํ เป็ นต้องมีความพร้ อมในสามประการสําคัญ คือ ผูร้ ู ้ดี มีความดี และมีความสามารถดี รวมทั้งต้อง
พยายามปฏิ บตั ิ ห น้าที่ ของตนให้สําเร็ จ โดยสมบู ร ณ์ (พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวภู มิพ ลอดุ ล ยเดช อ้างใน
วารสารวงการครู , 2547, หน้า 1) นอกจากครู จะถ่ายทอดความรู ้ ดา้ นวิชาการ อันเป็ นเครื่ องมื อที่จะใช้ในการ
ประกอบอาชี พแล้ว ครู ยงั มี หน้าที่ สําคัญคื อ ชี้ แนะให้เยาวชนรู ้ จัดเลื อกสรรสิ่ งที่ เป็ นประโยชน์แก่การพัฒนา
ตนเอง และปลูกฝั งความคิ ดที่ ดีงาม สร้ างสรรค์ เป็ นพื้นฐานให้เยาวชนเติ บโตขึ้นเป็ นคนดี มี คุณธรรม มี
ความสามารถที่จะเป็ นที่พ่ ึงของตน ของครอบครัว ขยายไปถึงชุมชนได้ (พระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราช
กุมารี , 2545, ปกใน) ครู จะต้องมีท้ งั ความรู ้ เนื้อหาที่แม่นยํา ถูกต้องทันสมัย และมีวิธีการสอนที่น่าสนใจ ชวน
ให้ติดตาม รวมทั้งต้องมีคุณธรรมที่ครู พงึ มีต่อนักเรี ยน เช่น ความเมตตากรุ ณา ความเอื้ออาทร ความเอาใจใส่ ใน
การสอน ความอดทน เป็ นต้น ให้ ส มกับ ที่ ถื อ กัน ว่ า ครู บา อาจารย์ เป็ นที่ ส องรองจากบิ ด า มารดา
(พระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี , อ้างในวงการครู , 2547,หน้า 14) ครู ตอ้ งทําให้เด็กรุ่ นใหม่กล้าพูด
กล้าคิด และกล้าทํางานร่ วมกัน ครู ตอ้ งกระตุน้ ให้นักเรี ยนคิดอยู่ตลอดเวลา นักเรี ยนจึงจะเก่ง ครู ตอ้ งให้เด็ก
ค้นคว้าหาความรู ้ในสิ่ งที่เขาต้องการได้อย่างไม่สิ้นสุ ด เช่น อินเตอร์ เน็ต หรื อห้องสมุด (ทักษิณ ชินวัตร, อ้างใน
รายงานปฏิรูปการศึกษา, 2547, หน้า 4) ครู ตอ้ งพัฒนาตนเองมากพอควร ต้องเป็ นผูช้ าํ นาญพิเศษ (specialist) มี
วิธีการสอนแบบใหม่ มีการใช้สื่อ ในที่น้ ี ไม่ได้หมายถึงสื่ อสิ่ งพิมพ์อย่างเดี ยว แต่เป็ นสื่ อ ICT ด้วย เพราะ
ความรู ้ท้ งั หลายจะวิ่งเข้ามาหาจากทัว่ ทุกมุมโลก (อดิศยั โพธารามิก, อ้างในวงการครู , 2547, หน้า 19)
ในการปฏิรูปครู มุ่งหวังพัฒนาระบบส่ งเสริ มวิชาชี พครู ทําให้ครู มีอิสระและศักดิ์ ศรี มากขึ้น ครู มี
รายได้เพิ่มขึ้น มีจริ ยธรรมและสวัสดิการ (ประเวศ วะสี , 2541,หน้า 70)
ดังนั้นครู ในยุคปฏิ รูป จะต้องมีความพร้ อมในตนเอง คือความรู ้ ความสามารถ ซึ่ งไม่ เพียงความรู ้
ความสามารถในศาสตร์ ของตนเท่านั้น แต่ยงั ต้องมี ความรู ้ ความสามารถสื่ อเทคโนโลยี นอกจากนั้นยังต้องมี
คุณธรรม และทักษะในการถ่ายทอดวิชาความรู ้ ปลูกฝังความดีงาม ความคิดสร้างสรรค์ ส่ งเสริ มการค้นคว้าหา
ความรู ้ ด้วยตนเองให้แก่ นักเรี ยน ด้วยความเมตตา เอื้ออาทรและเอาใจใส่ เพื่อประโยชน์สูงสุ ดคือเยาวชนมี
คุณภาพ ขยายถึงชุมชนและประเทศชาติมีความเจริ ญก้าวหน้า
ด้วยความคาดหวังที่ตอ้ งการให้เป็ นจริ งด้วยการปฏิรูป แต่ครู ยงั ต้องประสบกับปั ญหาอุปสรรคต่าง ๆ
สมัยนี้ครู โดนปลดอาวุธเสี ยแล้ว ถูกห้ามตีนกั เรี ยน ครู คนไหนที่ยงั อนุรักษ์นิยม ลงไม้กบั ลูกศิษย์ โอกาสที่จะขึ้น
โรงพักกลายเป็ นจําเลย ต้องเสี ยค่าปรับ ค่าทําขวัญ อยูแ่ ค่เอื้อม (สุ ขมุ นวลสกุล, อ้างในวงการครู , หน้า 8)
จากข้อ มู ล ดัง กล่ า วจะเห็ น ได้ว่ า สั ง คมฝากความหวัง ไว้กับ ครู ซึ่ งในเวลาเดี ย วกัน กระแสสั ง คม
เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ ว รัฐธรรมนูญให้สิทธิ ประชาชนอย่างเต็มที่ ในขณะที่ครู ไม่มีสิ่งใดมารองรับความพร้อม
ของตนเองเลย ครู หลายคนถูกสอบสวน ถูกร้องเรี ยน ทําให้ครู หมดกําลังใจ เมื่อมีโครงการออกก่อนเกษียณ ครู
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ที่ไม่ตอ้ งการปรับไปกับการปฏิรูปก็พร้อมใจกันเข้าร่ วมโครงการจํานวนมาก จากรายงานในปี 2544มีจาํ นวนถึง
36,938 คน(ชนิดา รักษ์พลเมืองและคณะ, 2548, หน้า 46) ทําให้จาํ นวนครู ลดน้อยลงอย่างกะทันหัน อัตรากําลัง
ไม่เพียงพอ จาการสรุ ปผลการดําเนิ นงาน 9 ปี ของการปฏิรูปการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การขาด
แคลนครู ทั้งเชิงปริ มาณและคุณภาพจํานวน 60,000 คน (สํานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา, 2552, หน้า 13)
สําหรั บสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุ งเทพมหานครเขต 3 มี ครู ขาดจากเกณฑ์ถึง 797 คน (สพท.3, 2549)
ผูว้ ิ จัยจึ ง ต้องการศึ กษาผลการปฏิ รู ป การศึ ก ษาในด้า นการปฏิ รู ป ครู และบุ คลากรทางการศึ กษาที่ มี ต่อ ครู ใ น
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่กรุ งเทพมหานครเขต 3 ซึ่ งผูว้ ิจยั สังกัดอยู่ และเปรี ยบเทียบผล
การปฏิรูปการศึกษาต่อครู ในระดับช่ วงชั้นที่ 1-2 กับครู ในระดับช่ วงชั้นที่ 3-4 ซึ่ งกระทรวงศึกษาธิ การดําเนิ น
นโยบายการปฏิ รูปการศึ กษาด้วยนโยบายเดี ยวกัน เพื่อหาแนวทางในการเสนอแนะการแก้ปัญหา เพื่อครู จะ
สามารถมีความพร้อมในตนเองในการทําหน้าที่สร้างสรรค์เยาวชนให้มีคุณภาพ และประเทศชาติเจริ ญก้าวหน้า
ในที่สุด
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาผลของนโยบายปฏิรูปการศึกษา ด้านครู และบุคลากรทางการศึกษา ต่อครู ในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษากรุ งเทพมหานครเขต 3
2. เพื่ อ เปรี ยบเที ย บผลของนโยบายปฏิ รู ป การศึ ก ษา ด้า นครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาต่ อ ครู ใ น
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่ วงชั้นที่ 1 - 2 กับครู ช่วงชั้นที่ 3 - 4 ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษา
กรุ งเทพมหานครเขต 3
3.เพื่อศึกษาปั ญหาและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปั ญหาการปฏิรูปการศึกษาของครู ในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษากรุ งเทพมหานครเขต 3
ขอบเขตของการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงสํารวจที่ศึกษาจากครู ในสังกัดสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษา
กรุ งเทพมหานครเขต 3 ในปี การศึกษา 2552 มีขอบเขตการศึกษาดังต่อไปนี้
1. ขอบเขตประชากร และกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ได้แก่ครู ในสังกัดสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเขตพื้นที่การศึกษา
กรุ งเทพมหานคร เขต3 จํานวน 3,540 คน
กลุ่มตัวอย่าง กําหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของเกรจซี และมอร์ แกน ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
จํานวน 340 คน และสุ่ มตัวอย่างโดยวิธีสุ่มแบบง่าย
2. ขอบเขตด้านเนื้อหา คือนโยบายการปฏิรูปการศึกษาด้านการปฏิรูปครู และบุคลากรทางการศึกษา
(กระทรวงศึกษาธิการ 2542, หน้า24-30)
มีความตระหนักต่อวิชาชีพครู
มีคุณภาพตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
มีความเข้าใจในการจัดทําหลักสูตร
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มีความสามารถในการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง
มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานและรายงานสู่ สาธารณชน
3. ขอบเขตกาลเวลา
ดําเนิ นการเก็บ รวบรวมข้อมู ล และวิเคราะห์ ขอ้ มู ลในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2552 คื อ
ระหว่างเดือนพฤศจิกายน
2552 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2553

เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ใช้เครื่ องมือที่เป็ นแบบสอบถาม (questionnaire) สําหรับเก็บข้อมูลจากครู จาํ นวน
1 ฉบับ โดยแบ่งออกเป็ น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบ โดยสอบถามเกี่ยวกับตําแหน่งที่ดาํ รงอยูใ่ น
ปัจจุบนั ประสบการณ์ในการทํางาน ระดับช่วงชั้นที่จดั การศึกษา มีลกั ษณะเป็ นแบบเลือกตอบ (checklist)
ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับผลของการปฏิรูปการศึกษาด้านการปฏิรูปครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาที่มีต่อครู ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีลกั ษณะเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) ที่ผวู ้ ิจยั สร้าง
ขึ้น จากกรอบแนวคิดเกี่ยวกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิ การ พุทธศักราช 2542 แต่ละ
ข้อมี 5 ระดับ ตามแนวคิดของ Likert จํานวน 65 ข้อ
1. ด้านความตระหนัก จิตวิญญาณและจรรยาบรรณวิชาชีพ 24 ข้อ
2. ด้านคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพ 20 ข้อ
3. ด้านการจัดทําหลักสูตร และจัดกระบวนการเรี ยนการสอนที่ยดึ ผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง 8 ข้อ
4. ด้านการพัฒนาตนเอง 8 ข้อ
5. ด้านการประเมินผล 3 ข้อ
6. ด้านการรายงานผล 2 ข้อ
ตอนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามชนิดปลายเปิ ด (opened end questionnaire) เกี่ยวกับปั ญหาจากผลการปฏิรูป
และข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาจากการปฏิรูปการศึกษาด้านการปฏิรูปครู และบุคลากรทางการศึกษา
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามดําเนินการวิเคราะห์โดยแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็ น 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยนําข้อคําถามตอน
ที่ 1มาแจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละ และนําเสนอเป็ นตารางประกอบความเรี ยงท้ายตาราง
ตอนที่ 2 ข้อมูลความคิดเห็นของครู ที่ได้รับผลจากการปฏิรูปการศึกษาด้านการปฏิรูปครู และบุคลากร
ทางการศึ กษาในสถานศึ กษาขั้นพื้ นฐานสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่ ก ารศึก ษากรุ ง เทพมหานครเขต 3 โดยนํา
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ข้อความตอนที่ 2 มาหาค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เกณฑ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์หา
ค่าเฉลี่ย ใช้ตามเกณฑ์เฉลี่ยของเบสท์ (Best, 1970, หน้า 190) โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตอนที่ 3 เปรี ยบเทียบความคิดเห็นของครู ที่ได้รับผลจากนโยบายการปฏิรูปการศึกษาด้านการปฏิรูปครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุ งเทพมหานครเขต 3
จําแนกตามระดับช่วงชั้นในการจัดการศึกษา โดยนํามาทดสอบความแตกต่างด้วยค้าสถิติ t-test และนําเสนอเป็ น
ความเรี ยงท้ายตามราง
ตอนที่ 4 ปั ญหาและแนวทางแก้ไขปั ญหาจากผลการปฏิรูปการศึกษาด้านการปฏิรูปครู และบุคลากร
ทางการศึกษาในถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุ งเทพมหานครเขต 3 เกณฑ์ที่ใช้ใน
การวิเคราะห์เนื้อหาและนําเสนอ โดยการแจกแจงความถี่ค่าร้อยละ และจัดอันดับคําตอบของผูต้ อบแบบสอบถาม
สรุปผลการวิจยั
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของครู พบว่า สถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม อายุราชการตํ่ากว่า 5 ปี มีร้อยละ
25.1 5-10 ปี มีร้อยละ 10.1 11-15 ปี มีร้อยละ 6.1 และ 16 ปี ขึ้นไปร้อยละ 58.7 ตําแหน่งหน้าที่ปัจจุบนั ครู ในช่วง
ชั้นที่ 1-2 ร้อยละ 20.8 ครู ในช่วงชั้นที่ 3-4 ร้อยละ 79.2
ตอนที่ 2 ผลของนโยบายการปฏิรูปการศึกษาด้านครู และบุคลากรทางการศึกษาต่อครู ในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุ งเทพมหานครเขต 3 มีดงั นี้คือ 1.ผลโดยรวมทุกด้านส่ งผลต่อครู อยู่
ในระดับมาก ( X = 3.92 ) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ด้านความตระหนักและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ( X = 4.33 ) และค่าเฉลี่ยตํ่าสุ ดคือ ( X = 3.60 ) ด้านการพัฒนาตนเอง เมื่อพิจารณาแต่ละด้านสรุ ปผลได้
ดังนี้
1.1 ด้านความตระหนัก และจรรยาบรรณวิช าชี พโดยรวมมี ผ ลอยู่ในระดับ มาก
( X = 4.33 ) เมื่ อ พิจ ารณารายข้อพบว่า ค่ า เฉลี่ ย สู งสุ ด คื อ ยึด มั่น ในการปกครองระบบประชาธิ ปไตย อัน มี
พระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข ( X = 4.33 ) ค่าเฉลี่ยตํ่าสุ ด 2 อันดับคือ มีความรู ้เกี่ยวกับทฤษฏีการเรี ยนรู ้ และ
แนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการเรี ยนรู ้ และอันดับสุ ดท้ายคือการมีส่วนร่ วมกับนักเรี ยน ศิษย์เก่า ผูป้ กครอง และกรรมการ
สถานศึกษา ในการพัฒนาโรงเรี ยน
1.2 ด้านคุณภาพมาตรฐานวิชาชี พโดยรวมมีผลอยู่ในระดับมาก ( X = 4.09 ) เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อพบว่าค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือมีคุณวุฒิไม่ต่าํ กว่าปริ ญญาตรี ( X = 4.68 ) ค่าเฉลี่ยตํ่าสุ ดคือ การ
เป็ นวิทยากร กรรมการให้ความรู ้ในโอกาสต่าง ๆ ( X = 2.98 )
1.3 ด้า นการจัด ทําหลัก สู ต รและจัด กระบวนการเรี ยนการสอนที่ ยึด ผูเ้ รี ย นเป็ น
ศูนย์กลาง เมื่อพิจารณาโดยรวมมีผลอยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.92 ) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ค่าเฉลี่ยสู งสุดคือ
การทําสาระการเรี ยนรู ้ ( X = 4.18 ) ค่าเฉลี่ยตํ่าสุ ดคือผลิตและพัฒนาสื่ อการเรี ยนการสอนตลอดจนนําเทคโนโลยี
ที่เหมาะสม และทันสมัยมาใช้ในการ พัฒนาคุณภาพการเรี ยนการสอน( X = 3.62 )
1.4 ด้านการพัฒนาตนเอง เมื่ อพิจารณาโดยรวมมีผลอยู่ในระดับมาก ( X = .60)
พิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ค่าเฉลี่ยสู งสุ ดคือ การเลื่อนวิทยฐานะตามความเหมาะสม ( X = 4.07) ค่าเฉลี่ยตํ่าสุ ดคือ
การรับทุนการศึกษา อบรม ดูงาน ทุนการวิจยั และเงินประจําตําแหน่ง ( X = 2.95 )
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1.5 ด้านการประเมิ นผล เมื่ อพิจารณาโดยรวมมี ผลอยู่ในระดับมาก ( X = 3.80)
พิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ค่าเฉลี่ยสู งสุดคือ การประเมินภายนอก มีการนําผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุ งแก้ไข
( X = 3.86 ) ค่าเฉลี่ยตํ่าสุดคือ มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานเพื่อการวิจยั และพัฒนา ( X = 3.66 )
1.6 ด้านการรายงานผล เมื่อพิจารณาโดยรวมมีผลอยู่ในระดับมาก ( X = 3.75)
พิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ค่าเฉลี่ยสู งสุ ดคือ การจัดระบบการรายงานผลการปฏิบตั ิงานระดับชั้นเรี ยน, โรงเรี ยน
และเขต ( X = 3.80) ค่าเฉลี่ยตํ่าสุ ดคือการรายงานผลการปฏิบตั ิงานสู่ สาธารณชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
( X = 3.70)
2 ผลการเปรี ยบเทียบผลของนโยบายการปฏิรูปการศึกษาด้านครู และบุคลากรทางการศึกษาต่อ
ครู ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่ 1-2 กับครู ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 3-4 ในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุ งเทพมหานครเขต 3 พบว่า โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
3. ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาการปฏิรูปการศึกษาด้านครู และบุคลากรทางการศึกษาของ
ครู ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุ งเทพมหานครเขต 3 มีดงั นี้ 3.1 ปั ญหาการ
ปฏิรูปการศึกษาด้านการปฏิรูปครู และบุคลากรทางการศึกษาของครู ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษา
กรุ ง เทพมหานคร เขต 3 ความถี่ สู ง สุ ด คื อ ภาระงานด้า นเอกสารมี ม ากทํา ให้เ วลาในการพัฒ นาผู เ้ รี ย นน้อ ย
(ค่าความถี่ = 52) และรองลงมาคือ การส่ งเสริ มเทคโนโลยีกบั ร.ร ที่ยงั ไม่พร้อมทําให้สูญเปล่า (ค่าความถี่ = 40 )
การมีส่วนร่ วมของผูป้ กครองในการเรี ยนการสอนทําให้ครู ปกครองนักเรี ยนไม่ได้ (ค่าความถี่ = 37 )
3.2 แนวทางแก้ไขปั ญหาการปฏิรูปการศึกษาด้านการปฏิรูปครู และบุคลากรทางการศึกษาของครู ใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษากรุ งเทพมหานคร เขต 3 พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการปั ญหา
ที่มีค่าความถี่สูงสุ ดคือ การประเมินเน้นคุณภาพ เชิงประจักษ์ ซึ่ งลดภาระงานเอกสาร (ค่าความถี่ = 52) รองลงมา
คือ เตรี ยมความพร้อมอบรมครู ให้มีความรู ้และทักษะทางเทคโนโลยี (ค่าความถี่ = 40 ) ประชุมผูป้ กครองทําตาม
ความเข้าใจในการมีส่วนร่ วมของผูป้ กครอง (ค่าความถี่ = 37 )
การอภิปรายผล

1. ผลการศึกษาผลของนโยบายการปฏิรูปการศึกษาด้านครู และบุคลากรทางการศึกษาส่ งผลต่อครู ใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุ งเทพมหานครเขต 3 โดยรวมส่ งผลต่อครู อยูใ่ น
ระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิ การได้ดาํ เนิ นการมาอย่างเป็ น
ระบบต่อเนื่ อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 ก่อนจะมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 ( ฉบับ
ปรับปรุ ง พ.ศ. 2545 ) และเมื่อประกาศใช้กฎหมายฉบับดังกล่าว กระบวนการดําเนินการดําเนินการปฏิรูปก็มีความ
ชัดเจนขึ้นเป็ นลําดับ ทําให้ผลการปฏิรูปการศึกษาด้านครู และบุคลากรมีคุณภาพและมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ ึน ซึ่ ง
สอดคล้องกับ รายงานการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการปฏิรูปการศึกษาของศูนย์วิเคราะห์สภาวะและ
แนวโน้มการศึกษา ( กระทรวงศึกษาธิ การ 2549 หน้า 40-45 ) เห็นว่าครู มีความรู ้และวุฒิการศึกษาสู งขึ้น มีการ
พัฒนาตนเอง เพิ่มพูนความรู ้ใหม่ ๆ ในการจัดการเรี ยนการสอนมากขึ้น การนําสื่ อต่าง ๆ มาใช้ได้อย่างเหมาะสม
และมีการส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนสามารถศึกษาหาความรู ้ดว้ ยตนเอง
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ผลการศึกษาผลของนโยบายการปฏิ รูปการศึกษาด้านครู และบุ คลากรทางการศึกษาส่ งผลต่อครู ใ น
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุ งเทพมหานครเขต 3 จําแนกเป็ นรายด้านมีดงั นี้
1.1 ด้านความตระหนัก และจรรยาบรรณวิชาชีพ พบว่าผลต่อครู โดยรวมมีผลอยูใ่ นระดับมาก
ทั้งนี้เพราะครู ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุ งเทพมหานครเขต 3 มีอายุราชการ
16 ปี ขึ้นไป คิดเป็ นร้อยละ 58.7 ซึ่ งเป็ นผูอ้ ยูใ่ นวิชาชี พมานานจึงมีความตระหนักในวิชาชีพของตน ในการปฏิบตั ิ
หน้าที่เป็ นผูพ้ ฒั นานักเรี ยนให้มีความเจริ ญงอกงามทั้งทางกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม ด้วยความปรารถนาดี และ
ครู พฒั นาตนเองให้มีความรู ้ความสามารถ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีผลงานที่มีคุณภาพ โดยมีการวางแผนการ
ทํางานและมี ส่วนร่ วมในการพัฒนาโรงเรี ยนและสังคมโดยรวม นอกจากนี้ ทางสํานักงานเขตพื้นที่การศึ กษา
กรุ งเทพมหานครเขต 3 ยังได้มีโครงการอบรม ประชุม สัมมนา เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มความรู ้และเป็ นแนวทางการ
ปฏิบตั ิและมีโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติเพือ่ เป็ นขวัญกําลังใจ ซึ่งปฏิบตั ิเป็ นประจําทุกปี
ผลของนโยบายการปฏิ รู ป การศึ ก ษาด้า นครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาส่ ง ผลต่ อ ครู ใ น
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุ งเทพมหานครเขต 3 ด้านความตระหนัก และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ ค่าเฉลี่ยสู งสุ ดคือ ยึดมัน่ ในการปกครองระบอบประชาธิ ปไตย อันมี
พระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข ทั้งนี้ เป็ นเพราะรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 มาตรา 81
ระบุถึงการจัดการศึกษาที่ปลูกฝังจิตสํานึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิ ปไตย อันมี
พระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ( ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2545 )
มาตรา 23 เกี่ ย วกับ แนวการจัด การศึ ก ษาในด้า นความรู ้ ด้า นสั ง คมและการเมื อ งการปกครองในระบอบ
ประชาธิ ปไตย อันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข ในการจัดการเรี ยนรู ้ ครู จึงมุ่งปลุกฝังประชาธิ ปไตย ทั้งใน
กิจกรรมการเรี ยนการสอนวิชาต่าง ๆ และในกิจกรรมการปกครองในโรงเรี ยนเพื่อให้ได้มีความรู ้ ที่ถูกต้องและ
จิตสํานึกเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข ค่าเฉลี่ยตํ่าสุ ดคือการ
มีส่วนร่ วมกับนักเรี ยน ศิษย์เก่า ผูป้ กครอง และกรรมการสถานศึกษา ในการพัฒนาโรงเรี ยน ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะ
พื้นที่การศึกษากรุ งเทพมหานครเขต 3 มีสภาพสังคมที่เศรษฐกิจรัดตัวจึงขาดการสัมพันธ์กนั ระหว่างครู กบั ศิษย์เก่า
ผูป้ กครองและกรรมการสถานศึกษา และภาระงานของครู มีมาก จึงทําให้ไม่มีเวลาในการสัมพันธ์เพื่อการพัฒนา
มากนัก
1.2 ด้านคุณภาพมาตรฐานวิชาชี พ พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ เพราะเขตพื้นที่
การศึกษากรุ งเทพมหานครเขต 3 ได้คดั เลือกเพือ่ บรรจุครู และบุคลากรตามเกณฑ์ที่กาํ หนด เพื่อให้ได้บุคลากรที่ได้
มาตรฐาน ส่ วนครู ที่ประจําการอยู่แล้ว สํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษากรุ งเทพมหานครเขต 3 ได้จัดการอบรม
ประชุ ม สัมมนา และส่ งเสริ มการศึกษาเพิ่มเติ ม เพื่อพัฒนาความรู ้ ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชี พ ได้แก่
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ความรู ้เกี่ยวกับจิตวิทยาการเรี ยนรู ้ การบริ หารจัดการ การพัฒนาสื่ อ การจัดการ
เรี ยนรู ้ที่นาํ ไปสู่ การพัฒนาผูเ้ รี ยนที่ถาวร การทําวิจยั ชั้นเรี ยน การวัดประเมินผลตามสภาพจริ ง และรายงานผลการ
เรี ยนรู ้อย่างเป็ นระบบ ประกอบกับโรงเรี ยนในเขตพื้นที่การศึกษากรุ งเทพมหานคร อยูใ่ กล้แหล่งเรี ยนรู ้ ทรัพยากร
และความเจริ ญ นักเรี ยน ผูป้ กครองและชุมชนมีความมุ่งหวังให้ครู มีมาตรฐานสูง เป็ นแรงผลักดันให้ครู ตอ้ งพัฒนา
ตนเอง สอดคล้องกับรายงานการวิจยั เรื่ องการศึกษา ปั จจัยที่ส่งเสริ มและพัฒนาคุณลักษณะของครู ประถมศึกษา
และมัธยมศึ กษาตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชี พครู ( กองวิ จัยทางการศึกษา กรมวิชาการ, 2535) พบว่า ปั จจัย ที่
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ส่ งเสริ มให้ครู บรรลุเป้าหมายของการเป็ นครู ที่ดี ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู มี 5 ปั จจัยหลักได้แก่ เงินเดือนครู
การจัดบรรยากาศในโรงเรี ยน ครู ผสู ้ อนเอง นักเรี ยนและชุมชน
ผลของนโยบายการปฏิ รู ปการศึ ก ษาด้า นครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาส่ ง ผลต่ อ ครู ใ น
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุ งเทพมหานครเขต 3 ด้านคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพ
เมื่ อ พิจ ารณาเป็ นรายข้อ ค่ า เฉลี่ ย สู งสุ ด คื อ มี คุ ณ วุฒิ ไ ม่ ต่ าํ กว่ าปริ ญญาตรี ทั้งนี้ เป็ นเพราะสํานัก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษากรุ งเทพมหานครเขต 3 ได้กาํ หนดเกณฑ์การศึกษาปริ ญญาตรี ในการสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุครู
และบุคลากร ดังนั้นครู ทุกคนจึงมีคุณวุฒิไม่ต่าํ กว่าปริ ญญาตรี ข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุ ด อยู่ในระดับปานกลางคือเป็ น
วิทยากร หรื อกรรมการให้ความรู ้ในโอกาสต่าง ๆ ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะภาระหน้าที่หลักของครู โดยทัว่ ไปคือ จัดการ
เรี ยนรู ้ให้กบั นักเรี ยนตามที่ได้รับมอบหมายจากผูบ้ งั คับบัญชาเต็มเวลาจึงทําให้ครู ตอ้ งอยู่กบั ภาระงานหลัก ทําให้
ไม่มีเวลาและโอกาสสําหรับงานอื่น ประกอบกับงานวิทยากร และกรรมการให้ความรู ้น้ นั เป็ นภาระงานสําหรับครู
ที่มีหน้าที่ประสานงานกลุ่มสาระต่าง ๆ ดังนั้นครู ส่วนใหญ่จึงไม่มีโอกาสได้ปฏิบตั ิในข้อนี้
1.3 ด้านการจัดทําหลักสู ตรและจัดกระบวนการเรี ยนการสอนที่ยดึ ผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง พบว่า
ผลต่อครู โดยรวมมีผลอยูใ่ นระดับมาก ทั้งนี้เพราะครู ผสู ้ อนทุกคนได้รับการพัฒนาโดยการฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
เกี่ยวกับการจัดทําหลักสู ตรสถานศึกษา การจัดทําแผนการเรี ยนรู ้ การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ และแสวงหาความรู ้
จากแหล่งเรี ยนรู ้ ในรู ปแบบและวิธีการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับวิธีชีวิต และวัฒนธรรมประเพณี ของไทย ซึ่ ง
เป็ นไปตามแนวการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของชาติของสํานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา ( 2548
หน้า 12 ) ที่ระบุว่าครู เป็ นปั จจัยสําคัญในการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ ครู จะต้องได้รับการ
พัฒนาอย่างเป็ นระบบต่อเนื่ อง เพื่อสร้ างความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชี พ เพื่อจัดการเรี ยนรู ้ให้ผูเ้ รี ยนเห็น
แบบอย่างที่ดี ได้ฝึกการคิดได้เรี ยนรู ้จากประสบการณ์ตรงที่หลากหลาย ตรงตามความต้องการ และมีความสุ ขใน
การเรี ยนรู ้
ผลของนโยบายการปฏิ รู ปการศึ ก ษาด้า นครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาส่ ง ผลต่ อ ครู ใ น
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุ งเทพมหานครเขต 3 ด้านการจัดทําหลักสู ตรและจัด
กระบวนการเรี ยนการสอนที่ยึดผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ ค่าเฉลี่ยสู งสุ ดคือการทําสาระการ
เรี ยนรู ้ ทั้งนี้ เพราะกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ ครู จะต้องรู ้ ว่าตนจะสอนอะไร และสอนอย่างไร เพื่อพัฒนาความ
คิดเห็นของผูเ้ รี ยนอย่างเป็ นระบบ และสร้างสรรค์ ตามที่ทิศพา แขมณี และคนอื่น ๆ
( 2545 หน้า 66 )
กล่าวว่า ครู ที่สอนดีมกั เป็ นครู ที่มีการเตรี ยมการสอนมาก่อน มีการจัดเตรี ยมสื่ อ วัสดุ และอุปกรณ์ให้พร้อม ซึ่ งจะ
ช่วยให้ครู สามารถสอนได้อย่างมีคุณภาพเพิม่ ขึ้น ในทํานองเดียวกัน ลิปปนนท์ เกตุทตั ( 2539 หน้า 9-10 ) กล่าวว่า
ครู ยคุ ใหม่ตอ้ งปรับบทบาทของตนเองจากครู เป็ นศูนย์กลางในการเรี ยนการสอน มาเป็ นนักเรี ยนเป็ นสําคัญ ซึ่ งครู
ต้องทําความเข้าใจหลักสูตร เพื่อจัดกิจกรรมตรงตามความต้องการของหลักสู ตร ตรงตามความต้องการของผูเ้ รี ยน
เน้นวิธีการเรี ยนรู ้มากกว่าการสอนจํา นํานวัตกรรมและวิธีการมาใช้อย่างหลากหลาย เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เกิดการ
เรี ยนรู ้อย่างเต็มศักยภาพ ข้อที่มีคา่ เฉลี่ยตํ่าสุ ด คือ การผลิตและพัฒนาสื่ อการเรี ยนการสอน ตลอดจนนําเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมและทันสมัยมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการเรี ยนการสอน ทั้งนี้เป็ นเพราะภาระงานของครู มีมากทําให้
การผลิ ต และพัฒนาสื่ อการเรี ย นการสอนตลอดจนนําเทคโนโลยีที่ เหมาะสมและทันสมัยมาใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการเรี ยนการสอนน้อยไป
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1.4 ด้า นการพัฒ นาตนเอง พบว่ า ผลต่ อ ครู โดยรวมอยู่ ใ นระดับ มาก ทั้ง นี้ เพราะครู ใ น
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุ งเทพมหานครเขต 3 ได้รับการพัฒนาโดยการอบรม
ศึกษา ประชุ มสัมมนา และสนับสนุนให้เป็ นสมาชิกชมรมวิชาชี พโดยทัว่ ถึงกัน ได้รับการส่ งเสริ มในการจัดการ
เรี ยนรู ้และการวิจยั ชั้นเรี ยนเพือ่ คุณภาพในการเรี ยนการสอนโดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุ งเทพมหานครเขต
3 ได้กาํ หนดกลยุทธ์ การพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู ้ ความสามารถในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้เต็มตาม
ศักยภาพ ด้านตัวครู เองมีความต้องการพัฒนาตนเอง เพื่อสามารถพัฒนาผูเ้ รี ยนได้ตามมาตรฐาน ซึ่ งสอดคล้องกับ
รายงานการวิจยั เรื่ องสภาพปัจจุบนั และความต้องการพัฒนาตนเอง ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ( สิ ริรัตน์ งิ้ว
โสม. 2545 ) พบว่าครู ผสู ้ อนมีความต้องการในการพัฒนาตนเองตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
ผลของนโยบายการปฏิ รู ป การศึ ก ษาด้า นครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาส่ ง ผลต่ อ ครู ใ น
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุ งเทพมหานครเขต 3 ด้านการพัฒนาตนเอง เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ ค่าเฉลี่ยสู งสุ ดคือ การเลื่อนวิทยฐานะตามความเหมาะสม ทั้งนี้เป็ นเพราะทางสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษากรุ งเทพมหานครเขต 3 ได้ให้การสนับสนุ นในการประเมิ นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ โดยการอบรม
สัมมนาให้ความรู ้ เป็ นระยะๆ ค่าเฉลี่ยตํ่าสุ ดคือ การรั บทุนการศึกษา อบรม ดูงาน ทุนการวิจัย และเงินประจํา
ตําแหน่ ง ทั้งนี้ เพราะ จํานวนครู ในเขตพื้นที่มีจาํ นวนมาก งบประมาณมีจาํ นวนน้อย และการเบิกจ่าย มีระเบียบ
วิธีการที่ยุ่งยาก เฉพาะทุนการศึกษา อบรม ดูงาน ทุนการวิจยั ส่ วนเงินประจําตําแหน่ งนั้นมีระบบการเบิกจ่ายที่
แน่นอนอยูแ่ ล้ว
1.5 ด้านการประเมินผล พบว่า ผลต่อครู โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เพราะการประเมินผล
เป็ นปั จจัยสําคัญในการปฏิ บตั ิงานและในการปฏิ รูปการศึกษา มี การประเมิ นทั้งภายใน เพื่อวิเคราะห์ทบทวน
ประเมินตนเอง และการประเมินภายนอกโดยองค์กรภายนอก ทั้งนี้ เพื่อการวิจยั และพัฒนาการปฏิบตั ิงานให้ได้
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ทางสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุ งเทพมหานครเขต 3 ได้ดูแลการวิเคราะห์
ทบทวนประเมินตนเอง ก่อนการประเมินภายนอก ทําให้มีการทบทวนปรับปรุ งให้มีคุณภาพอยูเ่ สมอ
ผลของนโยบายการปฏิ รู ป การศึ ก ษาด้า นครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาส่ ง ผลต่ อ ครู ใ น
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุ งเทพมหานครเขต 3 ด้านการประเมินผล เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ ค่าเฉลี่ยสู งสุดคือ การประเมินภายนอก มีการนําผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุ งแก้ไข ทั้งนี้
เป็ นเพราะนโยบายการปฏิรูปการศึกษาเป็ นสิ่ งที่ตอ้ งดําเนิ นการและมีกาํ หนดการที่แน่นอน สําหรับการประเมิน
ภายนอก เป็ นนโยบายหนึ่ งที่ตอ้ งดําเนินการทุกโรงเรี ยน เพื่อตรวจสอบคุณภาพ และพัฒนาให้ได้มาตรฐาน โดย
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ( องค์กรมหาชน ) สมศ. ดังนั้นครู ทุกคนจึงมีส่วนร่ วม
ในการประเมินตนเอง เพือ่ การประเมินภายนอก ค่าเฉลี่ยตํ่าสุ ดคือมีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานเพื่อการวิจยั และ
พัฒนา ทั้งนี้เป็ นเพราะภาระงานครู มาก การเรี ยนการสอนที่เป็ นภาระงานประจําก็มากพอแล้วจึงไม่มีเวลาสําหรับ
การวิจยั สอดคล้องกับรายงานการวิจยั เรื่ องสภาพและปั ญหาการปฏิรูปการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ ( จิราพร
ชูมณี. 2546 ) พบว่าการใช้กระบวนการวิจยั เป็ นเครื่ องมือในการพัฒนาการเรี ยนการสอนน้อยที่สุด
1.6 ด้านการรายงานผล พบว่า ค่าเฉลี่ยโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ทั้งนี้เป็ นเพราะความตระหนัก
ในการดําเนินงานตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาและจะต้องรายงานผลการดําเนิ นงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เป็ นประจําทุกปี
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ผลของนโยบายการปฏิ รู ปการศึ ก ษาด้า นครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาส่ ง ผลต่ อ ครู ใ น
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุ งเทพมหานครเขต 3 ด้านการรายงานผล เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ ค่าเฉลี่ยสู งสุ ดคือ การจัดระบบการรายงานผลการปฏิบตั ิงานระดับชั้นเรี ยน, โรงเรี ยนและเขต
ทั้งนี้เป็ นเพราะการดําเนินงานตามแนวปฏิรูปมีระบบการรายงานผลการปฏิบตั ิงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังนั้น
ครู ทุ ก คนจึ ง ต้อ งมี ส่ ว นร่ ว มกับ ทางโรงเรี ย นในการจัด ระบบการรายงานผล เพื่ อ ให้ส ามารถรายงานผลการ
ปฏิ บตั ิ งานได้ถูกต้องตามระดับชั้น โรงเรี ยน และเขตพื้นที่การศึกษา ค่าเฉลี่ยรองลงมาคือการรายงานผลการ
ปฏิบตั ิงานสู่ สาธารณชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งนี้เพราะในการรายงานผลการปฏิบตั ิงานสู่ สาธารณชนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ใช่หน้าที่โดยตรงของครู
2. ผลการเปรี ยบเทียบผลของนโยบายการปฏิรูปการศึกษาด้านครู และบุคลากรทางการศึกษาต่อครู ใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่ 1-2 กับครู ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่ 3-4 ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี่เป็ น
เพราะนโยบายการพัฒนาครู และนโยบายการปฏิบตั ิงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุ งเทพมหานครเขต 3
สําหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่ 1-2 และช่วงชั้นที่ 3-4 เป็ นนโยบายเดียวกัน และครู ที่อยูใ่ นสถานศึกษา
ทั้ง 2 กลุ่มก็เป็ นครู ที่มีอายุราชการใกล้เคียงกัน จึงทําให้การปฏิรูปส่งผลไม่แตกต่างกัน
3. ผลการศึกษาปั ญหาการปฏิรูปการศึกษาด้านครู และบุคลากรทางการศึกษาของครู ในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุ งเทพมหานครเขต 3 พบว่าปั ญหาที่มีค่าความถี่สูงสุ ดคือ ภาระงาน
ด้านเอกสารมีมากทําให้เวลาในการพัฒนาผูเ้ รี ยนน้อย ทั้งนี้เพราะในการปฏิรูปการศึกษา มีการประเมินแต่ละครั้ง
จะมี เ อกสารเป็ นหลัก ในการประเมิ น ทําให้ค รู ต ้องทํา งานเอกสาร ซึ่ งเป็ นงานละเอี ย ดและต้อ งใช้เ วลา ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจยั เรื่ องการศึกษาปั จจัยที่ส่งเสริ มและพัฒนาคุณลักษณะของครู ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ตามเกณฑ์มาตรฐานวิช าชี พครู ( กองวิ จัยทางการศึ กษา กรมวิ ช าการ. 2535 ) พบว่า ปั ญหาหลักคือครู ได้รั บ
มอบหมายงานมากเกินไป และงานวิจยั เรื่ องการปฏิ บตั ิตามนโยบายการปฏิ รูปการศึกษาโรงเรี ยนมัธยมศึกษา
สังกัดกรมสามัญศึกษา ( สุ ธีร์ บุญถือ. 2541 ) พบว่า ครู มีภาระงานมาก ดังนั้นการพัฒนาผูเ้ รี ยนจึงไม่ดีเท่าที่ควร
ผลการศึกษาแนวทางการแก้ไขปั ญหาการปฏิรูปการศึกษา ด้านครู และบุคลากรทางการศึกษาของครู ใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุ งเทพมหานครเขต 3 พบว่า แนวทางแก้ไขปั ญหาที่มี
ค่าความถี่สูงสุ ดคือ คือ การประเมินเน้นคุณภาพ เชิ งประจักษ์ ซึ่ งลดภาระงานเอกสาร และช่วยให้งานพัฒนา
ผูเ้ รี ยนทําได้เต็มที่ ผลการพัฒนาเห็นได้ในเชิงประจักษ์
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะ สํ าหรับการนําไปใช้
1.1 จากผลการศึกษา พบว่านโยบายการปฏิรูปการศึกษาด้านครู และบุคลากรทางการศึกษา
ส่ งผลต่อครู ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุ งเทพมหานครเขต 3 โดยรวมอยูใ่ น
ระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านการพัฒนาตนเองมี ค่าเฉลี่ยตํ่าสุ ดและพิจารณารายข้อพบว่าค่าเฉลี่ย
ตํ่าสุดคือการรับทุนการศึกษา อบรม ดูงาน ทุนการวิจยั และ
เงินประจําตําแหน่ง จึงควรให้มีการจัดสรรทุนและจัดระบบการให้ทวั่ ถึง ด้านความตระหนัก ต่อจรรยาบรรณ
วิชาชีพ เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ค่าเฉลี่ยตํ่าสุ ดคือ การมีส่วนร่ วมกับนักเรี ยน ศิษย์เก่า ผูป้ กครอง และกรรมการ
สถานศึกษา ในการพัฒนาโรงเรี ยน จึงควรจัดให้มีกิจกรรมหลากหลายและมีการประชาสัมพันธ์ให้ทวั่ ถึงในการ
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พัฒนาโรงเรี ยน โดยให้ครู มีส่วนร่ ว มกับนักเรี ยน ศิ ษย์เ ก่ า ผูป้ กครองและกรรมการสถานศึ กษา ด้านคุ ณภาพ
มาตรฐานวิชาชีพ เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ค่าเฉลี่ยตํ่าสุ ดคือ เป็ นวิทยากร, กรรมการให้ความรู ้ในโอกาสต่างๆ
จึงควรมีการกําหนดวาระในการปฏิบตั ิงานเพื่อให้ครู ทุกคนได้หมุนเวียนทําหน้าที่ต่าง ๆ กัน และได้มีโอกาสเป็ น
วิทยากร กรรมการในโอกาสต่าง ๆ ด้วย ด้านการจัดทําหลักสู ตรและจัดกระบวนการเรี ยนการสอนที่ยดึ ผูเ้ รี ยนเป็ น
ศูนย์กลาง เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ค่าเฉลี่ยตํ่าสุ ดคือผลิตและพัฒนาสื่ อการเรี ยนการสอนตลอดจนนํา เทคโนโลยี
ที่เหมาะสม และทันสมัยมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการเรี ยนการสอน จึงควรให้มีการอบรมให้ความรู ้ ครู ในการ
ผลิ ต และพัฒ นาสื่ อ ที่ ท นั สมัย โรงเรี ย นจัด สภาพของห้อ งเรี ย นที่ อาํ นวยความสะดวกในการใช้เ ทคโนโลยี ที่
เหมาะสม ด้านการประเมินผลเมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ค่าเฉลี่ยตํ่าสุ ดคือ มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานเพื่อการ
วิจยั และพัฒนา จึงควรให้โรงเรี ยนจัดระบบการประเมินผลการปฏิบตั ิงานที่ดี มีการประเมินผลงานทุกครั้ง โดย
ให้ครู ทุกคนมีส่วนร่ วม และอบรมให้ความรู ้เกี่ยวกับการวิจยั เพือ่ นําผลจากหารประเมินมาพัฒนางาน ซึ่ งก่อให้เกิด
ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนต่อไป
2. ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
2.1 ควรศึกษาผลการปฏิรูปการศึกษาต่อผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุ งเทพมหานครเขต 3
2.2 ควรศึ ก ษาปั ญ หาและแนวทางการพัฒ นาครู ในสั ง กัด สํ า นัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
กรุ งเทพมหานครเขต 3 ให้มีความรู ้ความสารถในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ และการวิจยั ชั้นเรี ยน
2.3 ควรศึกษาปั ญหาและแนวทางการพัฒนาศักยภาพของผูป้ กครองและชุมชน ให้สามารถมี
ส่ วนร่ วมในการพัฒนาโรงเรี ยน
2.4 ควรมีการศึกษาผลการปฏิรูปการเรี ยนรู ้ ตามทัศนะของผูป้ กครองนักเรี ยนในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุ งเทพมหานคร
บรรณานุกรม
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ประสิ ทธิภาพการจัดการการตลาดในการให้ บริการสิ นเชื่ อโครงการธนาคารประชาชน
ของผู้ใช้ บริการ ธนาคารออมสิ น สาขาดาวคะนอง กรุ งเทพมหานคร*
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นางพรทิพย์ ฤกษ์สุทธิรัตน์**
Mrs. Porntip lerksutirat
บทคัดย่อ
การวิจยั เรื่ องนี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาประสิ ทธิ ภาพการจัดการการตลาดในการให้บริ การสิ นเชื่ อ
โครงการธนาคารประชาชนของผูใ้ ช้บ ริ ก าร ธนาคารออมสิ น สาขาดาวคะนอง กรุ งเทพมหานคร และเพื่ อ
เปรี ยบเที ย บประสิ ท ธิ ภ าพการจัด การการตลาดในการให้ บ ริ การสิ น เชื่ อ โครงการธนาคารประชาชนของ
ผูใ้ ช้บริ การ จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ กลุ่ มตัวอย่างจํานวน 217 คน เครื่ องมื อที่ใช้ในการวิจัยเป็ น
แบบสอบถาม วิ เคราะห์ ข อ้ มู ลโดยใช้ความถี่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่ าที และ
การวิเคราะห์ความแปรปรวน
ผลการวิจยั พบว่า ประสิ ทธิภาพการจัดการการตลาดในการให้บริ การสิ นเชื่อโครงการธนาคารประชาชน
ของผูใ้ ช้บริ การ ในภาพรวมมี คะแนนเฉลี่ ย อยู่ในระดับ มาก เมื่ อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า มี ความคิด เห็ น
โดยรวม อยู่ในระดับ มาก 5 ด้าน เรี ยงลํา ดับจากมากไปน้อย คื อ ด้า นพนักงาน ผลิ ตภัณฑ์ ราคา การส่ งเสริ ม
การตลาด และช่องทางการจัดจําหน่าย เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ด้านพนักงาน อยูใ่ นระดับมาก ทุกรายการ 2
อันดับแรก คือ พนักงานแต่งกายสุ ภาพ เรี ยบร้อยเหมาะสม และมีความสุ ภาพ อ่อนน้อม กิริยามารยาทเหมาะสม
ด้านผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดับมาก ทุกรายการ 2 อันดับแรก คือ เงื่ อนไขในสัญญามี ความชัดเจน เป็ นธรรม และ
หลัก เกณฑ์การคํ้าประกันสิ น เชื่ อเหมาะสม ด้านราคา อยู่ในระดับ มาก ทุ กรายการ 2 อันดับแรก คือ กําหนด
ระยะเวลาชําระหนี้ เหมาะสม และเงื่อนไขการชําระหนี้ เหมาะสม ด้านการส่ งเสริ มการตลาด อยูใ่ นระดับมาก ทุก
รายการ 2 อันดับแรก คือ ความไว้วางใจต่อบริ การธนาคาร และสิ่ งจูงใจให้ใช้บริ การสิ นเชื่ อเพิ่มขึ้น และด้าน
ช่องทางการจัดจําหน่ าย อยู่ในระดับมาก จํานวน 2 รายการ คือ การติดต่อธนาคารโดยตรงมีความสะดวก และ
ทําเลที่ต้ งั ธนาคารมีความเหมาะสม ผลการเปรี ยบเทียบประสิ ทธิภาพการจัดการการตลาดในการให้บริ การสิ นเชื่ อ
โครงการธนาคารประชาชนของผูใ้ ช้บ ริ ก าร จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ พบว่า มี ความคิด เห็ น ใน
ภาพรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ผูใ้ ช้บริ การที่มีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดื อนต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านพนักงาน แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01

*
**

บทความการค้นคว้าอิสระ
บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ (การจัดการทัว่ ไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
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Abstract
The objectives of the research were to study efficiency of credit service management provided by
“democrat bank” project for customers of Government Savings Bank at Daokanong Branch, Bangkok, and to
compare the efficiency, mentioned above, provided for customers classified by demographic characteristics.
The sample consisted of 217 customers. Questionnaires were used in as research tool. Analyses of data were
frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, and analysis of variance.
The results revealed that the overall efficiency of credit service management provided by “democrat
bank” project for customers was rated high. Aspect analysis revealed that the five aspects given high opinions,
arranged in descending order were: staff, product, price, promotion, and distribution channel. List analyses
revealed that every list of every aspect except distribution channel was rated high. In terms of staff, the two
highest were the appropriateness of their clothes, their politeness, their humbleness, and their appropriate
manner. Regarding product, the two ranked highest were unequivocal fair condition of contract and appropriate
loan guarantees criterions. In terms of price, the two highest were appropriate scheduled repayment and
appropriate conditions for repayment. In terms of promotion, the two highest were trust in bank service and
attraction to increase the use of service. In distribution channel, only two aspects – convenience to directly
contact with the bank and appropriate location of the bank-- were at high level. The comparison of efficiency of
credit service management provided by “democrat bank” project to customers classified by demographic
characteristics showed that there was no overall significant difference in opinion. However, when different
monthly income was considered, customers having different monthly income had different overall opinions on
product and staff at 0.01 significant level.
ความนํา
ธนาคารออมสิ นเป็ นธนาคารเฉพาะกิจของรัฐที่ตอ้ ง ทําหน้าที่เป็ นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย โดย
ธนาคารต้องทําโครงการสิ นเชื่อนโยบายรั ฐหลายโครงการ เช่ น สิ นเชื่ อโครงการธนาคารประชาชน โครงการ
กองทุนหมู่บา้ นและชุมชนเมือง และโครงการอื่นๆ อีกจํานวนมากเพื่อเป็ นการกระตุน้ เศรษฐกิจของภาคประชาชน
อีกทางหนึ่ง และธนาคารมีบริ การทางการเงินอีกมากมาย นอกจากเงินฝากประเภทต่าง ๆ มีสินเชื่อประเภทต่าง ๆ
บัตรเอที เอ็ม บัตรออมสิ นวีซ่า บัตรเครดิ ตออมสิ นเคทีซี การชําระค่าบริ การต่าง ๆ ผ่านการหักบัญชี และชําระ
ค่าบริ การหน้าเคาท์เตอร์ รวมทั้งการให้เช่าตูน้ ิรภัย
ในภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าปั จจุบนั มีผลกระทบกับประชาชนในทุกกลุ่มของประเทศ ทั้งในเมืองและ
ชนบท ประสบปั ญหาด้อยโอกาสทางการเงิน ไม่สามารถใช้บริ การทางการเงินในระบบได้ ธนาคารออมสิ นได้รับ
มอบหมายจากรั ฐบาลให้เปิ ดดําเนิ นงานสิ นเชื่ อโครงการธนาคารประชาชน โดยมี วตั ถุประสงค์เพื่อช่ วยเหลือ
ประชาชนผูย้ ากจน และขาดโอกาสทางการเงิน ให้ได้รับบริ การทางการเงินและสนับสนุนอื่น เพิ่มเติม เพื่อพัฒนา
ยกระดับศักยภาพในการประกอบอาชีพ คุณภาพชี วิต และความเป็ นอยู่ ซึ่ งจะส่ งผลต่อความมัน่ คงและยัง่ ยืนทาง
เศรษฐกิ จ ของประเทศด้ว ย ประกอบกับ ธนาคารออมสิ น มี ศ ัก ยภาพเพี ย งพอในการดํา เนิ น การโครงการ มี
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ประสบการณ์ในการบริ การสิ นเชื่ อ มีสาขากระจายอยูท่ วั่ ประเทศมากกว่า 600 สาขา จึงสามารถที่จะดําเนินงาน
ให้บริ การได้ถึงกลุ่มเป้าหมาย คือประชาชนระดับรากหญ้า ซึ่งเป็ นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ
ในปั จจุบนั ธนาคารประสบปั ญหาในด้านการแข่งขันสู งในการแย่งชิงฐานลูกค้ารายย่อยซึ่งเป็ นลูกค้า
กลุ่มใหญ่สุด ของประเทศ จากธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศหลายแห่ ง สาขาธนาคารต่ างประเทศ และสถาบัน
การเงินที่เป็ นกลุ่ม Non – bank ต่าง ๆ เช่น บริ ษทั ที่ดาํ เนิ นธุ รกิจให้สินเชื่อเงินสด บัตรกดเงินสด ซึ่ งคู่แข่งขัน
เหล่านี้ หันมาเน้นขยายฐานกลุ่มลูกค้ารายย่อยมากขึ้นให้บริ การทางการเงิ นในรู ปแบบต่ าง ๆ เพื่อการอุปโภค
บริ โภค ด้วยกลยุทธ์การตลาดแบบต่าง ๆ มีการโฆษณาผ่านสื่ อเพื่อกระตุน้ การใช้สินเชื่อและขยายเครื อข่ายสาขา
ไปตั้งในห้างสรรพสิ นค้าและสถานที่ทาํ งานทัว่ ไป เพือ่ อํานวยความสะดวกและให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างทัว่ ถึง
ด้วยเหตุผลและปั ญหาการแข่งขันด้านการให้บริ การสิ นเชื่อโครงการธนาคารประชาชนของธนาคาร
ที่กล่าวข้างต้น ทําให้ผศู ้ ึกษา ซึ่ งปั จจุบนั ดํารงตําแหน่ง ผูช้ ่ วยผูจ้ ดั การธนาคารออมสิ นสาขาดาวคะนอง มีหน้าที่
ดําเนินงานเพือ่ สนองนโยบายธนาคาร ตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษาถึงประสิ ทธิ ภาพการจัดการการตลาด
ในการให้บริ การสิ น เชื่ อโครงการธนาคารประชาชนของผูใ้ ช้บริ การ ธนาคารออมสิ น สาขาดาวคะนอง
กรุ งเทพมหานคร เพือ่ นําผลการศึกษาที่ได้มาเป็ นข้อมูลพื้นฐาน ในการปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพการจัดการการตลาด
ในการให้บริ การสิ นเชื่อโครงการธนาคารประชาชน ให้สอดคล้องกับความต้องการของผูใ้ ช้บริ การ อันจะเป็ นผลดี
กับการดําเนินงานของธนาคารต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาประสิ ทธิภาพการจัดการการตลาดในการให้บริ การสิ นเชื่ อโครงการธนาคารประชาชน
ของผูใ้ ช้บริ การ ธนาคารออมสิ น สาขาดาวคะนอง กรุ งเทพมหานคร
2. เพื่อเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพการจัดการการตลาดในการให้บริ การสิ นเชื่อโครงการธนาคาร
ประชาชน ของผูใ้ ช้บริ การ จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์
สมมุติฐานของการวิจยั
ประสิ ทธิ ภาพการจัดการการตลาดในการให้บริ การสิ นเชื่ อโครงการธนาคารประชาชน ของผูใ้ ช้บริ การ
จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ แตกต่างกัน
ขอบเขตในการวิจยั
การวิจยั เรื่ อง ประสิ ทธิภาพการจัดการการตลาดในการให้บริ การสิ นเชื่อโครงการธนาคารประชาชน
ของผูใ้ ช้บริ การ ธนาคารออมสิ น สาขาดาวคะนอง กรุ งเทพมหานคร ผูว้ ิจยั นําแนวคิดเกี่ ยวกับส่ วนประสมทาง
การตลาดสําหรับธุรกิจบริ การของ สุพรรณี อินทร์แก้ว มาประยุกต์ใช้ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้
ประชากรที่ ใ ช้ใ นการศึ ก ษาครั้ งนี้ ได้ แ ก่ ผู ้ใ ช้บ ริ การของธนาคารออมสิ น สาขาดาวคะนอง
กรุ งเทพมหานคร สัปดาห์ละ 125 คน จํานวน 4 สัปดาห์ เป็ นจํานวนรวม 500 คน เลือกเป็ นกลุ่มตัวอย่างจํานวน
217 คน ขนาดของกลุ่มตัวอย่างได้จากตารางกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie และ Morgan (1970 , p. 608)
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เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามที่สร้างขึ้น โดยมีข้ นั ตอนตามลําดับ ดังนี้
1. การศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2. การจัดทําโครงสร้ างของแบบสอบถาม ให้มีเนื้ อหาครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจยั ครั้ งนี้
แบบสอบถามมี 2 ตอน คือ
2.1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
2.2 ประสิ ทธิ ภาพการจัดการการตลาดในการให้บริ การสิ นเชื่ อ แบ่งออกเป็ น 7 ด้าน คือ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่ องทางการจัดจําหน่ าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านพนักงาน ด้านกระบวนการ
ให้บริ การ และด้านสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ ลักษณะของแบบสอบถามเป็ นแบบมาตราส่ วน ประมาณค่า 5 ระดับ
ของลิเคิร์ท (Likert) จํานวน 30 ข้อ
3. นําแบบสอบถามที่ ได้สร้ างขึ้นให้อาจารย์ที่ปรึ กษา การค้นคว้าอิสระของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุ รี ได้ต รวจสอบความสอดคล้องของเนื้ อหากับวัต ถุ ป ระสงค์ของการวิ จัย เป็ นการศึ ก ษาความเที่ ย งตรง
(validity) ของแบบสอบถามแล้วนํามาปรับปรุ งแก้ไขเพื่อให้คาํ ถามชัดเจน สามารถสื่ อความหมายได้ตรงประเด็น
และเหมาะสมยิง่ ขึ้น
4. นําแบบสอบถามไปทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั จํานวน 30 คน แล้ว
นํา ข้อ มู ล ดัง กล่ า วมาหาค่ า ความเชื่ อ มั่น (reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้ สู ต รสั ม ประสิ ท ธิ์ แอลฟา
ของครอนบัค (Cronbach’s alpha coefficient) ได้คา่ ความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามเท่ากับ 0.8513
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการเก็บข้อมูล ด้วยการขอความร่ วมมือจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็ น
ลูกค้าผูใ้ ห้บริ การสิ นเชื่อของธนาคารออมสิ น สาขาดาวคะนอง กรุ งเทพมหานคร โดยนําแบบสอบถามไปแจกให้
กลุ่มตัวอย่างกรอกข้อมูล จํานวน 217 ฉบับ แล้วขอรับคืนด้วยตัวเอง
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถาม จะนํามาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ทุกชุดและนํามาลง
รหัส ประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป ดังนี้
1. วิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม โดยใช้ความถี่และค่าร้อยละ
2. วิเคราะห์ประสิ ทธิ ภาพการจัดการการตลาดในการให้บริ การสิ นเชื่อโครงการธนาคารประชาชน
ของผูใ้ ช้บริ การ จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ โดยใช้ค่าเฉลี่ย (  ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
3. เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ย (  ) ของคะแนนประสิ ทธิภาพการจัดการการตลาดในการให้บริ การสิ นเชื่อ
โครงการธนาคารประชาชนของผูใ้ ช้บริ การ จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ โดยใช้ t-test และ F-test
4. เปรี ยบเทียบพหุคูณ เพื่อทดสอบค่าเฉลี่ย (  ) ของคะแนนประสิ ทธิภาพการจัดการการตลาดในการ
ให้บริ การสิ นเชื่อโครงการธนาคารประชาชนของผูใ้ ช้บริ การ เป็ นรายคู่ จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน โดย
วิธี Least Significant Difference (LSD)
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สรุปผลการวิจยั
1. ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 56.22 อายุ 36-50 ปี ร้อยละ 41.94 รองลงมา
อายุ 25-35 ปี ร้อยละ 30.41 อาชีพ ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ลูกจ้าง ร้อยละ 44.70 รองลงมา ค้าขาย/ผูป้ ระกอบการ
รายย่อย ร้อยละ 33.64 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000 – 20,000 บาท ร้อยละ 32.26 รองลงมา 20,001-30,000 บาท
ร้อยละ 26.73
2. วิเคราะห์ ประสิ ทธิภ าพการจัดการการตลาดในการให้ บริ การสิ นเชื่ อโครงการธนาคารประชาชน
ของผู้ใช้ บริการ จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์
ผูใ้ ช้บริ การมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิ ทธิ ภาพการจัดการการตลาดในการให้บริ การสิ นเชื่ อ
โครงการธนาคารประชาชน ในภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.61) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน ดังนี้
ด้ านผลิตภัณฑ์ ผูใ้ ช้บริ การมีความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.72) เมื่อพิจารณาเป็ น
รายข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.64-3.78) ทุกรายการ คือ
1. เงื่อนไขในสัญญามีความชัดเจน เป็ นธรรม
2. หลักเกณฑ์การคํ้าประกันสิ นเชื่อเหมาะสม
3. วงเงินสิ นเชื่อที่ธนาคารกําหนดมีความเหมาะสม
4. กฎระเบียบการสมัครไม่ยงุ่ ยาก
ซึ่ งมีค่าสอดคล้องกับเพศชาย และเพศหญิง ทุกระดับอายุ ทุกอาชีพ รายได้ 10,000-20,000 บาท,
20,001-30,000 บาท และมากกว่า 30,000 บาท
ด้ านราคา ผูใ้ ช้บริ การมีความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.71) เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.67-3.75) ทุกรายการ คือ
1. กําหนดระยะเวลาชําระหนี้เหมาะสม
2. เงื่อนไขการชําระหนี้เหมาะสม
3. อัตราดอกเบี้ยเงินกูเ้ หมาะสม
ซึ่งมีคา่ สอดคล้องกับเพศชาย และเพศหญิง ทุกระดับอายุ ทุกอาชีพ ทุกระดับรายได้
ด้ านช่ องทางการจัดจําหน่ าย ผูใ้ ช้บริ การมีความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.55) เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.56-3.69) จํานวน 2 รายการ คือ
1. การติดต่อธนาคารโดยตรงมีความสะดวก
2. ทําเลที่ต้ งั ธนาคารมีความเหมาะสม
ซึ่ งมีค่าสอดคล้องกับผูท้ ี่มีอายุ 36-50 ปี และมากกว่า 50 ปี อาชี พข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ลูกค้า
และพนักงานบริ ษทั เอกชน
ด้ านการส่ งเสริมการตลาด ผูใ้ ช้บริ การมีความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.70) เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.54-4.12) ทุกรายการ คือ
1. ความไว้วางใจต่อบริ การธนาคาร
2. สิ่ งจูงใจให้ใช้บริ การสิ นเชื่อเพิม่ ขึ้น
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3. ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ชดั เจนเพียงพอ
4. ธนาคารมีช่องทางการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผา่ นสื่ อต่าง ๆ
5. ข้อมูลเข้าถึงประชาชนทัว่ ถึง
ซึ่ งมีค่าสอดคล้องกับเพศชาย อายุ 25-35 ปี และ 36-50 ปี อาชี พข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ลูกค้า
รายได้ต่าํ กว่า 10,000 บาท, 20,001-30,000 บาท และมากกว่า 30,000 บาท
ด้ านพนักงาน ผูใ้ ช้บริ การมีความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.76) เมื่อพิจารณาเป็ น
รายข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.65-3.90) ทุกรายการ 5 อันดับแรก คือ
1. พนักงานแต่งกายสุภาพ เรี ยบร้อยเหมาะสม
2. มีความสุภาพ อ่อนน้อม กิริยามารยาทเหมาะสม
3. พนักงานยิม้ แย้ม แจ่มใส และกระตือรื อร้นในการบริ การ
4. มีความเอาใจใส่ลูกค้าที่มารับบริ การ
5. ให้บริ การลูกค้าอย่างเท่าเทียมกับไม่เลือกปฏิบตั ิ
ซึ่งมีค่าสอดคล้องกับเพศชาย และเพศหญิง ทุกระดับอายุ ทุกอาชีพ รายได้ 10,000-20,000 บาท,
20,001-30,000 บาท และมากกว่า 30,000 บาท
ด้ านกระบวนการให้ บริการ ผูใ้ ช้บริ การมีความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่ นระดับปานกลาง ( X = 3.47)
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับปานกลาง ( X = 3.42-3.49) ทุกรายการ คือ
1. ขั้นตอนการขอสิ นเชื่อไม่ยงุ่ ยากซับซ้อน
2. การดําเนินในแต่ละขั้นตอนมีการประสานงานที่ดี
3. ขั้นตอนการดําเนินการรวดเร็ ว
ซึ่งมีคา่ สอดคล้องกับเพศหญิง อายุต่าํ กว่า 25 ปี และ 36-50 ปี อาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน และผู ้
ที่คา้ ขาย/ผูป้ ระกอบการรายย่อย รายได้ต่าํ กว่า 10,000 บาท และ 20,001-30,000 บาท
ด้ านสิ่ งแวดล้ อมทางกายภาพ ผูใ้ ช้บริ การมีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X =
3.37) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.52-3.59) จํานวน 3 รายการ คือ
1. อาคารสํานักงานมีความสะอาด สวยงาม สะดวกในการติดต่อ
2. สถานที่ให้บริ การมีแสงสว่างเพียงพอ และบรรยากาศดี
3. ธนาคารมีเครื่ องมือและอุปกรณ์ในการให้บริ การเพียงพอ
ซึ่งมีค่าสอดคล้องกับเพศชาย อายุต่าํ กว่า 25 ปี และ 36-50 ปี อาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ลูกค้า
และผูท้ ี่คา้ ขาย/ผูป้ ระกอบการรายย่อย รายได้ 10,000-20,000 บาท, 20,001-30,000 บาท และมากกว่า 30,000 บาท
3. การเปรี ย บเทีย บค่ าเฉลี่ย ของคะแนนประสิ ทธิภาพการจัด การการตลาดในการให้ บริ การสิ นเชื่ อ
โครงการธนาคารประชาชนของผู้ใช้ บริการ จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์
ผลการเปรี ย บเที ย บค่า เฉลี่ ยของคะแนนประสิ ท ธิ ภ าพการจัด การการตลาดในการให้บริ การ
สิ นเชื่ อ โครงการธนาคารประชาชนของผูใ้ ช้บริ การ จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ พบว่า ความคิดเห็น
เกี่ยวกับประสิ ทธิภาพการจัดการการตลาดในการให้บริ การสิ นเชื่อ โครงการธนาคารประชาชนของผูใ้ ช้บริ การ ใน
ภาพรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน ดังนี้
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ด้ านผลิต ภัณฑ์ ผูใ้ ช้บริ การที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดื อนต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01 จํานวน 2 รายการ คือ
1. กฎระเบียบการสมัครไม่ยงุ่ ยาก
2. วงเงินสิ นเชื่อที่ธนาคารกําหนดมีความเหมาะสม
ด้ านช่ องทางการจัดจําหน่ าย ผูใ้ ช้บริ การที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม
ไม่แตกต่างกันอย่างมี นยั สําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ การติดต่อธนาคารโดยตรงมีความสะดวก
ด้ านการส่ งเสริมการตลาด ผูใ้ ช้บริ การเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่ อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จํานวน 1 รายการ คือ ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ชดั เจนเพียงพอ
ด้ านพนักงาน ผูใ้ ช้บริ การเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ เมื่ อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1
รายการ คือ มีความสุภาพ อ่อนน้อม กิริยามารยาทเหมาะสม
ผูใ้ ช้บริ การที่มีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ มีความเอาใจ
ใส่ ลูกค้าที่มารับบริ การ
ผูใ้ ช้บริ การที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 4
รายการ คือ
1. มีความรู ้ความสามารถตอบข้อซักถาม ให้คาํ แนะนํา ปรึ กษาสิ นเชื่อ
2. มีความสุ ภาพ อ่อนน้อม กิริยามารยาทเหมาะสม
3. มีความเอาใจใส่ ลูกค้าที่มารับบริ การ
4. พนักงานยิม้ แย้ม แจ่มใส และกระตือรื อร้นในการบริ การ
และแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ
1. ให้บริ การลูกค้าด้วยความถูกต้อง รวดเร็ ว
2. ให้บริ การลูกค้าอย่างเท่าเทียมกับไม่เลือกปฏิบตั ิ
ด้ านสิ่ ง แวดล้ อมทางกายภาพ ผูใ้ ช้บริ การเพศชาย และเพศหญิง มี ความคิดเห็ น โดยรวม ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 จํานวน 1 รายการ คือ สถานที่ให้บริ การมีแสงสว่างเพียงพอ และบรรยากาศดี
ผูใ้ ช้บ ริ ก ารที่ มี ร ายได้เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อนต่ า งกัน มี ค วามคิ ด เห็ น โดยรวม ไม่ แ ตกต่ างกัน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ เมื่ อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1
รายการ คือ สถานที่จอดรถสะดวกสบาย
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อภิปรายผล

การศึกษาเรื่ อง ประสิ ทธิภาพการจัดการการตลาดในการให้บริ การสิ นเชื่อโครงการธนาคารประชาชน
ของผูใ้ ช้บริ การ ธนาคารออมสิ น สาขาดาวคะนอง กรุ งเทพมหานคร ได้ผลการวิจยั ที่สามารถนํามาอภิปรายผล
ดังนี้
1. ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 56.22 อายุ 36-50 ปี ร้อยละ 41.94 อาชี พ
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ลูกจ้าง ร้อยละ 44.70 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000 – 20,000 บาท ร้อยละ 32.26 ซึ่ ง
สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ รุ่ งนภา นาควิจิตร (2548) ศึกษา เรื่ อง ปั จจัยในการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การของ
ธนาคารออมสิ น ศูนย์ธุรกิจสิ นเชื่อและบริ การสี่ แยกกบินทร์บุรี อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ผลการศึกษา
พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เพศหญิง 211 คน คิดเป็ นร้อยละ 54.80 และสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ
วรนุ ช แดงศรี (2546) ศึกษา เรื่ อง การศึกษาผลการดําเนิ นงานโครงการธนาคารประชาชนของธนาคารออมสิ น
สาขานาจะหลวย อําเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี ผลการศึกษา พบว่า สมาชิกผูก้ เู้ งินส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงมี
ช่วงอายุอยูใ่ นระหว่าง 31-40 ปี และสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ อํานวย ราชศิลา (2551) ศึกษา เรื่ อง ปั จจัยที่มีผล
ต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสิ นเชื่ อของลูกค้าธนาคารกรุ งไทย เขตอําเภอสันทราย จังหวัดเชี ยงใหม่ จาก
การศึกษา พบว่า ลูกค้ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 56.1 อยูใ่ นช่วงอายุระหว่าง 31 – 40 ปี
คิดเป็ นร้อยละ 38.6 ประกอบอาชีพรับราชการคิดเป็ นร้อยละ 55.1 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยูร่ ะหว่าง 10,001 –
20,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 42.5 จากข้อค้นพบดังกล่าว เพื่อเป็ นเงินทุนหรื อเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบ
อาชีพ หรื อเป็ นค่าใช้จ่ายที่จาํ เป็ นต่อการดํารงชีพ หรื อชําระหนี้อื่น ๆ
2. วิเคราะห์ ประสิ ทธิภ าพการจัดการการตลาดในการให้ บริ การสิ นเชื่ อโครงการธนาคารประชาชน
ของผู้ใช้ บริการ จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์
ผูใ้ ช้บริ การมี ความคิดเห็นเกี่ ยวกับประสิ ทธิ ภาพการจัดการการตลาดในการให้บริ การสิ นเชื่ อ
โครงการธนาคารประชาชน ในภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.61) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า พนักงานมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด และด้าน
พนักงาน อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.72, 3.71, 3.55, 3.70 และ 3.76 ตามลําดับ) สําหรับด้านกระบวนการให้บริ การ
และด้านสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.47 และ 3.37 ตามลําดับ) ซึ่ งสอดคล้องกับ
ผลการวิจยั ของ วิยะดา มธุ รพงศ์ธร (2547) ได้ทาํ การศึกษาเรื่ อง ความคิดเห็นของผูใ้ ช้บริ การต่อคุณภาพการ
ให้บริ การของธนาคารออมสิ นในศูนย์ธุรกิจสิ นเชื่อและบริ การบางรัก ผลการวิจยั พบว่า ในภาพรวม ความคิดเห็น
ของผูใ้ ช้บริ การต่อคุณภาพการให้บริ การของธนาคารออมสิ นในศูนย์ธุรกิจสิ นเชื่อและบริ การบางรักอยูใ่ นระดับ
เห็นด้วยมาก รุ่ งนภา นาควิจิตร (2548) ผลการศึกษา พบว่า ปั จจัยในการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การของธนาคารออม
สิ น ศู นย์ธุรกิ จสิ นเชื่ อและบริ การสี่ แยกกบินทร์ บุรี อําเภอกบิ นทร์ บุรี จังหวัดปราจี นบุ รี โดยภาพรวมผูต้ อบ
แบบสอบถาม ให้ความสําคัญในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.53 ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน 0.30 จากข้อค้นพบดังกล่าว
ธนาคารเปิ ดให้บริ การสิ นเชื่อ แก่บุคคลรายย่อยทัว่ ไปผ่านเครื อข่ายสาขา ซึ่ งเป็ นแนวทางที่ธนาคารมุ่งเน้น เพราะ
สามารถพัฒนาคุณภาพชี วิตของประชาชน ได้สูงมากขึ้นได้โดยตรง โดยปั จจุบนั ธนาคารได้เปิ ดให้สินเชื่ อ
ประเภทต่าง ๆ แก่ประชาชนทัว่ ไป โดยคํานึงถึงประโยชน์ ที่ประชาชนจะได้รับเป็ นสิ่ งสําคัญที่สุด
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3. การเปรี ย บเทีย บค่ าเฉลี่ย ของคะแนนประสิ ทธิภาพการจัดการการตลาดในการให้ บริ การสิ นเชื่ อ
โครงการธนาคารประชาชนของผู้ใช้ บริการ จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์
ผลการเปรี ยบเที ยบค่ า เฉลี่ ยของคะแนนประสิ ทธิ ภ าพการจัด การการตลาดในการให้บริ ก าร
สิ นเชื่ อ โครงการธนาคารประชาชนของผูใ้ ช้บริ การ จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ พบว่า ความคิดเห็น
เกี่ยวกับประสิ ทธิภาพการจัดการการตลาดในการให้บริ การสิ นเชื่อ โครงการธนาคารประชาชนของผูใ้ ช้บริ การ ใน
ภาพรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน ดังนี้
ด้ านผลิต ภัณฑ์ ผูใ้ ช้บริ การที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดื อนต่างกัน มีความคิดเห็น แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ด้ านพนักงาน ผูใ้ ช้บริ การที่มีอาชี พ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็น แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 ตามลําดับ
ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ รุ่ งนภา นาควิจิตร (2548) ที่พบว่า ผลการทดสอบสมมติฐาน ปั จจัย
ในการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การของธนาคารออมสิ น ศูนย์ธุรกิจสิ นเชื่อและบริ การสี่ แยกกบินทร์ บุรี อําเภอกบินทร์ บุรี
จังหวัด ปราจี นบุ รี จําแนกตามผูร้ ั บบริ การด้านเพศ พบว่า ผูร้ ั บบริ การมี ปัจจัยในการตัด สิ นใจเลื อกใช้บริ การ
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ วิยะดา มธุรพงศ์ธร (2547) ที่
พบว่า ความคิดเห็นโดยจําแนกตามประชากรศาสตร์ โดยภาพรวม พบว่าผูใ้ ช้บริ การที่มีประชากรศาสตร์ แตกต่าง
กัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกันในทุกด้าน และสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ ณัฏยา การี กลิ่น (2548) ศึกษา เรื่ อง
การบริ หารจัดการธนาคารออมสิ นสาขาในจังหวัดพระนครศรี อยุธยาที่ มีต่อพฤติ กรรมและความพึงพอใจของ
ลูกค้า ผลการศึกษาพบว่า การเปรี ยบเทียบระดับความคิดเห็นต่อการบริ หารจัดการธนาคารออมสิ นสาขาในจังหวัด
พระนครศรี อยุธยา จําแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคลของลูกค้า พบว่า ลูกค้าที่มีอายุ และรายได้แตกต่างกัน มี ระดับ
ความคิดเห็นต่อการบริ หารจัดการธนาคารออมสิ น ด้านการวางแผนแตกต่างกัน ส่ วนลูกค้าที่มีการศึกษาแตกต่าง
กัน มีระดับความคิดเห็นต่อการบริ หารจัดการธนาคารออมสิ น ด้านการประสานงาน และด้านการควบคุมแตกต่าง
กัน และส่วนลูกค้าที่มีอาชีพแตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อการบริ หารจัดการธนาคารออมสิ นแตกต่างกัน จาก
ข้อ ค้น พบดัง กล่ า ว
การที่ ผู ใ้ ช้บ ริ การเป็ นผู ป้ ระกอบการรายย่ อ ย หรื อเป็ นบุ ค คลที่ ธ นาคารให้ค วาม
เชื่อถือ หรื อเป็ นผูม้ ีรายได้ประจําตั้งแต่ 7,000 ขึ้นไป แล้วแต่กรณี จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 1 คน ดังนั้นรายได้จึงเป็ นสิ่ ง
สําคัญที่ธนาคารจะตัดสิ นใจอนุมตั ิในการให้วงเงินแก่ผใู ้ ช้บริ การ
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้อมูลที่ได้จากการวิจยั ครั้งนี้ จะเห็นถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของธนาคารออมสิ น สาขาดาวคะนอง
ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มี อายุอยู่ระหว่าง 36-50 ปี มี อาชี พข้าราชการ/รั ฐวิสาหกิ จ/ลู กจ้าง มี รายได้เฉลี่ ยอยู่
ระหว่าง 10,000-20,000 บาท ซึ่งผูบ้ ริ หารสาขาควรให้ความสําคัญกับลูกค้ากลุ่มนี้มากขึ้น เช่น
- การจัดทํากิจกรรมเพื่อสังคม ส่ งเสริ มในเรื่ องอาชี พ แหล่งทํามาหากิ นเพิ่มเติมในวันหยุด การทํา
กิจกรรมร่ วมกับหน่ วยงานอื่น เพื่อส่ งเสริ มให้ลูกค้ามีรายได้เพิ่มขึ้น การฝึ กสอนอาชี พเพิ่มติ ม เพื่อลูกค้าจะได้
นําไปประกอบอาชีพเสริ มให้เกิดรายได้เพิม่
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- การจัด ทุ น การศึ ก ษา เพื่ อช่ ว ยเหลื อบุ ต รลู ก ค้า เพื่ อ แบ่ ง เบาภาระครอบครั ว และเป็ นการสร้ าง
ภาพลักษณ์องค์กรด้วย
- เมื่อมีผลิตภัณฑ์สินเชื่อใหม่ ๆ ลูกค้ากลุ่มนี้ ควรได้รับการพิจารณาเป็ นพิเศษ เพราะเป็ นลูกค้ากลุ่ม
ใหญ่ของสาขาที่สาขาสามารถให้บริ การได้จาํ นวนมาก และถ้าลูกค้ามีประวัติการ ชําระหนี้ ดี ลูกค้ากลุ่มนี้ จะ
รักษาประวัติตนเองเพื่อให้ได้รับความไว้วางใจจากธนาคารตลอดไป
- สาขาสามารถขยายฐานลูกค้าในด้านสิ นเชื่ อ เงิ นฝากกับกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายได้เพิ่มขึ้น โดยการ
ประชาสัมพันธ์ ไม่กญ
ู้ าติพี่นอ้ ง เพื่อนร่ วมงาน
- กลุ่มลูกค้า อาชีพ ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ลูกจ้าง เป็ นลูกค้าที่มีอาชีพมัน่ คง มีความ เสี่ ยงตํ่า แต่อาจมี
รายได้ไม่เพียงพอ สําหรับการดํารงชีพ ธนาคารสาขาสามารถขยายฐานลูกค้า ในกลุ่มนี้ ให้มากขึ้น ในด้านสิ นเชื่อ
เงินฝากอื่น ๆ โดยการประชาสัมพันธ์ไม่กญ
ู้ าติพี่นอ้ ง เพื่อนร่ วมงาน คนใกล้ชิด
- การทํากิจกรรมเพื่อสังคมกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ทําให้ลูกค้าเกิดความจงรักภักดีต่อองค์กร เป็ นการ
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร ซึ่งจะเป็ นผลดีต่อธนาคารในภาพรวมระยะยาว
2. ด้านช่ องทางการจัดจําหน่ าย การให้บริ การรั บฝากนอกสถานที่ ผูบ้ ริ หารควรแบ่งพนักงานให้ออ
กรั บฝากนอกสถานที่มากขึ้น เพิ่มจํานวนครั้ งหรื อเพิ่มสถานที่ออกให้บริ การรั บฝากจากเดิ มให้ทว่ั ถึงกลุ่มลูกค้า
มากขึ้น การเพิ่มช่องทางในการชําระหนี้ เพื่อความสะดวกของลูกค้าธนาคาร ควรเพิ่มช่องทางจากเดิมให้มากขึ้น
เป็ นสามารถชําระผ่านเคาน์เตอร์ เซอร์ วิส ชําระผ่านเครื่ อง ATM โอนเงินเข้าบัญชีเพื่อชําระหนี้ผ่านเครื่ อง ATM
ธนาคารอื่น
3. ด้านกระบวนการให้บริ การ ในเรื่ องขั้นตอนการขอสิ นเชื่อ ขั้นตอนการดําเนินการ จนอนุมตั ิสินเชื่อ
และการประสานงานในแต่ละขั้นตอน เห็นว่าธนาคารควรทําบอร์ ดประชาสัมพันธ์อธิ บายขั้นตอนต่าง ๆ และ
เอกสารประกอบการขอสิ นเชื่อให้ลูกค้าอ่านและเข้าใจง่าย ๆ ติดใบที่เห็นชัดเจนและทําเอกสารชี้แจงประกอบการ
ขอสิ นเชื่ อให้ลูกค้า เมื่อมีการยื่นขอสิ นเชื่ อโครงการธนาคารประชาชน ลูกค้าจะเข้าใจและรู ้ข้ นั ตอน เวลาในการ
ดําเนินการสิ นเชื่อจากเริ่ มต้นจนอนุมตั ิสินเชื่อ เพื่อลดข้อร้องเรี ยนและเป็ นการประชาสัมพันธ์ธนาคารไปด้วย
4. ด้านสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ ในเรื่ องสถานที่จอดรถ เพื่ออํานวยความสะดวกสบายให้ลูกค้าสิ นเชื่อ
หรื อลูกค้าเงินฝากที่มาติดต่อธนาคาร มีที่จอดรถเพียงพอ ผูบ้ ริ หารสาขาหรื อธนาคาร ควรกําหนดให้ผทู ้ ี่จอดรถใน
ธนาคารได้มีตาํ แหน่ งใด ขอความร่ วมมื อพนักงานที่ ขบั รถยนต์ส่วนตัวมาทํางานหาสถานที่จอดรถที่ อื่น หรื อ
ผูบ้ ริ หารสาขาติดต่อขอเช่าสถานที่ใกล้เคียงธนาคาร เช่น บิ๊กซีดาวคะนอง เพื่อให้พนักงานนํารถยนต์ไปจอด หรื อ
เพิ่มที่จอดรถให้ลูกค้าที่มาติดต่อธนาคาร โดยติดป้ ายประกาศให้ลูกค้าทราบในที่จอดรถธนาคารให้เห็นชัดเจน
เพือ่ ลดข้อร้องเรี ยนจากลูกค้าที่ไม่ได้รับความสะดวกและเป็ นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีกบั ธนาคาร
5. ข้อมูลที่ได้จากการวิจยั นี้ พนักงานและผูบ้ ริ หารสาขาสามารถนําข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุ ง
จุดที่เป็ นปั ญหา และพัฒนาการให้บริ การสิ นเชื่อในด้านต่าง ๆ ให้สามารถตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้บริ การ
ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพนําไปสู่ ความสําเร็ จในการดําเนินงานสาขา
6. ผูบ้ ริ หารธนาคารสามารถนําข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการจัดการการตลาดในการให้บริ การที่สอดคล้อง
กับความต้องการของผูใ้ ช้บริ การธนาคารออมสิ น นําไปสู่ ความสําเร็ จขององค์กรในภาพรวมในด้านการให้บริ การ
ที่มีประสิ ทธิภาพสูงสุ ด
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ความคิดเห็นของผู้ประกอบธุรกิจการท่ องเทีย่ วต่ อนโยบายภาครัฐด้ านการตลาด
ท่ องเที่ยว จังหวัดระยอง*
The Opinions of Tourism Entrepreneurs Toward Tourism Marketing Policies of
Government Implemented in Rayong Province
นางภาพิมล ณฑาพงษ์**
Mrs. Papimol Monthaphong
บทคัดย่อ
การวิจยั เรื่ องนี้มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูป้ ระกอบธุ รกิจการท่องเที่ยวต่อนโยบาย
ภาครัฐด้านการตลาดท่องเที่ยว จังหวัดระยอง และเพื่อเปรี ยบเทียบความคิดเห็นต่อนโยบายภาครัฐด้านการตลาด
ท่องเที่ยวของผูป้ ระกอบธุ รกิจการท่องเที่ยว จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างจํานวน 92 คน
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ผลการวิจยั พบว่า ความคิดเห็นของผูป้ ระกอบธุ รกิจการท่องเที่ยวต่อนโยบายภาครั ฐด้านการตลาด
ท่องเที่ยว ในภาพรวม คะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านการบริ การการ
ท่องเที่ยว คะแนนเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก นอกนั้นอยู่ในระดับปานกลาง 2 อันดับแรก คือ การโฆษณา
และการประชาสัมพันธ์ และทรัพยากรการท่องเที่ยว ผลการเปรี ยบเทียบความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
ด้านการตลาดท่องเที่ยวของผูป้ ระกอบธุ รกิ จการท่องเที่ยว จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ พบว่า ความ
คิดเห็นต่อนโยบายภาครั ฐด้านการตลาดท่องเที่ ยวของผูป้ ระกอบธุ รกิจการท่องเที่ยวที่มีสถานภาพสมรส และ
รายได้เฉลี่ ย ต่อเดื อนต่างกัน ในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ตามลําดับ เมื่ อ
พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านทรั พยากรการท่องเที่ยว ผูป้ ระกอบธุ รกิ จที่ มีสถานภาพสมรสต่างกัน มีความ
คิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ด้านการให้ขอ้ มูลข่าวสาร ผูป้ ระกอบธุรกิจที่มี
สถานภาพสมรสต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และด้านการ
โฆษณาและประชาสัมพันธ์ ผูป้ ระกอบธุรกิจที่มีสถานภาพสมรส และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็น
โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 ตามลําดับ
Abstract
The purposes of this research were to study the opinions of tourism entrepreneurs toward
government’s policies on tourism marketing in Rayong province and to compare the opinions based on
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demographic characteristics. The sample included 92 tourism entrepreneurs. Questionnaires were used as a
research tool. Data were analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, and analysis of
variance.
The results of the research indicated that the mean score of overall opinions that entrepreneurs had
toward the tourism marketing policies of government was at median level. Analyzed in term of aspects, only
mean score of tourism service aspect was at high level. The other aspects were at median level in which the two
highest included advertisement and public relation aspect and tourism resources aspect. The comparison of
opinions toward tourism marketing policies of government of entrepreneurs based on demographic
characteristics showed that those with difference of marital status and monthly income had difference in
opinions, calculated at 0.05 statistically significant levels. Comparing in aspects, in tourism resources aspect,
entrepreneurs in different marital status had difference in overall opinions at 0.05 levels. In information aspect,
entrepreneurs in different marital status had difference in overall opinions at 0.01 level. In advertisement and
public relation aspect, entrepreneurs in different marital status and monthly income had difference in overall
opinions at 0.01 and 0.05 levels respectively.
ความนํา
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีบทบาทสําคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมเป็ นอย่างมาก รัฐบาลจึงถือว่าการ
ส่ งเสริ มการท่องเที่ยวเป็ นนโยบายหลักที่สาํ คัญประการหนึ่ง สามารถสร้างรายได้เป็ นเงินตราต่างประเทศซึ่ งช่วย
ในการปรั บดุ ลการชําระเงินของประเทศ ก่อให้เกิ ดการลงทุนและการขยายตัวทางธุ รกิ จต่าง ๆ มากมาย จึ งได้
พยายามจัดวางมาตรการและกระบวนการที่ถูกต้องในการวางแผนดําเนินงานเพื่อขยายอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ให้กว้างขวาง ส่ งผลให้มีการจ้างงานและการสร้างอาชี พ เกิดการกระจายรายได้ไปยังชุมชนและท้องถิ่นต่าง ๆ
นําไปสู่ การสร้างความเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะปั จจุบนั ประเทศไทยต้องประสบกับภาวะเศรษฐกิจ
ตกตํ่าต่อเนื่ องมาตั้งแต่ปี 2540 และมีแนวโน้มที่สภาพเศรษฐกิจยังคงจะชะลอตัวต่อไปในอนาคต ทั้งนี้เนื่องจาก
ปั จจัยภายนอกหลายประการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางลบต่อการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจไทย เช่น การหดตัวของ
เศรษฐกิจสหรั ฐอเมริ กาหลังการก่อการร้ ายปี 2544 รั ฐบาลได้ดาํ เนิ นการหลายวิธีที่จะฟื้ นสภาพเศรษฐกิ จของ
ประเทศ วิธีการหนึ่งที่รัฐบาลคาดว่าจะเป็ นปั จจัยทําให้เศรษฐกิจดีข้ ึนก็คือการเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว เพราะ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็ นธุรกิจที่ต่อเนื่อง ทําให้ธุรกิจอื่น ๆ ได้รับผลประโยชน์ไปด้วย เช่น ธุรกิจโรงแรม และที่
พัก ธุรกิจร้านอาหารและภัตตาคาร ธุรกิจบริ การ การขนส่ ง การค้าขายของที่ระลึก เป็ นต้น
ประเทศไทยเป็ นประเทศหนึ่งที่อุดมสมบูรณ์มงั่ คัง่ ไปด้วยทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มี
ความสวยงามและแปลกตา เช่ น นํ้ าตก นํ้าพุ ร้ อ น ถํ้า ชายหาด ทะเล ปะการั ง รวมทั้ง การที่ ค นไทยมี
ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็ นอยูท่ ี่เรี ยบง่าย ความเป็ นมิตรและมีน้ าํ ใจ จนได้รับการกล่าว
ขานว่า “สยามเมืองยิ้ม” หรื อ “Thailand of Smile” ถือได้ว่าเป็ นมนต์เสน่ ห์แบบหนึ่ งที่ดึงดู ดนักท่องเที่ ยว
ชาวต่างชาติให้เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็ นจํานวนมาก และะการส่ งเสริ มให้คนไทยเที่ยวในประเทศ
ก่อให้เกิดรายได้และสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ซึ่งการพัฒนาการท่องเที่ยวจะส่ งผลให้เกิดการพัฒนาระบบ
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สาธารณูปโภค และสิ่ งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ในแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู ้ความ
เข้าใจ และมีจิตสํานึกในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยว ถือเป็ นการยกระดับคุณภาพชี วิตของ
ประชาชน อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจึงเป็ นแหล่งรายได้ที่สาํ คัญในการพัฒนาประเทศและมุ่งเน้นสร้างรายได้
สําคัญต่อสายอาชีพผูใ้ ห้บริ การ
ผูว้ ิจยั ซึ่ งปฏิบตั ิงานอยู่ที่การท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทย สํานักงานระยอง จึงมีความสนใจที่จะศึกษา
เกี่ยวกับความคิดเห็นของผูป้ ระกอบธุรกิจการท่องเที่ยวต่อนโยบายภาครัฐด้านการตลาดท่องเที่ยว จังหวัดระยอง
เนื่ องจากผูป้ ระกอบธุ รกิ จการท่องเที่ยวมีความคิดเห็นว่ารั ฐบาลควรมี นโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาและปรับปรุ ง
แหล่งท่องเที่ยว เนื่องจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนั้นมีบทบาทและความสําคัญที่จะช่วยในการพัฒนาประเทศ
ซึ่ งข้อมู ลจากการวิจัยจะเป็ นประโยชน์กบั หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้องสําหรั บ ใช้เป็ นแนวทางในการปรั บปรุ งและ
พัฒ นาการท่ อ งเที่ ย ว และบริ ก ารต่ า ง ๆ ให้ส อดคล้อ งตรงตามความต้อ งการของกลุ่ ม เป้ า หมายได้อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิภาพ
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1.//เพื่ อ ศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของผูป้ ระกอบธุ ร กิ จ การท่ อ งเที่ ย วต่ อ นโยบายภาครั ฐ ด้า นการตลาด
ท่องเที่ยว จังหวัดระยอง
2. เพื่อเปรี ยบเทียบความคิดเห็นต่อนโยบายภาครัฐด้านการตลาดท่องเที่ยวของผูป้ ระกอบธุรกิจการ
ท่องเที่ยว จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์
สมมุติฐานของการวิจยั
ความคิดเห็นต่อนโยบายภาครัฐด้านการตลาดท่องเที่ยวของผูป้ ระกอบธุรกิจการท่องเที่ยว จําแนกตาม
ลักษณะประชากรศาสตร์แตกต่างกัน
ขอบเขตของการวิจยั
ในการศึกษาครั้งนี้เป็ นการศึกษาเกี่ยวกับ ความคิดเห็นของผูป้ ระกอบธุรกิจการท่องเที่ยวต่อนโยบาย
ภาครัฐด้านการตลาดท่องเที่ยว จังหวัดระยอง ซึ่งมีขอบเขตของการวิจยั ดังนี้
ประชากรที่ ใช้ในการศึกษา เป็ นผูป้ ระกอบธุ รกิ จการท่องเที่ ยว ในจังหวัดระยอง จํานวน 122 คน
(ที่มา: สํานักงานการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง, 2553) เลือกเป็ นกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางกําหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างของ Krejcie and Morgan (1970, p.608) ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 92 คน
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามที่สร้างขึ้นโดยมีข้ นั ตอนตามลําดับดังนี้
1. การศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจยั ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจยั ครั้งนี้
2.//การจัดทําโครงสร้างของแบบสอบถาม ให้มีเนื้ อหาครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจยั ครั้งนี้
แบบสอบถามมี 2 ส่วน คือ
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2.1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน และประเภทของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว จํานวน 5 ข้อ
2.2 ความคิดเห็นของผูป้ ระกอบธุรกิจการท่องเที่ยวต่อนโยบายภาครัฐด้านการตลาดท่องเที่ยว
แบ่งออกเป็ น 7 ด้าน คือ ทรัพยากรการท่องเที่ยว การบริ การการท่องเที่ยว การให้ขอ้ มูลข่าวสาร การโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์ การส่ งเสริ มความร่ วมมือภาครัฐกับเอกชน การสร้างเสริ มอํานวยความสะดวกแก่นกั ท่องเที่ยว
การส่ งเสริ มอาชีพเพื่อรองรับการท่องเที่ยว ลักษณะของแบบสอบถามเป็ นมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับของลิ
เคิร์ท (Likert) จํานวน 25 ข้อ
3. นําแบบสอบถามที่สร้างขึ้นให้อาจารย์ที่ปรึ กษาการค้นคว้าอิสระของ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ได้ตรวจสอบความสอดคล้องของเนื้ อหา กับวัตถุประสงค์ของการวิจยั เป็ นการศึกษาความเที่ยงตรง (validity)
ของแบบสอบถาม แล้วนํามาปรั บปรุ งแก้ไข เพื่อให้คาํ ถามชัดเจนสามารถสื่ อความหมายได้ตรงประเด็นและ
เหมาะสมยิง่ ขึ้น
4. นําแบบสอบถามไปทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่าง ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั จํานวน 30 คน
แล้ว นํา ข้อ มู ล ดังกล่ า วมาหาค่า ความเชื่ อ มัน่ (reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้สูต รสั ม ประสิ ท ธิ์ แอลฟา
ของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามเท่ากับ 0.9252
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมู ล ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการเก็บข้อมูล ด้วยการขอความร่ วมมือจากกลุ่มตัวอย่างผู ้
ประกอบธุ รกิ จ ด้านการท่ องเที่ ยวในจังหวัด ระยอง โดยนําแบบสอบถามไปแจกให้กลุ่ มตัวอย่างกรอกข้อมู ล
จํานวน 92 คน และขอรับคืนแบบสอบถามด้วยตนเอง ได้รับแบบสอบถามคืนมา 92 ฉบับ คิดเป็ นร้อยละ 100.00
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถาม จะนํามาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ทุกชุด และนํามาลง
รหัส ประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป หาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test, Ftest และ LSD ดังนี้
1.//วิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม โดยใช้ความถี่ และค่าร้อยละ (percentage)
2.//วิเคราะห์ค วามคิ ด เห็ น ต่ อนโยบายภาครั ฐ ด้านการตลาดท่ องเที่ ยวของผูป้ ระกอบธุ ร กิ จ การ
ท่องเที่ยว โดยใช้คา่ เฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
3.//เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ย ( X ) ของคะแนนความคิดเห็นต่อนโยบายภาครัฐด้านการตลาดท่องเที่ยว
ของผูป้ ระกอบธุรกิจการท่องเที่ยว จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ โดยใช้ t-test และ F-test
4.//เปรี ยบเที ย บพหุ คู ณ เพื่ อ ทดสอบค่ า เฉลี่ ย ( X ) ของความคิ ด เห็ น ต่ อ นโยบายภาครั ฐ ด้า น
การตลาดท่ องเที่ ยวของผูป้ ระกอบธุ รกิ จการท่องเที่ ยว จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยวิธีของ Least
Significant Difference (LSD)
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สรุปผลการวิจยั
1. ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 52.17 อายุ 30-40 ปี ร้ อยละ 33.70 รองลงมา 50
ปี ขึ้นไป ร้อยละ 32.61 สถานภาพสมรส ร้อยละ 69.57 รองลงมา โสด ร้อยละ 16.30 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 300,000
บาทขึ้นไป ร้อยละ 40.22 รองลงมา 100,000-200,000 บาท ร้ อยละ 29.35 ประเภทของธุ รกิจที่เกี่ยวข้องกับการ
ท่องเที่ยว คือ ร้านอาหาร ร้อยละ 32.61 รองลงมา ที่พกั ร้อยละ 27.17
2. วิเ คราะห์ ค วามคิด เห็ น ต่ อนโยบายภาครั ฐ ด้ า นการตลาดท่ องเที่ ย วของผู้ ประกอบธุ ร กิจ การ
ท่ องเทีย่ ว จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์
ผูป้ ระกอบธุ รกิ จการท่ องเที่ ยวมี ความคิด เห็ นต่ อนโยบายภาครั ฐด้านการตลาดท่ องเที่ ยว ใน
ภาพรวม อยูใ่ นระดับปานกลาง ( X = 3.13) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน ดังนี้
ทรั พ ยากรการท่ องเที่ย ว ผูป้ ระกอบธุ รกิจมีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X =
3.17) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับปานกลาง ( X = 2.98-3.34) ทุกรายการ คือ
1. การพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวให้สามารถรองรับกับการขยายตัวของนักท่องเที่ยวในระยะยาว
2. การส่ ง เสริ ม ฟื้ นฟู ปรั บ ปรุ ง วัฒ นธรรมและประเพณี ไ ทยของท้อ งถิ่ น เพื่ อ ดึ ง ดู ด ใจ
นักท่องเที่ยว
3. การจัดทําแผนพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละแห่งทั้งระยะสั้นและระยะยาว
4. การสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ๆ เพื่อดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยว
ซึ่งมีค่าสอดคล้องกับเพศชาย และเพศหญิง มีอายุต่าํ กว่า 30 ปี , 30-40 ปี และ 50 ปี ขึ้นไป ทุก
สถานภาพสมรส ทุกระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ทุกประเภทของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
การบริการการท่ องเที่ย ว ผูป้ ระกอบธุรกิจมีความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.52)
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.53-3.89) จํานวน 3 รายการ คือ
1. การปรั บ ปรุ งเส้น ทางคมนาคม และสิ่ ง อํา นวยความสะดวกต่ าง ๆ แก่ นัก ท่ อ งเที่ ย วที่ ไ ด้
มาตรฐาน
2. สถานที่พกั แรม ร้านอาหารและเครื่ องดื่ ม ร้านสิ นค้าของที่ระลึก สิ นค้าพื้นเมือง และบริ การ
อื่น ๆ มีอย่างเพียงพอและได้มาตรฐาน
3. รู ปแบบของการให้บริ การนําเที่ยว และบริ การด้านต่าง ๆ หลากหลาย
ซึ่ งมีค่าสอดคล้องกับมีอายุ 50 ปี ขึ้นไป สถานภาพสมรส มีรายได้ต่ าํ กว่า 100,000 บาท และ
200,001-300,000 บาท ธุรกิจประเภทที่พกั
การให้ ข้อมูลข่ าวสาร ผูป้ ระกอบธุรกิจมีความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่ นระดับปานกลาง ( X = 2.99)
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับปานกลาง ( X = 2.71-3.22) ทุกรายการ คือ
1. การจัด ทํา แผนที่ เ ส้ น ทางและแผนที่ ท่ อ งเที่ ย วของสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วแต่ ล ะแห่ ง ให้ แ ก่
นักท่องเที่ยว
2. การพัฒนาระบบการให้บริ การข้อมูลข่าวสารด้วยโครงข่ายคอมพิวเตอร์
3. ศูนย์บริ การข้อมูลด้านการท่องเที่ยวอย่างเพียงพอ
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4. การให้ขอ้ มูลเกี่ ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว และการจัดกิจกรรมประกอบการท่องเที่ยวสําหรั บ
นักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง
ซึ่ งมีค่าสอดคล้องกับเพศชาย และเพศหญิง อายุ 30-40 ปี , 41-50 ปี และ 50 ปี ขึ้นไป สถานภาพ
สมรส มี รายได้ต่ าํ กว่า 100,000 บาท, 200,001-300,000 บาท และ 300,000 บาทขึ้นไป ทุกประเภทของธุ รกิจที่
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
การโฆษณาและประชาสั มพันธ์ ผูป้ ระกอบธุรกิจมีความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่ นระดับปานกลาง
( X = 3.22) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับปานกลาง ( X = 3.07-3.33) ทุกรายการ คือ
1. การประชาสัมพันธ์ดา้ นการท่องเที่ยวตามสื่ อต่าง ๆ เช่น โทรทัศน์ หนังสื อพิมพ์ อินเตอร์ เน็ต
ฯลฯ
2. การจัดงานเทศกาลส่ งเสริ มการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม
3. การจัดกิ จกรรมและประชาสัมพันธ์เกี่ ยวกับสถานที่ ท่องเที่ ยวที่ น่าสนใจ ให้นักท่องเที่ ยว
เดินทางมาท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง
4. การจัดทําป้ายโฆษณาเพื่อแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวอย่างเพียงพอ และเหมาะสม
ซึ่ งมีค่าสอดคล้องกับเพศชาย และเพศหญิง ทุกระดับอายุ สถานภาพโสด มีรายได้ 100,000200,000 บาท และ 300,000 บาทขึ้นไป ธุรกิจประเภทที่พกั ร้านอาหาร และสถานบริ การ
การส่ งเสริมความร่ วมมือภาครัฐกับเอกชน ผูป้ ระกอบธุรกิจมีความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่ นระดับ
ปานกลาง ( X = 2.87) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับปานกลาง ( X = 2.70-3.03) ทุกรายการ คือ
1. รัฐ เอกชน และประชาชนมีบทบาทร่ วมแก้ไขหรื อป้องกันปัญหากระทบการท่องเที่ยว
2. รัฐ กับเอกชนควรได้ร่วมจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวในท้องถิ่น
3. รัฐ เอกชนควรจัดให้มีผเู ้ ชี่ยวชาญค้นคว้าฟื้ นฟูศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อเป็ นการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว
ซึ่ งมีค่าสอดคล้องกับเพศชาย และเพศหญิง มีอายุ 30-40 ปี , 41-50 ปี และ 50 ปี ขึ้นไป สถานภาพ
สมรส และหม้าย/หย่าร้ าง มีรายได้ต่ าํ กว่า 100,000 บาท, 200,001-300,000 บาท และ 300,000 บาทขึ้นไป ทุก
ประเภทของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
การส่ งเสริมอํานวยความสะดวกแก่ นักท่ องเที่ย ว ผูป้ ระกอบธุ รกิจมีความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่ น
ระดับปานกลาง ( X = 2.96) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับปานกลาง ( X = 2.67-3.25) ทุกรายการ คือ
1. รั ฐ เอกชน สนับสนุ นปั จจัยให้บริ การอํานวยความสะดวกแก่นกั ท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับ
ความเจริ ญทางเทคโนโลยี เช่น เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ท้ งั ในและระหว่างประเทศ
2. รัฐ เอกชนร่ วมกันจัดฝึ กอบรมด้านภาษาต่างประเทศ เพือ่ สะดวกแก่การบริ การท่องเที่ยว
ซึ่ งมีค่าสอดคล้องกับเพศชาย และเพศหญิง มีอายุ 30-40 ปี , 41-50 ปี และ 50 ปี ขึ้นไป สถานภาพ
สมรส และหม้าย/หย่าร้าง มีรายได้ 100,000-200,000 บาท, 200,001-300,000 บาท และ 300,000 บาทขึ้นไป ทุก
ประเภทของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
การส่ งเสริมอาชีพ เพื่อรองรับการท่ องเที่ย ว ผูป้ ระกอบธุรกิจมีความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่ นระดับ
ปานกลาง ( X = 3.03) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับปานกลาง ( X = 2.88-3.15) ทุกรายการ คือ
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1. รัฐกํากับดูแลให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจท่องเที่ยวได้รับความคุม้ ครองตาม พ.ร.บ. ธุรกิจนําเที่ยวและ
มัคคุเทศก์ พ.ศ. 2535
2. การมีพนั ธมิตรเครื อข่ายอาชีพต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว
3. รัฐร่ วมเอกชนส่งเสริ มการฝึ กอบรมอาชีพต่าง ๆ เพือ่ รองรับการท่องเที่ยว
ซึ่ งมีค่าสอดคล้องกับเพศชาย และเพศหญิง อายุ 30-40 ปี , 41-50 ปี และ 50 ปี ขึ้นไป ทุก
สถานภาพสมรส ทุกระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ทุกประเภทของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
3. การเปรียบเทียบค่ าเฉลีย่ ของคะแนนความคิดเห็นต่ อนโยบายภาครัฐด้ านการตลาดท่ องเที่ย วของผู้
ประกอบธุรกิจการท่ องเทีย่ ว จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์
ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความคิดเห็นต่อนโยบายภาครัฐด้านการตลาดท่องเที่ยว
ของผูป้ ระกอบธุรกิจการท่องเที่ยว จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ พบว่า ผูป้ ระกอบธุรกิจที่มีเพศ อายุ และ
ระดับการศึกษาต่างกัน ความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ความคิดเห็นต่อนโยบาย
ภาครัฐด้านการตลาดท่องเที่ยวของผูป้ ระกอบธุรกิจการท่องเที่ยวผูป้ ระกอบธุรกิจที่มีสถานภาพสมรส และรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน ในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน ดังนี้
ทรั พ ยากรการท่ องเที่ย ว ผูป้ ระกอบธุ รกิจที่มีสถานภาพสมรสต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ
1. การพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวให้สามารถรองรับกับการขยายตัวของนักท่องเที่ยวในระยะยาว
2. การส่ ง เสริ ม ฟื้ นฟู ปรั บ ปรุ ง วัฒ นธรรมและประเพณี ไ ทยของท้อ งถิ่ น เพื่ อ ดึ ง ดู ด ใจ
นักท่องเที่ยว
การบริการการท่ องเทีย่ ว ผูป้ ระกอบธุรกิจที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม
ไม่แตกต่างกันอย่างมี นยั สําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ ประสิ ทธิ ภาพมาตรการป้องกันรักษาความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของ
นักท่องเที่ยว
การให้ ข้ อมู ลข่ าวสาร ผูป้ ระกอบธุ ร กิ จ ที่ มี สถานภาพสมรสต่ างกัน มี ความคิ ด เห็ น โดยรวม
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ การให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว และการจัดกิจกรรมประกอบการ
ท่องเที่ยวสําหรับนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง
และแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ ศูนย์บริ การข้อมูล
ด้านการท่องเที่ยวอย่างเพียงพอ
การโฆษณาและประชาสั ม พัน ธ์ ผูป้ ระกอบธุ รกิ จที่ มีสถานภาพสมรสต่างกัน มี ความคิ ดเห็ น
โดยรวม แตกต่ างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.01 เมื่ อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่ างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 2 รายการ คือ
1. การประชาสัมพันธ์ดา้ นการท่องเที่ยวตามสื่ อต่าง ๆ เช่น โทรทัศน์ หนังสื อพิมพ์ อินเตอร์ เน็ต
ฯลฯ
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2. การจัดงานเทศกาลส่ งเสริ มการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม
ผูป้ ระกอบธุ รกิ จที่ มีรายได้เฉลี่ ยต่ อเดื อนต่ างกัน มี ความคิ ดเห็น โดยรวม แตกต่ างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
การส่ งเสริ มความร่ วมมื อภาครัฐกับเอกชน ผูป้ ระกอบธุ รกิจที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดื อนต่างกัน มี
ความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมี
รั ฐ เอกชนควรจัด ให้มี ผูเ้ ชี่ ย วชาญค้น คว้า ฟื้ นฟู
นัย สํา คัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.05 จํา นวน 1 รายการ คื อ
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อเป็ นการพัฒนาการท่องเที่ยว
การส่ งเสริมอํานวยความสะดวกแก่ นักท่ องเที่ย ว ผูป้ ระกอบธุ รกิจเพศชาย และเพศหญิง มีความ
คิดเห็ น โดยรวม ไม่ แตกต่ างกันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติ เมื่ อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่ า แตกต่ างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ รัฐ เอกชนร่ วมกันจัดฝึ กอบรมด้านภาษาต่างประเทศ เพื่อ
สะดวกแก่การบริ การท่องเที่ยว
อภิปรายผล

การศึกษาเรื่ อง ความคิ ดเห็นของผูป้ ระกอบธุ รกิ จการท่ องเที่ ยว ต่อนโยบายภาครั ฐด้านการตลาด
ท่องเที่ยวจังหวัดระยอง ได้ผลการวิจยั ที่สามารถนํามาอภิปรายผลดังนี้
1. วิเ คราะห์ ค วามคิด เห็ น ต่ อนโยบายภาครั ฐ ด้ า นการตลาดท่ องเที่ย วของผู้ ประกอบธุ ร กิจ การ
ท่ องเทีย่ ว จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์
ผูป้ ระกอบธุ รกิ จการท่ องเที่ ยวมี ความคิ ดเห็ นต่ อนโยบายภาครั ฐด้านการตลาดท่ องเที่ ยว ใน
ภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.13) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ผูป้ ระกอบธุ รกิจมีความคิดเห็น
โดยรวม ด้านการบริ การการท่องเที่ยว อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.52) นอกนั้นมี 6 ด้าน คือ ทรัพยากรการท่องเที่ยว
การให้ขอ้ มูลข่าวสาร การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ การส่ งเสริ มความร่ วมมือภาครัฐกับเอกชน การส่ งเสริ ม
อํานวยความสะดวกแก่นกั ท่องเที่ยว และการส่ งเสริ มอาชีพเพื่อรองรับการท่องเที่ยว อยูใ่ นระดับปานกลาง ( X =
3.17, 2.99, 3.22, 2.87, 2.96 และ 3.03 ตามลําดับ) ซึ่งมีค่าสอดคล้องกับผลการวิจยั ของวิตติกา ทางชั้น (2550)
ศึกษาเรื่ อง กลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานีในเชิงบูรณาการ ผลการวิจยั พบว่า 1. จังหวัด
อุบลราชธานีมีจุดแข็งคือ มีแหล่งท่องเที่ยวหลายประเภท อยูใ่ นจุดยุทธศาสตร์ของประเทศ มีประเพณี วฒั นธรรม
ที่ เป็ นเอกลักษณ์ แต่ ต้องมี การปรั บปรุ งแก้ไข จุ ดอ่อน คื อ การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ ยว ถิ่ นอํานวยความ
สะดวก สาธารณูปโภค กระบวนการวางแผนบุคลากร และการสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยว 2. ความรู ้ ความคิดเห็น
และทัศนคติ ของนักท่องเที่ยวที่มีต่อกลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานี ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง มีดา้ นทรัพยากรการท่องเที่ยวและบริ การ อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.6567) นอกนั้นมี 6 ด้าน อยูใ่ น
ระดับปานกลาง จากข้อค้นพบดังกล่าว ภาครั ฐควรนําข้อมู ลจากผลการวิจัยนี้ ไปพัฒนาการท่ องเที่ยวของทุก
จังหวัด โดยกระตุน้ ให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับแหล่งท่องเที่ยวให้ความร่ วมมือในการพัฒนาการท่องเที่ยว
เช่น สิ่ งอํานวยความสะดวก สาธารณู ปโภค การประชาสัมพันธ์ โดยเฉพาะการให้ความร่ วมมือกับผูท้ ี่ประกอบ
ธุ รกิจการท่องเที่ยวในด้านต่าง ๆ ทุกด้านมากขึ้น เพื่อสนับสนุนและส่ งเสริ มให้ผปู ้ ระกอบธุ รกิจทุกภาคและทุก
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จังหวัดของประเทศ ซึ่ งมีสถานที่และสภาพแวดล้อมของธรรมชาติที่เอื้ออํานวยต่อการท่องเที่ยวอย่างมากมายให้
เกิดประโยชน์สูงสุ ด ส่ งผลต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของชุมชน และธุรกิจโดยรวม
2. การเปรียบเทียบค่ าเฉลีย่ ของคะแนนความคิดเห็นต่ อนโยบายภาครัฐด้ านการตลาดท่ องเที่ย วของผู้
ประกอบธุรกิจการท่ องเทีย่ ว จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์
ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ ยของคะแนนความคิดเห็ นที่เกี่ ยวข้องกับการท่องเที่ยวต่อนโยบาย
ภาครั ฐด้านการตลาดท่องเที่ ยวของผูป้ ระกอบธุ รกิจการท่องเที่ยว จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ พบว่า
ความคิดเห็นต่อนโยบายภาครัฐด้านการตลาดท่องเที่ยวของผูป้ ระกอบธุรกิจที่มีสถานภาพสมรส และรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือนต่างกัน ในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน ดังนี้
ทรั พ ยากรการท่ องเที่ย ว ผูป้ ระกอบธุ รกิจที่มีสถานภาพสมรสต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
การให้ ข้ อมู ลข่ าวสาร ผูป้ ระกอบธุ ร กิ จ ที่ มี สถานภาพสมรสต่ างกัน มี ความคิ ด เห็ น โดยรวม
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
การโฆษณาและประชาสั มพันธ์ ผูป้ ระกอบธุ รกิจที่มีสถานภาพสมรส และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 ตามลําดับ
ซึ่ งมี ค่าสอดคล้องกับผลการวิจัย ของศรายุท ธ เสี ยมไหม (2550) ศึ กษาเรื่ อง ผลกระทบจาก
นโยบายการส่ งเสริ มการท่องเที่ยว กรณี ศึกษา เกาะสุ กร อําเภอประเหลียน จังหวัดตรั ง ผลการศึกษาพบว่า 1.
เจ้าหน้าที่ ในองค์ก รภาครั ฐ นักท่ องเที่ ย ว ผูป้ ระกอบการธุ ร กิ จ ภาคเอกชน และประชาชนท้องถิ่ น ที่ มี ร ะดับ
การศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อผลกระทบต่อนโยบายการส่ งเสริ มการท่องเที่ยวแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญ
ทางสถิติ 2. เจ้าหน้าที่ในองค์กรภาครัฐ นักท่องเที่ยว ผูป้ ระกอบการธุรกิจภาคเอกชน และประชาชนท้องถิ่น ที่มี
เพศ อายุ สถานภาพ อาชี พหลัก รายได้ต่อเดือน และที่พกั อาศัยในปัจจุบนั ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อผลกระทบต่อ
นโยบายการส่ งเสริ มการท่องเที่ยวแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จากข้อค้นพบดังกล่าว แสดง
ให้เห็ นว่านโยบายการส่ งเสริ มการท่องเที่ ยวของภาครั ฐ ยังไม่ ชัด เจน และกระจายไปยัง ผูป้ ระกอบธุ ร กิ จการ
ท่องเที่ยว และประชาชนในท้องถิ่น ไม่ทวั่ ถึงและไม่สมํ่าเสมอ ดังนั้นหน่วยงานที่รับผิดชอบส่ วนกลางที่ควบคุม
ทุกภาครัฐและจังหวัดทัว่ ประเทศจําเป็ นต้องกระตุน้ ให้หน่ วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบต่อการท่องเที่ยวโดยตรงมี
ความกระตือรื อร้นต่อการท่องเที่ยว อํานวยความสะดวก และสาธารณูปโภค โดยการประชุมและวางแผนร่ วมกัน
กับผูป้ ระกอบธุ รกิจการท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง การประชุ มควรดําเนิ นการ
โดยเป็ นจําเป็ น เช่น 3 เดือนครั้ง หรื อ 6 เดือนครั้ง เพื่อให้ผเู ้ ข้าร่ วมประชุมได้เสนอแนวคิดต่าง ๆ รวมทั้งข้อขัดข้อง
เพื่อหาแนวทางแก้ไขร่ วมกัน โดยเฉพาะผูท้ ี่เกี่ ยวข้องทุกภาคส่ วนได้นาํ ผลการประชุ มมาใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด
ข้ อเสนอแนะ
1. รัฐบาลหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทั้งส่ วนกลางและจังหวัดทัว่ ประเทศ ควรร่ วมมือ
กับผูป้ ระกอบธุ รกิจการท่องเที่ยวและประชาชนในท้องถิ่นในการประชาสัมพันธ์รวมทั้งสถานที่การท่องเที่ยว
และส่ งเสริ มวัฒนธรรมและประเพณี ของไทย เพือ่ เป็ นการดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยว
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2. จากข้อมูลที่ได้วิจยั ในครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ผูป้ ระกอบธุรกิจการท่องเที่ยว และประชาชนท้องถิ่น
ควรมีการพัฒนาในด้านการให้ขอ้ มูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ให้ดูน่าสนใจโดยใช้วิธีการอย่างหลากหลาย
สมํ่าเสมอและทัว่ ถึง
3. จากข้อมูลที่ได้ ผูป้ ระกอบธุรกิจการท่องเที่ยวควรคํานึงถึงอายุ สถานภาพโสด สมรส และรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนของนักท่องเที่ยว เพื่อปรับราคาค่าบริ การการท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับสถานที่ท่องเที่ยว นัน่ คือมี
ความเหมาะสมที่นกั ท่องเที่ยวจะพาครอบครัวมาเที่ยวในราคาที่ยตุ ิธรรม ไม่คิดราคาสู งเกินไป
4. ผูป้ ระกอบธุ รกิ จ การท่ องเที่ ย วที่ มี ร ายได้เฉลี่ ย ต่ อเดื อนแตกต่ างกัน มี ความเห็ นประสิ ทธิ ภาพ
มาตราการป้ องกันรักษาความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวยังไม่เพียงพอ นอกจากนั้นรัฐและ
เอกชนควรจัดให้มีผเู ้ ชี่ยวชาญค้นคว้าฟื้ นฟูศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อเป็ นการพัฒนาการท่องเที่ยวยังไม่เพียงพอ
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สภาพปัจจุบันและปัญหาของการจัดการความรู้ ของผู้บริหารในสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
ช่ วงชั้น 1-2 สั งกัดสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 3*
State and Problems of Knowledge Management of Administrators in
Fundamental Schools, Level 1-2 under the Bangkok Education Service Area
Office 3
นางรัชตพรรณ ดิฐกมล**
Mrs. Ratchatapun Thitakamol
บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้ งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) สภาพปั จจุบนั การจัดการความรู ้ของผูบ้ ริ หาร 2) ปั ญหาของ
การจัดการความรู ้ ของผูบ้ ริ หาร ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่ วงชั้นที่ 1-2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรุ งเทพมหานครเขต 3 3) การนําไปประยุกต์ใช้กบั การจัดการความรู ้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มตัวอย่างคือ
ผูบ้ ริ หารจัดการความรู ้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่ 1-2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 3 จํานวน
136 คน เครื่ องมือในการวิจยั คือแบบสอบถาม สถิติที่ใช้วิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิ จัย พบว่า 1) สภาพปั จ จุ บ นั ในการดําเนิ น การจัด การความรู ้ ของผูบ้ ริ หาร อยู่ใ นระดับมาก
ค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ ด้านการเข้าถึงความรู ้ 2) ปั ญหาอยูใ่ นระดับปานกลาง ด้านที่มีปัญหามากที่สุด คือ ด้านการสร้าง
และแสวงหาความรู ้ 3) ผูบ้ ริ หารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 1-2 มีความต้องการนําการจัดการความรู ้ไป
ประยุกต์ใช้มาก คือ การจัดความรู ้ให้เป็ นระบบโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
Abstract
The objectives of this research were to study 1) the state of knowledge management by administrators.
2) problems of knowledge management by administrators. in fundamental schools level 1-2 under the Bangkok
Education Service Area Office 3, and 3) to apply the knowledge management in fundamental schools. The
sample was 136 administrators in fundamental schools, level 1-2 under the Bangkok Education Service Area
Office 3. Questionnaires were a tool to collect the data. The statistics for analyzing the data ware percentage,
frequency, mean and standard deviation.
Results of the research showed that 1) the state of knowledge management in fundamental schools, in
general, was highest. The highest level was the knowledge access. 2) The problems in the knowledge
*
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management were average. The aspect with the highest problem was the knowledge creation and acquisition.
And 3) the high demand of administrators in fundamental schools, level 1-2 was to apply the knowledge
management for knowledge management system by information technology.
ความนํา
เนื่องจากในปั จจุบนั บริ บทโลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว ส่ งผลต่อวิถีการดําเนินชีวิตของประชากรโลก
และประกอบกับสภาวะที่ทรัพยากรมีอยูอ่ ย่างจํากัดส่ งผลกระทบต่อการอยูร่ อดของประเทศ อีกทั้งความก้าวหน้า
ของเทคโนโลยี โดยเฉพาะในส่ วนของเทคโนโลยีสารสนเทศทําให้เกิดสภาพที่เรี ยกว่าโลกไร้พรมแดน ส่ งผลต่อ
การดําเนิ นชี วิตของประชาคมโลก นําไปสู่ การเปลี่ยนแปลงของสังคมในระบบใหม่ที่เรี ยกว่า สังคมสารสนเทศ
(Information society) หรื อ สังคมแห่งการเรี ยนรู ้ (Knowledge society) และการจัดการเรี ยนรู ้ ซึ่ งหมายถึง ระบบที่
ใช้ความรู ้เป็ นฐานพลังในการพัฒนาองค์การ โดยองค์การทางด้านเฉพาะด้านการศึกษา ซึ่ งเป็ นปั จจัยหลักในการ
พัฒนาประเทศและองค์การ ที่ มุ่งหวังความเป็ นเลิ ศในการแข่งขัน การสร้ างนวัตกรรม (innovation) และองค์
ความรู ้ใหม่ (พรธิดา วิเชียรปัญญา, 2547, หน้า 11) ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ ว ในการแข่งขันที่รุนแรง
องค์การที่จะอยู่รอดได้จึงต้องมีความสามารถเรี ยนรู ้ได้ทนั สถานการณ์ โดยอาศัยการปรับเปลี่ยนที่คล่องตัวต่อวิธี
คิด และต่อกระบวนการทํางาน ซึ่ งบุคคลในองค์การต้องเรี ยนรู ้ ร่วมกันเพื่อผลักดันให้องค์การมุ่งไปสู่ การเป็ น
“องค์การแห่งการเรี ยนรู ้” (learning organization) และปั จจัยสําคัญประการหนึ่งที่จะช่วยให้องค์การสามารถเรี ยนรู ้
ได้อย่างรวดเร็ ว และมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น คือ การจัดการความรู ้ (knowledge management) (สิ ปปนนท์ เกตุทตั ,
2544, หน้า 16-17)
ในประเทศไทยทั้งภาครั ฐและภาคเอกชน ได้ให้ความสําคัญต่อศาสตร์ ของการจัดการความรู ้ นํามาใช้
เพือ่ เพิม่ ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลขององค์การมากขึ้นจะเห็นได้ภาครัฐได้จดั ตั้งสถาบันระดับชาติ คือ สถาบัน
การจัดการความรู ้ เพื่อสังคม (สคส.) รั บผิดชอบในเรื่ องการจัดการเรี ยนรู ้ โดยมุ่งให้การสนับสนุ น ส่ งเสริ มให้
หน่ วยงานทั้งภาครั ฐและภาคเอกชนให้สามารถนําแนวคิดการจัดการความรู ้นาํ ไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานจน
ประสบความสําเร็ จ (วิจารณ์ พานิช, 2547, หน้า 62-68) อีกทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10
(พ.ศ. 2550-2554) ยังมุ่งเน้นการพัฒนาสังคมให้แข็งแรง และมีดุลยภาพใน 3 ด้าน คือ สังคมคุณภาพ สังคมภูมิ
ปั ญญา และการเรี ยนรู ้ สังคมสมานฉันท์ และเอื้ออาทรต่อกัน โดยด้านสังคมภูมิปัญญาและการเรี ยนรู ้ มุ่งพัฒนา
บุคคลให้คิดเป็ น ทําเป็ นสามารถเรี ยนรู ้ได้อย่างต่อเนื่ องตลอดชี วิต มีทกั ษะความพร้ อมต่อการเปลี่ยนแปลงของ
ความเจริ ญเติบโตอย่างรวดเร็ วของเทคโนโลยีและวิทยาการต่างๆ รวมทั้งการรู ้เท่าทันโลกโดยใช้การศึกษาเป็ น
เครื่ องมือในการพัฒนา (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2550, หน้า 13-15) อีก
ทั้ง ความคาดหวังของประชาชนที่ มี ต่ อภาครั ฐที่ ต้องการความโปร่ งใสของระบบการเมื อง การปกครอง การ
ส่ งเสริ มให้ประชาชนมีส่วนร่ วม การมีโอกาสที่ดีเท่าเทียมกัน ในระหว่างกลุ่มของประชาชนรวมถึงการมีเศรษฐกิจ
ของประเทศที่เข้มแข็ง มีเสถียรภาพ การให้ความร่ วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ในการพัฒนา
ศักยภาพการแข่งขันของประเทศให้สามารถเท่าเทียมหรื อเป็ นผูน้ าํ ประเทศอื่นได้ โดยรวบรวมกับการพัฒนา
สังคมไทยให้มีความเข้มแข็ง มีคุณภาพ มีภูมิปัญญา และวินัยมากขึ้น (สถาบันพัฒนาผูบ้ ริ หารการศึกษา, 2548,
หน้า 19) จากกระแสบริ บทการเปลี่ยนแปลงของโลกและความต้องการของภาคประชาชน ส่ งผลต่อการทบทวน
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บทบาทของประเทศไทย โดยเฉพาะด้านการพัฒนาการศึกษาของชาติที่กาํ หนดให้ ต้องจัดการศึกษาให้บุคคลอย่าง
เสมอภาคทัว่ ถึ งและมี คุณ ภาพ ในมาตรา 43 และมาตรา 81 ของกฎหมายรั ฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540 ส่ งผลให้มีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่ งเป็ นแม่บทในการปฏิรูปการศึกษา
โดยมีเป้าหมายให้นกั เรี ยนเป็ นมนุษย์ที่มีท้ งั ร่ างกาย จิตใจ สติปัญญาความรู ้และคุณธรรม จริ ยธรรมและวัฒนธรรม
ในการดํารงชีวิต สามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุข (สถาบันพระปกเกล้า, 2547, หน้า 1-3)
การพัฒนาการศึกษาของชาติ จึงเป็ นองค์ประกอบสําคัญที่จะมีส่วนผลักดันการเปลี่ยนแปลงวิธีคิด วิธี
เรี ยน และวิธีทาํ งาน การปรั บเปลี่ยนกระบวนทัศน์ ค่านิ ยม วัฒนธรรมการทํางาน และการจัดการความรู ้ ให้มี
ความรู ้ แ ละแนวคิ ด ที่ ดี ต่ อ การพัฒ นาสร้ า งหน่ ว ยงาน และสถานศึ ก ษาให้เ ป็ นองค์ก ารการเรี ยนรู ้ เนื่ อ งจาก
สถานศึกษาจะเป็ นแหล่งที่สร้างความรู ้ที่มีพลังมากที่สุด (วิจารณ์ พานิช, 2547, หน้า 62-67) การจัดการความรู ้ได้
เป็ นประเด็นที่สําคัญกําหนดไว้ในหมวดแห่ งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริ หารจัดการบ้าน
การเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เพื่อมุ่งที่จะพัฒนาส่ วนราชการ ให้เป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ โดยใช้การจัดการความรู ้
เป็ นตัวนําให้เกิดประสิ ทธิภาพต่อหน่วยงาน (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2546, หน้า 16-39)
การจัดการความรู ้ที่ดีสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา ส่ งผลต่อการได้เปรี ยบในระบบเศรษฐกิจ
ไทยต่อเวทีโลก ซึ่ งในปั จจุบนั นักวิชาการด้านธุ รกิจและผูบ้ ริ หารองค์การต่างๆ รวมถึงหน่วยงานทางการศึกษา
และสถานศึกษาได้เริ่ มนําแนวคิดการจัดการความรู ้ในองค์การไปใช้มากขึ้น (Senge, 2001, p. 19)
ภายใต้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 บ่งชี้ ชดั เจนใน
ภาระหน้าที่ของสถานศึกษาในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่นกั เรี ยนโดยตรงที่ตอ้ งทําหน้าที่จดั กิจกรรมการ
เรี ยนการสอน สถานศึกษาจึงมีบทบาทและภารกิจที่เปลี่ยนแปลงในการบริ หารจัดการศึกษาใหม่ หลายประการ
เช่น การจัดทําหลักสู ตรท้องถิ่น การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การประกันคุณภาพการศึกษา และอํานาจหน้าที่
จากการกระจายอํานาจการบริ หารและการจัดการศึกษา (สํานักงานปฏิรูปการศึกษา, 2545, หน้า 2)
สํานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา ได้กาํ หนดมาตรฐานการศึกษาของชาติในมาตรฐานที่ 3 แนวทางสร้างสังคม
แห่งการเรี ยนรู ้ ให้การจัดการความรู ้เป็ นฐานในการจัดการเรี ยนการสอน เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้ใฝ่ รู ้ ใฝ่ เรี ยนรักการ
อ่าน รักการเรี ยน และรักการค้นคว้า รู ้จกั นําความรู ้มาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม สร้างให้เป็ นสังคมแห่งการเรี ยนรู ้
สามารถพึ่งตนเอง เพื่อพัฒนาประเทศชาติอย่างยัง่ ยืน และแข่งขันในระดับนานาชาติได้ (สํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา, 2548, หน้า 1-9)
การพัฒนาองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ ได้เกิ ดขึ้ นในสถานการศึ กษาทั้งในระดับตัวบุคคล และในระดับ
องค์การ เป็ นสิ่ งท้าทายต่อความรั บผิดชอบของผูบ้ ริ หาร ที่นาํ ความรู ้ ความสามารถในการบริ หารจัดการความรู ้
ยกระดับคุณภาพการศึกษา (วิโรจน์ สารรัตนะ และ อัญชลี สารรัตนะ, 2545, หน้า 11) ปั จจุบนั พบว่าความสามารถ
ในการแข่งขันทางการศึกษาของคนไทย มีแนวโน้มลดตํ่าลง (ไพโรจน์ กลิ่นกุหลาบ, 2547, หน้า 4) ซึ่ งสอดคล้อง
กับการรายงานการติ ดตามประเมิ นผลการพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 10 สรุ ปได้ว่า คุณภาพ
การศึกษาของไทยยังคงเป็ นปั ญหาต่อเนื่ องที่ตอ้ งมีการปรับปรุ งอย่างจริ งจังและต้องให้ความสําคัญโดยเร่ งด่วน
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2550, หน้า 13-15)
จากปั ญหาคุ ณภาพการจัดการเรี ยนการสอนของสถานศึกษาประกอบกับความคาดหวังของสังคมที่
ต้องการพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เป็ นองค์ประกอบสําคัญของทุนปั ญญาในการพัฒนาประเทศในอนาคต ซึ่ งในสังคมแห่ ง
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ความรู ้น้ นั จะมีทุนมนุษย์เป็ นฐานสําคัญในการสร้างความมัง่ คัง่ (ดิลก ถือกล้า, 2546, หน้า 78-79) แสดงให้เห็นถึง
ความจําเป็ นและเร่ งด่ วนว่าสถานศึกษาจะเป็ นองค์การที่ ตอ้ งมี การนําการจัดการความรู ้ มาใช้มากกว่าองค์การ
ประเภทอื่นๆ (Hoy & Miskel, 2001, p. 32) รวมทั้งผูบ้ ริ หารสถานศึกษาต้องเห็นคุณค่าของการจัดการความรู ้เพื่อ
การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรี ยนการสอนของครู และพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เกิดประสิ ทธิ ภาพอย่างแพร่ หลาย ตาม
วิ สัย ทัศ น์ข องสถานศึ ก ษา (วิจ ารณ์ พานิ ช , 2547, หน้า 23) การศึ ก ษาการจัด การความรู ้ ใ นสถานศึ ก ษาเป็ น
องค์ประกอบสําคัญที่บ่งบอกถึงความเข้มแข็งทางวิชาการของครู และสถานการศึกษา เป็ นมาตรวัดอัตราหรื อ
ระดับของการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานและผูป้ ฏิบตั ิงานได้อย่างชัดเจน (เพชรมณี วิริยะสื บพงศ์, 2545, หน้า 6)
จากความสําคัญและความเป็ นมาดังกล่าวมาข้างต้น ทําให้ผูว้ ิจยั ซึ่ งเป็ นบุคลากรในสถานศึกษา และมี
ส่ วนร่ วมในกิจกรรมการจัดการเรี ยนการสอนในสถานศึกษาพิจารณาถึงความจําเป็ นที่จะต้องมีการศึกษาสภาพ
ปั จจุบนั และปั ญหาการจัดการความรู ้ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในการนําการจัดการความรู ้มาใช้ในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานช่ วงที่ 1-2 เพื่อใช้ขอ้ มูลเป็ นแนวทางในการปรั บปรุ งพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย
รัฐบาลอย่างมีประสิ ทธิภาพและสัมฤทธิ์ ผล รวมทั้งให้ได้คาํ ตอบเกี่ยวกับการบริ หารจัดการความรู ้ของผูบ้ ริ หารที่
เหมาะสมต่อการจัดการเรี ยนการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 1-2 อีกด้วย
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาสภาพปั จจุ บนั ของการจัดการความรู ้ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่ วงชั้นที่ 1-2 ในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุ งเทพมหานคร เขต 3
2. เพื่อศึกษาปั ญหาของการจัดการความรู ้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 1-2 ในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา กรุ งเทพมหานคร เขต 3
3. เพื่อศึกษาการนําการจัดการความรู ้ไปประยุกต์ใช้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขอบเขตการวิจยั
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ได้แก่ ผูบ้ ริ หารในสังกัดสถานศึกษาขั้นพื้นฐานช่ วงชั้นที่ 1-2 สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุ งเทพมหานครเขต 3 จํานวน 204 คนใน 12 โรงเรี ยน ประกอบด้วย ผูอ้ าํ นวยการ
สถานศึกษา รองผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษาฝ่ ายปกครอง ฝ่ ายวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ หัวหน้าระดับสาย
ชั้น
กลุ่มตัวอย่าง กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของเครจซี่ และมอร์ แกน (Krejcie & Morgan,
1970, pp. 607-610) ได้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 136 คน และใช้วิธีสุ่มอย่างง่าย
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ใช้แบบสอบถาม (questionnaires) ที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น 5 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับ ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม จํานวน 6 ข้อ เป็ นแบบลักษณะ
เลือกตอบ (check list)
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ตอนที่ 2 และตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการปฏิบตั ิและปั ญหาในการจัดการความรู ้ของ
ผูบ้ ริ หารจัดการความรู ้ในสถานศึกษา มีลกั ษณะเป็ นมาตราส่ วนประมาณค่า (rating scale) จํานวน 74 ข้อ
ตอนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับการนําการจัดการความรู ้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษาของผูบ้ ริ หาร
จัดการความรู ้ในสถานศึกษา เป็ นคําถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) จํานวน 10 ข้อ
ตอนที่ 5 เป็ นแบบสอบถามปลายเปิ ด (open questionnaire) เพื่อให้ผูต้ อบแบบสอบถามเสนอความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุ งและแนวทางในการจัดการความรู ้ในโรงเรี ยน ของผูบ้ ริ หารจัดการความรู ้
ในสถานศึกษา จํานวน 4 ข้อ
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
เก็บรวบรวมข้อมูล โดยผูว้ ิจยั แจกแบบสอบถามให้ผูบ้ ริ หารจัดการความรู ้ ในสถานศึกษาที่ เป็ นกลุ่ม
ตัวอย่างด้วยตนเอง จํานวน 136 ฉบับ ได้แบบสอบถามคืนจํานวน 136 ฉบับ คิดเป็ นร้อยละ 100
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผู ว้ ิ จัย ดํา เนิ น การนํา แบบสอบถามที่ ร วบรวมได้ มาตรวจสอบข้อ มู ล ความสมบู ร ณ์ ข องการตอบ
แบบสอบถาม แล้วนําข้อมูลที่ได้ท้ งั หมดทําการบันทึกโดยใช้เครื่ องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมสําเร็ จรู ป มีข้ นั ตอน
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
1. วิเคราะห์ความเชื่อมัน่ (reliability) ของแบบสอบถาม
2. สถิติวิเคราะห์เชิงพรรณนา (descriptive statistical analysis) โดยใช้ความถี่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และนําเสนอข้อมูลในตาราง ประกอบความเรี ยงท้ายตาราง
สรุปผลการวิจยั
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูบ้ ริ หารการศึกษา พบว่าส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มากกว่าเพศชาย คือเพศหญิง
ร้อยละ 69.51 เพศชายร้อยละ 30.49 มีอายุอยูใ่ นช่วงอายุระหว่าง 20 - 30 ปี ร้อยละ 9.63 ช่วงอายุระหว่าง 31 - 40
ปี ร้ อยละ 9.63 ช่ วงอายุระหว่าง 41-50 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 20.32 ช่ วงอายุระหว่าง 51-60 ปี ร้ อยละ 60.42 มี
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี ร้อยละ 75.94 ปริ ญญาโท ร้อยละ 24.06 ตําแหน่งบริ หาร ส่ วนใหญ่เป็ นหัวหน้าสาย
ชั้น ร้อยละ 48.66 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ เป็ นร้อยละ 36.90 และเป็ นผูอ้ าํ นวยการหรื อรองผูอ้ าํ นวยการ ร้อย
ละ 14.44 มีประสบการณ์ในการจัดการความรู ้ ร้อยละ 83.96 ไม่มีประสบการณ์ ร้อยละ 16.04 แหล่งความรู ้ของ
การจัดการความรู ้ ส่ วนใหญ่ได้จากการประชุม ร้อยละ 20.60 จากการปฏิบตั ิจริ ง ร้อยละ 18.90 พูดคุยแลกเปลี่ยน
ความคิด ร้อยละ 16.70 ค้นคว้าจาก Internet ร้อยละ 16.00 การอบรม ร้อยละ 14.10 และการอ่านหนังสื อพิมพ์
ร้อยละ 13.70
ตอนที่ 2 สภาพปั จจุบนั การจัดการความรู ้ของผูบ้ ริ หารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 1 – 2 พบว่า
ค่าเฉลี่ยของสภาพปั จจุบนั การจัดการความรู ้ของผูบ้ ริ หารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่ 1–2 สังกัดสํานักเขต
พื้นที่การศึกษา กรุ งเทพมหานคร เขต 3 โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า มีค่าเฉลี่ยระดับ
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มาก 6 ด้าน ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.51 – 3.87 ค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ การเข้าถึงความรู ้ ( X = 3.87) และค่าเฉลี่ยตํ่าสุ ด คือ
การจัดการความรู ้ให้เป็ นระบบ ( X = 3.51)
ตอนที่ 3 ปั ญหาในการจัดการความรู ้ของผูบ้ ริ หารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 1 – 2 พบว่า ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.31) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 1 ด้าน คือ การ
สร้างและแสวงหาความรู ้ ( X = 3.72) ค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับปานกลาง 6 ด้าน ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.95 – 3.46 ค่าเฉลี่ย
สู งสุ ด คือ การเรี ยนรู ้ ( X = 3.46) ค่าเฉลี่ยตํ่าสุ ด คือ การเข้าถึงความรู ้ ( X = 2.95)
ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์การนําการจัดการความรู ้ไปประยุกต์ใช้ ของผูบ้ ริ หารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ช่วงชั้นที่ 1-2 พบว่า แนวทางที่จะนําการจัดการความรู ้ไปประยุกต์ใช้ท้ งั 10 ด้าน โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
( X = 3.50)
ตอนที่ 5 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดการความรู ้ของผูบ้ ริ หารจัดการความรู ้ในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 1-2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุ งเทพมหานคร เขต 3 ในด้าน
1) การจัดการความรู ้ ในโรงเรี ยน พบว่า ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มีค่าความถี่สูงสุ ด คือ การ
จัดการความรู ้ในโรงเรี ยนควรสามารถนํามาบูรณาการได้โดยยึดหลักคุณธรรมนําความรู ้ ควรให้ความสําคัญกับ
สื่ อ อุปกรณ์และแหล่งเรี ยนรู ้ภายในโรงเรี ยนเพื่อสนองความต้องการตามหลักสู ตรสถานศึกษา แหล่งความรู ้ควร
หลากหลายและเพี ย งพอต่ อ ความต้อ งการ และบุ ค ลากรในโรงเรี ย นควรทํา งานร่ ว มกัน เป็ นที ม โดยยึด หลัก
กัลยาณมิตร (ค่าความถี่ = 17) เท่ากัน
2) ความต้องการความรู ้เกี่ยวกับการจัดการความรู ้ในโรงเรี ยน พบว่า ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มี
ค่าความถี่สูงสุ ด คือ ด้านวิธีการสร้าง การพัฒนาสื่ อ และนวัตกรรม เพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอนที่มีคุณภาพและ
ประสิ ทธิภาพ (ค่าความถี่ = 38)
3) ปั ญ หาและอุป สรรคในการจัด การความรู ้ ใ นโรงเรี ย น พบว่า ความคิด เห็ นและข้อเสนอแนะที่ มี
ค่าความถี่สูงสุ ด คือ ด้านบุคลากร จํานวนบุคลากรไม่เพียงพอโดยเฉพาะในโรงเรี ยนที่มีขนาดเล็ก การเพิ่มหน้าที่
ให้บุคลากรในเรื่ องของการจัดการความรู ้ ทําให้จดั สรรเวลายากยิ่งขึ้น และไม่มีความพร้อมทางสภาพร่ างกายและ
จิตใจ บุคลากรยังขาดประสิ ทธิภาพในเรื่ องการจัดการความรู ้ (ค่าความถี่ = 19)
4) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ พบว่า ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มีค่าความถี่สูงสุ ด คือ จัด
ให้มีเทคโนโลยีที่ทนั สมัย และสามารถใช้งานได้ตลอดเวลา เพื่อให้เกิดความสะดวกการค้นคว้า (ค่าความถี่ = 25)
อภิปรายผล
1. ผลการศึกษาสภาพปั จจุบนั ของการจัดการความรู ้ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานช่ วงขั้นที่ 1-2 ในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุ งเทพมหานครเขต 3 ในภาพรวมนั้น ผลการวิจยั สภาพปั จจุบนั การจัดการความรู ้
ของผูบ้ ริ หารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่ วงที่ 1-2 อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ อาจเป็ นผลมากจากความคาดหวังของ
สังคมไทยที่ตอ้ งการพัฒนาประเทศก้าวทันสังคมโลก ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาจึ งให้ความสําคัญเห็นคุณค่าของการ
จัด การความรู ้ เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรี ยนการสอนของครู และพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพตาม
วิสยั ทัศน์ของสถานศึกษาอีกทั้งความเข้มแข็งทางวิชาการของสถานศึกษาเป็ นตัวบ่งชี้ระดับของการปฏิบตั ิงานของ
สถานศึกษา และบุคลากรได้อย่างชัดเจน ส่ งผลทําให้ผบู ้ ริ หารและครู ผูส้ อนมีความตื่นตัวต่อการจัดการที่มีความ
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สอดคล้องกับแนวนโยบายและกลยุทธ์การพัฒนาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุ งเทพมหานคร เขต 3 ได้
กําหนดไว้ในกลยุทธ์ที่ 3 เรื่ องเสริ มสร้างประสิ ทธิ ภาพและความเข้มแข็งในการบริ หารจัดการ เมื่อพิจารณาเป็ น
รายด้าน พบว่า มีค่าเฉลี่ยระดับมาก 6 ด้าน ค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ การเข้าถึงความรู ้ ทั้งนี้เพราะผูบ้ ริ หารในสถานศึกษา
ได้แก่ ผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษา รองผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ หัวหน้าระดับสายชั้น
ให้ความสําคัญ การเข้าถึงความรู ้ท้ งั นี้เป็ นเพราะว่า กระแสการปฏิรูปการศึกษา และเป็ นไปตามหลักสู ตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 มาตรฐาน การศึกษา เพื่อการพัฒนาตนและสังคมเนื่ องจากความรู ้และการเรี ยนรู ้
เป็ นปั จจัยสําคัญที่ สุดในการพัฒนาบุคคลให้เป็ นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่ งชาติ , 2546, หน้า 3) นอกจากนี้ ในหมวด 3 แห่ งพระราชกฤษฎี กาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการ
บริ หารกิ จการบ้านเมื องที่ ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 11 ส่ วนราชการมี หน้าที่พฒั นาความรู ้ ในส่ วนราชการเพื่อให้มี
ลักษณะเป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู ้อย่างสมํ่าเสมอ โดยต้องรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสาร และสามารถประมวลผลความรู ้ใน
ด้านต่ าง ๆ เพื่อนํามาประยุกต์ใช้ในการปฏิ บตั ิ ราชการได้อย่างถู กต้อง รวดเร็ ว และเหมาะสมต่อสถานการณ์
รวมทั้งต้องส่ งเสริ ม และพัฒนาความรู ้ ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการใน
สังกัดให้เป็ นบุคลากรที่มีประสิ ทธิ ภาพ และมีการเรี ยนรู ้ ร่ วมกัน ในการพัฒนาวิธีการทํางานในรู ปแบบใหม่ ๆ
เพื่อให้เกิดประสิ ทธิภาพต่อองค์การซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ดาเวนพอร์ ท เดอลอง และเบียริ ส (Davenport de
Long; Beer, 1998, pp.45-47) ที่เสนอว่าผูบ้ ริ หารเป็ นผูส้ นับสนุนให้ครู ได้มีการแลกเปลี่ยน ความรู ้ ทั้งอย่างเป็ น
ทางการและไม่เป็ นทางการ ทัว่ ทั้ง สถานศึกษา โดยให้มีรูปแบบต่าง ๆ ในการแลกเปลี่ยนความรู ้ เช่น การสัมมนา
การสร้างเครื อข่าย การประชุมทางไกลผ่านอินเตอร์เน็ต โดยการแลกเปลี่ยนวิธการปฏิบตั ิที่ดีเลิศระหว่างกัน (best
practice) เพื่อส่ งผ่า นความรู ้ ถึง กัน และค่า เฉลี่ ย ตํ่า สุ ด คื อ การจัด การความรู ้ ให้เ ป็ นระบบ ทั้งนี้ เป็ นเพราะว่ า
สถานศึ ก ษา มี ร ะบบเทคโนโลยี ที่ แ ตกต่ า ง และมี บุ ค ลากรไม่ เ พี ย งพอในการดํา เนิ น งานเนื่ อ งจากยัง ขาด
ประสบการณ์ และผูเ้ ชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีในการสร้างระบบโดยตรง
2. ผลการศึกษาปั ญหาของการจัดการความรู ้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่ 1-2 ในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษากรุ งเทพมหานคร เขต 3 ในภาพรวมนั้น พบว่า ปั ญหาของการจัดการความรู ้ในสถานศึกษาอยู่
ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจจะเป็ นเพราะนโยบายการปฏิรูปทางการศึกษาที่ตอ้ งการพัฒนาประเทศ โดยการสร้าง
สถานศึกษาให้เป็ นสังคมแห่งการเรี ยนรู ้ เพื่อให้การศึกษาก้าวทันสังคมโลก มีส่วนผลักดันให้ผบู ้ ริ หารสถานศึกษา
ต้องให้ความสําคัญเห็ น คุณค่า ในการเปลี่ยนแปลงการศึกษาทั้งระบบ เมื่ อมี การปฏิ รูปการศึกษาตาม พ.ร.บ.
การศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 ทําให้ตอ้ งมีภาระงานอื่นๆ เพิ่มขึ้นอีก เท่ากับผูบ้ ริ หารมีภารกิจที่รับผิดชอบหลาย
ด้าน ประกอบกับแนวคิดพื้นฐานเรื่ องของการจัดการความรู ้ เป็ นองค์ความรู ้ ใหม่ ที่สํานักงาน ก.พ.ร. ร่ วมกับ
สถาบันเพิ่มผลผลิ ตแห่ งชาติ กํา หนดให้เป็ นส่ วนหนึ่ งของการประเมิ นประสิ ทธิ ผลในการทํางานของหน่ ว ย
ราชการเพื่อให้มีลกั ษณะเป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู ้อย่างสมํ่าเสมอ ซึ่ งเป็ นเหตุให้มีการผลักดันในระดับนโยบาย
ในทุกภาคส่ วนของหน่วยงานของรัฐ ในอันที่จะทําให้เกิดบุคลากรที่มีประสิ ทธิ ภาพและมีการเรี ยนรู ้ร่วมกันเพื่อ
เป็ นมาตรฐานเดี ยวกัน ในการใช้ความรู ้ เป็ นทุนปั ญญาสร้างและรั กษาความได้เปรี ยบในการแข่งขันในทุกด้าน
เพื่อการพัฒนาประเทศ ซึ่ งพันธกิจเหล่านี้ ไม่สามารถจะสําเร็ จผลในช่วงระยะเวลาสั้นได้อย่างง่าย ทั้งนี้ อาจเป็ น
เพราะผูบ้ ริ หารยังไม่เข้าใจในเรื่ องของการจัดการความรู ้ในโรงเรี ยนเพียงพอ เนื่ องจากยังขาดประสบการณ์ จึง
จําเป็ นต้องมีการพัฒนาบุคลากรให้เกิดความเข้าใจในเรื่ องนี้อย่างชัดเจนเสี ยก่อน และบุคลากรต้องมีความคิดเห็น
267

วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปี ที่ 10 ฉบับที่ 2
โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ที่สอดคล้องในเป้ าหมายร่ วมกัน จึ งจะทําให้เกิดการทํางานที่มีประสิ ทธิ ภาพ และประสิ ทธิ ผลซึ่ งสอดคล้องกับ
การซัลลิส์ และโจนส์ (Sallis, & Jones 2002 , pp-126-129) ที่ได้ทาํ การวิจยั เรื่ ององค์ประกอบที่สาํ คัญในการ
จัดการความรู ้ ในองค์การ พบว่า องค์ประกอบด้านวิสัยทัศน์ และพันธกิจกลยุทธ์องค์ประกอบด้านวัฒนธรรม
องค์การ องค์ประกอบด้วยองค์การแห่งการเรี ยนรู ้ องค์ประกอบด้วยภาวะผูน้ าํ และการจัดการองค์ประกอบด้วย
ทีมงาน และทีมการเรี ยนรู ้ องค์ประกอบด้านกระบวนการในการแบ่งปั นความรู ้ การสร้างสรรค์ความรู ้และความ
ชํานาญเป็ นองค์ประกอบที่สาํ คัญที่ส่งเสริ มให้การจัดการความรู ้ในองค์การประสบความสําเร็ จ โดยองค์ประกอบ
ด้านวิสัยทัศน์และภาวะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารเป็ นสิ่ งสําคัญสําหรั บการกําหนดความรู ้ ที่สามารถไว้ในองค์การ เมื่ อ
พิจารณารายข้อที่มีปัญหามาก คือความสามารถเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ความรู ้ที่เกิดจากการเรี ยนรู ้ผา่ นเครื อข่าย
สารสนเทศ ทั้งนี้อาจจะเป็ นเพราะบุคลากรส่ วนใหญ่ร้อยละ 60.42 เป็ นผูม้ ีอายุระหว่าง 50-60 ปี ซึ่งมีขอ้ จํากัดด้าน
อายุ ความสนใจในการเรี ย นรู ้ ผ่ า นเครื อ ข่ า ยสารสนเทศให้มี ผ ลสํ า เร็ จ ดัง เป้ า หมายที่ ก ํา หนดไว้ไ ด้ อี ก ทั้ง
ความสามารถด้านการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์จาํ เป็ นต้องมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ไม่ซบั ซ้อนมีช่องทาง
การสื่ อสารที่ ห ลากหลาย ช่ อ งทางที่ ท ันสมัย ทัน เหตุ ก ารณ์ ซึ่ งสิ่ งเหล่ า นี้ จําเป็ นต้อ งมี ก ารสนับ สนุ น ทั้งด้า น
งบประมาณ และกําลังคนอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง จึงจะเกิดประสิ ทธิ ภาพในการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ได้
อย่างมีคุณภาพอย่างแท้จริ ง
3. ผลการนําการจัดการความรู ้ไปประยุกต์ใช้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในภาพรวมนั้นพบว่า การนําการ
จัด การความรู ้ ไปประยุกต์ใช้อ ยู่ในระดับ มาก เมื่ อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า มี ค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดับ มาก 7 ข้อ
ค่าเฉลี่ยสูงสุ ด คือ การจัดความรู ้ให้เป็ นระบบโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้เพราะผูบ้ ริ หารตระหนักว่า
การจัดการความรู ้ในสถานศึกษา จําเป็ นต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดความรู ้ให้เป็ นระบบ การเยี่ยมชม
ศึกษาดูงาน การหมุนเวียนเปลี่ยนงาน การเรี ยนรู ้จากกิจกรรมต่างๆ การสอน การฝึ กอบรมเป็ นตัวบ่งชี้สาํ คัญยิ่ง
ในการจัดการความรู ้ในสถานศึกษาให้ประสบความสําเร็ จซึ่ งสอดคล้องผลงานวิจยั ของ ไพฑูรย์ ช่วงฉํ่า (2547 ,
หน้า 2) ได้ทาํ การศึกษา เรื่ องการจัดการความรู ้ในโรงพยาบาล พบว่า องค์ประกอบที่มีผลต่อความสําเร็ จในการ
จัดการความรู ้และเกิดประสิ ทธิภาพมากที่สุดคือ ภาวะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารที่จะต้องมีความมุ่งมัน่ และแสดงอิทธิผล
ในการที่จะนําการจัดการความรู ้ มาใช้ในองค์การให้บรรลุผลสําเร็ จ โดยบุคลากรในองค์การต้องมี การสื่ อสาร
เพื่อให้มีความรู ้ ความเข้าใจ เพื่อให้เกิ ดทัศนคติ ที่ดี ซึ่ งจะทําให้เกิ ด ความร่ วมมื อในองค์การ อีกทั้งในปั จจุบ นั
เทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทในการทํางานขององค์การที่ช่วยทําให้งานในองค์การมีประสิ ทธิ ผลมาก
ขึ้น ประหยัดเวลาและแรงงานอีกทั้งสะดวกในการเก็บรักษาข้อมูล การเรี ยกใช้ การส่ งข้อมูล และป้ องกันการสู ญ
หายของข้อมูลได้ เนื่องจากใช้เวลาเพียงเล็กน้อยในการส่ งข้อมูลข้ามประเทศ และสามารถส่ งไปได้ทวั่ โลก ได้
อย่า งรวดเร็ ว กระแสสัง คมโลกในปั จ จุ บ ัน จึ ง กลายเป็ นสั งคมแห่ ง ข้อ มู ล ข่ า วสาร ซึ่ งประเทศได้มี ก ารพัฒ นา
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางการศึกษามาก ย่อมทําให้ประเทศเหล่านั้นมีความเจริ ญก้าวหน้ายิ่งขึ้น กลายเป็ นส่ วน
สําคัญยิ่งที่ทาํ ให้เกิดการตื่นตัวในการจัดการศึกษาของชาติ จะเห็นได้จากมีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของ
ชาติในมาตรฐานที่ 3 ให้เกิดสังคมแห่งความรู ้โดยการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นปัจจัยสําคัญในการพัฒนา
สู่ สังคมแห่ งความรู ้ อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ (สํานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา, 2548, หน้า 19) ในทํานองเดียวกัน
คียเ์ ซอร์ (Keyser, 2004, p .2) ได้เสนอกผลการศึกษาวิจยั เรื่ อง การจัดการความรู ้ในองค์การที่มีการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเป็ นองค์ประกอบหลักสําคัญประการหนึ่งในการจัดการความรู ้ในองค์การที่ประสบความสําเร็ จ และมี
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ประสิ ทธิ ภาพ ค่าเฉลี่ยตํ่าสุ ด คือ การสื่ อสาร ภายใน – ภายนอกที่เป็ นเช่นนี้ เนื่องจากการถ่ายทอดความรู ้ระหว่าง
บุคคลกับบุคคล หรื อบุคคลกับองค์การทั้งภายในและภายนอกเป็ นสิ่ งที่ถูกกระตุน้ จากต้นสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษากรุ งเทพมหานคร เขต 3 ให้มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ สื่ อสารทําความเข้าใจ ถ่ายทอดกิจกรรมที่เป็ น
เลิศ (best-practice) ซึ่ งกันและกันอย่างต่อเนื่องหมุนเวียนไปตามสถานศึกษาต่างๆ โดยผ่านการอบรมสัมมนา ฝึ ก
ทักษะกระบวนการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่องทําให้เกิดการสื่ อสารภายใน-ภายนอก เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์การจาก
ชุมชนที่พ่ ึงตนเอง การเป็ นชุมชนที่พ่ ึงพาซึ่ งกันและกันกลายเป็ นเครื อข่ายที่เกิดช่ องทางการสื่ อสารทั้งภายใน –
ภายนอกอย่างมีระบบรวดเร็ วทันยุคทันเหตุการณ์
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะเพื่อการปฏิบัติ
1.1 ควรมีการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็ นกระบวนการ คือ มีการศึกษาปั ญหา จัดทําแผน ดําเนินการตาม
แผน และประเมินผล ซึ่ งในการนําผลการวิจยั ไปใช้นอกจากผูป้ ฎิ บตั ิควรมีการปฏิบตั ิอย่างเป็ นกระบวนการเพื่อ
พัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิ ทธิภาพ และควรปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่องสมํ่าเสมอในทุกปั ญหาที่ตอ้ งแก้ไข
1.2 ควรแก้ปัญหาจากการที่บุคลากรยังไม่มีความพร้อมในเรื่ องของการจัดการความรู ้ จึงไม่มีความ
ทุ่ ม เท ไม่ ให้ค วามสําคัญกับ การจัด การความรู ้ ใ นโรงเรี ย นมากนัก ซึ่ ง เป็ นอุป สรรคต่ อการพัฒ นาการศึ ก ษา
นอกจากนี้ยงั มีปัญหาจํานวนบุคลากรที่ไม่เพียงพอโดยเฉพาะในโรงเรี ยนที่มีขนาดเล็ก การเพิ่มหน้าที่ให้บุคลากร
ในเรื่ องของการจัดการความรู ้ จะทําให้จดั สรรเวลายากยิ่งขึ้น ซึ่ งผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา ควรนํา
ประเด็นนี้ไปพิจารณาในการคัดเลือกคนเข้ามาเป็ นบุคลากร
1.3 ควรพัฒนาบุคลากรให้มีความรู ้ความสามารถในการผลิตสื่ อ และนวัตกรรมหรื อวิธีการค้นคว้าหา
ข้อมูลเพื่อใช้พฒั นาในการเรี ยนการสอนที่มีคุณภาพ รวมถึงจัดให้มีเทคโนโลยีที่ทนั สมัย และสามารถใช้งานได้
ตลอดเวลา เพื่อให้เกิดความสะดวกในการค้นคว้าและประสิ ทธิ ภาพ ซึ่งผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาควร
มี การนิ เทศหรื อการฝึ กอบรมการจัดการความรู ้ ในโรงเรี ยน การศึกษาดูงาน การให้ความรู ้ดว้ ยวิธีการต่าง ๆ เพื่อ
พัฒนาให้บุคลากรในโรงเรี ยนมีความรู ้ความสามารถอย่างมีประสิ ทธิภาพร่ วมกัน
2. ข้ อเสนอแนะสํ าหรับการวิจัยครั้งต่ อไป
2.1 ควรมีการวิจยั เกี่ยวกับความต้องการพัฒนาบุคลากรในเรื่ องการจัดการความรู ้ในโรงเรี ยน เพื่อ
นํามาวิเคราะห์เปรี ยบเทียบการพัฒนาบุคลากรในโรงเรี ยน เพื่อเป็ นข้อมูลที่จะใช้ในการดําเนินงานพัฒนาครู ใน
การปฏิรูปการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
2.2 ควรมีการศึกษาการรับรู ้ของนักเรี ยน และผูป้ กครอง ชุมชนบริ เวณโรงเรี ยนเกี่ยวกับการจัดการ
ความรู ้ในสถานศึกษา เพื่อจะได้นาํ ความคิดเห็นดังกล่าวมาพิจารณาร่ วมกับความคิดเห็นของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
และบุคลากร
2.3 ควรมีการศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็ จในการจัดการความรู ้ในโรงเรี ยน
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การพัฒ นาประสิทธิภาพการปฏิบัตงิ านของพนักงาน บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
สํ านักงานใหญ่ *
The development in working efficiency of workers at headquarters of TOT
Co.Ltd
นางวณิภสั เฟื่ องชูนุช**
Mrs. Vanipas Fevangchoonuj
บทคัดย่อ
งานวิจยั เรื่ องนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการพัฒนาประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บตั ิงานของพนักงาน บริ ษทั
ทีโอที จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่ และเพื่อเปรี ยบเทียบการพัฒนาประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
จําแนกตามลักษณะส่ วนบุคคล กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 360 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ผลการวิจยั พบว่า การพัฒนาประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงานของพนักงาน ในภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า มีความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่ นระดับมากทุกด้าน เรี ยงลําดับจากมากไปน้อย คือ ด้าน
ปั จจัยทางสังคมและจิตวิทยา ปั จจัยส่ วนบุคคล ปั จจัยทางกายภาพ การพัฒนาฝึ กอบรม และหลักการปฏิบตั ิงานให้
มี ประสิ ทธิ ภาพ เมื่ อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ด้านปั จจัยทางสังคมและจิ ตวิทยา อยู่ในระดับมาก จํานวน 11
รายการ 2 อันดับแรก คือ ความเป็ นกัลยาณมิตรกับเพื่อนร่ วมงานและหมู่คณะ และความสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน
ร่ วมงาน ผูบ้ งั คับบัญชา และผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ด้านปั จจัยส่ วนบุคคล อยูใ่ นระดับมาก ทุกรายการ 2 อันดับแรก คือ
ประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงาน และศักยภาพของพนักงาน ด้านปั จจัยทางกายภาพ อยูใ่ นระดับมาก ทุกรายการ 2
อันดับแรก คือ การสนับสนุนของผูบ้ งั คับบัญชา และโครงสร้างการบริ หารงาน ด้านการพัฒนาฝึ กอบรม อยูใ่ น
ระดับมาก ทุกรายการ 2 อันดับแรก คือ การฝึ กอบรมเพื่อขยายงานในอนาคต และการฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาการ
ปฏิ บัติ ง าน ด้า นหลัก การปฏิ บัติ ง านให้มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ อยู่ ใ นระดับ มาก ทุ ก รายการ 2 อัน ดับ แรก คื อ การ
ปฏิบตั ิงานสําเร็ จทันเวลา และความเชื่ อถือได้ในการปฏิบตั ิงาน ผลการเปรี ยบเทียบการพัฒนาประสิ ทธิ ภาพการ
ปฏิ บตั ิ งานของพนักงาน จําแนกตามลักษณะส่ วนบุ คคล พบว่า พนักงานที่ มีรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อนต่ างกัน มี ความ
คิดเห็น ในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า พนักงานที่
มี ร ายได้เ ฉลี่ ย ต่ อเดื อ นต่ า งกัน มี ค วามคิ ด เห็ น โดยรวม ด้านปั จ จัย ทางสัง คมและจิ ต วิ ท ยา และด้า นหลัก การ
ปฏิบตั ิงานให้มีประสิ ทธิภาพ แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 ตามลําดับ

*
**

บทความภาคนิพนธ์
บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ (การตลาด) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
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Abstract
The objectives of this research were to study the development in working efficiency of workers at
headquarters of TOT Co.Ltd and to compare the development in working efficiency of workers based on
personal characteristics. The sample included 360 workers. Questionnaires were used as a research tool.
Analysis of data was done by frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, and analysis of variance.
The results showed that the overall development in working efficiency of workers were at high level.
Considering into aspects, every of them were at high level either, arranged in descending order as following :
social and psychic factors, personal factor, physical factor, training, and efficiently working principle.
Considering into items, 11 items of social and psychic factor were at high level in which the two highest were
“amiability between colleagues and organization” and “good relation among colleagues commander and undercommander”. In personal aspect, every item was at high level in which the two highest were “wording
experience” and “efficiency of workers”. In physical aspect, every item was at high level in which the two
highest were “support of commander” and “managing structure”. In training aspect, every item was at high
level in which the two highest were “training for working expansion in the future” and “training for working
development”. In efficiently working principles aspect, every item was at high level in which the two highest
were “finishing the work in time” and “reliability in working”. The comparison of development in working
efficiency of workers based on personal characteristics showed that workers in different monthly income had
difference in overall opinions at 0.01 significant level. Considering into aspects, workers in different monthly
income had difference in overall opinions toward social and psychic factor and principle to work efficiently at
0.01 and 0.05 respectively.
ความนํา
ประเทศไทยให้ความสําคัญกับการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารเข้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์
สู งสุ ดกับการดํารงชีวิตประจําวันของประชาชน สังคม และธุรกิจ จึงได้สถาปนากระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อสาร (I.C.T.) ขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2545 รัฐบาลมีนโยบายในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารมา
ส่ งเสริ มการพัฒนาในภาครั ฐ (E-Government) และภาคอื่น ๆ ได้แก่ ภาคการสังคม (E-Society) ภาคธุ รกิ จ
(E-Commerce) ภาคการศึกษา (E-Education) ภาคการผลิต (E-Industry)
สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Telecommunication Union) หรื อ ITU เป็ นองค์กร
ระหว่างประเทศที่มีนโยบายด้านโทรคมนาคมที่ไม่หวังผลกําไรได้คาดการณ์ ว่า ภูมิภาคเอเชี ยแปซิ ฟิกจะเป็ น
ชุมชนที่ผลักดันให้อุตสาหกรรมโทรคมนาคมโลกหลุดพ้นจากปั ญหาเศรษฐกิจซมเซา เนื่ องจากเป็ นภูมิภาคที่มี
ความต้องการทางด้านบริ การทางโทรคมนาคมเพิ่มมากขึ้น และทั้งยังเป็ นผูน้ าํ ทางด้านเทคโนโลยีน้ ีอีกด้วย
ดังนั้นจะเห็นได้ว่า ระบบสื่ อสารโทรคมนาคมและสื่ อสารมีการเปลี่ยนแปลง และก้าวหน้าอยูต่ ลอดเวลา
มีผลต่อวิถีการดํารงชี วิตประจําวันของประชาชนทุกคนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จึงต้องตระหนักร่ วมกันของคนให้
รู ้เท่าทันถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นดังกล่าว และพร้อมเสริ มสร้างความแข็งแกร่ ง ประกอบด้วย องค์ความรู ้ และ
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ความพร้ อมที่จะพัฒนา ด้วยการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และสภาพความเป็ นไปของ
บ้านเมืองที่ถูกบังคับทางอ้อมให้เข้าสู่การแข่งขันอย่างเสรี ในเวทีการค้าระหว่างประเทศ
บริ ษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) เป็ นรัฐวิสาหกิจภายใต้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
(ICT) เป็ นผูป้ ระกอบกิจ การให้บริ การด้านโทรคมนาคมทั้งในและต่ างประเทศ เดิ มเป็ นผูไ้ ด้รับใบอนุ ญาต
ให้บริ การในกิ จการโทรคมนาคมประเภทมี โครงข่ายเป็ นของตนเองเพียงรายเดี ย วที่ ให้บริ การครอบคลุมทั่ว
ประเทศ ในชื่ อองค์การโทรศัพท์แห่ งประเทศไทย ปั จจุบนั ได้มีการเปลี่ยนแปลงในด้านภารกิ จและการบริ หาร
จัดการเพิ่มขึ้นมากให้ทนั กับการแข่งขันที่มีภาคเอกชนเข้ามาทําธุ รกิ จบริ การด้านโทรคมนาคมและการสื่ อสาร
เพิ่มขึ้นด้วย การบริ การจัดการด้านหนึ่ งที่สําคัญ คือ การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาด้านทรัพยากรมนุ ษย์ของบริ ษทั
อย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับการดําเนินธุรกิจ มุ่งเสริ มสร้างวัฒนธรรมองค์กรอันเป็ นปั จจัยสําคัญของบริ ษทั อัน
ได้แก่ 4 C คือ การเอาใจใส่ ดูแลซึ่ งกันและกัน (caring) ความเชื่อถือได้ (credible) ความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์
(creative) และความกล้าคิดกล้าทํา (courageous)
จากแนวโน้มการเปลี่ ยนแปลงสถานการณ์ ซ่ ึ งเป็ นผลมาจากการขยายตัวของตลาดบริ การและความ
เจริ ญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่ งผลให้บริ ษทั ต้องหาวิธีการดําเนินกลยุทธ์ทางธุรกิจ เพื่อลดต้นทุนการดําเนินการ
และเพิ่ ม กําไร เพื่อให้สามารถแข่ง ขันกับคู่ แข่ง ได้ ปั จ จัยหนึ่ งที่ มีส่ว นสําคัญที่ สุด ที่ จ ะขับเคลื่ อนธุ รกิ จได้ คื อ
บุคลากรของบริ ษทั ที่เป็ นผูป้ ฏิบตั ิงาน การที่บริ ษทั จะดําเนิ นธุ รกิจได้บรรลุเป้ าหมายที่กาํ หนดไว้ได้หรื อไม่ จึ ง
ขึ้นอยูก่ บั การที่บริ ษทั ให้ความสําคัญกับบุคลากรมีมากน้อยเพียงใด การที่บริ ษทั ให้ความสําคัญและดูแลเอาใจใส่
ในบุคลากรย่อมมีผลต่อการผลิตและคุณภาพของงาน
ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจศึกษา การพัฒนาประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานของพนักงาน บริ ษทั ทีโอที
จํา กัด (มหาชน) สํ า นั ก งานใหญ่ เพื่ อ เป็ นแนวทางสํ า หรั บ เสนอผู บ้ ริ หารดํา เนิ น การพัฒ นาบุ ค ลากร เพื่ อ
ประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงาน อันจะเป็ นแนวทางไปสู่ ความสําเร็ จตามเป้าหมายของบริ ษทั ต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพื่ อ ศึ ก ษาการพัฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บ ัติ ง านของพนัก งาน บริ ษ ทั ที โ อที จํา กัด (มหาชน)
สํานักงานใหญ่
2. เพื่อเปรี ยบเทียบการพัฒนาประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงานของพนักงาน จําแนกตามลักษณะส่ วนบุคคล
สมมติฐานการวิจยั
การพัฒนาประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บตั ิ งานของพนักงาน บริ ษทั ทีโ อที จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่
จําแนกตามลักษณะส่ วนบุคคลแตกต่างกัน
ขอบเขตของการวิจยั
ในการวิจยั ครั้งนี้เป็ นการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานของพนักงาน บริ ษทั ทีโอ
ที จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่ มีขอบเขตของการวิจยั ดังนี้
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ประชากรที่ใช้ในการศึกษาเป็ นพนักงานของ บริ ษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่
โครงข่ายมัลติมีเดีย โครงข่ายลูกค้าสัมพันธ์ วิศวกรรมโครงข่าย จํานวน 5,968 คน เลือกเป็ นกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
ตารางกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie and Morgan (1970, p.608) ได้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 360 คน
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน ดังนี้
1. ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม จํานวน 8 ข้อ
2. การพัฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บ ัติ ง าน แบ่ ง ออกเป็ น 5 ด้า น คื อ หลัก การปฏิ บัติ ง านให้ มี
ประสิ ทธิ ภาพ ปั จจัยส่ วนบุคคล ปั จจัยทางกายภาพ ปั จจัยทางสังคมและจิตวิทยา และการพัฒนาฝึ กอบรม จํานวน
31 ข้อ
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมู ลจากพนักงานของ บริ ษทั ที โอที จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่ ที่ เป็ นกลุ่ ม
ตัวอย่าง จํานวน 360 คน ได้แบบสอบถามคืนมา จํานวน 360 ชุด คิดเป็ นร้อยละ 100.00
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. วิเคราะห์ขอ้ มูลลักษณะส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม โดยใช้ค่าความถี่ และค่าร้อยละ
2. วิ เ คราะห์ ก ารพัฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บัติ ง านของพนัก งาน โดยใช้ค่ าเฉลี่ ย ( X ) และส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
3. เปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ยคะแนนการพัฒนาประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานของพนักงาน จําแนกตาม
ลักษณะส่วนบุคคล โดยใช้ t-test และ F-test
4. เปรี ยบเทียบพหุ คูณ เพื่อทดสอบค่าเฉลี่ย ( X ) ของคะแนนการพัฒนาประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงาน
ของพนักงาน จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยวิธีของ Least Significant Difference (LSD)
สรุปผลการวิจยั
1. ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 56.39 อายุมากกว่า 45 ปี ร้อยละ 45.83 รองลงมา
36-45 ปี ร้อยละ 38.61 สถานภาพสมรส ร้ อยละ 62.78 รองลงมา โสด ร้ อยละ 30.28 ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี
ร้อยละ 65.28 รองลงมา สู งกว่าปริ ญญาตรี ร้อยละ 19.72 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,000-50,000 บาท ร้อยละ 60.56
รองลงมา มากกว่า 50,000 บาท ร้อยละ 30.56 ตําแหน่งพนักงานปฏิบตั ิงาน ร้อยละ 80.28 รองลงมา หัวหน้างาน
ร้อยละ 16.67 มีอายุงาน 21-30 ปี ร้อยละ 39.45 รองลงมา 10-20 ปี ร้อยละ 37.78 เข้ารับการอบรม/สัมมนา/ดูงาน
มากกว่า 10 ครั้ง ร้อยละ 41.94 รองลงมา 3-10 ครั้ง ร้อยละ 36.11
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2. วิเคราะห์ การพัฒ นาประสิ ทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน จําแนกตามลักษณะส่ วนบุคคล
พนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงาน ในภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก
( X = 3.89) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน ดังนี้
หลักการปฏิบัติงานให้ มีประสิ ทธิภาพ พนักงานมีความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.67)
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.52-3.99) จํานวน 11 รายการ 5 อันดับแรก คือ
1. การปฏิบตั ิงานสําเร็ จทันเวลา
2. ความเชื่อถือได้ในการปฏิบตั ิงาน
3. การรักษาระเบียบวินยั ในการปฏิบตั ิงาน
4. สมรรถภาพในการปฏิบตั ิงาน
5. การใช้สามัญสํานึกพิจารณาความน่าจะเป็ นไปได้ของงาน
ซึ่งมีคา่ สอดคล้องกับพนักงานที่เป็ นหม้าย/หย่าร้าง การศึกษาปริ ญญาตรี
ปัจจัย ส่ วนบุคคล พนักงานมีความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.98) เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.94-4.04) ทุกรายการ คือ
1. ประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงาน
2. ศักยภาพของพนักงาน
3. ความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของงาน
ซึ่งมีคา่ สอดคล้องกับเพศชาย และเพศหญิง ทุกระดับอายุ ทุกสถานภาพสมรส ทุกระดับการศึกษา ทุก
ระดับรายได้ ตําแหน่งพนักงานปฏิบตั ิงาน และหัวหน้างาน ทุกระดับอายุงาน ทุกระดับการอบรม/สัมมนา/ดูงาน
ปัจจัย ทางกายภาพ พนักงานมีความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.90) เมื่อพิจารณาเป็ น
รายข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.80-4.06) ทุกรายการ คือ
1. การสนับสนุนของผูบ้ งั คับบัญชา
2. โครงสร้างการบริ หารงาน
3. การเพิ่มพูนความรู ้และการฝึ กอบรม
4. สภาพแวดล้อมภายใน-ภายนอกของบริ ษทั
ซึ่งมีคา่ สอดคล้องกับเพศชาย และเพศหญิง ทุกระดับอายุ ทุกสถานภาพสมรส ทุกระดับการศึกษา ทุก
ระดับรายได้ ตําแหน่งพนักงานปฏิบตั ิงาน และหัวหน้างาน ทุกระดับอายุงาน ทุกระดับการอบรม/สัมมนา/ดูงาน
ปัจ จัย ทางสั งคมและจิตวิทยา พนักงานมีความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.04) เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.99-4.09) ทุกรายการ คือ
1. ความเป็ นกัลยาณมิตรกับเพื่อนร่ วมงานและหมู่คณะ
2. ความสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่ วมงาน ผูบ้ งั คับบัญชา และผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
3. ความภาคภูมิใจในชื่อเสี ยงขององค์กร
4. ความมัน่ คงและปลอดภัยในงาน
5. ความก้าวหน้าในการปฏิบตั ิงาน
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ซึ่งมีคา่ สอดคล้องกับเพศชาย และเพศหญิง ทุกระดับอายุ ทุกสถานภาพสมรส ทุกระดับการศึกษา ทุก
ระดับรายได้ ตําแหน่งพนักงานปฏิบตั ิงาน และหัวหน้างาน ทุกระดับอายุงาน ทุกระดับการอบรม/สัมมนา/ดูงาน
การพัฒ นาฝึ กอบรม พนักงานมีความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.87) เมื่อพิจารณาเป็ น
รายข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.57-4.04) ทุกรายการ 5 อันดับแรก คือ
1. การฝึ กอบรมเพือ่ ขยายงานในอนาคต
2. การฝึ กอบรมเพือ่ พัฒนาการปฏิบตั ิงาน
3. การพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่อง
4. การฝึ กอบรมพัฒนาเพือ่ ยกมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน
5. การฝึ กอบรมเพือ่ ปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานให้ดีข้ นึ
ซึ่ งมีค่าสอดคล้องกับเพศชาย และเพศหญิง ที่มีอายุ 25-35 ปี และมากกว่า 45 ปี ทุกสถานภาพสมรส
การศึกษาปริ ญญาตรี ทุกระดับรายได้ ตําแหน่งพนักงานปฏิบตั ิงาน และหัวหน้างาน อายุงานตํ่ากว่า 10 ปี , 21-30 ปี
และมากกว่า 30 ปี ไม่เคยเข้ารับการอบรม/สัมมนา/ดูงาน เคยเข้ารับการอบรม 3-10 ครั้ง และมากกว่า 10 ครั้ง
3. การเปรี ย บเทีย บค่ าเฉลี่ย ของคะแนนการพัฒ นาประสิ ทธิภ าพการปฏิบัติงานของพนักงาน จําแนก
ตามลักษณะส่ วนบุคคล
ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนการพัฒนาประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานของพนักงาน จําแนก
ตามลักษณะส่ วนบุคคล พบว่า พนักงานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็น ในภาพรวม แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน ดังนี้
หลักการปฏิบัติงานให้ มีประสิ ทธิภ าพ พนักงานเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 จํานวน 2 รายการ คือ
1. การกําหนดมาตรฐานของผลงาน
2. การให้บาํ เหน็จรางวัลงานการปฏิบตั ิงานดีและได้มาตรฐาน
พนัก งานที่ มี อายุต่ า งกัน มี ความคิ ด เห็ น โดยรวม ไม่ แ ตกต่ า งกัน อย่า งมี นัย สําคัญ ทางสถิ ติ เมื่ อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 2 รายการ คือ
1. ความชัดเจนของแนวคิดในการปฏิบตั ิงาน
2. การใช้สามัญสํานึกพิจารณาความน่าจะเป็ นไปได้ของงาน
และแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ
1. การกําหนดมาตรฐานของผลงาน
2. การปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานที่กาํ หนด
พนักงานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดื อนต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่ างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 2
รายการ คือ
1. การใช้สามัญสํานึกพิจารณาความน่าจะเป็ นไปได้ของงาน
2. การกําหนดมาตรฐานของผลงาน
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และแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 5 รายการ คือ
1. ความชัดเจนของแนวคิดในการปฏิบตั ิงาน
2. ความยุติธรรมในการปฏิบตั ิงาน
3. การแจ้งลักษณะการปฏิบตั ิงานอย่างทัว่ ถึง
4. การปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานที่กาํ หนด
5. การให้บาํ เหน็จรางวัลงานการปฏิบตั ิงานดีและได้มาตรฐาน
ปัจ จัย ส่ วนบุคคล พนักงานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน
1 รายการ คือ ประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงาน
ปัจจัย ทางสั งคมและจิตวิทยา พนักงานที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ เมื่ อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1
รายการ คือ ความก้าวหน้าในการปฏิบตั ิงาน
พนักงานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดื อนต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่ างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 1
รายการ คือ ความก้าวหน้าในการปฏิบตั ิงาน
และแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ
1. ความมัน่ คงและปลอดภัยในงาน
2. ความสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่ วมงาน ผูบ้ งั คับบัญชา และผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
การพัฒ นาฝึ กอบรม พนักงานที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ
การฝึ กอบรมพัฒนาเพือ่ ยกมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน
พนักงานที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ การ
ฝึ กอบรมเพือ่ ปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานให้ดีข้ นึ
พนักงานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 3 รายการ คือ
1. การพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่อง
2. การฝึ กอบรมพัฒนาเพือ่ ยกมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน
3. การฝึ กอบรมเพื่อสร้างความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน
อภิปรายผล
การศึ กษาเรื่ อง การพัฒนาประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บตั ิ งานของพนักงาน บริ ษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน)
สํานักงานใหญ่ ได้ผลการวิจยั ที่สามารถนํามาอภิปรายผลดังนี้
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1. ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 56.39 อายุมากกว่า 45 ปี ร้อยละ 45.83 สถานภาพ
สมรส ร้อยละ 62.78 ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี ร้อยละ 65.28 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,000-50,000 บาท ร้อยละ
60.56 พนักงานปฏิบตั ิงาน ร้อยละ 80.28 มีอายุงาน 21-30 ปี ร้อยละ 39.44 มีการอบรม/สัมมนา/ดูงานมากกว่า 10
ครั้ง ร้อยละ 41.94 ซึ่ งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ จิตตา ยุติ (2548) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการพัฒนา
ประสิ ท ธิ ภ าพในการทํา งานของพนักงาน บริ ษ ทั พูน ทรั พ ย์แ คน จํา กัด ผลการศึ ก ษาพบว่ า พนัก งานที่ ต อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีประสบการณ์ในการทํางานที่บริ ษทั 10 ปี ขึ้นไป จากข้อค้นพบดังกล่าว
หัวใจสําคัญประการหนึ่งขององค์การ ที่จะช่วยผลักดันนโยบายไปสู่ การปฏิบตั ิ หลายองค์การ แม้ว่าจะมีผนู ้ าํ ที่มี
ความรู ้ความสามารถมากเพียงใดก็ตาม แต่หากประกอบด้วยบุคลากรที่ ไร้ คุณภาพ ก็ยากยิ่งนักที่จะสร้ าง
ความสําเร็ จตามเป้าหมายได้
2. วิเคราะห์ การพัฒ นาประสิ ทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน จําแนกตามลักษณะส่ วนบุคคล
พนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงาน ในภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก
( X = 3.89) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า พนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักการปฏิบตั ิงานให้มีประสิ ทธิภาพ
ปั จจัยส่ วนบุคคล ปั จจัยทางกายภาพ ปั จจัยทางสังคมและจิตวิทยา และการพัฒนาฝึ กอบรม อยูใ่ นระดับมาก ( X =
3.67, 3.98, 3.90, 4.04 และ 3.87 ตามลําดับ) ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ จิตตา ยุติ (2548) ที่พบว่า
1. ปั จจัยจูงใจด้านความสําเร็ จของงาน ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบตั ิ ด้านความรับผิดชอบ และด้าน
ความก้าวหน้าในตําแหน่ง พบว่า พนักงานมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากต่อปั จจัยจูงใจที่มีอิทธิ พลต่อการพัฒนา
ประสิ ทธิภาพในการทํางานของพนักงาน
2. ปั จจัยคํ้าจุน ด้านการบังคับบัญชา ด้านความสัมพันธ์กบั ผูร้ ่ วมงาน และด้านความมัน่ คงในงาน
พบว่า พนักงานมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากต่อปั จจัยคํ้าจุนที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาประสิ ทธิภาพในการทํางาน
ของพนักงาน
และสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ สมยศ แย้มเผื่อน (2551) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อประสิ ทธิภาพ
การทํางานของพนักงานปฏิบตั ิการ บริ ษทั เอเชียน มารี น เซอร์วิสส์ จํากัด (มหาชน) ผลการศึกษาพบว่า
1. ความคิดเห็นเกี่ ยวกับสภาพแวดล้อมในการปฏิ บตั ิ งานของพนักงานปฏิ บตั ิ การบริ ษทั เอเชี ยน
มารี น เซอร์ วิสส์ จํากัด (มหาชน) ด้านบรรยากาศในการทํางาน พนักงานมีระดับความคิดเห็นต่อสภาพแวดล้อมใน
การปฏิ บตั ิ งานโดยรวมอยู่ในระดับดี มาก ส่ วนความสัมพันธ์ระหว่างผูป้ ฏิ บตั ิ งานกับผูบ้ งั คับบัญชา และด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างผูป้ ฏิ บตั ิ งานกับเพื่อนร่ ว มงาน พนักงานมี ระดับความคิด เห็ นต่ อสภาพแวดล้อมในการ
ปฏิบตั ิงานโดยรวมอยูใ่ นระดับดี
2. ความพึงพอใจของพนักงานปฏิบตั ิการต่อการบริ หารทรั พยากรมนุษย์ของบริ ษทั พบว่า ในด้าน
การจ่ายค่าตอบแทน ด้านการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร ด้านการวางแผนอัตรากําลัง ด้านการประเมินผล
การปฏิบตั ิงาน ด้านการพัฒนาพนักงาน และด้านขวัญและกําลังใจ พนักงานมีระดับความพึงพอใจต่อการบริ หาร
ทรัพยากรมนุษย์ โดยรวม แต่ละด้านอยูใ่ นระดับพึงพอใจมาก
3. ประสิ ทธิ ภาพการทํางานของพนักงานปฏิบตั ิการของบริ ษทั ด้านปริ มาณงาน ด้านคุณภาพ และ
ด้านผลผลิต พบว่า พนักงานมีระดับประสิ ทธิภาพในการทํางานโดยรวมแต่ละด้านอยูใ่ นระดับดี
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และสอดคล้ อ งกั บ ผลการวิ จั ย ของ กชกร เอ็ น ดู ร าษฎร์ (2547) ศึ ก ษาเรื่ อง ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ
ประสิ ทธิภาพการทํางานของพนักงานบริ ษทั โกรเฮ่ สยาม จํากัด ผลการศึกษาพบว่า พนักงานบริ ษทั โกรเฮ่ สยาม
จํากัด มีความพึงพอใจโดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก ในด้านเกี่ยวกับผูบ้ งั คับบัญชา ด้านลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ
ด้านเพื่อนร่ วมงาน ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน ด้านนโยบายและการบริ หาร ด้านความยุติธรรมในการ
ทํางาน ด้านผลตอบแทน หรื อรายได้ และด้านโอกาสก้าวหน้าในตําแหน่งงาน จากข้อค้นพบดังกล่าว ทําให้หลาย
องค์การพยายามสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเข้าทํางานด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่จะได้บุคลากรที่มีคุณภาพเข้ามาเป็ น
ส่ วนหนึ่งขององค์การ ที่จะอุทิศแรงกายแรงใจเพื่องาน ตลอดจนมีทศั นคติที่ดีต่อองค์การ รวมถึงการมุ่งให้บริ การ
แก่ลูกค้าด้วยความเต็มใจเพือ่ สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า อันจะเป็ นการธํารงรักษาลูกค้าไว้ให้องค์การ
3. การเปรี ย บเทีย บค่ าเฉลี่ย ของคะแนนการพัฒ นาประสิ ทธิภ าพการปฏิบัติงานของพนักงาน จําแนก
ตามลักษณะส่ วนบุคคล
ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนการพัฒนาประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานของพนักงาน จําแนก
ตามลักษณะส่ วนบุคคล พบว่า พนักงานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน ในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน ดังนี้
หลักการปฏิ บัติ ง านให้ มีประสิ ทธิ ภ าพ พนักงานที่ มี ร ายได้เ ฉลี่ ย ต่ อเดื อนต่ างกัน มี ค วามคิ ด เห็ น
โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ปั จ จัย ทางสั ง คมและจิต วิทยา พนักงานที่ มีร ายได้เฉลี่ ยต่ อเดื อนต่ างกัน มี ความคิ ดเห็ น โดยรวม
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ซึ่ งสอดคล้อ งกับผลการวิ จัย ของ สมยศ แย้ม เผื่อ น (2551) ที่ พ บว่า พนักงานที่ มี รายได้ต่ อเดื อ น
แตกต่ างกัน มี ประสิ ทธิ ภาพในการทํางานด้านผลผลิ ต แตกต่ างกันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 โดย
พนักงานที่มีรายได้ต่อเดือน 22,051 บาทขึ้นไป และ 16,101-22,050 บาท มีประสิ ทธิ ภาพการทํางานด้านผลผลิต
ดีกว่าพนักงานที่มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 10,151-16,100 บาท
จากข้อค้นพบดังกล่าว หลายองค์การ ได้เลือกรู ปแบบและแนวทางการพัฒนาบุคลากรแตกต่างกันไป เช่น การ
เสริ มความรู ้ทางวิชาการให้แก่บุคลากร ไม่วา่ จะเป็ น ความรู ้ดา้ นการเงิน การบัญชี การบริ หารจัดการสมัยใหม่ การ
เสริ มสร้างความชํานาญด้านสารสนเทศและเทคโนโลยี โดยเฉพาะด้านคอมพิวเตอร์ หรื อการเสริ มสร้างและ
พัฒนาทักษะด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ รวมไปถึงการจัดอบรมเสริ มสร้างขวัญและกําลังใจอื่น ๆ เป็ นต้น
ข้ อเสนอแนะ
1. จากข้อมูลที่ได้ผูบ้ ริ หารสามารถนําไปเป็ นแนวทางในการพัฒนาประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานของ
พนักงาน บริ ษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่
2. ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ผูบ้ ริ หารควรนําไปใช้เป็ นแนวทางในการปรั บปรุ งการดําเนิ นงานให้
สามารถตอบสนองความต้องการการพัฒนาประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
3. จากข้อมู ล ที่ ได้ครั้ งนี้ ผูท้ ี่ ส นใจสามารถนําข้อมู ล ที่ ได้ไ ปใช้ประกอบการทําวิ จัย เชิ ง ลึ ก เกี่ ย วกับ
ประสิ ทธิภาพการทํางานของพนักงานต่อไป
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4. ข้อมูลที่ได้ในครั้งนี้บริ ษทั ฯ ควรให้ความสําคัญกับพนักงานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันในเรื่ อง
ของการพัฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บ ัติ ง าน เพื่ อ ให้ พ นั ก งานมี ค วามรู ้ ค วามเข้า ใจในการปฏิ บ ัติ ง านให้ มี
ประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น
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แนวทางการประกอบธุรกิจค้ าของเก่ า ในจังหวัดระยอง*
Antique Business in Rayong Province.
นางวรนันท์ เก่งรุ่ งเรื องชัย**
Mrs. Woranan khengrungruengchai
บทคัดย่อ
การวิจยั เรื่ องนี้มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาแนวทางการประกอบธุรกิจค้าของเก่า ในจังหวัดระยอง และเพื่อ
เปรี ยบเทียบแนวทางการประกอบธุ รกิจค้าของเก่าของผูป้ ระกอบการ จําแนกตามคุณลักษณะส่ วนบุคคล กลุ่ม
ตัวอย่าง จํานวน 178 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ ความถี่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ผลการวิจยั พบว่าผูป้ ระกอบธุ รกิจค้าของเก่ามีความคิดเห็นต่อแนวทางการประกอบธุรกิจค้าของเก่าใน
จังหวัดระยอง ในภาพรวม มีคะแนนเฉลี่ยอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ผูป้ ระกอบการมี
ความคิดเห็นโดยรวมคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 2 ด้านคือประเภทของเก่าที่ให้ผลกําไร และการแก้ปัญหาของ
ธุรกิจค้าของเก่า ผลการเปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นของผูป้ ระกอบการต่อแนวทางการประกอบธุรกิจค้า
ของเก่าจําแนกตามคุ ณลักษณะส่ วนบุคคล พบว่าผูป้ ระกอบการที่ มี อายุ จํานวนปี ที่ ประกอบธุ รกิ จค้าของเก่า
รู ปแบบธุ รกิ จค้าของเก่า จํานวนพนักงานที่ใช้ในการประกอบกิ จการ มูลค่าของเก่าที่รับซื้ อใน 1 วัน และรายได้
เฉลี่ยต่อเดื อน ต่างกันมีความคิดเห็นในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณา
รายด้านพบว่าผูป้ ระกอบการที่ มีจาํ นวนปี ที่ ประกอบธุ รกิ จค้าของเก่าและรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน ต่างกัน มีความ
คิ ด เห็ น ด้า นการจัด ซื้ อของเก่ า และประเภทของเก่ า ที่ ซ้ื อ แตกต่ า งกัน อย่า งมี นัย สํา คัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.01
ผูป้ ระกอบการที่มีอายุ จํานวนปี ที่ประกอบธุรกิจค้าของเก่า รู ปแบบธุ รกิจค้าของเก่า จํานวนพนักงานที่ใช้ในการ
ประกอบกิจการ และมูลค่าของเก่าที่รับซื้ อ ต่างกันมีความคิดเห็น ด้านแหล่งจําหน่ายของเก่าแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.01 ผูป้ ระกอบการที่มีอายุ ระดับการศึกษา จํานวนพนักงานที่ ใช้ในการประกอบ
กิจการ เงินทุนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจค้าของเก่า และมูลค่าของเก่าที่รับซื้ อต่างกันมีความคิดเห็น ด้านประเภท
ของเก่าที่ ให้ผลกําไรแตกต่างกันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ผูป้ ระกอบการที่มีจาํ นวนปี ที่ ประกอบ
ธุ รกิจค้าของเก่า รู ปแบบธุ รกิจค้าของเก่าและรายได้เฉลี่ยต่อเดื อนต่างกัน มีความคิดเห็นด้านปั ญหาของธุ รกิจค้า
ของเก่าแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และผูป้ ระกอบการที่มีรูปแบบธุรกิจค้าของเก่า จํานวน
พนักงานที่ใช้ในการประกอบกิจการ มูลค่าของเก่าที่รับซื้อ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็น ด้าน
การแก้แก้ปัญหาของธุรกิจค้าของเก่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
Abstract
*
**

บทความการค้นคว้าอิสระ
บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทัว่ ไป มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
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The objectives of this research were to study the antique business in Rayong Province and to compare
the antique businesses of entrepreneurs classified by personal characteristics. The sample included 178
entrepreneurs. Questionnaires were used as a tool of research. Data was analyzed by frequency, percentage,
mean, standard deviation, t-test, and analysis of variance.
Research results revealed that the mean score of the entrepreneurs’ overall opinion had on the antique
business was at median level. Aspect by aspect analyses indicated that only mean scores of two aspects\–
profitable antique and business problems-solving were at high level. By comparing the mean scores of
entrepreneurs’ opinions on the antique business based on personal characteristics, the results indicated that
entrepreneurs with differences in age, years of experience, form of antique business, number of employees,
value of antiques purchased for one day work, and monthly income had significantly different overall opinions
at 0.01. Comparison of opionion toward each aspect indicated that purchasing and type of antiques purchase,
entrepreneurs having different years of experience and monthly income had significantly difference in overall
opinions at 0.01 levels. In terms of market aspect, entrepreneurs having different age, year of experience, type
of antique business, number of employees, and value of antiques purchased had difference in overall opinions at
0.01 levels. Concerning profitable antique aspect, entrepreneurs having different age, educational level, number
of employees, capital, and value of antiques purchased had significantly different overall opinions at 0.01.
Regarding business problems aspect, entrepreneurs having different years of experience, type of antique
business, and monthly income had significantly different overall opinions at 0.01. With regard to business
problems-solving aspect, entrepreneurs having different types of antique business, number of employees, value
of antiques purchased, and monthly income had significantly different overall opinion at 0.01.
ความนํา
นับจากปี 2524 จังหวัดระยองถูกกําหนดให้เป็ นเมืองหลักของโครงการพัฒนาพื้นที่บริ เวณชายฝั่งทะเล
ตะวันออก โดยพัฒนาเป็ นศูนย์กลางความเจริ ญแห่งใหม่ของประเทศ โดยมีนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเป็ นที่ต้ งั
ของอุตสาหกรรมที่สําคัญ ๆ คือ โรงแยกก๊าซธรรมชาติ กลุ่มอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี อุตสาหกรรมกลัน่ นํ้ามัน
อุตสาหกรรมเหล็ก ซึ่ งเป็ นผลให้เกิ ดอุตสาหกรรมต่อเนื่ องตามมาอีกมาก อาทิ นิ คมอุตสาหกรรมเอเชี ย นิ คม
อุตสาหกรรมตะวันออก นิ คมอุตสาหกรรม ผาแดง นิ คมอุตสาหกรรมอมตะซิ ต้ ี และนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์น
ซี บ อร์ ด นอกจากนี้ ยัง มี เ ขตอุ ต สาหกรรมที่ เ ป็ นของเอกชนอี ก 5 แห่ ง คื อ สวนอุ ต สาหกรรมโรจนะ สวน
อุ ต สาหกรรม จี . เค. แลนด์ สวนอุ ต สาหกรรมระยองที่ ดิ น อุต สาหกรรม สวนอุต สาหกรรมที พีไ อ และสวน
อุตสาหกรรมอีสเทิร์นอินดัสเตียลพาร์ท
โรงงานอุตสาหกรรมส่ วนใหญ่จะเป็ นประเภทอุตสาหกรรมต้นนํ้า เป็ นโรงงานขนาดใหญ่ ใช้เทคโนโลยี
การผลิตและมูลค่าการลงทุนสูง โดยปั จจุบนั มีโรงงานที่ปลูกสร้างและเปิ ดดําเนินแล้วทั้งสิ้ น 1,728 โรงงาน
เนื่องจากในจังหวัดระยองนั้นเป็ นพื้นที่เขตอุตสาหกรรมต่างๆ มากมาย ทําให้มีวสั ดุเหลือใช้เป็ นจํานวน
มากจึงเป็ นแหล่งวัตถุดิบของธุรกิจรับซื้อของเก่าที่ใหญ่ที่สุดแหล่งหนึ่ง ด้วยเหตุน้ ีจึงมีผสู ้ นใจเข้ามาประกอบธุรกิจ
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ค้าของเก่าจํานวนมากราย และเกิดการแข่งขันทางธุ รกิจสู ง หนึ่ งในจํานวนนั้น คือ ร้านรุ่ งเรื องโลหะกิจ ซึ่ งผูว้ ิจยั
เป็ นผูป้ ระกอบการอยู่ จึงสนใจที่จะศึกษาถึงแนวทางการประกอบธุ รกิจค้าของเก่า ปั ญหาในการประกอบธุ รกิจ
และ วิธีการแก้ปัญหาของธุ รกิจค้าของเก่า เพื่อที่จะนํามาบริ หารและพัฒนาธุ รกิจให้ประสบผลสําเร็ จต่อไปได้
ด้วยดี
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาแนวทางการประกอบธุรกิจค้าของเก่าในจังหวัดระยอง
2. เพื่อเปรี ยบเทียบแนวทางการประกอบธุ รกิ จค้าของเก่า ของผูป้ ระกอบการจําแนกตามคุณลักษณะ
ส่ วนบุคคล
สมมติฐานของการวิจยั
แนวทางการประกอบธุ รกิจค้าของเก่า ของผูป้ ระกอบการ จําแนกตามคุณลักษณะส่ วนบุคคล แตกต่าง
กัน
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ ผูป้ ระกอบการธุรกิจค้าของเก่า ในจังหวัดระยอง จํานวน 328 ราย
กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ น ผูป้ ระกอบการธุรกิจค้าของเก่า ที่เลือกเป็ นกลุ่มตัวอย่าง ซึ่ งได้มา
จากการเปิ ดตารางขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie and Morgan และใช้วิธีการสุ่ มแบบแบ่งชั้น (Stratified random
sampling) ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 178 คน
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามที่สร้างขึ้นซึ่ งมีค่าความเชื่อมัน่ 0.9042แบบสอบถาม
แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือ
1. ข้อมูลทัว่ ไปของผูป้ ระกอบการ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา จํานวนปี ที่ประกอบธุ รกิจ
รู ปแบบธุรกิจ จํานวนพนักงานที่ใช้ในการประกอบกิจการ เงินทุนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ มูลค่าของเก่าที่รับซื้ อ
ใน 1 วัน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จํานวน 9 ข้อ
2.
ความคิด เห็ นด้านแนวทางการประกอบธุ รกิ จค้าของเก่ า แบ่งออกเป็ น 5 ด้าน ลักษณะของ
แบบสอบถามเป็ น มาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ ของ ลิเคิร์ท (Likert)
การรวบรวมข้ อมูล
การรวบรวมข้อมูลผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยการขอความร่ วมมือจาก กลุ่มตัวอย่างที่
เป็ นผูป้ ระกอบธุรกิจค้าของเก่าในจังหวัดระยอง โดยนําแบบสอบถามไปแจกให้กลุ่มตัวอย่างกรอกข้อมูล จํานวน
178 ฉบับ แล้วขอรับคืนด้วยตนเอง
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การวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถาม จะนํามาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ทุกชุด และนํามาลงรหัส
ประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป หาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test, F-test และ
LSD ดังนี้
1. วิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม โดยใช้ความถี่และค่าร้อยละ (percentage)
2. วิเคราะห์ความคิดเห็นด้านแนวทางการประกอบธุรกิจค้าของเก่าของผูป้ ระกอบการ โดยใช้ค่าเฉลี่ย
( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
3. เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ย ( X ) ของคะแนนความคิดเห็นด้านแนวทางการประกอบธุรกิจค้าของเก่าของ
ผูป้ ระกอบการ จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์โดยใช้ t-test และ F-test
4. เปรี ยบเทียบพหุคูณ เพื่อทดสอบค่าเฉลี่ย ( X ) ของคะแนนความคิดเห็นด้านแนวทางการประกอบ
ธุรกิจค้าของเก่าของผูป้ ระกอบการ จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยวิธีของ Least Significant Difference
(LSD)
สรุปผลการวิจยั
1. ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย ร้อยละ 56.18 อายุ มากกว่า 44 ปี ร้อยละ 32.59 รองลงมา
อายุ 25 - 34 ปี ร้อยละ 31.46 และน้อยที่สุด ตํ่ากว่า 25 ปี ร้อยละ 6.74 ระดับการศึกษา ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี ร้อยละ
48.31 รองลงมา ปริ ญญาตรี ร้อยละ 39.33 จํานวนปี ที่ประกอบธุรกิจค้าของเก่า 5 - 10 ปี ร้อยละ 41.58 รองลงมา
ตํ่ากว่า 5 ปี และมากกว่า 10 ปี ร้อยละ 29.21 รู ปแบบธุรกิจค้าของเก่า เจ้าของคนเดียว ร้อยละ 66.29 รองลงมา มี
หุน้ ส่ วนไม่จดทะเบียน ร้อยละ 17.98 จํานวนพนักงานที่ใช้ในการประกอบกิจการ น้อยกว่า 5 คน ร้อยละ 42.70
รองลงมา 5 - 10 คน ร้อยละ 34.83 เงินทุนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจค้าของเก่า 100,000 - 500,000 บาท ร้อยละ
33.71 รองลงมา 500,001 - 1,000,000 บาท ร้อยละ 21.35 มูลค่าของเก่าที่รับซื้อใน 1 วัน 20,001 - 50,000 บาท ร้อย
ละ 30.34 รองลงมา 10,001 - 20,000 บาท ร้อยละ 29.21 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 80,001 - 100,000 บาท ร้อยละ 25.84
รองลงมา 50,001 - 80,000 บาท ร้อยละ 20.23
2. การวิเคราะห์ ความคิดเห็นด้ านแนวทางการประกอบธุรกิจค้ าของเก่า
ผูป้ ระกอบการมีความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการประกอบธุรกิจค้าของเก่า ในภาพรวม อยูใ่ นระดับ
ปานกลาง ( X = 3.30) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน ดังนี้
การจัดซื้ อของเก่าและประเภทของเก่ าที่ซื้ อ ผูป้ ระกอบการมีความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่ นระดับปาน
กลาง ( X = 3.37) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.62 - 4.13)
แหล่ งจําหน่ ายของเก่ า ผูป้ ระกอบการมีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดับน้อย ( X = 2.49) เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับปานกลาง ( X = 3.39)
ประเภทของเก่าทีใ่ ห้ ผลกําไร ผูป้ ระกอบการมีความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.81) เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.57 - 4.22)
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ปัญหาของธุรกิจค้ าของเก่ า ผูป้ ระกอบการมีความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่ นระดับปานกลาง ( X = 3.19)
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.76 - 3.97)
การแก้ ปัญ หาของธุรกิจ ค้ าของเก่ า ผูป้ ระกอบการมีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X =
3.66) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.69 - 3.90)
3. การเปรีย บเทีย บค่ าเฉลีย่ ของคะแนนความคิดเห็นด้ านแนวทางการประกอบธุรกิจค้ าของเก่ า จําแนก
ตามคุณลักษณะของผู้ประกอบการ
ผลการเปรี ย บเทีย บค่ าเฉลี่ ยของคะแนนความคิ ด เห็ นด้านแนวทางการประกอบธุ ร กิ จค้าของเก่ า
จําแนกตามคุณลักษณะของผูป้ ระกอบการ พบว่า ผูป้ ระกอบการที่ มี อายุ จํานวนปี ที่ ประกอบธุ รกิ จค้าของเก่า
รู ปแบบธุ รกิ จค้าของเก่า จํานวนพนักงานที่ใช้ในการประกอบกิ จการ มูลค่าของเก่าที่รับซื้ อใน 1 วัน และรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน ในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และผูป้ ระกอบการที่มี เงินทุน
ที่ใช้ในการประกอบธุ รกิจค้าของเก่า ต่างกัน ในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายด้าน ดังนี้
การจัดซื้ อของเก่ าและประเภทของเก่ าที่ซื้ อ ผูป้ ระกอบการที่มีอายุ รู ปแบบธุ รกิจค้าของเก่ามูลค่าของ
เก่าที่รับซื้ อใน 1 วัน ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05
ผูป้ ระกอบการที่มีระดับการศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ผูป้ ระกอบการที่มีจาํ นวนปี ที่ประกอบธุ รกิจค้าของเก่า รายได้เฉลี่ยต่อเดื อน ต่างกัน มีความคิดเห็น
โดยรวม แตกต่างกันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่ างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05
ผูป้ ระกอบการที่ มี จ าํ นวนพนัก งานที่ ใ ช้ใ นการประกอบกิ จ การต่ า งกัน มี ความคิ ด เห็ น โดยรวม
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05
ผูป้ ระกอบการที่มีเงิ นทุนที่ใช้ในการประกอบธุ รกิจค้าของเก่ าต่ างกัน มี ความคิดเห็นโดยรวม ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
แหล่งจําหน่ ายของเก่ า ผูป้ ระกอบการเพศชายและเพศหญิง การศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
ผูป้ ระกอบการที่มีอายุ จํานวนปี ที่ประกอบธุรกิจค้าของเก่า รู ปแบบธุ รกิจค้าของเก่า มูลค่าของเก่าที่
รับซื้อใน 1 วัน ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ น
รายข้อ แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05
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ผูป้ ระกอบการที่ มี จ าํ นวนพนัก งานที่ ใ ช้ใ นการประกอบกิ จ การต่ า งกัน มี ค วามคิ ด เห็ น โดยรวม
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผูป้ ระกอบการที่มีเงินทุนที่ใช้ในการประกอบธุ รกิ จค้าของเก่ า ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01
ผูป้ ระกอบการที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ประเภทของเก่ าที่ให้ ผ ลกําไร ผูป้ ระกอบการเพศชาย และเพศหญิง มี ความคิดเห็นโดยรวม ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
ผูป้ ระกอบการที่มีอายุ การศึกษา จํานวนพนักงานที่ใช้ในการประกอบกิจการ ต่างกัน มีความคิดเห็น
โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01
ผูป้ ระกอบการที่มีจาํ นวนปี ที่ประกอบธุ รกิจค้าของเก่า ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01
ผูป้ ระกอบการที่ มี รู ป แบบธุ ร กิ จ ค้า ของเก่ าต่ า งกัน มี ค วามคิ ด เห็ น โดยรวม แตกต่ า งกัน อย่า งมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
ผูป้ ระกอบการที่มีเงินทุนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจค้าของเก่า มูลค่าของเก่าที่รับซื้อใน 1 วัน ต่างกัน
มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่ างกันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.01 และเมื่ อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05
ผูป้ ระกอบการที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติ และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ปัญหาของธุรกิจค้ าของเก่ า ผูป้ ระกอบการเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผูป้ ระกอบการที่มีอายุ การศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติ และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05
ผูป้ ระกอบการที่มี จ าํ นวนปี ที่ ป ระกอบธุ รกิ จค้าของเก่า รู ป แบบธุ รกิ จ ค้า ของเก่ า ต่ างกัน มี ความ
คิดเห็นโดยรวม รายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และเมื่อพิจารณาเป็ นราย
ข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05
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ผูป้ ระกอบการที่มีจาํ นวนพนักงานที่ใช้ในการประกอบกิจการ เงินทุนที่ใช้ในการประกอบธุ รกิจค้า
ของเก่า ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณาเป็ น
รายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05
ผูป้ ระกอบการที่มีมูลค่าของเก่าที่รับซื้ อใน 1 วัน ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิติ และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
การแก้ ปัญหาของธุรกิจค้ าของเก่ า ผูป้ ระกอบการเพศชาย และเพศหญิง จํานวนปี ที่ประกอบธุรกิจค้า
ของเก่า ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผูป้ ระกอบการที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05
ผูป้ ระกอบการที่มีรูปแบบธุรกิจค้าของเก่า จํานวนพนักงานที่ใช้ในการประกอบกิจการ มูลค่าของเก่า
ที่รับซื้อใน 1 วัน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01 และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05
ผูป้ ระกอบการที่ มี เ งิ น ทุ น ที่ ใ ช้ใ นการประกอบธุ ร กิ จ ค้า ของเก่ าต่ า งกัน มี ค วามคิ ด เห็ น โดยรวม
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05
อภิปรายผล
การศึกษาเรื่ อง แนวทางการประกอบธุ รกิจค้าของเก่า ในจังหวัดระยอง ได้ผลการวิจยั ที่สามารถนํามา
อภิปรายผล ดังนี้
การวิเคราะห์ ความคิดเห็นด้ านแนวทางการประกอบธุรกิจค้ าของเก่ า
ผูป้ ระกอบการมีความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการประกอบธุรกิจค้าของเก่า ในภาพรวม อยูใ่ นระดับปาน
กลาง ( X = 3.30) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ผูป้ ระกอบการมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ประเภทของเก่าที่ให้ผล
กําไร และการแก้ปัญหาของธุรกิจค้าของเก่าอยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.81 และ 3.66 ตามลําดับ) สําหรับการจัดซื้ อ
ของเก่าและประเภทของเก่าที่ซ้ื อ และปั ญหาของธุ รกิจค้าของเก่าอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.37 และ 3.19
ตามลําดับ) และแหล่งจําหน่ายของเก่า อยูใ่ นระดับน้อย ( X = 2.49) ซึ่ งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ สมบูรณ์
โสภณเกี ย รติ กุล(2545) ศึ กษาเรื่ องการประกอบธุ ร กิ จค้าของเก่ าในจังหวัด สมุ ท รสาคร ผลการศึ กษาพบว่าผู ้
ประกอบธุรกิจค้าของเก่าในจังหวัดสมุทรสาคร ในภาพรวม มีการประกอบธุรกิจค้าของเก่าโดยเฉลี่ยอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง จากข้อค้นพบดังกล่าว ทําให้ทราบว่าการประกอบธุ รกิจค้าของเก่านั้นเป็ นอย่างไรมีปัญหาและวิธีการ
แก้ปัญหาอย่างไร เพื่อให้ผูป้ ระกอบการธุ รกิจค้าของเก่าและผูท้ ี่สนใจธุ รกิจค้าของเก่าได้นาํ ปั จจัยต่างๆ ที่สําคัญ
นํามาบริ หารและจัดการธุรกิจให้อยูร่ อดและสามารถแก้ไขปั ญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในธุรกิจค้าของเก่าได้
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การเปรีย บเทียบค่ าเฉลีย่ ของคะแนนความคิดเห็นด้ านแนวทางการประกอบธุรกิจค้ าของเก่ า จําแนกตาม
คุณลักษณะของผู้ประกอบการ
ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความคิดเห็นด้านแนวทางการประกอบธุ รกิจค้าของเก่า จําแนก
ตามคุณลักษณะของผูป้ ระกอบการ พบว่า ผูป้ ระกอบการที่มี อายุ จํานวนปี ที่ประกอบธุ รกิจค้าของเก่า รู ปแบบ
ธุรกิจค้าของเก่า จํานวนพนักงานที่ใช้ในการประกอบกิจการ มูลค่าของเก่าที่รับซื้ อใน 1 วัน และรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน ต่างกัน ในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และผูป้ ระกอบการที่มี เงินทุนที่ใช้ใน
การประกอบธุรกิจค้าของเก่า ต่างกัน ในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณา
เป็ นรายด้าน ดังนี้
การจัด ซื้ อของเก่ าและประเภทของเก่ าที่ซื้ อ ผูป้ ระกอบการที่มีจ าํ นวนปี ที่ ประกอบธุ รกิ จ ค้าของเก่ า
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ผูป้ ระกอบการที่มีจาํ นวนพนักงานที่ใช้ในการประกอบกิจการต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่าง
กันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
แหล่ งจําหน่ ายของเก่ า ผูป้ ระกอบการที่มีอายุ จํานวนปี ที่ประกอบธุรกิจค้าของเก่า รู ปแบบธุรกิจค้าของ
เก่า มูลค่าของเก่าที่รับซื้ อใน 1 วัน จํานวนพนักงานที่ใช้ในการประกอบกิจการ ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ผูป้ ระกอบการที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
ประเภทของเก่ าที่ให้ ผ ลกําไร ผูป้ ระกอบการที่มีอายุ การศึกษา จํานวนพนักงานที่ ใช้ในการประกอบ
กิจการ เงินทุนที่ใช้ในการประกอบธุ รกิจค้าของเก่า ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01
ผูป้ ระกอบการที่มีจาํ นวนปี ที่ประกอบธุ รกิจค้าของเก่า รู ปแบบธุ รกิจค้าของเก่า ต่างกัน มีความคิดเห็น
โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ปัญหาของธุรกิจ ค้ าของเก่ า ผูป้ ระกอบการที่มีจาํ นวนปี ที่ประกอบธุรกิจค้าของเก่า รู ปแบบธุรกิจค้าของ
เก่า ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม รายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ผูป้ ระกอบการที่มีจาํ นวนพนักงานที่ใช้ในการประกอบกิจการ เงินทุนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจค้าของ
เก่า ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
การแก้ ปัญหาของธุรกิจ ค้ าของเก่ า ผูป้ ระกอบการที่มีรูปแบบธุ รกิจค้าของเก่า จํานวนพนักงานที่ใช้ใน
การประกอบกิจการ มูลค่าของเก่าที่รับซื้ อใน 1 วัน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่าง
กันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ผูป้ ระกอบการที่มีเงินทุนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจค้าของเก่าต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่าง
กันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ข้ อเสนอแนะ
จากผลการวิจยั ที่ได้ในครั้งนี้ สามารถนําผลวิจยั และการศึกษาแนวทางการประกอบธุ รกิจค้าของเก่าใน
เรื่ องที่เกี่ยวกับ การจัดซื้ อของเก่าและประเภทของเก่าที่ซ้ื อ แหล่งจําหน่ายของเก่า ประเภทของเก่าที่ให้ผลกําไร
ต่างๆ เหล่ านี้ เพื่อนําไปเป็ นแนวทางในการประกอบอาชี พของผูท้ ี่ สนใจในธุ ร กิ จ ค้าของเก่ า และหากมองใน
มุ ม มองของผู ป้ ระกอบการธุ ร กิ จ ค้า ของเก่ า แล้ว จํา นวนปี ที่ ป ระกอบธุ ร กิ จ อายุ และ รู ปแบบธุ ร กิ จ ของ
ผูป้ ระกอบการ มีส่วนสําคัญในการประกอบธุ รกิจค้าของเก่า ซึ่ งมีผลต่อเนื่ องไปถึง รายได้ของธุ รกิจ ดังนั้น
ผูป้ ระกอบการควรให้ความสําคัญต่อปั ญหาและวิธีการแก้ปัญหาของธุรกิจค้าของเก่า ว่าสาเหตุที่ทาํ ให้เกิดปั ญหา
เกิดจากสิ่ งใด และจะหลีกเลี่ยงปั ญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างไร หรื อถ้าเกิดปั ญหาแล้วสามารถแก้ไขปั ญหาได้อย่างไร
โดยผูป้ ระกอบการสามารถนําข้อมูล จากผลการวิจยั ที่ช้ ีนาํ มาจากผูป้ ระกอบการที่มีประสบการณ์ตรงนํามา บริ หาร
และจัดการ ให้เหมาะสมกับธุ รกิจของตนเพื่อให้ ธุ รกิจเกิดผลกําไรและดําเนิ นการได้ดว้ ยความสําเร็ จและมัน่ คง
ต่อไป
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แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู โรงเรียนเอกชน ระดับอาชีวศึกษา เขตบางกอกใหญ่
กรุ งเทพมหานคร*
Motivation of Private Vocational School Teachers in Bangkok Yai District,
Bangkok Metropolis
นางวันเพ็ญ เลี้ยงถนอม**
Mrs.Wanpen Laingthanom
บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้ งนี้ มีว ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรี ยบเทียบแรงจูงใจในการปฏิ บตั ิ งานของครู โรงเรี ยน
เอกชน ระดับอาชีวศึกษา เขตบางกอกใหญ่ กรุ งเทพมหานคร จําแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพสมรส ประสบการณ์
ในการปฏิบตั ิงาน วุฒิการศึกษา และรายได้ต่อเดื อน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็ นครู โรงเรี ยนเอกชน ระดับอาชี วศึกษา
เขตบางกอกใหญ่ ปี การศึกษา 2552 จํานวน 201 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้ มูล
โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาํ เร็ จรู ป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และทดสอบความแตกต่ างของแรงจู งใจในการปฏิ บตั ิ งานของครู โรงเรี ยนเอกชนจําแนกตาม เพศ
สถานภาพสมรส ด้วยสถิติค่าที และจําแนกตามอายุ ประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงาน วุฒิการศึกษา และรายได้ต่อ
เดือน ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
ผลการวิจยั พบว่า ครู โรงเรี ยนเอกชน ระดับอาชีวศึกษา เขตบางกอกใหญ่ มีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
ในภาพรวมอยู่ใ นระดับ มากที่ สุ ด เรี ย งลํา ดับ จากมากไปน้อ ย ได้แ ก่ ด้า นความต้อ งการความก้า วหน้า และ
เจริ ญเติบโต ด้านความต้องการมีความสัมพันธ์กนั ทางสังคม และด้านความต้องการอยูร่ อดหรื อการดํารงชีวิต ผล
การเปรี ยบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของครู ในภาพรวมพบว่า ครู ที่มีสถานภาพสมรส ประสบการณ์ในการ
ปฏิบตั ิงาน ระดับการศึกษาและรายได้ที่ต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน ไม่แตกต่างกัน ยกเว้นครู ที่มีเพศและ
อายุต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยเพศชายมีแรงจูงใจ
ในการปฏิบตั ิงานสู งกว่าเพศหญิง ครู ที่มีอายุ 46 ปี ขึ้นไปมีแรงจูงใจสู งกว่าครู ที่มีอายุ 25-35 ปี และครู ที่มีอายุ 3645 ปี มีแรงจูงใจสู งกว่าครู ที่มีอายุ 25-35 ปี
Abstract
The objectives of this research were to study and compare motivation of private vocational school
teachers in Bangkok Yai District, Bangkok Metropolis, as classified by gender, age, marital status, work
experience, educational qualification, and monthly income. The research sample consisted of 201 private
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vocational school teachers in Bangkok Yai District, Bangkok Metropolis. The research instrument was
questionnaire. Data was analyzed by a computer program. frequency, percentage, mean, standard deviation, ttest, and one-way analysis of variance.
Research findings revealed that the overall motivation of private vocational school teachers in
Bangkok Yai District was at the highest level. The aspects of motivation could be ranked by levels in
descending order follows: the aspect of needs for professional growth and advancement, the aspect of needs for
social relationship, and the aspect of needs for survival or making a living. Comparison of overall motivation of
teachers revealed that teachers with different marital statuses, work experiences, educational qualifications, and
monthly incomes did not significantly differ in their levels of motivation. However, teachers with different
genders differed significantly in their levels of motivation, at 0.05 level in that male teachers’ motivation level
was significantly higher than that of female teachers. Teachers aging 46 years or over had significantly higher
motivation level than those 25-35 years; and teachers aging 36-45 years had significantly higher motivation
level than those 25-35 years.
ความนํา
การศึกษาเป็ นรากฐานที่สําคัญที่สุดประการหนึ่ ง ในการสร้างสรรค์ความเจริ ญก้าวหน้าและช่วยแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ในสังคมได้ ทั้งนี้เนื่องจากการศึกษาเป็ นกระบวนการที่ช่วยให้คนได้พฒั นาตนเองในด้านต่างๆ ตลอด
ช่ ว งชี วิ ต ปั จ จัย ที่ มี บ ทบาทที่ มี ค วามสําคัญต่ อ การจัด การศึ ก ษาในโรงเรี ย นคื อ บุ ค ลากร ซึ่ ง ในที่ น้ ี หมายถึ ง
ครู ผสู ้ อนนั้นเอง ได้มีผกู ้ ล่าวไว้วา่ ครู คือ เมล็ดพันธุแ์ ห่งความดีงาม ครู ที่ดีที่สุดจะทําให้โรงเรี ยนดีที่สุด โรงเรี ยนที่
ดีที่สุดจะสร้างเยาวชนที่ดีที่สุดได้ (ทรงยศ บัวเผือ่ น, 2544, หน้า 34)
ครู เป็ นผูม้ ีบทบาทสําคัญของชาติ เป็ นสิ่ งสําคัญอย่างยิง่ ในฐานะผูท้ าํ การจัดประสบการณ์และบรรยากาศ
ในกระบวนการเรี ยนรู ้ นําเสนอสาระที่ทา้ ทายการคิด วิเคราะห์ วิจารณ์อย่างมีเหตุผลรวมทั้งปลูกฝังคุณธรรมและ
จริ ยธรรมแก่ผเู ้ รี ยนให้มีลกั ษณะที่พึงประสงค์ (คณะกรรมการการศึกษาเอกชน, 2540, หน้า 8) ซึ่งเยาวชนของชาติ
ก็ยอ่ มนําความรู ้ความสามารถที่ได้ไปพัฒนาชาติให้เจริ ญในโอกาสต่อไป สถาบันการศึกษาจึงควรเห็นความสําคัญ
ถึง การสร้างความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของครู เพื่อเป้าหมายในการจัดการเรี ยน การสอนที่มีคุณภาพ
การจัดการศึกษาของประเทศไทยในปัจจุบนั โรงเรี ยนเอกชนมีบทบาทสําคัญในการเข้ามามีส่วนร่ วมใน
การจัดการศึกษาในการจัดการศึกษาของโรงเรี ยนเอกชน จะสําเร็ จหรื อมีคุณภาพมากน้อยเพียงใด ปั จจัยที่สาํ คัญ
ส่ วนหนึ่ งก็คือ ความพึงพอใจของครู ซึ่ งเป็ นบุคลากร ที่สําคัญในการดําเนิ นงานของโรงเรี ยน ในปั จจุ บนั การ
ดําเนินงานของโรงเรี ยนเอกชนพบว่ามีการลาออกของครู ในระดับต่างๆ ค่อนข้างมาก (จํารัส นองมาก, 2538, หน้า
51) การลาออกของครู จึงเป็ นผลพวงทําให้นกั เรี ยนมีผลการเรี ยนขาดคุณภาพ ซึ่ งการลาออกดังกล่าวอาจมีปัจจัย
หลายประการ และที่สําคัญอาจเกิดความไม่พึงพอใจในการปฏิ บตั ิ งานในโรงเรี ยนเอกชนของครู จึ งเป็ นตัวบ่ง
ชี้ ให้เห็ นว่า ผูบ้ ริ หารควรจะต้องศึ กษาทัศนะเกี่ ยวกับ งาน ของผูอ้ ยู่ใ ต้บงั คับบัญชาสองประการคือสิ่ งที่ ทาํ ให้
ผูป้ ฏิบตั ิงานมีความสุ ขและสิ่ งที่ทาํ ให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานไม่มีความสุขในงานที่ทาํ
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ผูว้ ิจัย จึ ง สนใจศึ ก ษาแรงจู งใจในการปฏิ บัติ งานของครู โ รงเรี ย นเอกชน กรุ ง เทพมหานคร เพื่อเป็ น
แนวทางในการปรั บปรุ งนโยบายของโรงเรี ยนเอกชนเพื่อการสร้ างเสริ มความพึงพอใจให้กับบุ คลากร ซึ่ งจะ
นําไปสู่ การลดปั ญหา การลาออกจากงานและช่วยแก้ไขปั ญหาการขาดแคลนบุคลากรได้ในระดับหนึ่ ง ทั้งยังจะ
ส่ งเสริ มการปฏิบตั ิงาน ให้เกิดประสิ ทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฏิ บตั ิงานของครู โรงเรี ยนเอกชน ระดับอาชี วศึกษา เขตบางกอก
ใหญ่ กรุ งเทพมหานคร
2. เพื่อเปรี ยบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของครู โรงเรี ยนเอกชน ระดับอาชี วศึกษา เขตบางกอก
ใหญ่ กรุ งเทพมหานคร จําแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพสมรสประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงาน วุฒิการศึกษา และ
รายได้ต่อเดือน
3. เพื่อ ศึ กษาข้อเสนอแนะการสร้ างเสริ มแรงจู งใจในการปฏิ บตั ิ งานของครู โรงเรี ยนเอกชน ระดับ
อาชีวศึกษา เขตบางกอกใหญ่ กรุ งเทพมหานคร
สมมติฐานของการวิจยั
ครู โรงเรี ยนเอกชน ระดับอาชีวศึกษา เขตบางกอกใหญ่ กรุ งเทพมหานคร ที่มีเพศ อายุ สถานภาพสมรส
ประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานวุฒิการศึกษา และรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน แตกต่างกัน
ขอบเขตในการวิจยั
1. ประชากร
การวิจยั ครั้งนี้ ประชากร คือครู โรงเรี ยนเอกชน ระดับอาชีวศึกษา เขตบางกอกใหญ่กรุ งเทพมหานคร
จํานวน 420 คน จากโรงเรี ยน 5 แห่ง ที่สอนอยูใ่ นปี การศึกษา 2552
2. กลุ่มตัวอย่ าง
การศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ดําเนินการสุ่ มตัวอย่าง โดยวิธีการสุ่ มแบบมีระบบ (Systematie Random
Sampling) โดยสุ่ มกลุ่มตัวอย่างมา 50% จากจํานวนประชากรทั้งหมด 420 คน จาก 5 โรงเรี ยน ได้กลุ่มตัวอย่าง
ทั้งสิ้ น 201 คน ซึ่ งสู งกว่าเกณฑ์ของเคร็ จซี่ และมอร์ แกน (Krejcie & Morgan, 1970 อ้างถึงใน สิ ริชยั ประทุมมา
และคณะ, 2549, หน้า 112)
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
ในการวิจยั ครั้งนี้ ใช้แบบสอบถาม ซึ่งผูว้ ิจยั ได้สร้างแบบสอบถามโดยแบ่งเป็ น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ประสบการณ์ในการ
ทํางาน วุฒิการศึกษา และรายได้ต่อเดือน โดยมีขอ้ คําถามเป็ นแบบเลือกตอบ (check list) จํานวน 6 รายการ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของครู โรงเรี ยนเอกชน ระดับอาชีวศึกษา เขต
บางกอกใหญ่ ประกอบด้วย 3 ประเภท ดังนี้
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1. ด้านความต้องการอยูร่ อดหรื อการดํารงชีวิต จํานวน 15 ข้อ
2. ด้านความต้องการมีความสัมพันธ์กนั ทางสังคม จํานวน 16 ข้อ
3. ด้านความต้องการความก้าวหน้าและเจริ ญเติบโต จํานวน 20 ข้อ
ตอนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามคําถามปลายเปิ ด (opened end questionnaire) ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ข้อเสนอแนะการสร้างเสริ มแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของครู โรงเรี ยนเอกชน ระดับอาชีวศึกษา เขตบางกอกใหญ่
กรุ งเทพมหานคร
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการวิจยั ครั้ งนี้ โดยผูว้ ิจยั นําแบบสอบถามให้ครู โรงเรี ยนต่างๆ และรั บ
แบบสอบถามคืนด้วยตนเอง ซึ่งแบบสอบถามได้รับคืนจํานวน 201 ฉบับ คิดเป็ นร้อยละ 100
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม ดําเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางคอมพิวเตอร์ ซึ่ ง
แบ่งออกเป็ น 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยนําข้อคําถามตอนที่ 1 มาแจกแจงความถี่
และหาค่าร้อยละ และนําเสนอเป็ นตารางประกอบความเรี ยงท้ายตาราง
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับระดับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของครู ครู โรงเรี ยนเอกชน ระดับอาชีวศึกษา เขต
บางกอกใหญ่ กรุ งเทพมหานคร โดยวิเ คราะห์ขอ้ มู ลที่ ไ ด้ในตอนที่ 2 หาค่า เฉลี่ ย ( X ) และค่ าส่ ว นเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของครู โรงเรี ยนเอกชน ระดับอาชีวศึกษา เขตบางกอกใหญ่
กรุ งเทพมหานคร
ตอนที่ 3 วิเคราะห์เปรี ยบเทียบระดับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของครู โรงเรี ยนเอกชน ระดับอาชีวศึกษา
เขตบางกอกใหญ่ กรุ งเทพมหานคร จําแนกตามเพศ โดยนํามาทดสอบความแตกต่างด้วยค่าสถิติ t-test และ
เปรี ยบเที ย บระดับ แรงจู ง ใจในการปฏิ บ ัติ ง านของครู โ รงเรี ย นเอกชน ระดับ อาชี ว ศึ ก ษา เขตบางกอกใหญ่
กรุ งเทพมหานคร จําแนกตาม อายุ สถานภาพสมรส ประสบการณ์ปฏิบตั ิงาน วุฒิการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนของครู โดยนํามาทดสอบความแตกต่างด้วยค่าสถิติ F-test และเปรี ยบเทียบความแตกต่างรายคู่ดว้ ยวิธีของ
Scheffe
ตอนที่ 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะการสร้างเสริ มแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของครู โรงเรี ยนเอกชน
ระดับอาชีวศึกษา เขตบางกอกใหญ่ กรุ งเทพมหานคร ใช้การวิเคราะห์เนื้อหาและค่าของความถี่ โดยใช้วิธีนาํ เสนอ
ในรู ปความถี่ประกอบความเรี ยง
สรุปผลการวิจยั
การวิเคราะห์ผลข้อมูลเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของครู โรงเรี ยนเอกชน ระดับอาชีวศึกษา เขต
บางกอกใหญ่ กรุ งเทพมหานคร ผลการวิจยั สรุ ปได้ ดังนี้
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1. ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกีย่ วกับสถานภาพทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผลการวิจยั พบว่า ครู ที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมดส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย อายุ 36-45
ปี รองลงมาอายุ 25-35 ปี และอายุ 46 ปี ขึ้นไป มีสถานภาพสมรส มากกว่าสถานภาพโสด ครู ส่วนใหญ่มี
ประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงาน 6-10 ปี รองลงมา 11-20 ปี และประสบการณ์ 1-5 ปี ระดับการศึกษาของครู ส่วน
ใหญ่สําเร็ จการศึ กษาระดับปริ ญญาตรี รองลงมาคื อระดับปริ ญญาโท มี ร ายได้ต่อเดื อน 15,001-20,000 บาท
รองลงมามีรายได้ 10,001-15,000 บาท รายได้20,001 บาทขึ้นไป และรายได้ 5,000-10,000 บาท ตามลําดับ
2. ผลการวิเคราะห์ แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู โรงเรี ย นเอกชน ระดับอาชี วศึ กษา เขตบางกอก
ใหญ่ กรุงเทพมหานคร
จากผลการวิจัย พบว่า ครู โรงเรี ยนเอกชน ระดับอาชี วศึกษา เขตบางกอกใหญ่ มี แรงจู งใจในการ
ปฏิบตั ิงาน ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน สรุ ปได้ดงั นี้
2.1 ครู มีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานในด้านความต้องการความก้าวหน้าและเจริ ญเติบโตภาพรวมอยู่
ในระดับมากที่สุด ซึ่ งเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ครู มีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานมากที่สุดในด้านความสําเร็ จ
ในการปฏิบตั ิงาน โดยเฉพาะเรื่ องการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนได้ตรงกับหลักสู ตรสถานศึกษา
2.2 ครู มีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานในด้านความต้องการมีความสัมพันธ์กนั ทางสังคม ภาพรวมอยูใ่ น
ระดับมากที่สุด ซึ่ งเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ครู มีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานมากที่สุดใน ด้านการได้รับการ
ยอมรับ โดยเฉพาะเรื่ องได้รับความศรัทธาจากนักเรี ยนในเรื่ องการปฏิบตั ิตนและการสอน
2.3 ครู มีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานในด้านความต้องการอยู่รอดหรื อการดํารงชีวิตภาพรวมอยูใ่ น
ระดับมาก ซึ่ งเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ครู มีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานมากที่สุดในด้านความมัน่ คงในการ
ทํางาน โดยเฉพาะเรื่ องความรู ้สึกที่ดีต่อองค์กรและไม่มีความคิดที่จะเปลี่ยนงาน
3. ผลการเปรีย บเทีย บแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู โรงเรีย นเอกชน ระดับอาชีวศึกษา เขตบางกอก
ใหญ่ กรุงเทพมหานคร
จากการเปรี ยบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของครู โรงเรี ยนเอกชน ระดับอาชีวศึกษา เขตบางกอก
ใหญ่ จําแนกตามข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม สรุ ปได้ดงั นี้
3.1 ครู ที่มีเพศต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานในโรงเรี ยนเอกชน ระดับอาชีวศึกษา เขตบางกอก
ใหญ่ แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
3.2 ครู ที่มีอายุต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานในโรงเรี ยนเอกชน ระดับอาชีวศึกษา เขตบางกอก
ใหญ่ แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
3.3 ครู ที่มีสถานภาพสมรสต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานในโรงเรี ยนเอกชน ระดับอาชีวศึกษา
เขตบางกอกใหญ่ ไม่แตกต่างกัน ซึ่งเป็ นการปฏิเสธสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
3.4 ครู ที่มีประสบการณ์ในการปฏิ บตั ิงานต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิ งานในโรงเรี ยนเอกชน
ระดับอาชีวศึกษา เขตบางกอกใหญ่ แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐาน
ที่ต้ งั ไว้
3.5 ครู ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานในโรงเรี ยนเอกชน ระดับอาชีวศึกษา
เขตบางกอกใหญ่ ไม่แตกต่างกันในทุกด้าน ซึ่งเป็ นการปฏิเสธสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
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3.6 ครู ที่มีรายได้ต่างกัน มี แรงจูงใจในการปฏิ บตั ิ งานในโรงเรี ยนเอกชน ระดับอาชี วศึ กษา เขต
บางกอกใหญ่ ไม่แตกต่างกัน ซึ่งเป็ นการปฏิเสธสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
4. ผลการวิเคราะห์ ความคิดเห็นเกี่ย วกับข้ อเสนอแนะการสร้ างเสริมแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู
โรงเรียนเอกชน ระดับอาชีวศึกษา เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
จากผลการวิจยั ครู ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปั ญหาและข้อเสนอแนะการสร้างเสริ มแรงจูงใจใน
การปฏิบตั ิงานของครู โรงเรี ยนเอกชน ระดับอาชีวศึกษา เขตบางกอกใหญ่ ดังนี้
4.1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปั ญหาในการปฏิบตั ิงาน พบว่า ลําดับที่ 1 คือเรื่ องการจัดสวัสดิการให้ครู
ไม่เหมาะสมและเพียงพอกับความจําเป็ น รองลงมาคือ ค่าตอบแทนในการปฏิบตั ิงานไม่มีมาตรฐานในการปรับ
เงินเดือนและไม่มีความแน่นอน และการไม่ได้รับความมัน่ คงในการประกอบอาชีพ
4.2 ข้อเสนอแนะการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน พบว่า ลําดับที่ 1 คือเรื่ องโรงเรี ยนเอกชนควร
มีมาตรฐานในการดูแลบุคลากรครู เอกชนให้มีความมัน่ คงในอาชี พมากกว่านี้ รองลงมาคือ ควรจัดสวัสดิการด้าน
ต่างๆ ให้กบั ครู เอกชนเทียบเท่ากับรัฐบาล และควรมีการปรับเพิ่มเงินเดือนอย่างมีระบบและมีมาตรฐาน
อภิปรายผล
จากผลการวิจยั ทําให้ทราบข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของครู โรงเรี ยนเอกชน ระดับ
อาชีวศึกษา เขตบางกอกใหญ่ กรุ งเทพมหานคร ซึ่งสามารถนํามาอภิปรายผลการวิจยั ได้ดงั นี้
1. แรงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านของครู โรงเรี ย นเอกชน ระดั บ อาชี ว ศึ ก ษา เขตบางกอกใหญ่
กรุงเทพมหานคร
จากผลการวิจัย พบว่า แรงจู งใจในกรปฏิ บ ัติ งานของครู โ รงเรี ย นเอกชน ระดับอาชี ว ศึ ก ษา เขต
บางกอกใหญ่ กรุ งเทพมหานคร ภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด โดยมีแรงจูงใจในด้านความต้องการความก้าวหน้า
และเจริ ญเติบโตเป็ นลําดับที่ 1 รองลงมาคือด้านความต้องการมีความสัมพันธ์กนั ทางสังคม และด้านความต้องการ
อยูร่ อดหรื อการดํารงชีวิต ตามลําดับ ซึ่งสามารถนํามาอภิปรายผลได้ ดังนี้
1.1 ด้า นความต้อ งการความก้า วหน้า และเจริ ญ เติ บ โต จากผลการวิ จัย ที่ พ บว่ า ในภาพรวมครู
โรงเรี ยนเอกชน ระดับอาชีวศึกษา เขตบางกอกใหญ่ มีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานอยูใ่ นระดับมากที่สุด โดยครู ให้
ความสําคัญในด้านความต้องการความก้าวหน้าและเจริ ญเติบโต จําแนกเป็ นรายละเอียดต่างๆ ได้ดงั นี้
1.1.1 ความสําเร็ จในการปฏิบตั ิงาน พบว่า ครู มีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานภาพรวมอยูใ่ นระดับ
มากที่สุด โดยมีแรงจูงใจในการปฏิ บตั ิงานเกี่ ยวกับเรื่ อง การจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนได้ตรงกับหลักสู ตร
สถานศึกษา การสอนให้นกั เรี ยนมีความรู ้และมีความประพฤติที่ดี และทําหน้าที่สอนได้ตรงตามแผนงานที่ต้ งั ไว้
ข้อค้นพบดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดของ Herzberg and others (1959, pp. 113-114) ได้สรุ ปเกี่ยวกับแรงจูงใจที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงานว่า ปั จจัยที่จูงใจให้คนชอบและรั กงาน เป็ นตัวสร้ างความพอใจให้บุคคลในองค์การ
ปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิผลมากขึ้น คือความสําเร็ จของงาน
1.1.2 ความก้าวหน้า พบว่า ครู มีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด โดยมี
แรงจู งใจในการปฏิ บตั ิ งานเกี่ ยวกับเรื่ อง การได้รับการสนับสนุ นให้ศึกษาต่ อในระดับที่ สูงขึ้น และการได้รับ
ตําแหน่งหน้าที่การงานที่สูงขึ้น รวมทั้งได้รับโอกาสในการพัฒนาทักษะด้านวิชีพเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับ แนวคิด
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ของ วอลตัน (Walton, 1973, pp. 12-16) ที่ได้ศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานว่าเป็ นลักษณะการทํางานที่ตอบสนอง
ความต้องการและปรารถนาของบุคคล โดยพิจารณาแนวทางความเป็ นบุคคล (humanistic) และสภาพแวดล้อมตัว
บุคคลหรื อสังคมที่ทาํ ให้งานประสบผลสําเร็ จ
1.1.3 ความรั บผิดชอบ พบว่า ครู มีแรงจู งใจในการปฏิบตั ิ งานเกี่ยวกับเรื่ อง การได้รับความ
ไว้วางใจจากผูบ้ ริ หารให้รั บผิด ชอบงานสําคัญต่ างๆ ในโรงเรี ย นเสมอ ซึ่ งงานที่ รั บผิด ชอบเป็ นงานที่ พฒ
ั นา
ความก้าวหน้าทางด้านวิชาชีพและเป็ นงานที่ตรงกับความรู ้ความสามารถของตนเอง ข้อค้นพบดังกล่าวสอดคล้อง
กับแนวคิดของ กิลเมอร์ (Gillmer, 1967, pp. 400-445, อ้างถึงใน เกียรติพล เดื่อไพร, 2546, หน้า 16) กล่าวว่า
ลักษณะของงานที่ทาํ (intrinsic aspects of the job) ซึ่งมีความสัมพันธ์กบั ความรู ้ความสามารถของผูป้ ฏิบตั ิงาน
หากได้ทาํ งานที่ตรงตามความต้องการและความถนัดก็จะเกิดความพึงพอใจ จากข้อค้นพบที่สอดคล้องกันดังกล่าว
แสดงว่า ครู มีความต้องการให้การมอบหมายงานและความรับผิดชอบจากผูบ้ ริ หารหรื อผูบ้ งั คับบัญชา เป็ นงานที่
เป็ นการพัฒนาความก้าวหน้าของตําแหน่ งการทํางานที่ได้รับมอบหมาย และเป็ นงานที่ ตรงกับความถนัดและ
ความรู ้ความสามารถของครู
1.2 ด้านความต้องการมีความสัมพันธ์กนั ทางสังคม จากผลการวิจยั ที่พบว่า ในภาพรวมครู โรงเรี ยน
เอกชน ระดับ อาชี ว ศึ ก ษา เขตบางกอกใหญ่ มี แ รงจู ง ใจในการปฏิ บัติ ง านอยู่ใ นระดับ มากที่ สุ ด โดยครู ใ ห้
ความสําคัญในด้านความต้องการมีความสัมพันธ์กนั ทางสังคม จําแนกเป็ นรายละเอียดต่างๆ ได้ดงั นี้
1.2.1 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล พบว่า ครู มีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิ งานเกี่ยวกับเรื่ อง การ
ได้รับการสนับสนุนและช่วยเหลือจากผูบ้ งั คับบัญชา ได้รับความร่ วมมือจากนักเรี ยนและผูป้ กครอง และการได้รับ
ความร่ วมมือในการปฏิบตั ิงานจากเพื่อนร่ วมงานเสมอ ข้อค้นพบดังกล่าวสอดคล้องกับ เฮอซ์เบิร์ก (Herzberg and
others, 1959, pp. 113-114) ซึ่ งได้กล่าวถึงปั จจัยที่ ก่อให้เกิ ดแรงจูงใจในการปฏิ บตั ิงานในองค์กรให้เกิ ด
ประสิ ทธิ ภาพ บุคลากรควรได้รับการยอมรับนับถือ ไม่ว่าจากผูบ้ งั คับบัญชา เพื่อนผูม้ าขอรับคําปรึ กษา หรื อจาก
บุคคลในหน่วยงาน การยอมนี้อาจจะเป็ นการยกย่องชมเชย แสดงความยินดี การให้กาํ ลัง หรื อการแสดงออกอื่นใด
ที่ก่อให้เห็นถึงการยอมรับในความสามารถ และเรื่ องความสัมพันธ์กบั บุคคลอื่น การติดต่อไม่ว่าจะเป็ นกิริยาหรื อ
วาจาที่แสดงถึงความสัมพันธ์อนั ดีต่อกัน สามารถทํางานร่ วมกัน มีความเข้าใจซึ่งกันและกันอย่างดี
1.2.2 การได้รับการยอมรั บ พบว่า ครู มีแรงจู งใจในการปฏิ บตั ิ งานเกี่ยวกับเรื่ องได้รับความ
ศรัทธาจากนักเรี ยนในเรื่ องการปฏิบตั ิตนและการสอน ผูป้ กครองให้ความเชื่ อมัน่ และยอมรั บในเรื่ องการสอน
และบุคคลอื่นให้ความศรัทธาในความสามารถและขอคําปรึ กษาจากท่าน ข้อค้นพบดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิด
ของ ยงยุทธ เกษสาคร (2543, หน้า 17) ให้ความหมายของแรงจูงใจในงาน (job satisfaction) ว่าเป็ นเรื่ องของ
บุคคล เป็ นความรู ้สึกส่ วนตัวของบุคคลในการทํางานและต่องานที่เขาทําอยู่ ต่อหน่วยงาน ต่อเพื่อนร่ วมงาน และ
ความคาดหวังทางจิตวิทยาในสภาพการทํางาน
1.3 ด้านความต้องการอยูร่ อดหรื อการดํารงชีวิต จากผลการวิจยั ที่พบว่า เป็ นแรงจูงใจที่ครู โรงเรี ยน
เอกชน ระดับอาชี วศึกษา เขตบางกอกใหญ่ให้ความสําคัญเป็ นลําดับที่ 3 ซึ่ งแรงจูงใจในด้านดังกล่าวอยูใ่ นระดับ
มาก โดยครู ให้ความสําคัญในด้านความต้องการอยูร่ อดหรื อการดํารงชีวิต จําแนกเป็ นรายละเอียดต่างๆ ได้ดงั นี้
1.3.1 ความต้อ งการทางด้า นร่ างกาย พบว่ า ครู มี แ รงจู ง ใจในการปฏิ บ ัติ ง านเกี่ ย วกับ เรื่ อง
สถานที่ ปฏิบตั ิ งานมีความปลอดภัยและมีมาตรฐาน มีห้องปฏิ บตั ิ การและเครื่ องใช้สํานักงานไว้คอยอํานวยความ
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สะดวก และห้องเรี ยนมีบรรยากาศที่ช่วยส่ งเสริ มการจัดการเรี ยนการสอนได้เป็ นอย่างดี สอดคล้องกับแนวคิดของ
มาสโลว์ (Maslow, 1970, หน้า 69) ซึ่ งกล่าวถึงความต้องการความปลอดภัยหรื อความมัน่ คง (Security of safety
Needs) ว่า ถ้าหากความต้องการทางด้านร่ างกายได้รับการตอบสนองตามสมควรแล้วมนุษย์กจ็ ะมีความต้องการใน
ขั้นต่อไปที่สูงขึ้น คือความต้องการความปลอดภัยหรื อความมัน่ คงต่างๆ ความต้องการความปลอดภัยจะเป็ นเรื่ อง
เกี่ ยวกับการป้ องกัน เพื่อให้เกิ ดความปลอดภัยจากอัน ตรายต่ างๆ ที่ เกิ ดขึ้ นกับร่ างกาย ความสู ญเสี ยทางด้าน
เศรษฐกิจ ส่วนความมัน่ คงนั้นหมายถึง ความต้องการความมัน่ คงในการดํารงชีพ
1.3.2 ความมัน่ คงในการทํางาน พบว่า ครู มีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับเรื่ องความรู ้สึกที่
ดีต่อองค์กรและไม่มีความคิดที่จะเปลี่ยนงาน โดยสถานศึกษาได้มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานด้านการศึกษา
อย่างต่อเนื่ อง ทําให้ท่านมี ความมัน่ ใจในความประสบผลสําเร็ จในวิชาชี พโดยไม่ตอ้ งเปลี่ยนงาน ข้อดังกล่าว
สอดคล้องกับแนวความคิดของ กิลเมอร์ (Gillmer, 1967, pp. 400-445, อ้างถึงใน เกียรติพล เดื่อไพร, 2546, หน้า
16) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบที่เอื้ออํานวยต่อแรงจูงใจและความพึงพอใจในการทํางาน ส่ วนหนึ่งคือสถานที่ทาํ งาน
และจัดการ (company and management) ได้แก่ ความพอใจต่อสถานที่ทาํ งาน ชื่ อเสี ยงของสถาบันและการ
ดําเนินงานของสถาบัน และเรื่ องความมัน่ คงในการทํางาน การได้รับความเป็ นธรรมจากผูบ้ งั คับบัญชา คนที่มีพ้ืน
ฐานความรู ้นอ้ ยหรื อขาดความรู ้ยอ่ มเห็นว่าความมัน่ คงในงานมีความสําคัญกับเขามาก
2. การเปรี ย บเทีย บแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู โรงเรี ย นเอกชน ระดับอาชี วศึ กษา เขตบางกอก
ใหญ่ กรุงเทพมหานคร
ผลการการเปรี ยบเทียบแรงจู งใจในการปฏิ บตั ิงานของครู โรงเรี ยนเอกชน ระดับอาชี วศึกษา เขต
บางกอกใหญ่ กรุ งเทพมหานคร จําแนกตามข้อมูลทัว่ ไปของครู ที่ตอบแบบสอบถาม สามารถอภิปรายผลการวิจยั
ได้ ดังนี้
2.1 จากผลการวิจยั ที่พบว่า ครู ที่มีเพศต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานในโรงเรี ยนเอกชน ระดับ
อาชีวศึกษา เขตบางกอกใหญ่ กรุ งเทพมหานคร แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยเพศชายมี
แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานสู งกว่าเพศหญิง ซึ่ งเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า แตกต่างกัน 2 ด้าน คือ ด้านความ
ต้อ งกัน ความอยู่ร อดหรื อการดํา รงชี วิ ต และด้า นความต้องการมี ค วามสัม พันธ์ กัน ทางสั ง คม สอดคล้อ งกับ
แนวความคิดของ กิลเลอร์ (Gillmer, 1967, pp. 400-445 อ้างถึงใน เกียรติพล เดื่อไพร, 2546, หน้า 16) ซึ่ งพบว่า
คนงานชายจะเห็นค่าจ้างเป็ นสิ่ งสําคัญสําหรับเขายิ่งกว่าคนงานหญิง จากข้อค้นพบที่สอดคล้องกันดังกล่าวแสดง
ว่า ครู ที่เป็ นเพศชายส่ วนใหญ่เป็ นผูน้ าํ ครอบครัว และมีภาระในการรับผิดชอบมาก
2.2 จากผลการวิจยั ที่พบว่า ครู ที่มีอายุต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานในโรงเรี ยนเอกชน ระดับ
อาชีวศึกษา เขตบางกอกใหญ่ กรุ งเทพมหานคร แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในทุกด้าน ข้อ
ค้นพบดังกล่าวสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ พรพิมล โกลิภาพ (2539, บทคัดย่อ) ซึ่ งได้ทาํ การวิจยั เรื่ องแรงจูงใจ
ในการปฏิบตั ิงานการสอนเสริ มของอาจารย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช พบว่า อาจารย์สอนเสริ มที่มีอายุ และ
สถานภาพต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานสอนโดยรวมแตกต่างกัน
2.3 จากผลการวิจยั ที่พบว่า ครู ที่มีสถานภาพสมรสต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานในโรงเรี ยน
เอกชน ระดับอาชี ว ศึ ก ษา เขตบางกอกใหญ่ กรุ งเทพมหานคร ไม่ แตกต่ า งกัน ในทุ ก ด้าน ข้อค้น พบดังกล่ า ว
สอดคล้องกับ พรพิมล โกลิภาพ (2539, บทคัดย่อ) ได้ทาํ การวิจยั เรื่ องแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานการสอนเสริ ม
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ของอาจารย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พบว่า อาจารย์สอนเสริ มที่มีสถานภาพสมรสต่างกัน มีความพึงพอใจ
ในการปฏิบตั ิ งานสอนโดยรวมไม่แตกต่างกัน จากข้อค้นพบที่สอดคล้องกันดังกล่าวแสดงว่า ครู ที่มีสถานภาพ
สมรสและสถานภาพโสด ไม่มีแนวความคิดที่แตกต่างกัน
2.4 จากผลการวิ จัย ที่ พ บว่ า ครู ที่ มี ป ระสบการณ์ ใ นการปฏิ บ ัติ ง านต่ า งกัน มี แ รงจู ง ใจในการ
ปฏิบตั ิงานในโรงเรี ยนเอกชน ระดับอาชี วศึกษา เขตบางกอกใหญ่ กรุ งเทพมหานคร แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ข้อค้นพบดังกล่าวขัดแย้งกับผลการวิจยั ของ วิทยา ประยูร (2540, บทคัดย่อ) ได้ทาํ การวิจยั
เรื่ อง การศึกษาแรงจู งใจในการปฏิบตั ิงานของครู ประจํากลุ่มการศึกษาทางไกล ในจังหวัดเชี ยงใหม่ พบว่า ครู
ประจํากลุ่มการศึกษาทางไกลในจังหวัดเชี ยงใหม่ ที่ มีประสบการณ์ในการทํางาน สถานภาพการทํางาน และ
สถานภาพที่ทาํ การพบกลุ่มต่างกัน มีความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานไม่แตกต่างกัน
2.5 จากผลการวิจยั ที่พบว่า ครู ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานในโรงเรี ยน
เอกชน ระดับอาชีวศึกษา เขตบางกอกใหญ่ กรุ งเทพมหานคร ไม่แตกต่างกันในทุกด้าน สอดคล้องกับผลการวิจยั
ของ พรพิมล โกลิภาพ (2539, บทคัดย่อ) ได้ทาํ การวิจยั เรื่ องแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานการสอนเสริ มของอาจารย์
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช พบว่า อาจารย์สอนเสริ มที่มีวุฒิทางการศึกษา และสาขาวิชาที่สอนต่างกัน มี
ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานสอนโดยรวมไม่แตกต่างกัน
2.6 จากผลการวิจยั ที่พบว่า ครู ที่มีรายได้ต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานในโรงเรี ยนเอกชน
ระดับอาชี วศึกษา เขตบางกอกใหญ่ กรุ งเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า แตกต่างกัน 2
ด้าน คือด้านความต้องการอยูร่ อดหรื อการดํารงชีวิต และด้านความต้องการมีความสัมพันธ์กนั ทางสังคม
3. ความคิดเห็นเกีย่ วกับปัญหาและข้ อเสนอแนะเพิม่ เติมเกีย่ วกับ แนวทางการสร้ างเสริมแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชน ระดับอาชีวศึกษา เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
จากความคิด เห็ นและข้อเสนอแนะของครู โรงเรี ยนเอกชน ระดับอาชี ว ศึ กษา เขตบางกอกใหญ่
เกี่ยวกับแนวทางการสร้างเสริ มแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน ซึ่งจากผลการวิจยั สามารถนํามาอภิปรายผลได้ ดังนี้
3.1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปั ญหาในการปฏิบตั ิงาน จากผลการวิจยั ที่พบว่า ครู ได้แสดงความคิดเห็น
เกี่ ย วกับ ปั ญ หาในการปฏิ บ ัติ ง านในเรื่ องการจัด สวัส ดิ ก ารให้ค รู ไ ม่ เ หมาะสมและเพี ย งพอกับ ความจํา เป็ น
ค่าตอบแทนในการปฏิบตั ิงานไม่มีมาตรฐานในการปรับเงินเดือนและไม่มีความแน่นอน และการไม่ได้รับความ
มัน่ คงในการประกอบอาชีพ
3.2 ข้อเสนอแนะแนวทางในการสร้ างแรงจู งใจในการปฏิ บตั ิ งาน จากผลการวิจัยที่ พบว่าครู ได้
เสนอแนะแนวทางในเรื่ อง โรงเรี ยนเอกชนควรมีมาตรฐานในการดูแลบุคลากรครู เอกชนให้มีความมัน่ คงในอาชีพ
มากกว่านี้ จัดสวัสดิการด้านต่างๆ ให้กบั ครู เอกชนเทียบเท่ากับรัฐบาล และควรมีการปรับเพิ่มเงินเดือนอย่างมี
ระบบและมีมาตรฐาน
ข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาแรงจูงใจในการปฏิ บตั ิงานของครู โรงเรี ยนเอกชน ระดับอาชี วศึกษา เขตบางกอกใหญ่
กรุ งเทพมหานคร ได้ขอ้ เสนอแนะในการวิจยั ดังนี้

300

วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปี ที่ 10 ฉบับที่ 2
โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

1. ข้ อเสนอแนะสํ าหรับการนําผลการวิจยั ไปใช้ มีดังนี้
1.1 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับนโยบาย ควรนําผลการวิจยั เกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
ของครู โรงเรี ยนเอกชน ระดับอาชีวศึกษา เขตบางกอกใหญ่ กรุ งเทพมหานคร ไปใช้ให้เกิดประโยชน์กบั การพัฒนา
บุคลากรครู ในโรงเรี ยน ซึ่ งทางโรงเรี ยนควรให้ฝ่ายบริ หารงานในด้านบุคลากร และผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องร่ วมกําหนด
นโยบาย วางแผนการพัฒนาและช่ วยเหลือบุคลากรครู ในด้านต่ างๆ ให้สามารถปฏิ บตั ิงานในโรงเรี ยนได้อย่างมี
ความสุ ขและเกิดประโยชน์กบั นักเรี ยนมากที่สุด
1.2 หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องระดับปฏิ บัติการ ควรนําผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางาน
เกี่ยวกับการเสริ มสร้างแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานให้กบั ครู
2. ข้ อเสนอแนะสํ าหรับการวิจยั ครั้งต่ อไป
2.1 ควรศึ ก ษาปั ญ หาและความต้องการของครู ใ นการจัด การศึ ก ษาของโรงเรี ยนเอกชน ระดับ
อาชีวศึกษา เขตบางกอกใหญ่ กรุ งเทพมหานคร
2.2 ควรศึกษาการมีส่วนร่ วมในการบริ หารงานวิชาการของครู โรงเรี ยนเอกชน ระดับอาชี วศึกษา
เขตบางกอกใหญ่ กรุ งเทพมหานคร
2.3 ควรศึ กษาความพึงพอใจของนักเรี ยน ต่ อการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนของครู โรงเรี ย น
เอกชน ระดับอาชีวศึกษา เขตบางกอกใหญ่ กรุ งเทพมหานคร
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การให้ บริการที่ส่งผลต่ อประสิ ทธิผลของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ศู นย์ บริการลูกค้ า
สาขาเพลินจิต กรุงเทพมหานคร*
Service affecting to TOT Public Company Limited’s efficiency at Ploenchit
Customer Service Center, Bangkok
นางศิริจิตร อินทรสุ วรรณ**
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บทคัดย่อ
การวิจยั เรื่ องนี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาการให้บริ การที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ผลของบริ ษทั ทีโอที จํากัด
(มหาชน) ศูนย์บริ การลูกค้าสาขาเพลิ นจิ ต กรุ งเทพมหานคร และเพื่อเปรี ยบเทียบการให้บริ การที่ ส่งผลต่อ
ประสิ ทธิ ผลในทัศนะของลูกค้า จําแนกตามสถานภาพส่ วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างคือ ลูกค้าที่มาใช้บริ การต่างๆ ของ
บริ ษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) ศูนย์บริ การลูกค้าสาขาเพลินจิต กรุ งเทพมหานคร จํานวน 375 คน เครื่ องมือที่ใช้ใน
การวิจยั เป็ นแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที
และการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ผลการวิจยั พบว่า ลูกค้ามีความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริ การที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ผล ในภาพรวม อยู่ใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ลูกค้ามีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก จํานวน 2 ด้าน เรี ยงลําดับ
จากค่ามากไปน้อยคือ การให้บริ การของพนักงาน และสถนที่ให้บริ การ และอยู่ในระดับมากจํานวน 3 ด้าน คือ
กระบวนการในการให้บริ การ เครื่ องมือและเทคโนโลยี และข้อมู ลข่าวสาร ผลการเปรี ยบเที ยบค่าเฉลี่ยความ
คิ ด เห็ น การให้บริ ก ารที่ ส่งผลต่ อประสิ ทธิ ผล จําแนกตามสถานภาพส่ ว นบุ คคล พบว่า ลู กค้าที่ มี เพศ ระดับ
การศึกษา ต่างกัน มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ กระบวนการในการให้บริ การ เครื่ องมือและเทคโนโลยี และข้อมูล
ข่าวสาร โดยรวม และพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.01 และ 0.05
ลูกค้าที่มีสถานภาพสมรส อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ การให้บริ การของพนักงาน
สถานที่ให้บริ การ โดยรวม และพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ
0.05
Abstract
The purpose of this research were to study service affecting to TOT Public Company Limited’s
efficiency at Ploenchit Customer Service Center, Bangkok and to compare service affecting efficiency in view
of customers classified by personal status. The samples in this study were drawn 375 samples from customers
who came to use TOT ’s service at Ploenchit Customer Service Center, Bangkok. The questionnaire was used
*
**

บทความการค้นคว้าอิสระ
บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทัว่ ไป มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

303

วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปี ที่ 10 ฉบับที่ 2
โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

as a research tool. Data were analyzed by using frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test and Ftest.
The findings revealed that customers had opinions about service affecting efficiency overall at middle
level. Considered aspect by aspect, customers had opinions at high level in two aspects arranged in order from
more to less: officials’ service, place of service. They had opinions at high level in three aspects: service
procedure, equipment and technology and information. The average comparison results of opinions about
service affecting efficiency classified by personal status were that: customers who had difference in sex,
education level had different opinions about service procedure, equipment and technology and information
overall. Considered as item by item, opinions about service affecting efficiency were different in significant
difference level at 0.01and 0.05. Customers who had difference in marital status, occupation, average income
per month had different opinions about officials’ service, place of service in overall and considered by item in
significant difference level at 0.01 and 0.05.
ความนํา
นับตั้งแต่อดี ตจนถึงปั จจุบนั เทคโนโลยีทางด้านต่าง ๆ ได้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่ อง
ตลอดเวลา มี การคิ ดค้นประดิ ษฐ์สิ่ง ใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุ ษย์ในแต่ ละด้านเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์เป็ นอีกเทคโนโลยีหนึ่งที่มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว ตั้งแต่หลังสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง
จนถึงปั จจุบนั เทคโนโลยีสารสนเทศกําลังมีบทบาทสําคัญในยุคแห่ งข้อมูลข่าวสารสังคมกําลังเปลี่ยนแปลงไปสู่
สังคมดิ จิตอล มีการติ ดต่อสื่ อสารอย่างรวดเร็ วฉับไวไร้ พรมแดน หรื อ ยุคโลกาภิ วฒั น์ อินเทอร์ เน็ต (internet)
นับว่าเป็ นนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ยงั ได้เพิ่มขีดความสามารถ
ให้โดดเด่นขึ้นไปอีก เมื่ อ สามารถเชื่ อมต่ อคอมพิ ว เตอร์ หลาย ๆ เครื่ อ งให้ส ามารถแลกเปลี่ ย นข้อ มู ล ระหว่าง
กันได้ เรี ยกว่า ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ (computer network) ซึ่งเป็ นระบบเครื อข่ายที่มีขอบเขตการใช้งานกว้างขวาง
และเป็ นที่รู้จกั มากที่สุดในโลก
บริ ษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) ที่ต้ งั สํานักงานใหญ่ 89/2 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวง ทุ่งสองห้อง เขต
หลักสี่ กรุ งเทพมหานคร 10210 ประกอบธุ รกิ จประเภทให้บริ การสื่ อสารโทรคมนาคมที่ครบวงจรให้กบั
ผูใ้ ช้บริ การได้เลือกมากมายหลากหลายรู ปแบบ ทั้งบริ การด้านเสี ยง อินเทอร์ เน็ต ข้อมูล มัลติมีเดีย คอนเทนท์ และ
บริ การอื่น ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็ นลูกค้าทัว่ ไป หรื อลูกค้าธุรกิจ รวมไปถึง
การให้บริ การเพื่อสาธารณประโยชน์และธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่อง โดยดําเนินการเองหรื อร่ วมกับบุคคลอื่น นอกจากนี้
ยังดําเนินการลงทุนโดยการถือหุน้ ในบริ ษทั อื่น บริ ษทั จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2545 โดยแปลงสภาพมา
จาก องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ภายใต้พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542 ซึ่ งในปั จจุบนั เป็ นที่
ทราบกันดี ว่า การแข่งขันในธุ รกิจสื่ อสาร มีการแข่งขันกันสู ง และพยายามแย่งส่ วนแบ่งทางการตลาดอย่างหนัก
อีกทั้งลักษณะของสิ นค้าก็มีความคล้ายคลึงกัน ดังนั้น สิ่ งที่สร้างความแตกต่างให้กบั กิจการและเป็ นการรักษาฐาน
ทางการตลาดให้มนั่ คงคือการสร้างความประทับใจให้กบั ลูกค้าที่มาใช้บริ การในองค์กร รวมถึงการให้บริ การที่มี
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ความหลากหลาย สะดวก รวดเร็ ว และเพิ่มช่ องทางในการให้บริ การเพื่อให้ทนั กับ จํานวนลู กค้าที่ มากขึ้ น และ
เทคโนโลยีที่กา้ วกระโดดในยุคปัจจุบนั
ดังนั้นจากภาวะการณ์แข่งขันที่สูง และการแย่งชิงส่ วนแบ่งทางการตลาด ผูศ้ ึกษาในฐานะพนักงานของ
บริ ษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) จึงมีความสนใจที่จะการศึกษาการให้บริ การที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพของบริ ษทั ที
โอที จํากัด (มหาชน) ศูนย์บริ การลูกค้าสาขาเพลินจิต กรุ งเทพมหานคร เพื่อเป็ นการพัฒนาศักยภาพการให้บริ การ
ของกิจการ และสร้างความประทับใจให้กบั ผูม้ าใช้บริ การรวมทั้ง ปรับกลยุทธ์การให้บริ การเพื่อความเหมาะสม
กับภาวะเศรษฐ์กิจและการแข่งขันในปัจจุบนั
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาการให้บริ การที่ส่งผลต่อประสิ ทธิผลของบริ ษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) ศูนย์บริ การลูกค้า
สาขาเพลินจิต กรุ งเทพมหานคร
2. เพื่อเปรี ยบเทียบการให้บริ การที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ผลในทัศนะของลูกค้า จําแนกตามสถานภาพส่ วน
บุคคล
สมมติฐานของการวิจยั
การให้บริ การที่ส่งผลต่อประสิ ทธิผลในทัศนะของลูกค้า จําแนกตามสถานภาพส่ วนบุคคลแตกต่างกัน
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้ งนี้ คือ ลูกค้าที่มาใช้บริ การต่างๆ ของ บริ ษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน)
ศูนย์บริ การลูกค้าสาขาเพลินจิต กรุ งเทพมหานคร จํานวน 15,695 ราย (ข้อมูล: จากผูจ้ ดั การสาขาเพลินจิต บริ ษทั ที
โอที จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2552)
กลุ่มตัวอย่างเลือกจาก ลูกค้าที่มาใช้บริ การต่างๆ ของบริ ษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) ศูนย์บริ การลูกค้า
สาขาเพลินจิต กรุ งเทพมหานคร จํานวน 375 ราย ขนาดของกลุ่มตัวอย่างได้จากตารางกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ของ Krejcie และ Morgan (1970, p. 608)
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นแบบสอบถามจํานวน 1 ฉบับ แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือ
1. ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
2. การให้บริ การที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ผลให้ทศั นะของลูกค้า ลักษณะของแบบสอบถาม เป็ นมาตราส่ วน

ประมาณ 5 ค่าระดับของลิเคิร์ท (Likert) จํานวน 24 ข้อ แบ่งออกเป็ น 4 ด้าน ได้แก่ การให้บริ การของพนักงาน
สถานที่ให้บริ การ กระบวนการในการให้บริ การ เครื่ องมือและเทคโนโลยี
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลโดย แจกแบบสอบถามจํานวน 375 ชุด โดยเก็บจากลูกค้าที่มาใช้
บริ การต่าง ๆ ของ บริ ษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) ศูนย์บริ การลูกค้าสาขาเพลินจิต โดยวิธีสะดวก ให้กรอกข้อมูล
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และรอรับแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง โดยเก็บแบบสอบถามในช่วงเดือน มกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2553 วัน
จันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9.00 – 16.00 น. ได้รับแบบสอบถามคืนมาจํานวน 375 ฉบับ คิดเป็ นร้อยละ 100.00
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถาม จะนํามาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของทุกชุดและนํามาลง
รหัส ประมวลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิ ติ หาความถี่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน
t - test, F - test และ LSD ดังนี้
1. วิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามโดยใช้ความถี่ และค่าร้อยละ (percentage)
2. วิเคราะห์การให้บริ การที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ผล ในทัศนะของลูกค้า โดยใช้ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
3. เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ย ( X ) ของคะแนนความคิดเห็นการให้บริ การที่ส่งผลต่อประสิ ทธิผล ในทัศนะ
ของลูกค้า จําแนกตามสถานภาพส่ วนบุคคล โดยใช้ t-test และ F-test
4. เปรี ยบเทียบพหุ คูณ เพื่อทดสอบค่าเฉลี่ย ( X ) ของความคิดเห็นเกี่ยวกับ การให้บริ การที่ส่งผลต่อ
ประสิ ทธิ ผลในทัศนะของลูกค้า จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยใช้วิธีของ Least Significant Difference
(LSD)
สรุปผลการวิจยั
ผลการวิเ คราะห์ขอ้ มู ล การให้บริ การที่ ส่ง ผลต่ อประสิ ท ธิ ผลของบริ ษทั ที โ อที จํากัด (มหาชน)
ศูนย์บริ การลูกค้าสาขาเพลินจิต กรุ งเทพมหานคร สามารถสรุ ปได้ ดังนี้
1. ข้ อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ลูกค้าที่ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุ 30 - 40
ปี ร้อยละ 34.67 รองลงมาอายุต่าํ กว่า 30 ปี ร้อยละ 30.13 สถานภาพสมรส โสด ร้อยละ 53.33 รองลงมา สมรส
ร้ อยละ 40.00 ระดับการศึ กษาตํ่ากว่าปริ ญญาตรี ร้ อยละ 57.60 รองลงมาปริ ญ ญาตรี ร้ อยละ 37.60 อาชี พ
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 32.27 รองลงมา ธุรกิจส่ วนตัว ร้อยละ 31.20 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000 – 30,000
บาท ร้อยละ 76.27 รองลงมาตํ่ากว่า 10,000 บาท ร้อยละ 13.87
2. การวิเคราะห์ การให้ บริการที่ส่งผลต่ อประสิ ทธิผล ในทัศ นะของลูกค้ า ลูกค้ามีระดับความความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริ การที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ผล ในภาพรวม อยูใ่ นระดับปานกลาง ( X = 3.39) เมื่อพิจารณา
เป็ นรายด้าน ดังนี้
การให้ บริการของพนักงาน ลูกค้ามีความคิดเห็น โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.56) เมื่อพิจารณาเป็ น
รายข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.57 – 3.66) จํานวน 3 รายการ คือ
1. พนักงานมีการให้คาํ แนะนําในกรณี ที่ผใู ้ ช้บริ การไม่เข้าใจด้วยความสุ ภาพ
2. มีมนุษย์สมั พันธ์ที่ดี และยิม้ แย้มแจ่มใส พร้อมสําหรับการให้บริ การ
3. พนักงานมีความรู ้ในเรื่ องรู ปแบบการให้บริ การและสามารถให้ขอ้ มูลได้โดยรวดเร็ ว
นอกนั้นอยูใ่ นระดับปานกลาง
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เมื่ อ พิ จ ารณาตามเพศ พบว่ า มี ค่ า สอดคล้อ งกับ เพศชาย อายุต่ ํา กว่ า 30 ปี และ 30 – 40 ปี อาชี พ
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 50,000 บาท
สถานที่ให้ บริการ ลูกค้ามีความคิดเห็น โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.56) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่า อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.53 – 3.61) ทุกรายการ คือ
1. มีตวั อย่างในการกรอกแบบฟอร์ม แสดงไว้อย่างชัดเจน
2. สถานที่ต้ งั ของการให้บริ การสะดวกและสะอาดต่อผูท้ ี่ตอ้ งการมาใช้บริ การ
3. จํานวนที่นงั่ รอคิวใช้บริ การมีเพียงพอต่อผูม้ ารับบริ การ
4. มีความสะดวกในการติดต่อสื่ อสารระหว่างผูใ้ ห้บริ การและผูร้ ับบริ การ
5. จุดบริ การมีแสงสว่าง อากาศถ่ายเทสะดวก
เมื่อพิจารณาตามเพศ พบว่า มีค่าสอดคล้องกับเพศหญิง อายุต่าํ กว่า 30 ปี และ 30 – 40 ปี สถานภาพโสด
ระดับการศึกษาตํ่ากว่าปริ ญญาตรี และสู งกว่าปริ ญญาตรี อาชีพ นักศึกษา และธุรกิจส่ วนตัว รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ตํ่ากว่า 10,000 บาท , 30,001 – 50,000 บาท และ 50,000 บาทขึ้นไป
กระบวนการในการให้ บริการ ลูกค้ามีความคิดเห็น โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ( X = 3.37) เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับปานกลาง ( X = 3.33 – 3.41 ) ทุกรายการ คือ
1. การออกเอกสารและใบเสร็ จที่ชดั เจนครบถ้วน
2. ระบบคิวที่ชดั เจนพร้อมระยะเวลาที่รอรับบริ การ
3. จัดแบ่งหน้าที่งาน ตามการให้บริ การของลูกค้า เพื่อความสะดวกและง่ายต่อการรับบริ การ
4. การให้บริ การต้องมีระบบและสะดวกรวดเร็ ว
5. มีหวั หน้างานและทีมรับผิดชอบที่ชดั เจน พร้อมแก้ไขปัญหาของผูม้ ารับบริ การ
เมื่อพิจารณาตามเพศพบว่า มีค่าสอดคล้องกับลูกค้าเพศชาย อายุต่าํ กว่า 30 ปี และ 30 – 40 ปี สถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษาตํ่ากว่าปริ ญญาตรี และปริ ญญาตรี ทุกกลุ่มอาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนตํ่ากว่า 10,000 บาท
และ 10,001 – 30,000 บาท
เครื่ องมือและเทคโนโลยี ลูกค้ามีความคิดเห็น โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ( X = 3.31) เมื่อพิจารณา
เป็ นรายข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับปานกลาง ( X = 3.21 – 3.37 ) ทุกรายการ คือ
1. มีอุปกรณ์และเครื่ องมือที่ทนั สมัย เพื่ออํานวยความสะดวกให้กบั ผูม้ าขอรับบริ การ
2. ลูกค้าสามารถชําระค่าบริ การต่าง ๆ ผ่านทางเคาน์เตอร์เซอร์วิส ชําระค่าบริ การต่าง ๆ
ผ่านตู ้ ATM และหักจากบัตรเครดิตได้
3. ลูกค้าสามารถใช้บริ การผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้
4. การกําหนดสิ ทธิพเิ ศษกับลูกค้าที่เป็ นผูใ้ ช้บริ การมานานหรื อมียอดการใช้บริ การที่สูง
5. กิจกรรมเพือ่ สังคม เช่น การให้บริ การทางการศึกษาผ่านดาวเทียมกับโรงเรี ยนที่ห่างไกลฟรี
เมื่อพิจารณาตามเพศพบว่า มีค่าสอดคล้องกับลูกค้าเพศชาย และเพศหญิง อายุต่าํ กว่า 30 ปี 41 – 50 ปี
และ 50 ปี ขึ้นไป ทุกกลุ่ มสถานภาพสมรส ระดับการศึ กษาตํ่ากว่ าปริ ญญาตรี และปริ ญญาตรี ทุ กกลุ่มอาชี พ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนตํ่ากว่า 10,000 บาท และ 10,001 – 30,000 บาท
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ข้ อมูลข่ าวสาร ลูกค้ามีความคิดเห็น โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ( X = 3.14) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่า อยูใ่ นระดับปานกลาง ( X = 3.12 – 3.16 ) ทุกรายการ คือ
1. การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ
2. การให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการในการรับบริ การ
3. ความทัว่ ถึงในการประชาสัมพันธ์
4. การให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับการขอติดตั้งโทรศัพท์/ย้ายโทรศัพท์
5. การให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับการแจ้งเหตุขดั ข้องและเรื่ องร้องเรี ยน
เมื่ อพิจารณาตามเพศพบว่า มี ค่าสอดคล้องกับลูกค้า เพศชาย และเพศหญิง ทุ กกลุ่มอายุ ทุ กกลุ่ม
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาตํ่ากว่าปริ ญญาตรี และปริ ญญาตรี ทุกกลุ่มอาชี พ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนตํ่ากว่า
10,000 บาท และ 10,001 – 30,000 บาท
3. การเปรีย บเทีย บการให้ บริ การที่ส่งผลต่ อประสิ ทธิผ ล ในทัศนะของลูกค้ า จําแนกตามสถานภาพส่ วน
บุคคล
ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนการให้บริ การที่ส่งผลต่อประสิ ทธิผล ในทัศนะของลูกค้า จําแนก
ตามสถานภาพส่ วนบุคคล พบว่า ลูกค้าที่มี เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ต่างกัน มีความคิดเห็นในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็ น
รายด้าน ดังนี้
การให้ บริ การของพนักงาน ลูกค้าที่มีสถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชี พ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 3 รายการ คือ
1. พนักงานมีการให้คาํ แนะนําในกรณี ที่ผใู ้ ช้บริ การไม่เข้าใจด้วยความสุ ภาพ
2. มีมนุษย์สมั พันธ์ที่ดี และยิม้ แย้มแจ่มใส พร้อมสําหรับการให้บริ การ
3. พนักงานมีความรู ้ในเรื่ องรู ปแบบการให้บริ การและสามารถให้ขอ้ มูลได้โดยรวดเร็ ว
และแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 4 รายการ คือ
1. พนักงานมีความรู ้ในเรื่ องรู ปแบบการให้บริ การและสามารถให้ขอ้ มูลได้โดยรวดเร็ ว
2. พนักงานมีความชํานาญในการ แก้ไขปั ญหาต่างๆ ได้ดี
3. มีพนักงานประจําช่องบริ การเพียงพอต่อจํานวนผูม้ าใช้บริ การ
4. พนักงานมีการให้คาํ แนะนําในกรณี ที่ผใู ้ ช้บริ การไม่เข้าใจด้วยความสุ ภาพ
สถานที่ให้ บริ การ ลูกค้าที่มีสถานภาพสมรส รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 5 รายการ คือ
1. สถานที่ต้ งั ของการให้บริ การสะดวกและสะอาดต่อผูท้ ี่ตอ้ งการจะมาใช้บริ การ
2. มีความสะดวกในการติดต่อสื่ อสารระหว่างผูใ้ ห้บริ การและผูร้ ับบริ การ
3. มีตวั อย่างในการกรอกแบบฟอร์ มแสดงไว้อย่างชัดเจน
4. จุดบริ การมีแสงสว่าง อากาศถ่ายเทสะดวก
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5. จํานวนที่นงั่ รอคิวใช้บริ การมีเพียงพอต่อผูม้ ารับบริ การ
ลูกค้าที่มีระดับการศึกษา อาชีพ ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 2 รายการ
คือ
1. จํานวนที่นงั่ รอคิวใช้บริ การมีเพียงพอต่อผูม้ ารับบริ การ
2. สถานที่ต้ งั ของการให้บริ การสะดวกและสะอาดต่อผูท้ ี่ตอ้ งการจะมาใช้บริ การ
และแตกต่ า ง
กันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 4 รายการ คือ
1. สถานที่ต้ งั ของการให้บริ การสะดวกและสะอาดต่อผูท้ ี่ตอ้ งการจะมาใช้บริ การ
2. จุดบริ การมีแสงสว่าง อากาศถ่ายเทสะดวก
3. มีความสะดวกในการติดต่อสื่ อสารระหว่างผูใ้ ห้บริ การและผูร้ ับบริ การ
4. จํานวนที่นงั่ รอคิวใช้บริ การมีเพียงพอต่อผูม้ ารับบริ การ
กระบวนการในการให้ บริการ ลูกค้าที่มีเพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกรายการ
และแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ
1. การให้บริ การต้องมีระบบและสะดวกรวดเร็ ว
2. ระบบคิวที่ชดั เจน พร้อมระยะเวลาที่รอรับบริ การ
ลูกค้าที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ ระบบคิดวที่
ชัดเจนพร้อมระยะเวลาที่รอรับบริ การ
และแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 3 รายการ คือ
1. มีหวั หน้างานและทีมรับผิดชอบที่ชดั เจน พร้อมแก้ไขปัญหาของผูม้ ารับบริ การ
2. การออกเอกสารและใบเสร็ จที่ชดั เจนครบถ้วน
3. จัดแบ่งหน้าที่งาน ตามการให้บริ การของลูกค้า เพื่อความสะดวกและง่ายต่อการรับบริ การ
เครื่ องมือและเทคโนโลยี ลูกค้าที่มีเพศ ระดับการศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จํานวน 2 รายการ คือ
1. ลูกค้าสามารถใช้บริ การผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้
2. ลูกค้าสามารถชําระค่าบริ การต่าง ๆ ผ่านทางเคาน์เตอร์ เซอร์ วิส ชําระค่าบริ การต่าง ๆ ผ่านตู ้ ATM
และหักจากบัตรเครดิตได้
และแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ
1. มีอุปกรณ์และเครื่ องมือที่ทนั สมัย เพื่ออํานวยความสะดวกให้กบั ผูม้ าขอรับบริ การ
2. กิจกรรมเพือ่ สังคม เช่น การให้บริ การทางการศึกษาผ่านดาวเทียมกับโรงเรี ยนที่ห่างไกลฟรี
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ลูกค้าที่มีอาชีพ ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ ลูกค้าสามารถ
ชําระค่าบริ การต่าง ๆ ผ่านทางเคาน์เตอร์เซอร์วิส ชําระค่าบริ การต่าง ๆ ผ่านตู ้ ATM และหักจากบัตรเครดิตได้
และแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ
1. กิจกรรมเพือ่ สังคม เช่น การให้บริ การทางการศึกษาผ่านดาวเทียมกับโรงเรี ยนที่ห่างไกลฟรี
2. การกําหนดสิ ทธิพิเศษกับลูกค้าที่เป็ นผูใ้ ช้บริ การมานานหรื อมียอดการใช้บริ การที่สูง
ลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกรายการ
ข้ อมูลข่ าวสาร ลูกค้าที่มีเพศ อาชี พ ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 2
รายการ คือ
1. การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ
2. ความทัว่ ถึงในการประชาสัมพันธ์
3. การให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับการแจ้งเหตุขดั ข้องและเรื่ องร้องเรี ยน
และแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ
1. การให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับการขอติดตั้งโทรศัพท์/ย้ายโทรศัพท์
2. การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ
ลูกค้าที่มีสถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 5
รายการ คือ
1. การให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับการแจ้งเหตุขดั ข้องและเรื่ องร้องเรี ยน
2. การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ
3. ความทัว่ ถึงในการประชาสัมพันธ์
4. การให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับการขอติดตั้งโทรศัพท์/ย้ายโทรศัพท์
5. การให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการในการรับบริ การ
และแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ การให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับการ
ขอติดตั้งโทรศัพท์/ย้ายโทรศัพท์
ลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกรายการ
อภิปรายผล
การวิจยั เรื่ อง การให้บริ การที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ผล ของบริ ษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) ศูนย์บริ การลูกค้า
สาขาเพลินจิต กรุ งเทพมหานคร ได้ขอ้ มูลเกี่ยวกับลูกค้าประกอบด้วยเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา
อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ควรนํามาอภิปราย ดังนี้
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1. ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ลูกค้าที่ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุ 30 - 40
ปี ร้ อยละ 34.67 สถานภาพสมรส โสด ร้อยละ 53.33 ระดับการศึกษาตํ่ากว่าปริ ญญาตรี ร้ อยละ 57.60 อาชี พ
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 32.27 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000 – 30,000 บาท ร้อยละ 76.27
2. การให้บริ การที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ผล ในทัศนะของลูกค้า ลูกค้ามีระดับความความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การให้บริ การที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ผล ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.39) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน
พบว่า ลูกค้ามีความคิดเห็น อยูใ่ นระดับมาก จํานวน 2 ด้าน โดยเรี ยงลําดับจากมากไปหาน้อย คือ การให้บริ การ
ของพนักงาน ( X = 3.56) สถานที่ให้บริ การ ( X = 3.56) และอยู่ในระดับปานกลาง จํานวน 3 ด้าน คือ
กระบวนการในการให้บริ การ ( X = 3.37) เครื่ องมือและเทคโนโลยี ( X = 3.31) และข้อมูลข่าวสาร ( X = 3.14)
3. การเปรี ยบเทียบการให้บริ การที่ส่งผลต่อประสิ ทธิผล ในทัศนะของลูกค้า จําแนกตามสถานภาพส่ วน
บุคคล พบว่า การให้บริ การของพนักงาน ลูกค้าที่มีสถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 ตามลําดับ เมื่อพิจารณา
เป็ นรายด้านดังนี้
การให้บริ การของพนักงาน สถานที่ให้บริ การ กระบวนการในการให้บริ การ เครื่ องมือและเทคโนโลยี
และข้อมูลข่าวสาร จําแนกตามสถานภาพส่ วนบุคคล ลูกค้า มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติ 0.01 และ 0.05 ตามลําดับ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ 0.01 และ
0.05 ทุกรายการ
ซึ่ งมี ค่าสอดคล้องกับงานวิจยั ของ สุ ภาวดี ฉันทอาภา (2550) ศึกษาเรื่ อง ทัศนคติและความพึงพอใจ
โดยรวมของผูบ้ ริ โ ภคที่ มี ต่ อรายการส่ งเสริ มการขาย All Together Bonus ของ ทรู แ ละทรู มู ป ในเขต
กรุ งเทพมหานคร พบว่า ผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุ 21 – 30 ปี สถานภาพโสด มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
อยูร่ ะหว่าง 10,001 – 20,000 บาท ซึ่งผูใ้ ช้บริ การมีความรู ้ความเข้าใจโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยมีทศั นคติ
ที่ดีในด้านบุคลากรผูใ้ ห้บริ การ ด้านช่องทางการให้บริ การ ด้านกระบวนการให้บริ การ เกี่ยวกับการจัดแบ่งหน้าที่
มีการจัดระบบการให้บริ การที่ดีลูกค้าสามารถรอรับบริ การได้ดว้ ยความรวดเร็ ว และมีพนักงานคอยตอบปั ญหา
และข้อสงสัยให้กบั ผูม้ าใช้บริ การ ซึ่ งผูใ้ ช้บริ การที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชี พ และรายได้เฉลี่ยต่อเดื อนที่
แตกต่ า งกัน มี ความพึ งพอใจโดยรวมแตกต่ า งกันอย่างมี นัย สําคัญ ทางสถิ ติ ที่ร ะดับ 0.05 และสอดคล้องกับ
ผลงานวิจยั ของ ณัฐวุฒิ จันทร์ เกษม (2547) ศึกษาเรื่ อง ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการใช้บริ การ ณ สํานักงาน
บริ การ บริ ษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) ในเขตพญาไท ซึ่ งลูกค้ามีความพึงพอใจต่อการใช้
บริ การ ณ สํานักงานบริ การ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่ งลูกค้าให้ค วามพึงพอใจในการมาใช้บริ การด้านการ
ให้บริ การอย่างอ่อนน้อม มีมนุษยสัมพัฯธ์ พนักงานพูดจาสุภาพและแสดงมารยาที่ดีต่อลูกค้า สภาพแวดล้อมต่าง ๆ
สํานักงานบริ การมีความน่าเชื่อถือ มัน่ คงและปลอดภัย จากการศึกษาพบว่า การให้บริ การของพนักงาน พนักงาน
มีความรู ้ ความชํานาญ ในการให้ขอ้ มูลแก่ลูกค้า สามารถให้คาํ แนะนํา และสามารถตอบข้อซักถามของลูกค้าได้
เป็ นอย่างดี ด้านสถานที่ให้บริ การ สถานที่ต้ งั และจํานวนที่นงั่ รอรับบริ การ มีความเพียงพอ และสะดวกแก่ผมู ้ าใช้
บริ การ กระบวนการในการให้บริ การ ลูกค้าไม่ตอ้ งรอนาน เพราะมีระบบการให้บริ การที่ชดั เจน เครื่ องมือและ
เทคโนโลยี มีอุปกรณ์ที่ทนั สมัย ลูกค้าสามารถใช้บริ การได้หลายช่ องทาง ในการติดต่อใช้บริ การหรื อการชําระ
ค่าใช้จ่าย ด้านข้อมู ลข่าวสาร ควรมี การประชาสัมพันธ์เกี่ ยวกับข้อมู ลและโปรโมชั่นต่าง ๆ และขั้นตอนและ
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วิธีการในการรับบริ การให้ลูกค้าได้ทราบ การย้าย/ติดตั้ง/ร้องเรี ยน พนักงานควรแจ้งรายละเอียดต่าง ๆ ให้ลูกค้าได้
ทราบทุกครั้ง เพื่อให้ลูกค้าเกิ ดความมัน่ ใจในองค์กร และควรมีการพัฒนาด้านการบริ หารจัดการภายในองค์กร
เกี่ยวกับขั้นตอนการให้บริ การ และควรมีการนําระบบการให้บริ การลูกค้าในลักษณะจุดเดียวแบบเบ็ดเสร็ จ (one
stop service) มาใช้ใ นสํา นัก งานบริ ก ารลู ก ค้า และควรมี ก ารนํา เสนอสิ ท ธิ ป ระโยชน์ เ พิ่ ม เติ ม เพื่ อสร้ า ง
ความสัมพันธ์ที่ดีไปยังผูร้ ับบริ การ
ข้ อเสนอแนะ
จากผลการวิจยั เรื่ อง การให้บริ การที่ส่งผลต่อประสิ ทธิผลของบริ ษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) ศูนย์บริ การ
ลูกค้าสาขาเพลินจิต กรุ งเทพมหานคร ข้อมูลที่ได้จากการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะ ดังนี้
การให้ บริการของพนักงาน ควรรักษาระดับการให้บริ การให้คงที่ พนักงานให้บริ การจะต้องมีความยิม้
แย้มแจ่มใสจริ งใจเป็ นกันเองกับลูกค้า และควรเพิ่มส่ วนของพนักงานลูกค้าสัมพันธ์ในทุกศูนย์บริ การ เพื่อกระตุน้
ให้พนักงานพัฒนาตนเองเพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการทํางาน
สถานที่ให้ บริการ เพื่อให้การให้บริ การลูกค้าในด้านต่าง ๆ อยูใ่ นระดับที่ได้มาตรฐาน และสถานที่ต้ งั
ของการให้บริ การต้องสามารถเดิ นทางมาได้สะดวก มี ที่จอดรถเพียงพอต่อการให้บริ การ และสถานที่สําหรั บ
ลูกค้ารอรับบริ การต้องมีความเพียงพอ
กระบวนการในการให้ บริการ ควรให้ความสําคัญกับลูกค้าเพิ่มมากขึ้น พนักงานสามารถทํางานทดแทน
กันได้ และใช้คนรุ่ นใหม่ทดแทนคนรุ่ นเก่ า มีการฝึ กอบรมพนักงานให้มีความซื่ อสัตย์สุจริ ตต่อหน้าที่การงาน
เพือ่ ให้พนักงานมีความรู ้ความสามารถภายใต้มาตรฐานเดียวกัน สามารถทํางานทดแทนกันได้
เครื่ องมื อและเทคโนโลยี ควรมีการปรั บปรุ งในด้านเครื่ องมือและเทคโนโลยีให้มากขึ้น เพื่อพัฒนา
องค์การให้มี ความทันสมัย สร้ างความโดดเด่ นให้องค์กรมากขึ้น และเพิ่ มช่ องทางการชําระเงิ นเพื่อให้ลูกค้า
สามารถใช้บริ การได้มากขึ้น
ข้ อมูลข่ าวสาร ควรให้ความรู ้และข้อมูลข่าวสารแก่ลูกค้า เกี่ยวกับข่าวสารการให้บริ การโทรศัพท์ใน
ด้านเนื้ อหา รู ปแบบ และการใช้ประโยชน์ ควรมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนได้รับรู ้เกี่ยวกับ
กิจกรรมที่ทางบริ ษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) ได้จดั ขึ้น
จากการวิจยั ครั้งนี้ ผลที่ได้มีค่า Sig มากไป ทําให้งานไม่ค่อยน่าเชื่ อถือมากนั้น ดังนั้นในการวิจยั ผูว้ ิจยั
ควรแยกหรื อทําการวิเคราะห์ตามกลุ่มงาน เช่น การให้บริ การชําระค่าโทรศัพท์ การให้บริ การเกี่ยวกับ ADSL การ
ให้บริ การเกี่ยวกับแจ้งเหตุขดั ข้อง เป็ นต้น จะทําให้ความคิดเห็นที่ได้น้ นั กระจัดกระจายสามารถวัดผลได้ดีกว่า
ข้ อเสนอแนะเพื่อการศึกษาครั้งต่ อไป
ควรศึกษาการรับรู ้ การให้บริ การของผูใ้ ช้บริ การที่ มีต่อการใช้บริ การโทรศัพท์ในสาขาต่าง ๆ ที่อยู่ใน
กรุ งเทพมหานคร และศึกษาข่าวสารในการให้บริ การโทรศัพท์ เพื่อนําผลการวิจยั ที่ได้ไปปรับปรุ งการให้บริ การ
แก่ผใู ้ ช้บริ การในด้านต่าง ๆ ให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพอใจสู งสุ ด และมีการใช้บริ การ
อย่างต่อเนื่อง และเป็ นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กบั องค์กร
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ตําบลสํ าโรง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ*
The Assessment of the Potential Development Project of the Village/Community
(SML), Somrong Sub-district, Prapradang District, Samutprakarn Province
นางสาวกัญญณัช สุ ขะยะมานะ**
Miss Kanyanut Sukayamana
บทคัดย่อ
การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บา้ น/ชุมชน (SML) ตําบลสําโรง
อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ตามการประเมินในรู ปแบบซิ ปป์ (CIPP Model) และเพื่อศึกษาปั ญหา
และข้อเสนอแนะในการดําเนิ นงานโครงการ กลุ่มตัวอย่างเป็ นกลุ่มผูร้ ั บผิดชอบโครงการ 103 คน และกลุ่ม
ประชาชนผูเ้ ข้า ร่ ว มโครงการ 375 คน เครื่ อ งมื อ ในการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล เป็ นแบบสอบถาม สถิ ติ ที่ ใ ช้ใ น
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจยั พบว่า การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บา้ น/ชุมชน (SML) ตําบลสําโรง อําเภอ
พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ตามความคิดเห็นของกลุ่มผูร้ ั บผิดชอบโครงการ และประชาชนผูเ้ ข้าร่ วม
โครงการ ผลการประเมินโดยรวมมีความเหมาะสมและมีความสําเร็ จเป็ นที่พึงพอใจอยู่ในระดับมาก ในรายด้าน
พบว่ า ผลการประเมิ น มี ค วามเหมาะสมเป็ นที่ พึ ง พอใจอยู่ ใ นระดับ มาก 2 ด้า น คื อ ด้า นผลผลิ ต และด้า น
สภาพแวดล้อมหรื อบริ บท และผลการประเมิ นอยู่ในระดับปานกลาง 2 ด้าน คือ ด้านปั จจัยเบื้ องต้น และด้าน
กระบวนการ ผลการประเมินเป็ นรายกลุ่ม พบว่า ในกลุ่มผูร้ ับผิดชอบโครงการ ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก
ทุกด้าน โดยเรี ยงตามลําดับดังนี้ ได้แก่ ด้านผลผลิต ด้านสภาพแวดล้อมหรื อบริ บท ด้านกระบวนการ และด้าน
ปั จจัยเบื้องต้น ตามลําดับ และกลุ่ม ประชาชนผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก 2 ด้าน ได้แก่
ด้านผลผลิต และด้านสภาพแวดล้อมหรื อบริ บท และผลการประเมินอยูใ่ นระดับปานกลาง 2 ด้าน ได้แก่ ด้านปั จจัย
เบื้องต้น และด้านกระบวนการ ปั ญหาและข้อเสนอแนะ มีดงั นี้ คือ กลุ่มผูร้ ับผิดชอบโครงการมีความคิดเห็นว่า
ปั ญหาอันดับแรกคือ คณะกรรมการและประชาชนไม่มีสถานที่ในการจัดกิจกรรม ข้อเสนอแนะคือ รัฐบาลควร
ดําเนิ นโครงการอย่างต่อเนื่ องเพื่อแก้ไขปั ญหาของชุมชนได้อย่างแท้จริ ง ส่ วนกลุ่มประชาชนผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ
มีความคิดเห็นว่า ปั ญหาอันดับแรกคือ ประชาชนขาดความสามัคคี ขาดความร่ วมมือ ขาดระเบียบ และคุณธรรม
ข้อเสนอแนะคือ รัฐบาลควรแก้ไขปั ญหาความยากจน ปั ญหาด้านสิ่ งแวดล้อม ปัญหายาเสพติด และผูม้ ีอิทธิพล
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บทความวิทยานิพนธ์
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Abstract
The objectives of the research were to evaluate the potential development project of village /
community (SML), Somrong Sub-district, Prapradang District, Samutprakarn Province by CIPP Model, and to
study the problems, and suggestions for running the project. The sample consisted of 103 personnel who were
responsible for the project and 375 participants in the project. The instruments for collecting data were
questionnaires. The data were analyzed by frequency, percentage, mean and standard deviation.
The research found that the evaluation of the project to develop potentials of village/community
(SML), Somrong Sub-district, Prapradang District, Samutrakarn Province project was suitable and successful
according to the opinions of personnel who were responsible for the project and the participants in the project.
whose overall level of satisfaction was high. Considering on aspect by aspect, the evaluation of the project
suitability was highly satisfying with the two aspects, namely product and context, and the two aspects ranked
average for satisfaction were input and process. The evaluation results of each group found that the personnel
who were responsible for the project evaluated all aspects at high level, namely context, input, process, and
product. For the participants in the project, the evaluation results for two aspects were high for context and
product while the two aspects evaluated at average level were input and process. Comments concerning
problems and suggestions were as follows:- according to the personnel who were responsible for the project the
first problem concerned the lack of space for the committee and people to run activities, and the suggestion was
that the government should run the project continuously in order to solve the community problems. According
to the opinions of the participants in the project, the first problem concerned the lack of unity, participation,
regulations and moral. Suggestion was that the government should solve the poverty, environment, drugs and
problems arising from influence group.
ความนํา
ปั ญหาความยากจนเป็ นปั ญหาที่ สําคัญของประเทศไทย รั ฐบาลสมัย พันตํารวจโท ทัก ษิณ ชิ นวัต ร
อดีตนายกรัฐมนตรี จึงได้ริเริ่ มให้มี “โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บา้ น/ชุมชน (SML)” ขึ้น โดยมีวตั ถุประสงค์
สําคัญ คือ ต้องการให้มีการจัดสรรงบประมาณให้กบั หมู่บา้ นต่างๆโดยตรง เพื่อประชาชนในหมู่บา้ น/ชุมชนจะได้
นําไปใช้แก้ไขปั ญหาของส่ วนรวม อันจะส่ งผลให้การดํารงชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพเกิดความมัน่ คง
และยัง่ ยืน โดยประชาชนเป็ นผูจ้ ดั ตั้งคณะทํางาน กําหนดรู ปแบบการดําเนิ นงาน บริ หารจัดการ ร่ วมคิด ร่ วมทํา
จัดลําดับความสําคัญตลอดจนความเร่ งด่วนของปั ญหาด้วยตนเอง
โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บา้ น/ชุมชน (SML) ตั้งอยูบ่ นแนวคิดพื้นฐานว่า ประชาชนเป็ นผูม้ ี
ศักยภาพ มีความสามารถในการคิดเชิ งสร้างสรรค์และมีความพร้อมที่จะมีส่วนร่ วมในกระบวนการพัฒนา เพื่อ
มุ่งหวังพัฒนาศักยภาพของคนให้ร่วมกันคิด วิเคราะห์ ทํางานเป็ นหมู่คณะ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของคนใน
ชุมชนในการมีส่วนร่ วม ตั้งแต่การตัดสิ นใจบริ หารจัดการทรัพยากร งบประมาณ ตลอดจนแก้ไขปั ญหาในหมู่บา้ น
และชุมชนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่งเน้นความร่ วมมือของทุกฝ่ าย โดยมีภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา
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ทําหน้าที่เป็ นผูป้ ระสานงานให้คาํ แนะนํา โดยมอบอํานาจการตัดสิ นใจพิจารณาโครงการให้เป็ นของประชาชน ซึ่ ง
สอดคล้องกับความต้องการของคนส่วนใหญ่ เพือ่ ประโยชน์สูงสุ ดของคนในหมู่บา้ นและชุมชน
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพื่อประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บา้ น/ชุมชน (SML) ตําบลสําโรง อําเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ โดยใช้ประเมินตามรู ปแบบซิ ปป์ (CIPP Model) ในด้านสภาพแวดล้อมหรื อบริ บท ด้าน
ปั จจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต
2. เพื่อศึกษาปั ญหาและข้อเสนอแนะในการดําเนิ นงานโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บา้ น/ชุมชน
(SML)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากร ประกอบด้วย
1.1 ผูร้ ับผิดชอบโครงการ จํานวน 141 คน
1.2 ประชาชนผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ ตําบลสําโรง จํานวน 15,842 คน
2. กลุ่มตัวอย่ าง
ในการวิจยั ครั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินได้จากการกําหนดโดยใช้ตารางสําเร็ จรู ปกําหนด
ขนาด โดยเครจซี อาร์และมอร์ แกน (R.V. Krejcie and D.W Morgan) (อ้างใน ธานินทร์ ศิลป์ จารุ , 2548, หน้า 5064) และสุ่ มตัวอย่างโดยการแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) ได้กลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
2.1 ผูร้ ับผิดชอบโครงการ จํานวน 103 คน
2.2 ประชาชนผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ ตําบลสําโรง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ จํานวน
375 คน
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็ นแบบสอบถามที่ผวู ้ ิจยั สร้างเป็ นแบบสอบถามผูร้ ับผิดชอบ
โครงการ จํานวน 1 ฉบับ ได้ค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟา (Alpha) = 0.92 และประชาชนผูร้ ่ วมโครงการ ตําบลสําโรง
อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 1 ฉบับ ได้ค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟา (Alpha) = 0.94 รวมเป็ น 2
ฉบับ แบ่งเป็ น 3 ตอน ดังนี้
ฉบับที่ 1 แบบสอบถามผูร้ ับผิดชอบโครงการ
ตอนที่1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามและเป็ นแบบตรวจสอบ
รายการ (check list) ในด้านเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ และตําแหน่ง
ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามการประเมินการดําเนิ นงานโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บา้ น/ชุมชน
ตําบลสําโรง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ
ตามแบบของลิเคอร์ ท (Likert,1932 อ้างถึงใน ธานินทร์ ศิลป์ จารุ , 2548, หน้า 77) คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง
น้อย น้อยที่สุด ตามตัวแบบการประเมินโครงการรู ปแบบซิปป์ (CIPP Model) คือ
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1. การประเมินด้านสภาพแวดล้อมหรื อบริ บท (context evaluation)
2. การประเมินปัจจัยเบื้องต้น (input evaluation)
3. การประเมินกระบวนการ (process evaluation)
4. การประเมินผลการดําเนินงาน (product evaluation)
ตอนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามปลายเปิ ด (open ended question) เพื่อให้ผตู ้ อบแบบสอบถามเสนอปั ญหา
และข้อเสนอแนะในการดําเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บา้ น/ชุมชน (SML) ตําบลสําโรง ตามกรอบ
แนวคิด 4 ด้าน คือ ด้านบริ บท ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต
ฉบับที่ 2 แบบสอบถามประชาชนผูร้ ่ วมโครงการ ตําบลสําโรง อําเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ
ตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม และเป็ นแบบตรวจสอบ
รายการ (check list) ในด้านเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ และตําแหน่ง
ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามการประเมินการดําเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บา้ น/ชุมชน
ตําบลสําโรง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ
ตามแบบของลิเคอร์ ท (Likert,1932 อ้างถึงใน ธานินทร์ ศิลป์ จารุ , 2548, หน้า 77) คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง
น้อย น้อยที่สุด ตามตัวแบบการประเมินโครงการรู ปแบบซิปป์ (CIPP Model) คือ
1. การประเมินด้านสภาพแวดล้อมหรื อบริ บท (context evaluation)
2 การประเมินปัจจัยเบื้องต้น (input evaluation)
3. การประเมินกระบวนการ (process evaluation)
4. การประเมินผลการดําเนินงาน (product evaluation)
ตอนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามปลายเปิ ด (open ended question) เพื่อให้ผตู ้ อบแบบสอบถามเสนอปั ญหา
และข้อเสนอแนะในการดําเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บา้ น/ชุมชน (SML) ตําบลสําโรง ตามกรอบ
แนวคิด 4 ด้าน คือ ด้านบริ บท ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลวิจยั ดําเนินงานเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยมีข้นั ตอนดังนี้
1. ขอหนังสื อแนะนําตัวจากโครงการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เพื่อขอความร่ วมมือ ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการทําวิจยั
2. ผูว้ ิจยั ประสานงานกับผูร้ ั บผิดชอบโครงการ และผูเ้ ข้าร่ วมโครงการในพื้นที่ในการไปเก็บรวบรวม
ข้อมูลตามหมู่บา้ นกลุ่มตัวอย่าง
3. ผูว้ ิจยั เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการใช้แบบสอบถาม โดยนําไปส่ งและรับด้วยตนเองในแต่ละหมู่บา้ น
ของกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 478 ชุด
4. ได้รับแบบสอบถามคืนมา จํานวน 478 ชุด คิดเป็ นร้อยละ 100
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การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยเครื่ องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป โดยดําเนิ นการตามขั้นตอนต
อไปนี้
1. วิเคราะห ข อมูลพื้นฐานด านสถานภาพ เพศ อายุและตําแหน่ งของผูต้ อบแบบสอบถาม วิ
เคราะห โดยใช ค าความถี่ และค าร อยละ
2. วิเคราะห์การดําเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บา้ น/ชุมชน ทั้ง 4 ด าน คือ ด านสภาพ
แวดล้อมหรื อบริ บท ด านป จจัยเบื้องต น ด านกระบวนการ และด านผลผลิต ตามความคิดเห็นของ
ผูร้ ับผิดชอบโครงการและประชาชนผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ นํามาวิเคราะห ข อมูลรายด้าน โดยใช้ค่าเฉลี่ย (mean)
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) แล้วนํามาเทียบเกณฑ์ดงั นี้
การแปลความหมายเมื่อได้ค่าเฉลี่ยแล้วนํามาแปลความหมายโดยเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ในการแปลผล
ของลิเคอร์ ท (Likert, 1932 อ้างถึงใน ธานินทร์ ศิลป์ จารุ , 2548, หน้า 77) ดังต่อไปนี้
4.50-5.00 หมายถึง ระดับความเหมาะสม/ความสําเร็ จ/ประสิ ทธิภาพ/เป็ นที่พึงพอใจ “มากที่สุด”
3.50-4.49 หมายถึง ระดับความเหมาะสม/ความสําเร็ จ/ประสิ ทธิภาพ/เป็ นที่พึงพอใจ “มาก”
2.50-3.49 หมายถึง ระดับความเหมาะสม/ความสําเร็ จ/ประสิ ทธิภาพ/เป็ นที่พึงพอใจ “ปานกลาง”
1.50-2.49 หมายถึง ระดับความเหมาะสม/ความสําเร็ จ/ประสิ ทธิภาพ/เป็ นที่พึงพอใจ “น้อย”
1.00-1.49 หมายถึง ระดับความเหมาะสม/ความสําเร็ จ/ประสิ ทธิภาพ/เป็ นที่พึงพอใจ “น้อยที่สุด”
3. การวิเคราะห์ปัญหาและข้อเสนอแนะการดําเนินงานของโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บา้ น/ชุมชน
(SML) ด้วยค่าสถิติค่าความถี่
สรุปผลการวิจยั
1. สถานภาพทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่ าง
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่า กลุ่มตัวอย่างผูร้ ับผิดชอบโครงการ ส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย สถานภาพ
สมรส มากที่สุด รองลงมาคือ สถานภาพโสด อายุระหว่าง 41-60 ปี มากที่สุด จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา/
ปวช.หรื อเทียบเท่า มากที่สุด ตําแหน่งเป็ นคณะกรรมการหมู่บา้ น/ชุมชนมากที่สุด มีรายได้ต่อเดือน 5,000-10,000
บาท มากที่สุด และจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นประชาชนผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง สถานภาพสมรส
มากที่สุด อายุระหว่าง 31-40 ปี มากที่ สุด จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา/ปวช. หรื อเทียบเท่า มากที่สุด
ประกอบอาชีพรับจ้าง มากที่สุด มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 10,001-20,000 บาท มากที่สุด
2. การประเมินโครงการพัฒ นาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุ มชน (SML) ตําบลสํ าโรง อําเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ
2.1 ผลการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บา้ น/ชุมชน (SML) ตําบลสําโรง อําเภอพระ
ประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ทั้ง 4 องค์ประกอบ โดยรวมผลการประเมินมีความเหมาะสมและมีความสําเร็ จเป็ น
ที่พงึ พอใจอยูใ่ นระดับมาก (  = 3.58) เมื่อจําแนกตามกลุ่มผูป้ ระเมิน พบว่า ในกลุ่มผูร้ ับผิดชอบโครงการ ผลการ
ประเมิน มี ความเหมาะสมเป็ นที่พึงพอใจอยู่ในระดับมาก (  =3.59) และกลุ่มประชาชนผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ
ประเมินว่า มีความเหมาะสมเป็ นที่พงึ พอใจอยูใ่ นระดับมาก (  =3.58)
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3. ปัญหาและข้ อเสนอแนะการประเมินโครงการศู นย์ พ ฒ
ั นาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน (SML) ตําบล
สํ าโรง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ปั ญหากลุ่มผูร้ ั บผิดชอบโครงการ ส่ วนใหญ่ที่พบมากที่สุด คือ คณะกรรมการและประชาชนไม่ มี
สถานที่ในการจัดกิจกรรม
ข้อเสนอแนะกลุ่มผูร้ ั บผิดชอบโครงการ ส่ วนใหญ่ที่พบมากที่สุด คือ รั ฐบาลควรดําเนิ นโครงการ
อย่างต่อเนื่อง เพือ่ แก้ไขปั ญหาของชุมชนได้อย่างแท้จริ ง
ปัญหาของกลุ่มประชาชนผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ ส่วนใหญ่ที่พบมากที่สุด คือ ประชาชนขาดความสามัคคี
ขาดความร่ วมมือ ขาดระเบียบ และคุณธรรม
ข้อเสนอแนะกลุ่มประชาชนผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ ส่ วนใหญ่ที่พบมากที่สุด คือ รัฐบาลควรแก้ไขปั ญหา
ความยากจน ปั ญหาด้านสิ่ งแวดล้อม ปัญหายาเสพติด และผูม้ ีอิทธิพล
อภิปรายผล
จากผลการวิจยั ครั้งนี้ สามารถอภิปรายผล ได้ดงั นี้
1. การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บา้ น/ชุมชน (SML) ตําบลสําโรง อําเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ ตามความคิดเห็นของผูร้ ับผิดชอบโครงการและประชาชนผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ โดยรวมมี
ความเหมาะสมและมีความสําเร็ จเป็ นที่พึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก (  =3.58) พบว่า ผูร้ ับผิดชอบโครงการ ประเมิน
ว่า มีความเหมาะสมเป็ นที่พึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกด้าน และกลุ่มประชาชนผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ พบว่า มีความ
เหมาะสมเป็ นที่พึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก 2 ด้าน ได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อมหรื อบริ บท และด้านผลผลิต และอยูใ่ น
ระดับปานกลาง 2 ด้าน ได้แก่ ด้านปั จจัยเบื้องต้น และด้านกระบวนการ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของดนัย ยนต์
ภักดี (2549, หน้า 15) ได้ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่ทาํ ให้การดําเนินงานกองทุนหมู่บา้ นประสบความสําเร็ จ หมู่ที่ 4 ตําบล
ตาลาน อําเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ผลการวิจยั พบว่า ส่ วนใหญ่คณะกรรมการบางท่านและสมาชิ ก
ตลอดจนการบริ หารจัดการ การจัดทําบัญชี การแบ่งหน้าที่กนั ทํางานของคณะกรรมการยังไม่เป็ นลักษณะรู ปแบบ
ของกลุ่ มที่สมบูรณ์ กรรมการและสมาชิ กยังขาดความรู ้ ความเข้าใจ ขาดทักษะในการพัฒนากลุ่ มการบริ หาร
จัด การจะมอบอํานาจให้ประธานกองทุ นเป็ นผูต้ ดั สิ นใจ โดยที่ ก รรมการและสมาชิ กคนอื่นๆ ยอมรั บ ในการ
ตัดสิ นใจของผูน้ าํ หรื อประธานการดําเนินการทั้งหมด
1.1 ด้านสภาพแวดล้อมหรื อบริ บท พบว่า ผลการประเมินของผูร้ ั บผิดชอบโครงการและประชาชน
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก แสดงให้เห็นว่า โครงการมีความสอดคล้องกับสภาพความ
เป็ นอยู่ของชุ มชนต่อการบริ หารจัดการ ซึ่ งโครงการมีนโยบายครอบคลุมสามารถตอบสนองความต้องการของ
ชุ มชน โครงการมี เป้ าหมายที่ ชัด เจน ทําให้โครงการบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายในการดําเนิ นงาน และ
ประชาชนได้รับการพัฒนาศักยภาพตามเป้าหมายของโครงการอย่างชัดเจน รวมทั้งเป็ นประโยชน์ต่อชุมชนอีกด้วย
ผลการวิจยั นี้สอดคล้องกับทฤษฎีการมีส่วนร่ วมในการจัดเวทีประชาคมของชูชาติ พ่วงสมจิตร์ (2540, หน้า 12)
ให้ความเห็นไว้ว่าการมีส่วนร่ วมที่มีผลกระทบต่อตัวประชาชนและชุมชนที่ตนอาศัยอยู่ดว้ ยความสมัครใจ โดย
การมี ส่วนร่ วมที่ มกั จะใช้การจัดเวทีประชาคมควบคู่กนั ไป เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาชุ มชนอย่างยัง่ ยืน และยัง

319

วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปี ที่ 10 ฉบับที่ 2
โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

สอดคล้องกับการมีส่วนร่ วมในการประชาคมของกรมการพัฒนาชุมชน (2547, หน้า 29) กล่าวว่า ประชาคม
หมายถึง การรวมตัวของสมาชิกในชุมชนเพือ่ ร่ วมทํากิจกรรมต่างๆ ของชุมชนด้วยตนเอง
1.2 ด้านปั จจัยเบื้องต้น พบว่า ผลการประเมิ นของผูร้ ั บผิดชอบโครงการและประชาชนผูเ้ ข้าร่ วม
โครงการ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง เพราะจํานวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากภาครัฐเพื่อใช้ใน
การดําเนินโครงการมีจาํ นวนจํากัด เพือ่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชนในทางปฏิบตั ิของชุมชนเป้ าหมายสามารถ
ดําเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บา้ น/ชุมชน SML ได้ โดยไม่จาํ เป็ นต้องใช้งบประมาณเพิ่มขึ้น จึง
ควรมี การปรั บเกณฑ์ในการจัดสรรงบประมาณให้เป็ นไปตามความจําเป็ นของปั ญหาแทนเกณฑ์ประชากรที่
กํา หนดเป็ นขนาดของหมู่ บ้า น ด้านบุ ค ลากร พบว่ า บุ ค ลากรที่ ด าํ เนิ น ตามโครงการมี ค วามสามารถในการ
ดําเนิ นงาน แต่บุคลากรที่ดาํ เนิ นงานด้านประสานงานมีเพียงไม่กี่คน การปฏิบตั ิงานก็ไม่เต็มเวลา ทําให้ขาดการ
คิดค้นงานอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ในด้านวัสดุ อุปกรณ์ ในการปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับโครงการที่ใช้ในกิจกรรม พบว่า
ชุมชนตําบลสําโรง ยังไม่ได้รับการสนับสนุ นเท่าที่ควร ผลการวิจยั นี้ สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ ชิ ต ฌะไชย
(2540, หน้า 79-84) ได้ศึกษาการประเมินโครงการรณรงค์เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมของ
อําเภอเมือง จังหวัดน่าน ปี พ.ศ.2540 ภายใต้แผนปฏิบตั ิการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อม พบว่า ด้านปั จจัย
เบื้องต้น พบว่า หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการมีความสามารถและความพร้อมในด้านบุคลากร แต่มีปัญหาใน
ด้านงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และหน่วยงานอื่นมาสนับสนุน ด้านกระบวนการ พบว่า ยังขาดวิทยากรที่มีความ
เชี่ยวชาญด้านสิ่ งแวดล้อม โดยตรงมาเป็ นผูใ้ ห้การอบรม ด้านผลผลิต พบว่า อาสาสมัครผูน้ าํ ชุมชนมีความรู ้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมดี
1.3 ด้านกระบวนการดําเนินงาน พบว่า ผูร้ ับผิดชอบโครงการและประชาชนผูเ้ ข้าร่ วมโครงการมีความ
เหมาะสมและประสิ ทธิภาพอยูใ่ นระดับปานกลาง เพือ่ ให้โครงการเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้ คณะกรรมการ
ควรมีการแบ่งงานกันภายในกลุ่มในการดําเนิ นโครงการ และคณะกรรมการควรมีการสรุ ปผลการดําเนิ นงานให้
ประชาชนทราบ เพราะประชาชนจะได้ท ราบถึ งความก้า วหน้าของโครงการ ซึ่ ง ผลการวิจัย นี้ สอดคล้องกับ
ผลงานวิจยั ของ อรรถพล กสิ รัต (2550, หน้า 94-98) ได้ศึกษาปั จจัยที่ส่งเสริ มและปั จจัยที่ เป็ นอุปสรรคต่อการ
ดําเนิ นการโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บา้ น/ชุ มชน (SML) :กรณี ศึกษาชุมชนบ้านดัง เทศบาลเมืองพระ
ประแดง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยที่เป็ นอุปสรรคต่อการดําเนิ นการ
โครงการประกอบด้วย 3 กลุ่มปั จจัยคือ กลุ่มปัจจัยที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม มีปัจจัยที่เป็ นอุปสรรค คือ ปั จจัยด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคมและด้านวัฒนธรรม ส่ วนในกลุ่มปั จจัยเกี่ยวกับชุมชน มีปัจจัยที่เป็ นอุปสรรค คือ ประชาชน
ไม่ตอ้ งการรับผิดชอบหน้าที่ต่างๆ ประชาชนไม่เข้าใจถึงจุดมุ่งหมายที่แท้จริ ง ชุมชนไม่มีผทู ้ ี่มีความรู ้ในบางด้าน
และการเป็ นชุมชนต้นแบบไม่มีชุมชนในพื้นที่ให้ศึกษา ส่ วนในกลุ่มปั จจัยเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น มี
ปั จจัยที่ เป็ นอุปสรรคคือ โครงการต่ อๆไป ไม่มีงบประมาณในการจัดตั้งโครงการ (SML) และภาครั ฐไม่มีการ
แนะนําขั้นตอนในการดําเนินงาน
1.4 ด้านผลผลิ ตของโครงการ พบว่า ผลการประเมิ นของผูร้ ั บผิดชอบโครงการและประชาชน
ผูเ้ ข้าร่ ว มโครงการ เป็ นที่ พึงพอใจอยู่ในระดับ มาก แสดงให้เห็ น ว่า การดําเนิ น โครงการมี ผลสําเร็ จ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้ าหมายของโครงการ เห็นได้จากผลประโยชน์ต่อชุ มชน โดยประชาชนที่ เกี่ ยวข้องมีความ
พึงพอใจต่อการดําเนินโครงการซึ่ งประชาชนในชุมชนเป็ นผูบ้ ริ หารจัดการโครงการกันเอง ส่ วนนี้เป็ นการบรรลุ
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ตามวัตถุประสงค์โครงการที่มีเจตนาจะให้ประชาชนเป็ นผูบ้ ริ หารงานและดําเนิ นงานเอง โดยเฉพาะการพัฒนา
แบบชุมชนมีส่วนร่ วมเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนและพึ่งพาตนเองได้ ผลการวิจยั นี้สอดคล้องกับผลงานวิจยั
ของ เตือนใจ บุญทิม (2549, หน้า 351-352) ได้ศึกษาเรื่ องความสําเร็ จในการดําเนินงานกองทุนหมู่บา้ นและชุมชน
เมือง: กรณี ศึกษาอําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรี อยุธยา พบว่า คณะกรรมการกองทุนมีระดับความรู ้ ความเข้าใจ
ในการบริ หารจัดการกองทุนหมู่บา้ น
2. ปั ญหา
2.1 กลุ่มผูร้ ับผิดชอบโครงการ มีความคิดเห็นที่มีความถี่สูงสุด ได้แก่
1. คณะกรรมการและประชาชนไม่มีสถานที่ในการจัดทํากิจกรรม
2. ประชาชนไม่ให้ความร่ วมมือในการแสดงความคิดเห็นร่ วมกับคณะกรรมการ
ปั ญหาที่พบเกิดจากประชาชนขาดความรู ้ ความเข้าใจในโครงการ เนื่ องจากมีระยะเวลาในการ
เตรี ยม ความพร้อมที่ค่อนข้างสั้น ส่ งผลให้เกิดความรี บเร่ งมุ่งที่จะให้การดําเนินโครงการแล้วเสร็ จโดยเร็ ว ทําให้
กระบวนการในการจัดเตรี ยมสถานที่ไม่เพียงพอต่อการดําเนินโครงการ จึงส่ งผลให้โครงการไม่เป็ นไปในทางที่
ควรจะเป็ น ดังนั้น ประชาชนจึงไม่ให้ความร่ วมมือเท่าที่ควร
2.2 กลุ่มประชาชนผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ มีความคิดเห็นที่มีความถี่สูงสุ ด ได้แก่
1. ประชาชนขาดความสามัคคี ขาดความร่ วมมือ ขาดระเบียบ และคุณธรรม
2. การประชาสัมพันธ์โครงการยังไม่เพียงพอ
ปั ญหาที่ พบทั้ง 2 ข้อดังกล่าว เกิ ด จากประชาชนในหมู่ บ ้า นขาดข้อ มู ล รายละเอี ยดในการดําเนิ น
โครงการและแนวทางการดําเนินงานทําให้ประชาชนในหมู่บา้ นไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่ วมในโครงการฯได้อย่าง
มีประสิ ทธิ ภาพ เนื่ องจากระยะเวลาในการเตรี ยมความพร้ อมที่ค่อนข้างสั้น ประชาชนในหมู่บา้ นได้รับเอกสาร
สิ่ งพิมพ์ และสื่ อประชาสัมพันธ์ไม่ทนั เวลา อย่างไรก็ตาม ผลการวิจยั นี้สอดคล้องกับผลงานของ สุ ภาพร สุ ทธิกิจ
เสรี กลุ (2545, หน้า 95-101) ได้ศึกษาเรื่ อง การประเมินผลการดําเนินงานโครงการหลักประกันสุ ขภาพถ้วนหน้า
จังหวัดปั ตตานี ผลการศึกษา ด้านบริ บทสิ่ งแวดล้อม พบว่า ผูน้ าํ ศาสนาเป็ นผูม้ ีบทบาทสําคัญที่จะเป็ นแกนนําใน
การสร้ างความเข้าใจให้กบั ประชาชนได้ ส่ วนปั จจัยนําเข้า พบว่า ไม่มีการวางแผนและกําหนดขั้นตอนการ
ดําเนิ นงาน ด้านกระบวนการ พบว่า การกระจายการมีส่วนร่ วมของผูป้ ฏิบตั ิงาน แต่การประสานงานล่าช้า ไม่
สะดวก และด้านผลผลิต พบว่า เจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขมีความรู ้ ความเข้าใจ มีทศั นคติความพึงพอใจในระดับปาน
กลาง ส่ วนประชาชนมีความรู ้ความเข้าใจในสิ ทธิ ประโยชน์ของโครงการจํากัด ดังนั้นควรเร่ งทําความเข้าใจใน
ด้านสิ ทธิประโยชน์ของประชาชน ยกระดับมาตรฐานคุณภาพบริ การและพัฒนาบุคลากร
3. ข้อเสนอแนะ
3.1 กลุ่มผูร้ ับผิดชอบโครงการ ได้ขอ้ เสนอแนะที่มีความถี่สูงสุด คือ
3.1.1 รัฐบาลควรดําเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง
3.1.2 รัฐบาลควรเพิม่ งบประมาณ
ข้อเสนอแนะที่พบจากผลการวิจยั ดังกล่าว อาจเป็ นเพราะโครงการนี้เป็ นโครงการที่มีระยะเวลา
สั้นการแก้ไขปั ญหาในชุ มชนจะต้องได้รับความร่ วมมื อจากคนในชุ ม ชนเป็ นสําคัญ จึ งควรให้การสนับสนุ น
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งบประมาณ เพื่อให้โครงการดําเนินไปอย่างต่อเนื่ องในการแก้ไขปั ญหาชุมชน และสร้างโอกาสให้ประชาชนได้
แสดงความสามารถในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
3.2 กลุ่มประชาชนผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ ได้ขอ้ เสนอแนะที่มีความถี่สูงสุด คือ
3.2.1 ให้รัฐบาลควรแก้ไขปั ญหาความยากจน ปั ญหาด้านสิ่ งแวดล้อม ปั ญหายาเสพติ ดและผูม้ ี
อิทธิพล
3.2.2 รัฐบาลความส่งเสริ มโครงการที่เกี่ยวกับการจัดดูแลรักษาความปลอดภัยในชุมชน
ข้อเสนอแนะที่พบเนื่องจากประชาชนในชุมชนมีความต้องการที่แตกต่างกันไป ซึ่ งความต้องการ
หลากหลายของประชาชนอาจนํามาเป็ นแนวทางในการเปิ ดโอกาสให้ประชาชน ในชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วมใน
กิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการและควรมีการเสริ มสร้างให้ประชาชน ร่ วมคิด ร่ วมทํา เพื่อให้ได้มาซึ่ งประโยชน์ของ
ส่ วนรวมอย่างแท้จริ ง
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะเพื่อการปฏิบัติ
1.1 ควรมีการประสานงานร่ วมมือกันระหว่างชุมชนกับองค์กรหรื อหน่วยงานในการระดมพลังสมอง
เพือ่ พัฒนาให้โครงการต่างๆ ที่ดาํ เนินการอยู่ สําเร็ จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่วางไว้
1.2 ต้องสร้างจิตสํานึ กให้ประชาชนในท้องถิ่นเข้าไปมีส่วนร่ วมในกระบวนการ ทั้ง 4 ด้าน โดยการ
ชี้แจงและอธิบายให้ประชาชนทราบถึงบทบาทและหน้าที่ของตน
1.3 ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ หลักการ และขั้นตอนการดําเนิ น
โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บา้ น/ชุมชน (SML) ให้ละเอียดและชัดเจนมากยิง่ ขึ้น
1.4 รัฐบาลควรมีการจัดสรรงบประมาณให้อย่างต่อเนื่องทุกปี โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานและ
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากปี ก่อนหน้า
1.5 รั ฐบาลควรเสริ มสร้ างให้คณะกรรมการมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เพื่อการปฏิบตั ิ หน้าที่ ดว้ ยใจ
บริ สุทธิ์ ยุติธรรม มุ่ งเน้นการบริ หารงานด้วยความรั กใคร่ สามัคคี เน้นผลประโยชน์ส่วนรวมเป็ นหลักและนํา
งบประมาณมาบริ หารงานให้ตรงตามวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดสาธารณะประโยชน์มากที่สุด
1.6 เมื่อสิ้ นสุ ดโครงการควรมีการประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบตั ิงานและสรุ ปผลการดําเนิ นงานตาม
โครงการเพื่อให้รัฐบาลและประชาชนได้รับทราบ และตรวจสอบการดําเนินงานได้
2. ข้ อเสนอแนะเพื่อการวิจยั ครั้งต่ อไป
2.1 ควรมี การศึ กษาความแตกต่างหรื อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นต่อในการดําเนิ น
โครงการของผูร้ ับผิดชอบโครงการกับประชาชนผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ
2.2 ควรมี การศึ กษาระดับความรู ้ ความเข้าใจต่ อการดําเนิ นโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่ บา้ น/
ชุมชน (SML) ของประชาชนว่า มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการมากน้อยเพียงใด
2.3 ควรมี การศึ กษาปั จจัยที่ ส่งผลต่ อการดําเนิ นงานโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่ บา้ น/ชุ มชน
(SML) โดยศึกษาตัวแปรอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น ศึกษาความสัมพันธ์ของการตัดสิ นใจกับการประเมินโครงการ

322

วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปี ที่ 10 ฉบับที่ 2
โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

2.4 ควรมีการศึกษาเปรี ยบเทียบการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บา้ น/ชุมชน (SML) กับ
เขตพื้นที่อื่นๆ
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ความคิดเห็นของพนักงานเกีย่ วกับการบริหารการผลิตตามวิสัยทัศน์
บริษัท บางกอกสปริง อินดัสเตรียล จํากัด*
Officers’ Opinions on Production Management of Bangkok Spring Industrial
Company Limited
นางสาวกุลวดี กันหาเรื อง**
Miss Kulwadee Gunharuang
บทคัดย่อ
การวิจยั เรื่ องนี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาความคิดเห็ นของพนักงานเกี่ยวกับการบริ หารการผลิ ตตาม
วิสยั ทัศน์ บริ ษทั บางกอกสปริ ง อินดัสเตรี ยล จํากัด และเพื่อเปรี ยบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริ หารการผลิต
ตามวิสัยทัศน์ของพนักงาน จําแนกตามลักษณะส่ วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างจํานวน 127 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
เป็ นแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการ
วิเคราะห์ความแปรปรวน
ผลการวิจยั พบว่า ความคิดเห็นของพนักงานเกี่ยวกับการบริ หารการผลิตตามวิสัยทัศน์ ในภาพรวม มี
คะแนนเฉลี่ย อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า มีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดับปาน
กลางทุกด้าน เรี ยงลําดับจากมากไปน้อย คือ ด้านการบริ หารงานทัว่ ไป ด้านการผลิตและการซ่ อมบํารุ ง ด้านการ
จัดซื้อและสิ นค้าคงคลัง และด้านบุคลากรการผลิต เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ด้านการบริ หารงานทัว่ ไป อยูใ่ น
ระดับมาก จํานวน 2 รายการ คือ ความรับผิดชอบต่อสังคม และพนักงานรู ้สึกเป็ นส่ วนหนึ่ งของบริ ษทั ฯ ด้านการ
ผลิตและการซ่ อมบํารุ ง อยู่ในระดับมาก จํานวน 1 รายการ คือ การลดต้นทุนของฝ่ ายผลิต ผลการเปรี ยบเทียบ
ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ การบริ ห ารการผลิ ต ตามวิ สั ย ทัศน์ของพนัก งาน จํา แนกตามลัก ษณะส่ ว นบุ คคลพบว่ า
พนักงานที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็น ในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า พนักงานที่มีระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ตําแหน่งงาน และเพศต่างกัน มี
ความคิดเห็น โดยรวม ด้านการบริ หารงานทัว่ ไป แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05
ตามลําดับ พนักงานที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ด้านบุคลากรการผลิต แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และพนักงานที่มีเพศ และระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ด้านการ
จัดซื้อและสิ นค้าคงคลัง แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

*
**

บทความการค้นคว้าอิสระ
บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ (การจัดการทัว่ ไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
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Abstract
The objectives of the research were to study officers’ opinions on production management of
Bangkok Spring Industrial Company Limited, and to compare the opinions regarding visions of officers
classified by personal characteristics. The sample included 132 officers. Questionnaires were used in as a
research tool. Data were analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, and analysis of
variance.
The results indicated that the overall opinion on production management given by officers was at high
level. In terms of aspects, every aspect was rated average, arranged in descending order as follows: general
management, production and maintenance, procurement and inventory, and personnel in production. Regarding
items, two items of general management – social responsibility and feeling as a part of company by officers
were both at high level. In terms of production and maintenance aspects, one item – reducing cost of production
was at high level. The comparison of opinions according to visions of officers classified by personal
characteristics showed that officers in different educational level had significantly different overall opinions at
0.05. Considered aspect by aspect, officers with different educational level, monthly income, working position,
and gender had significantly different overall opinions on general management at 0.01 and 0.05 respectively.
Officers with different educational level had significantly different overall opinions on personnel in production
at 0.05. Officers having different gender and educational level had significantly different overall opinions on
procurement and inventory at 0.05.
ความนํา
การบริ หารการผลิ ตเป็ นการจัดการกระบวนการผลิ ตสิ นค้า ซึ่ งเป็ นกิ จกรรมพื้นฐานขององค์การทุ ก
องค์การ ไม่ ว่าองค์การนั้นจะอยู่ในภาคอุตสาหกรรมใด โดยเป็ นการดําเนิ นงานตั้ง แต่ การบริ หารโครงการ การ
ออกแบบ กระบวนการผลิต การเลือกทําเลที่ต้ งั การวางแผนการผลิต การจัดโซ่อุปทาน การพยากรณ์การผลิต การ
จัดการสิ นค้าคงคลัง เป็ นต้น ดังนั้นการบริ หารการผลิตจึงเป็ นเรื่ องสําคัญของธุรกิจอุตสาหกรรม ตั้งแต่รับวัตถุดิบ
เข้ามาในองค์การจนกระทัง่ ผลิตเป็ นสิ นค้าสําเร็ จรู ปเพื่อส่ งมอบให้กบั ลูกค้า ผูบ้ ริ หารและพนักงานในทุกแผนก
ต้องมีความรู ้ความเข้าใจในการจัดการการผลิตในด้านต่าง ๆ ดังกล่าว ซึ่ งเป็ นการส่ งเสริ มให้องค์การดําเนินงานไป
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและสร้างความได้เปรี ยบในเชิ งการแข่งขัน ด้วยเหตุดงั กล่าวผูบ้ ริ หารและพนักงานจึงต้อง
ร่ วมกันศึกษาสํารวจปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการผลิตเพือ่ จะได้แก่ปัญหาได้ถูกจุดและทันเวลาตามสิ่ งแวดล้อมภายใน
และภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา
บริ ษทั บางกอกสปริ ง อินดัสเตรี ยล จํากัด เป็ นอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่ วนช่ วงล่างของรถยนต์กว่าร้อย
ชนิด เพื่อตอบสนองอุตสาหกรรมยานยนต์ท้ งั ตลาดในประเทศและต่างประเทศ โดยได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ต่าง ๆ จากประเทศญี่ปุ่นรวมกับประสบการณ์การทํางานของคนไทย จนสิ นค้าเป็ นที่พึงพอใจแก่ลูกค้าตลอดมา
เพือ่ ให้สินค้าเป็ นที่พงึ พอใจแก่ลูกค้าอย่างยัง่ ยืน บริ ษทั จําเป็ นต้องศึกษาสํารวจจุดอ่อนของการบริ หารการผลิตของ
บริ ษทั อยูต่ ลอดเวลา เพือ่ การปรับปรุ งแก้ไขให้ทนั เหตุการณ์อยูเ่ สมอ
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ผูว้ ิจยั เป็ นพนักงานของบริ ษทั บางกอกสปริ ง อินดัสเตรี ยล จํากัด จึงต้องการศึกษาปั ญหาการบริ หารการ
ผลิตของบริ ษทั เพื่อเป็ นแนวทางในการนําข้อมูลปั ญหาการผลิตไปเสนอแนะผูบ้ ริ หารเพื่อการปรับปรุ งแก้ไขการ
บริ หารการผลิตให้มีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของพนักงานเกี่ยวกับการบริ หารการผลิตตามวิสัยทัศน์ บริ ษทั บางกอกสปริ ง
อินดัสเตรี ยล จํากัด
2. เพื่อเปรี ยบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริ หารการผลิตตามวิสัยทัศน์ของพนักงาน จําแนกตาม
ลักษณะส่ วนบุคคล
สมมุติฐานของการวิจยั
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริ หารการผลิตตามวิสัยทัศน์ของพนักงาน จําแนกตามลักษณะส่ วนบุคคล
แตกต่างกัน
ขอบเขตของการวิจยั
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้ งนี้ ได้แก่ พนักงานฝ่ ายผลิตและที่เกี่ยวข้องกับงานผลิตโดยตรงของ
บริ ษทั บางกอกสปริ ง อินดัสเตรี ยล จํากัด จํานวน 190 คน (ข้อมูลเดือนมกราคม 2553) เลือกเป็ นกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
ตารางกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie และ Morgan (1970, p.608) ได้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 127 คน
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามที่สร้างขึ้น โดยมีข้นั ตอนตามลําดับ ดังนี้
1. ศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นในฝ่ ายงานต่าง ๆ ของบริ ษทั บางกอกสปริ ง อินดัสเตรี ยล จํากัด
2. ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
3. จัด ทํา โครงสร้ า งของแบบสอบถามให้ มี เ นื้ อ หาครอบคลุ ม วัต ถุ ป ระสงค์ ข องการวิ จั ย ครั้ งนี้
แบบสอบถามมี 2 ส่ วน คือ
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ
สมรส รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ตําแหน่งงาน จํานวน 6 ข้อ
ส่ วนที่ 2 ความคิดเห็นของพนักงานเกี่ยวกับการบริ หารการผลิตตามวิสัยทัศน์ได้แก่ ด้านการบริ หาร
ทัว่ ไป ด้านบุคลากรการผลิต ด้านการผลิตและการซ่ อมบํารุ ง และด้านการจัดซื้ อและสิ นค้าคงคลัง ลักษณะของ
แบบสอบถามเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับของลิเคิร์ท (Likert) จํานวน 32 ข้อ
4. นําแบบสอบถามที่ได้สร้างขึ้นไปเสนอกรรมการควบคุมการค้นคว้าอิสระของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุ รี เพื่ อตรวจสอบความสอดคล้องของเนื้ อหากับวัตถุ ประสงค์ของการวิจัย เป็ นการศึกษาความเที่ ยงตรง
(validity) ของแบบสอบถาม แล้ว นํา แบบสอบถามมาปรั บ ปรุ ง แก้ไ ข เพื่ อให้ไ ด้ค าํ ถามที่ ชัด เจน สามารถสื่ อ
ความหมายได้ตรงประเด็นและเหมาะสมยิง่ ขึ้น
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5. นําแบบสอบถามที่ ปรั บปรุ งแก้ไขแล้วไปทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
จํานวน 30 คน แล้วนําข้อมูลที่ได้มาหาค่าความเชื่อมัน่ (reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้ขอ้ มูลสัมประสิ ทธิ์
แอลฟาของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้คา่ ความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามเท่ากับ 0.9016
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการ แจกแบบสอบถามให้กบั พนักงาน
ของบริ ษทั บางกอกสปริ ง อินดัสเตรี ยล จํากัด ด้วยตนเอง โดยใช้วิธีการตามสะดวก จํานวน 127 คน และขอรับ
แบบสอบถามคืนด้วยตนเอง ได้รับแบบสอบถามคืนมาจํานวน 100 ชุด คิดเป็ นร้อยละ 78.74
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้อ มู ล ที่ ไ ด้จ ากการตอบแบบสอบถามจะนํา มาตรวจสอบความถู ก ต้อ งสมบู ร ณ์ ทุ ก ชุ ด และลงรหัส
ประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป หาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ F-test
ดังนี้
1. วิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม โดยใช้ความถี่และค่าร้อยละ
2. วิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริ หารการผลิตตามวิสัยทัศน์ของพนักงาน จําแนกตามลักษณะ
ส่วนบุคคล โดยใช้ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
3. เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ย ( X ) ของคะแนนความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริ หารการผลิตตามวิสัยทัศน์ของ
พนักงาน จําแนกตามลักษณะส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม โดยใช้วิธี t-test และ F-test
4. เปรี ยบเทียบพหุ คูณเพื่อทดสอบค่าเฉลี่ย ( X ) ของคะแนนความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริ หารการผลิต
ตามวิสัยทัศน์ของพนักงาน เป็ นรายคู่จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยใช้ Least Significant Difference
(LSD)
สรุปผลการวิจยั
1. ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย ร้อยละ 88.00 อายุ 25-35 ปี ร้อยละ 51.00 รองลงมา 36-45 ปี
ร้ อยละ 20.00 ระดับการศึกษาตํ่ากว่าอนุ ปริ ญญา ร้ อยละ 64.00 รองลงมา อนุ ปริ ญญา/เทีย บเท่า ร้ อยละ 17.00
สถานภาพสมรส ร้ อยละ 52.00 รองลงมา โสด ร้ อยละ 43.00 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนตํ่ากว่า 15,000 บาท ร้ อยละ
60.00 รองลงมา 15,000-30,000 บาท ร้อยละ 33.00 ตําแหน่งพนักงาน ร้อยละ 74.00 รองลงมา หัวหน้างาน ร้อยละ
19.00
2. วิเคราะห์ ความคิดเห็นเกีย่ วกับการบริ หารการผลิตตามวิสัย ทัศ น์ ของพนักงาน จําแนกตามลักษณะ
ส่ วนบุคคล
พนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริ หารการผลิตตามวิสัยทัศน์ ในภาพรวม อยูใ่ นระดับปานกลาง
( X = 2.84) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน ดังนี้
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ด้ านการบริหารงานทั่วไป พนักงานมีความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่ นระดับปานกลาง ( X = 3.30) เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.63-3.65) จํานวน 2 รายการ คือ
1. ความรับผิดชอบต่อสังคม
2. พนักงานรู ้สึกเป็ นส่ วนหนึ่งของบริ ษทั ฯ
ซึ่ งมีค่าสอดคล้องกับเพศชาย อายุ 25-35 ปี การศึกษาตํ่ากว่าอนุปริ ญญา มีรายได้ต่าํ กว่า 15,000 บาท
มีตาํ แหน่งเป็ นพนักงาน
ด้ านบุคลากรการผลิต พนักงานมีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 2.55) เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับปานกลาง ( X = 2.52-2.65) จํานวน 5 รายการ คือ
1. การแรงงานสัมพันธ์ที่ดีและเป็ นธรรม
2. การฝึ กอบรมพัฒนาพนักงานอยูเ่ สมอ
3. การกําหนดแนวทางและพัฒนาบุคลากร
4. มีกระบวนการสรรหาบุคลากรและการว่าจ้าง เพื่อให้ได้คนดีและคนเก่ง
5. ความเหมาะสมของการบริ หารการใช้กาํ ลังคนของสายงานทั้งปริ มาณและคุณภาพ
ด้ านการผลิตและการซ่ อมบํารุ ง พนักงานมีความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่ นระดับปานกลาง ( X = 2.92)
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.62) จํานวน 1 รายการ คือ การลดต้นทุนของฝ่ ายผลิต
ซึ่ งมีค่าสอดคล้องกับเพศชาย อายุ 25-35 ปี การศึกษาปริ ญญาตรี สถานภาพสมรส มีรายได้ 30,00140,000 บาท มีตาํ แหน่งผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ และหัวหน้างาน
ด้ านการจัดซื้อและสิ นค้ าคงคลัง พนักงานมีความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่ นระดับปานกลาง ( X = 2.58)
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับปานกลาง ( X = 2.50-2.72) จํานวน 5 รายการ คือ
1. การตรวจติดตามให้เป็ นไปตามระบบคุณภาพ QS 9000
2. การควบคุมตรวจสอบเอกสารและรายงานด้านบัญชีอย่างเป็ นระบบ
3. การควบคุมและตรวจสอบการนําเข้าวัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองจากต่างประเทศ
4. ประสิ ทธิภาพการส่งมอบสิ นค้าจากผูร้ ับจ้างช่วง
5. การตรวจติดตามราคาวัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองอยูเ่ สมอ
ซึ่งมีคา่ สอดคล้องกับพนักงานที่มีสถานภาพสมรส มีรายได้ต่าํ กว่า 15,000 บาท
3. การเปรี ย บเทีย บค่ าเฉลี่ย ของคะแนนความคิด เห็นเกี่ย วกับการบริ หารการผลิต ตามวิสัย ทัศ น์ ข อง
พนักงาน จําแนกตามลักษณะส่ วนบุคคล
ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริ หารการผลิตตามวิสัยทัศน์ของ
พนักงาน จํา แนกตามลักษณะส่ ว นบุ คคล พบว่า ความคิ ด เห็ นเกี่ ย วกับการบริ หารการผลิ ต ตามวิ สัย ทัศน์ของ
พนักงานที่มีระดับการศึกษาต่างกัน ในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณา
เป็ นรายด้าน ดังนี้
ด้ านการบริหารงานทัว่ ไป พนักงานเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จํานวน 2 รายการ คือ
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1. การบริ หารงานโดยเปิ ดโอกาสให้ทุกฝ่ ายมีส่วนร่ วม
2. พนักงานรู ้สึกเป็ นส่วนหนึ่งของบริ ษทั ฯ
และแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 3 รายการ คือ
1. การมีความเป็ นพี่เป็ นน้อง
2. การบริ หารงานเป็ นแบบสากล (ทางการ)
3. ความยึดมัน่ ในภาพลักษณ์
พนักงานที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณา
เป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ
1. การบริ หารมีความยืดหยุน่
2. การบริ การจากใจ (heart of gold)
พนักงานที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 5 รายการ คือ
1. การมีความเป็ นพี่เป็ นน้อง
2. การบริ หารมีความยืดหยุน่
3. การบริ หารงานเป็ นแบบสากล (ทางการ)
4. ความยึดมัน่ ในภาพลักษณ์
5. การพัฒนา ปรับปรุ งระบบข้อมูลอยูเ่ สมอ
และแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 3 รายการ คือ
1. การบริ หารงานโดยเปิ ดโอกาสให้ทุกฝ่ ายมีส่วนร่ วม
2. การบริ การจากใจ (heart of gold)
3. ความรับผิดชอบต่อสังคม
พนักงานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดื อนต่างกัน มี ความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมี นัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 เมื่ อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.01 จํานวน 4
รายการ คือ
1. การบริ หารมีความยืดหยุน่
2. การบริ หารงานเป็ นแบบสากล (ทางการ)
3. ความยึดมัน่ ในภาพลักษณ์
4. การบริ การจากใจ (heart of gold)
และแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ
1. การบริ หารงานโดยเปิ ดโอกาสให้ทุกฝ่ ายมีส่วนร่ วม
2. พนักงานรู ้สึกเป็ นส่วนหนึ่งของบริ ษทั ฯ
พนักงานที่มีตาํ แหน่ งงานต่างกัน มี ความคิดเห็ น โดยรวม แตกต่ างกันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 4 รายการ คือ
1. การบริ หารงานโดยเปิ ดโอกาสให้ทุกฝ่ ายมีส่วนร่ วม
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2. การบริ หารงานเป็ นแบบสากล (ทางการ)
3. ความยึดมัน่ ในภาพลักษณ์
4. การบริ การจากใจ (heart of gold)
และแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ
1. การมีความเป็ นพี่เป็ นน้อง
2. การบริ หารมีความยืดหยุน่
ด้ านบุคลากรการผลิต พนักงานที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จํานวน 3 รายการ คือ
1. มีกระบวนการสรรหาบุคลากรและการว่าจ้าง เพื่อให้ได้คนดีและคนเก่ง
2. การฝึ กอบรมพัฒนาพนักงานอยูเ่ สมอ
3. การแรงงานสัมพันธ์ที่ดีและเป็ นธรรม
ด้ านการผลิตและการซ่ อมบํารุ ง พนักงานเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนยั สําคัญทาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 2
รายการ คือ
1. การบริ หารและควบคุมการผลิตให้ได้ตามแผนการผลิต
2. การเยีย่ มเยียนลูกค้าเพือ่ รักษาคําสัง่ ซื้อ
พนักงานที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ
1. การเยีย่ มเยียนลูกค้าเพือ่ รักษาคําสัง่ ซื้อ
2. การประสานระหว่างลูกค้ากับโรงงานเพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ ด้านการผลิต
ด้ านการจัดซื้อและสิ นค้ าคงคลัง พนักงานเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จํานวน 2 รายการ คือ
1. การควบคุมตรวจสอบเอกสารและรายงานด้านบัญชีอย่างเป็ นระบบ
2. การควบคุมติดตามการตรวจสอบนับสิ นค้าคงคลังอย่างเป็ นระบบ
พนักงานที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 3 รายการ คือ
1. การควบคุมตรวจสอบเอกสารและรายงานด้านบัญชีอย่างเป็ นระบบ
2. การควบคุมติดตามการตรวจสอบนับสิ นค้าคงคลังอย่างเป็ นระบบ
3. ประสิ ทธิภาพการส่งมอบสิ นค้าจากผูร้ ับจ้างช่วง
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อภิปรายผล
การศึกษาเรื่ อง ความคิดเห็นของพนักงานเกี่ยวกับการบริ หารการผลิตตามวิสัยทัศน์ บริ ษทั บางกอก
สปริ ง อินดัสเตรี ยล จํากัด ได้ผลการวิจยั ที่สามารถนํามาอภิปรายผลดังนี้
1. วิเคราะห์ ความคิดเห็นเกีย่ วกับการบริ หารการผลิตตามวิสัย ทัศ น์ ของพนักงาน จําแนกตามลักษณะ
ส่ วนบุคคล
พนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริ หารการผลิตตามวิสัยทัศน์ ในภาพรวม อยูใ่ นระดับปานกลาง
( X = 2.84) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า พนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านการบริ หารงานทัว่ ไป ด้าน
บุคลากรการผลิต ด้านการผลิตและการซ่ อมบํารุ ง และด้านการจัดซื้ อและสิ นค้าคงคลัง อยู่ในระดับปานกลาง
( X = 3.30, 2.55, 2.90 และ 2.58 ตามลําดับ)
ซึ่ งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุ กัญญา สังข์เจริ ญ (2548) ศึ กษาเรื่ อง ปั จจัยที่ ส่งผลต่ อการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงานสายการผลิต บริ ษทั เอ็นโอเค พรี ซีชนั่ คอมโพเนนท์ (ประเทศไทย) จํากัด ผลการวิจยั
พบว่า พนักงานบริ ษทั เอ็นโอเค พรี ซีชนั่ คอมโพเนนท์ (ประเทศไทย) จํากัด มีการปฏิบตั ิงาน ความพึงพอใจในการ
ทํางาน การมีส่วนร่ วมกิจกรรมทางสังคม และการได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมอยูใ่ นระดับปานกลาง
2. การเปรี ย บเทีย บค่ าเฉลี่ย ของคะแนนความคิด เห็นเกี่ย วกับการบริ หารการผลิต ตามวิสัย ทัศ น์ ข อง
พนักงาน จําแนกตามลักษณะส่ วนบุคคล
ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริ หารการผลิตตามวิสัยทัศน์ของ
พนักงาน จําแนกตามลักษณะส่ ว นบุคคล พบว่า ความคิ ดเห็ นเกี่ ย วกับการบริ หารการผลิ ต ตามวิ สัย ทัศน์ของ
พนักงานที่มีระดับการศึกษาต่างกัน ในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณา
เป็ นรายด้าน ดังนี้
ด้ านการบริหารงานทั่วไป พนักงานเพศชาย และเพศหญิง ที่มีอายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อ
เดื อน และตําแหน่ งงานต่ างกัน มี ความคิ ดเห็ น แตกต่ างกันอย่างมี นัย สําคัญทางสถิ ติ ที่ระดับ 0.01 และ 0.05
ตามลําดับ
ด้ านบุคลากรการผลิต พนักงานที่มีอายุ และระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็น แตกต่างกันอย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ด้ านการผลิต และการซ่ อมบํารุ ง พนักงานเพศชาย และเพศหญิ ง ที่ มีอายุ ระดับการศึกษา และ
ตําแหน่งงานต่างกัน มีความคิดเห็น แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ด้ านการจัดซื้อและสิ นค้ าคงคลัง พนักงานเพศชาย และเพศหญิง และระดับการศึกษาต่างกัน มีความ
คิดเห็น แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 ตามลําดับ
ั ญา สังข์เจริ ญ (2548) ที่พบว่า พนักงานบริ ษทั เอ็นโอเค พรี
ซึ่ งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ สุ กญ
ซีชนั่ คอมโพเนนท์ (ประเทศไทย) จํากัด ที่มีอายุและระยะเวลาการทํางานในองค์การแตกต่างกันมีการปฏิบตั ิงาน
ไม่แตกต่างกัน ส่ วนพนักงานที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีการปฏิบตั ิงานแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
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ข้ อเสนอแนะ
1. ข้อมูลที่ได้จากการวิจยั องค์กรควรศึกษาการบริ หารการผลิตของบริ ษทั เพื่อนําข้อมูลที่ได้จากการวิจยั
มาใช้ในการปรับปรุ งและพัฒนาการบริ หารการผลิตเพื่อการจัดการการผลิตให้สามารถตอบสนองวัตถุประสงค์ใน
การบริ หารของบริ ษทั อย่างมีประสิ ทธิภาพ
2. พนักงานฝ่ ายผลิตขององค์กรควรศึกษาปั ญหาและปั จจัยสําคัญในการการบริ หารการผลิตของบริ ษทั
เพือ่ ช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นและทําให้การบริ หารการผลิตมีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น
3. องค์กรที่ดาํ เนินธุ รกิจเกี่ยวกับการบริ หารการผลิต สามารถนําข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาการ
บริ หารการผลิตของหน่วยงานให้มีประสิ ทธิภาพ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร
ข้ อเสนอแนะในการวิจยั
1. จากข้อมูลที่ได้ในการวิจยั ครั้งนี้พนักงานมีความแตกต่างกันทางด้านการศึกษา จึงเสนอแนะให้บริ ษทั
ได้พฒั นาพนักงานด้านการศึกษาต่อ การอบรม ฯลฯ ให้เปิ ดโลกทัศน์ดา้ นการบริ หารแนวใหม่ เพื่อทําให้มีการ
เปลี่ยนแปลงไปสู่ แนวทางใหม่ ๆ ได้ง่ายขึ้น
2. บริ ษทั ควรมีการจัดอบรมพัฒนาบุคลากรให้มีวิสัยทัศน์ขว้างขวางขึ้น เพื่อจะได้ยอมรับการบริ หาร
ใหม่ ๆ เทคนิคการผลิตใหม่ ๆ เพราะระดับการศึกษาของพนักานแตกต่างกันทําให้แนวคิด วิสยั ทัศน์แตกต่างกัน
3. จากข้อมูลการวิจยั ครั้งนี้ พนักงานมีความแตกต่างกันทางด้านอายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จึงทําให้เกิด
ปั ญหาการบริ หารที่เกิดขึ้น สามารถแก้ไขได้ดว้ ยการพัฒนาบุคลากรให้มีวิสยั ทัศน์ ยอมรับสิ่ งใหม่ ๆ ในการผลิต

บรรณานุกรม

กัลยา วาณิ ชย์บญั ชา. (2541). การวิจยั ขั้นดําเนินงาน. (พิมพ์ครั้งที่ 5). กรุ งเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เกษม จันทร์ แก้ว. (2525). วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้ อม. กรุ งเทพมหานคร : อักษรสยามการพิมพ์.
ฐิติมา ไชยะกุล, (ผูแ้ ปล). (2548). หลักการจัดการการผลิต. แปลจาก Foundation of Operations Management.
กรุ งเทพมหานคร : เพียร์สนั เอ็ดดูเคชัน่ อินโดไชน่า.
ธีรวุฒิ บุญยโสภณ และวีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์. (2537). การบริหารการผลิต. (พิมพ์ครั้งที่ 3). นนทบุรี : สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
ปราณี ตันประยูร. (2541). การบริหารการผลิต. กรุ งเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์ .
พะยอม วงศ์สารศรี . (2526). จิตวิทยาการศึกษา. กรุ งเทพมหานคร : สํานักพิมพ์สมเศรษฐ.
. (2542). องค์ การและการจัดการ. กรุ งเทพมหานคร : คณะวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏ
สวนดุสิต.
พิชิต สุขเจริ ญพงษ์. (2548). การจัดการวิศวกรรมการผลิต. กรุ งเทพมหานคร : ซีเอ็ดยูเคชัน่ .
ภาวนา อังกินนั ทน์. (2548). เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการบริหารการผลิต. เพชรบุรี: คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (อัดสําเนาเย็บเล่ม).
332

วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปี ที่ 10 ฉบับที่ 2
โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ยุทธ ไกยวรรณ์. (2550). การบริหารการผลิตในงานอุตสาหกรรม. กรุ งเทพมหานคร : พิมพ์ดี.
วิรัช สงวนวงศ์วาน. (2547). การจัดการและพฤติกรรมองค์ การ. (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุ งเทพมหานคร : เพียร์สนั เอ็ด
ดูเคชัน่ อินโดไชน่า.
ศุภวัชร์ เมฆบูรณ์ และสุ รัส ตั้งไพฑูรย์. (2546). การบริหารการผลิตและการปฏิบัติการ 1. กรุ งเทพมหานคร :
ซัน แอด แอนด์พริ้ น.
สมพงษ์ เกษมสิ นธ์. (2541). การบริหาร. กรุ งเทพมหานคร : เกษมสุวรรณ.
สํานักมาตรฐานการศึกษา. (2545). การจัดการและการวางแผนธุรกิจ. กรุ งเทพมหานคร : ศรี สยาม พริ้ นแอนด์
แพคก์.
สุกญั ญา สังข์เจริ ญ. (2548). ปัจจัย ทีส่ ่ งผลต่ อการปฏิบัติงานของพนักงานสายการผลิต บริษทั เอ็นโอเค พรีซิชั่น
คอมโพเนนท์ (ประเทศไทย) จํากัด. วิทยานิพนธ์ปริ ญญาศิลปศาสตร มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร.
สุปัญญา ไชยชาญ. (2548). การบริหารการผลิต. (พิมพ์ครั้งที่ 10). กรุ งเทพมหานคร : พี.เอ.ลีฟวิ่ง.
อดิเรก เพ็ชรรื่ น. (2548). ปัจจัยทีม่ ผี ลต่ อการมีส่วนร่ วมในการปรับปรุงอย่ างต่ อเนื่อง (ไคเซ็น) ของพนักงานฝ่ าย
การผลิต บริษทั ทีซีแอล ทอมสัน อีเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากัด. สารนิพนธ์ปริ ญญาบริ หารธุรกิจ
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ.
Best, John W. and Kahn, James V. (1998). Research in Education. (8th ed.). Singapore : Allyn and Bacond.
Erskine, Robert K. (1991). Business Management. New York : John Wiley & Sons.
Fayol, Henry. (1949). General and Industrial Management . London : Pitman.
Koontz, H., Curil O.D. and Weihrich, H. (1989). Management. Auokland : McGraw-Hill.
Krejcie Robert V. and Morgan, Earyle W. (1970). Educational and Psychological Measurement. New York :
McGraw-Hill.

333

วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปี ที่ 10 ฉบับที่ 2
โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

การบริหารที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาลของคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาลในทรรศนะ
ของพนักงาน*
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Hospital
นางสาวจิณณภักดิ์ ศรี ศิลารักษ์**
Miss Chinnapak Srisilaruk
บทคัดย่อ
งานวิจยั เรื่ องนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริ หารที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลของคณะแพทยศาสตร์ ศิริ
ราชพยาบาลในทรรศนะของพนักงาน และเพื่อเปรี ยบเทียบการบริ หารที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลในทรรศนะของ
พนักงาน จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 274 คน เครื่ องมื อที่ ใช้ในการวิจยั เป็ น
แบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และ
การวิเคราะห์ความแปรปรวน
ผลการวิจัยพบว่า พนักงานมี ความคิด เห็ นเกี่ ยวกับการบริ หารที่ดี ตามหลักธรรมาภิ บาลของคณะ
แพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ในภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า อยู่ใน
ระดับมาก 3 ด้าน คือ หลักความรับผิดชอบ หลักคุณธรรม และหลักความคุม้ ค่า ผลการเปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ย
การบริ หารที่ ดี ต ามหลักธรรมาภิ บาลในทรรศนะของพนักงาน จํา แนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ พบว่า
พนักงานที่ มี ตําแหน่ งงาน อายุ สถานภาพสมรส และรายได้ต่อเดื อนต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ การ
บริ หารที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลของคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 ตามลําดับเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า พนักงานที่มีอายุ รายได้ต่อเดือน และ
อายุการทํางานต่างกันมีความคิดเห็นโดยรวมด้านหลักนิติธรรมแตกตางกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
และ 0.05 ตามลําดับ พนักงานที่มีอายุการทํางาน ตําแหน่งงาน อายุ สถานภาพสมรส และรายได้ต่อเดือน ต่างกันมี
ความคิดเห็นโดยรวมด้านหลักคุณธรรมแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 ตามลําดับ
พนักงานที่ มีอายุ อายุการทํางาน และตําแหน่ งงาน ต่ างกัน มี ความคิ ดเห็ นโดยรวมด้านหลักการมี ส่วนร่ วม
แตกต่างกันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 พนักงานที่มี สถานภาพสมรส อายุ อายุการทํางาน และ
ตําแหน่ งงาน ต่างกันมี ความคิดเห็นโดยรวมด้านหลักความรั บผิดชอบแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 และ 0.05ตามลําดับ
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Abstract
The objectives of this research were to study the opinions of the personnel of the Faculty of Medicine
concerning good governance principles, and to compare the differences in their opinions concerning the
management based on the principles of good governance when they were classified by demographic
characteristics. The sample included 274 officers. Questionnaires were used as a research tool. Data were
analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, and analysis of variance.
The research findings showed that the mean score of personnel’s overall opinion toward the good
governance based management of the Faculty of Medicine was at high level. Considered in terms of aspects,
the personnel’s opinion mean scores were high on three aspects, namely responsibility, morality, and
worthiness. The comparisons of personnel’s views concerning good governance based management at the
Faculty of Medicine at Siriraj Hospital when they were classified by demographic characteristics showed that
personnel having different working position, age, marital status, and monthly income had significantly different
overall opinion at 0.01 and 0.05 respectively. Aspect by aspect comparison revealed that personnel with
different age and monthly income had significantly different overall opinions toward legitimacy aspect at 0.01
level while those with different working experience, had significantly different opinions concerning this aspect
at 0.05. Personnel having different working experience, position, age, and marital status were significantly
different in their overall opinions toward morality aspect at 0.01 while those having different monthly salaries
were significantly different at 0.05. Those having different age, working experience, and position had
significantly different overall opinion toward participation at 0.01. Those having different marital status, age,
and working experience had significantly different overall opinion toward the responsibility aspect at 0.01
while the difference of those having different position was significant at 0.05.
ความนํา
ในการดําเนิ นธุ รกิจทั้งภาครัฐและเอกชนไม่มีกิจกรรมใดที่สําคัญไปกว่าการบริ หารจัดการ เพราะการ
บริ หารจัดการที่ดีจะเป็ นกระบวนการที่สาํ คัญในการกระตุน้ ให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานทุกคนทํางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
และประสบผลสําเร็ จตามเป้ าหมายขององค์การนั้น ๆ การบริ หารจัดการที่ดีจึงเป็ นหัวใจที่สําคัญต่อการบริ หาร
องค์การ ซึ่งประกอบไปด้วย 1) มีหลักการมีความรับผิดชอบ สามารถอธิบายเหตุและผลต่อสาธารณะได้ 2) มีความ
โปร่ งใส เปิ ดเผย ตรวจสอบได้ รั บรู ้ ได้ในกระบวนการตัดสิ นใจต่างๆ 3) มีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการ ร่ วม
ตรวจสอบฝ่ ายบริ หาร ร่ วมจัดการสังคมในลักษณะประชาสังคม และ 4) สมาชิ กในสังคมเคารพสิ ทธิ เสรี ภาพซึ่ ง
กันและกัน รู ้หน้าที่ของตนเอง เคารพกฎระระเบียบของสังคม
การบริ หารจัดการที่ดีหรื อที่เรี ยกกันอย่างทัว่ ไปว่า หลักธรรมาภิบาล เป็ นหลักการบริ หารงาน ที่มุ่งเน้น
หลักการทํางาน โดยมิใช่หลักการที่เป็ นในรู ปแบบของทฤษฎี ซึ่ งหากมีการนํามาใช้เพื่อการบริ หารงานแล้ว จะ
เกิดความเชื่ อมัน่ ว่าจะนํามาซึ่ งผลลัพธ์ที่ดีที่สุดขององค์การ แผนพัฒนาฉบับที่ 8 ของสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้กาํ หนดแนวทางในการสร้ างยุทธศาสตร์ การพัฒนาประชารัฐ ระหว่าง
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ภาครั ฐ กับ ประชาชน เพื่ อ ให้เ กิ ด การประสานร่ ว มมื อ กัน ในการพัฒ นาประเทศ (สํา นัก งานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2540) และแผนพัฒนาฉบับที่ 9 ยังให้ความสําคัญอย่างต่อเนื่ อง ในการ
สร้างระบบบริ หารจัดการที่ดีในภาคธุ รกิจเอกชน การส่ งเสริ มสนับสนุ นการดําเนิ นงานของกลไกการตรวจสอบ
ทั้งที่จดั ตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และกลไกตรวจสอบสาธารณะในภาคประชาชน
รวมทั้งการปลุกจิตสํานึ กของประชาชนในเรื่ องคุณธรรม จริ ยธรรม เพื่อเป็ นรากฐานสําคัญของการสร้างระบบ
บริ หารจัดการที่ดีในสังคมไทย (สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน, 2544)
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล เป็ นโรงพยาบาลและโรงเรี ยนแพทย์แห่งแรกที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุด
ของประเทศไทย ปั จจุบนั เป็ นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็ นส่ วนราชการและไม่เป็ นรัฐวิสาหกิจเป็ นนิติบุคคล และอยู่
ภายใต้การกํากับดูแลของรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิ การ สังกัดมหาวิทยาลัยมหิ ดล ใช้หลักบริ หารที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ในการบริ หาร โดยออกข้อบังคับหรื อหลักเกณฑ์ว่าด้วยการบริ หารที่ดี เป็ น
แนวทางในการดําเนินกิจกรรมทัว่ ไปของมหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาลมีภาควิชาที่อยู่ภายใต้
ทั้งหมด 24 ภาควิชา
จากความสําคัญการบริ หาร จึงทําให้ผวู ้ ิจยั มีความสนใจที่จะศึกษาในเรื่ องการบริ หารที่ดี ตามหลัก ธรร
มาภิบาล โดยนําพนักงานคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ที่อยูป่ ระจําภาควิชา มาเป็ นกรณี ศึกษาในงานวิจยั ครั้ง
นี้ เพื่ อ นํา ผลการวิ จัย ไปเป็ นแนวทางในการวางแผนและปรั บ ปรุ งแก้ไ ขในการบริ หารงานภายในคณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ซึ่งนําไปสู่การบริ หารงานที่มีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลมากยิง่ ขึ้น
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพื่อวัดระดับการบริ หารที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลของคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาลในทรรศนะ
ของพนักงาน
2. เพื่อเปรี ยบเทียบการบริ หารที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลในทรรศนะของพนักงาน จําแนกตามลักษณะ
ประชากรศาสตร์
สมมติฐานของการวิจยั
การการบริ หารที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลในทรรศนะของพนักงาน จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์
แตกต่างกัน
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ พนักงานเงินรายได้ที่สังกัดภาควิชา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
สาย ข และสาย ค จํานวน 950 คน
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นแบบสอบถามจํานวน 1 ฉบับ แบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน คือ
1. ข้อ มู ลส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึ กษา
รายได้ต่อเดือน อายุการทํางาน และตําแหน่งงาน รวมทั้งหมดจํานวน 7 ข้อ
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2. การบริ หารที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประกอบด้วย หลักนิติ
ธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่ งใส หลักการมี ส่วนร่ วม หลักความรั บผิดชอบและ หลักความคุม้ ค่า (ตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้ างระบบบริ หารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ.2542) รวมทั้งหมด
จํานวน 30 ข้อ
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บ รวบรวมข้อมู ล ผูว้ ิจัย ได้ดาํ เนิ นการเก็บข้อมู ล โดยขอความร่ วมมื อจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็ น
พนักงานเงินรายได้ที่สังกัดภาควิชา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล โดยนําแบบสอบถามไปแจกให้กลุ่มตัวอย่าง
กรอกข้อมูล จํานวน 274 คน และขอรับคืนแบบสอบถามด้วยตนเอง
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. วิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม โดยใช้ความถี่และค่าร้อยละ
2. วิเคราะห์การบริ หารที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยใช้ค่าเฉลี่ย
(  ) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
3. เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ย (  ) ของคะแนนการบริ หารที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลของคณะแพทยศาสตร์ ศิ
ริ ราชพยาบาลในทรรศนะของพนักงาน จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ โดยใช้ t-test และ F-test
4. เปรี ย บเทีย บพหุ คูณ เพื่อ ทดสอบค่า เฉลี่ย (  ) ของการบริ ห ารที่ ดี ต ามหลัก ธรรมาภิ บ าลของ
คณะแพทยศาสตร์ ศิ ริ ร าชพยาบาลในทรรศนะของพนัก งาน จากผลการวิ เ คราะห์ค วามแปรปรวนโดยวิธี
Least Significant Difference (LSD)
สรุปผลการวิจยั
1. ข้ อมูลส่ วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
พนักงานที่ ต อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง ร้ อยละ 74.45 อายุ 25 - 39 ปี ร้ อยละ 59.49
รองลงมา ตํ่ากว่า 25 ปี เท่ากับ 40 – 54 ปี ร้อยละ 18.98 สถานภาพโสด ร้อยละ 62.77 รองลงมา สมรส ร้อยละ 35.77
การศึกษาปริ ญญาตรี ร้อยละ 89.05 และสู งกว่าปริ ญญาตรี ร้อยละ 10.95 มีรายได้ต่อเดือน 10,000 – 20,000 บาท
ร้ อยละ 59.85 รองลงมา 20,001 – 30,000 บาท ร้ อยละ 17.52 อายุก ารทํางานน้อยกว่า 5 ปี ร้ อยละ 40.89
รองลงมา 5 – 10 ปี ร้อยละ 28.83 ตําแหน่งนักวิชาการ ร้อยละ 42.34 รองลงมา เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป ร้อยละ
40.14
2. วิเคราะห์ การบริหารที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลของคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาลในทรรศนะของ
พนักงาน จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์
พนักงานมี ความคิดเห็ นเกี่ ยวกับการบริ หารที่ ดีตามหลักธรรมาภิ บาล ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก
( X = 3.53) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน ดังนี้
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1. หลักนิติธรรม
พนักงาน มีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.47) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่า อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.54-3.69) จํานวน 2 รายการ คือ
1. สนับสนุนให้พนักงานปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของคณะฯ
2. กฎ ระเบียบ ข้อบังคับมีความทันสมัยและสอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบนั
ซึ่ งมี ค่าสอดคล้องกับพนักงานเพศหญิ ง อายุ 25–39 ปี และ 40–54 ปี สถานภาพโสด การศึกษา
ปริ ญญาตรี และสู งกว่าปริ ญญาตรี รายได้ต่อเดื อน 10,000-20,000 บาท อายุการทํางาน 11-15 ปี และ มากกว่า 20 ปี
ตําแหน่งนักวิชาการ
2. หลักคุณธรรม
พนักงาน มีความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.60) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า อยู่
ในระดับมาก ( X = 3.69-3.81) จํานวน 3 รายการ คือ
1. ส่ งเสริ มความซื่อสัตย์สุจริ ตและยุติธรรม
2. ส่ งเสริ มความขยัน ประหยัด และยึดมัน่ สัมมาอาชีพ
3. ส่ งเสริ มให้มีความเมตตาอารี ต่อกัน
ซึ่ งมีค่าสอดคล้องกับพนักงานเพศชาย และเพศหญิง สถานภาพสมรส การศึกษาปริ ญญาตรี และสู ง
กว่าปริ ญญาตรี รายได้ต่อเดือน 10,000-20,000 บาท และ 20,001-30,000 บาท อายุการทํางาน 5-10 ปี และ 11-15 ปี
ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป และนักวิชาการ
3. หลักความโปร่ งใส
พนักงาน มีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.49) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่า อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.63) จํานวน 1 รายการ คือ ปรับปรุ งข้อมูลสารสนเทศให้มีความถูกต้อง เป็ นปั จจุบนั
ตรงกับความเป็ นจริ งพร้อมเปิ ดเผยแก่บุคคลทัว่ ไป
ซึ่ งมีค่าสอดคล้องกับพนักงานเพศชาย อายุ 25–39 ปี สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาสู งกว่าปริ ญญา
ตรี รายได้ต่อเดือน 10,000-20,000 บาท อายุการทํางาน 5-10 ปี ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป และนักวิชาการ
4. หลักการมีส่วนร่ วม
พนักงาน มีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.36) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่า อยูใ่ นระดับปานกลาง ( X = 3.21-3.48) ทุกรายการ คือ
1. ประสานงานและทํางานเป็ นทีมภายในคณะฯ หรื อกับคณะฯ อื่นที่เกี่ยวข้องเสมอ
2. รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากบุคลากรทั้งภายในและภายนอกคณะฯ
3. นําความคิดเห็นไปใช้ปรับปรุ งการทํางาน
4. เปิ ดโอกาสให้บุคลากรและผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่ วมในการประเมินผลการดําเนินงานของ
คณะฯ
5. เปิ ดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่ วมในการกําหนดนโยบายและการวางแผนจัดการ
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ซึ่งมีคา่ สอดคล้องกับพนักงานเพศชาย อายุ 25–39 ปี และ 40-54 ปี สถานภาพสมรส และ หม้าย/หย่า
ร้าง/แยกกันอยู่ การศึกษาปริ ญญาตรี และสู งกว่าปริ ญญาตรี รายได้ต่อเดือน 10,000-20,000 บาท และ 20,001-30,000
บาท อายุการทํางาน 5-10 ปี และ มากกว่า 20 ปี ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป และนักวิชาการ
5. หลักความรับผิดชอบ
พนักงาน มีความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.67) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า อยู่
ในระดับมาก ( X = 3.54-3.78) ทุกรายการ คือ
1. สนับสนุนให้บุคลากรรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อสถาบัน ต่อสังคม ต่อส่ วนรวม
2. สนับสนุนให้บุคลากรพัฒนางานให้ทนั กับความเปลี่ยนแปลงทางการแพทย์และเทคโนโลยี
ใหม่ๆ
3. ทํางานเป็ นทีมในการสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรี ยนรู ้
4. สนับสนุนการจัดการความรู ้ร่วมกัน
5. ติดตามตรวจสอบให้บุคลากรดําเนินงานตามเป้าหมายที่วางไว้
ซึ่งมีค่าสอดคล้องกับพนักงานเพศชาย และเพศหญิง ตํ่ากว่า 25 ปี , อายุ 40-54 ปี และ 55 ปี ขึ้นไป
สถานภาพโสด การศึกษาปริ ญญาตรี รายได้ต่อเดือน ตํ่ากว่า 10,000 บาท, 10,000-20,000 บาท และ มากกว่า 30,000
บาท อายุการทํางาน น้อยกว่า 5 ปี 11-15 ปี , 16-20 ปี และ มากกว่า 20 ปี ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป และ
พยาบาล
6. หลักความคุ้มค่ า
พนักงาน มีความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.59) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า อยู่
ในระดับมาก ( X = 3.55-3.81) จํานวน 4 รายการ คือ
1. รณรงค์ให้บุคลากรใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่าและประหยัด
2. วางแผนการใช้ทรัพยากรคือ คน วัสดุ อุปกรณ์ ครุ ภณ
ั ฑ์และงบประมาณอย่างประหยัด
3. ส่ งเสริ มสนับสนุนให้มีการปฏิบตั ิงานแบบมุ่งเน้นผลงาน
4. นําระบบตรวจสอบภายในมาใช้อย่างสมํ่าเสมอ
ซึ่งมีคา่ สอดคล้องกับพนักงานเพศหญิง ตํ่ากว่า 25 ปี อายุ 40-54 ปี สถานภาพโสด และสมรส รายได้
ต่อเดือน 10,000-20,000 บาท อายุการทํางาน น้อยกว่า 5 ปี และ 11-15 ปี ตําแหน่งนักวิชาการ และพยาบาล
3. เปรีย บเทีย บค่ าเฉลี่ย (  ) ของคะแนนคุณลักษณะของการบริหารที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลของคณะ
แพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาลในทรรศนะของพนักงาน จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์
ผลการเปรี ยบเที ย บค่ า เฉลี่ ย (  ) ของคะแนนการบริ หารที่ ดี ต ามหลัก ธรรมาภิ บ าลของคณะ
แพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาลในทรรศนะของพนักงาน จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ พบว่า พนักงานที่มี
อายุการทํางาน และ ตําแหน่ งงาน ต่ างกัน มี ความคิ ดเห็ นต่ อการบริ หารที่ ดี ต ามหลักธรรมาภิ บาลของคณะ
แพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 พนักงานที่มี อายุ
สถานภาพสมรส และ รายได้ต่อเดือน ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริ หารที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลของคณะ
แพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็ น
รายด้าน ดังนี้
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1. หลักนิติธรรม
พนักงานเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ การใช้
อํานาจของคณะฯ โปร่ งใสและตรวจสอบได้
พนักงาน ที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ
การใช้อาํ นาจของคณะฯ โปร่ งใสและตรวจสอบได้
และแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ กฎระเบียบ ข้อบังคับ
มีความเป็ นธรรมและเป็ นที่ยอมรับของทุกคน
2. หลักคุณธรรม
พนักงานเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ ส่ งเสริ ม
ความขยัน ประหยัด และยึดมัน่ สัมมาอาชีพ
พนักงานที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ เอาใจ
ใส่ ดูแล สร้างขวัญกําลังใจบุคลากรในคณะฯ อย่างเป็ นธรรม
พนักงานที่มีสถานภาพสมรสต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ที่ ระดับ 0.05 เมื่ อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 1
รายการ คือ เอาใจใส่ ดูแล สร้างขวัญกําลังใจบุคลากรในคณะฯ อย่างเป็ นธรรม
และแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ ส่ งเสริ มให้มีความ
เมตตาอารี ต่อกัน
พนักงานที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 2 รายการ
คือ
1. คํานึงถึงประโยชน์ของทุกฝ่ าย ไม่เลือกปฏิบตั ิ
2. เอาใจใส่ ดูแล สร้างขวัญกําลังใจบุคลากรในคณะฯ อย่างเป็ นธรรม
และแตกต่ างกันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คื อ ส่ งเสริ มความ
ซื่อสัตย์สุจริ ตและยุติธรรม
พนักงานที่มีอายุการทํางานต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 2 รายการ
คือ
1. ส่ งเสริ มความขยัน ประหยัด และยึดมัน่ สัมมาอาชีพ
2. เอาใจใส่ ดูแล สร้างขวัญกําลังใจบุคลากรในคณะฯ อย่างเป็ นธรรม
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และแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ คํานึ งถึงประโยชน์
ของทุกฝ่ าย ไม่เลือกปฏิบตั ิ
พนักงานที่มีตาํ แหน่ งงานต่างกัน มี ความคิดเห็ นโดยรวม แตกต่ างกันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติที่
ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 2 รายการ
คือ
1. คํานึงถึงประโยชน์ของทุกฝ่ าย ไม่เลือกปฏิบตั ิ
2. ส่งเสริ มความขยัน ประหยัด และยึดมัน่ สัมมาอาชีพ
และแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ ส่ งเสริ มให้มีความ
เมตตาอารี ต่อกัน
3. หลักความโปร่ งใส
พนักงานเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ
คือ จัดระบบการติดตามตรวจสอบงานด้านต่างๆ
พนักงานที่มีตาํ แหน่งงานต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ
1. ปรับปรุ งข้อมูลสารสนเทศให้มีความถูกต้อง เป็ นปั จจุบนั ตรงกับความเป็ นจริ งพร้อมเปิ ดเผยแก่
บุคคลทัว่ ไป
2. ให้ผมู ้ ีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ ายสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ตลอดเวลา
4. หลักการมีส่วนร่ วม
พนักงานที่มีอายุต่างกัน มี ความคิด เห็ นโดยรวม แตกต่ างกันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ
0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 2 รายการ คือ
1. เปิ ดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่ วมในการกําหนดนโยบายและการวางแผนจัดการ
2. เปิ ดโอกาสให้บุคลากรและผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่ วมในการประเมินผลการดําเนิ นงานของ
คณะฯ
และแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ ประสานงานและ
ทํางานเป็ นทีมภายในคณะฯ หรื อกับคณะฯ อื่นที่เกี่ยวข้องเสมอ
พนักงานที่มีรายได้ต่อเดื อนต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ
เปิ ดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่ วมในการกําหนดนโยบายและการวางแผนจัดการ
พนักงานที่มีอายุการทํางานต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ
คือ เปิ ดโอกาสให้บุคลากรและผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่ วมในการประเมินผลการดําเนินงานของคณะฯ
และแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 3 รายการ คือ
1. เปิ ดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่ วมในการกําหนดนโยบายและการวางแผนจัดการ
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2. รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากบุคลากรทั้งภายในและภายนอกคณะฯ
3. นําความคิดเห็นไปใช้ปรับปรุ งการทํางาน
พนักงานที่มีตาํ แหน่ งงานต่างกัน มี ความคิดเห็นโดยรวม แตกต่ างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 2 รายการ
คือ
1. นําความคิดเห็นไปใช้ปรับปรุ งการทํางาน
2. ประสานงานและทํางานเป็ นทีมภายในคณะฯ หรื อกับคณะฯ อื่นที่เกี่ยวข้องเสมอ
และแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 3 รายการ คือ
1. เปิ ดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่ วมในการกําหนดนโยบายและการวางแผนจัดการ
2. รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากบุคลากรทั้งภายในและภายนอกคณะฯ
3. เปิ ดโอกาสให้บุคลากรและผูม้ ีส่วนเกี่ ยวข้องมีส่วนร่ วมในการประเมิ นผลการดําเนิ นงานของ
คณะฯ
4. หลักความรับผิดชอบ
พนักงานที่ มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็ นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ
0.05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ
ติดตามตรวจสอบให้บุคลากรดําเนินงานตามเป้าหมายที่วางไว้
พนักงานที่มีสถานภาพสมรสต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ที่ ระดับ 0.01 เมื่ อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 3
รายการ คือ
1. ติดตามตรวจสอบให้บุคลากรดําเนินงานตามเป้าหมายที่วางไว้
2. ทํางานเป็ นทีมในการสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรี ยนรู ้
3. สนับสนุนการจัดการความรู ้ร่วมกัน
และแตกต่ างกันอย่างมี นัยสํา คัญทางสถิ ติ ที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คื อ สนับสนุ นให้
บุคลากรพัฒนางานให้ทนั กับความเปลี่ยนแปลงทางการแพทย์และเทคโนโลยีใหม่ๆ
พนักงานที่มีอายุการทํางานต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ
คือ ติดตามตรวจสอบให้บุคลากรดําเนินงานตามเป้าหมายที่วางไว้
พนักงานที่มีตาํ แหน่ งงานต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ
คือ สนับสนุนให้บุคลากรพัฒนางานให้ทนั กับความเปลี่ยนแปลงทางการแพทย์และเทคโนโลยีใหม่ๆ
5. หลักความคุ้มค่ า
พนักงานที่ มีอายุต่างกัน มี ความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่ อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ ส่ งเสริ ม
สนับสนุนให้มีการปฏิบตั ิงานแบบมุ่งเน้นผลงาน
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พนักงานที่มีสถานภาพสมรสต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ
รณรงค์ให้บุคลากรใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่าและประหยัด
และแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ ส่ งเสริ มสนับสนุน
ให้มีการปฏิบตั ิงานแบบมุ่งเน้นผลงาน
พนักงานที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ
วางแผนการใช้ทรัพยากรคือ คน วัสดุ อุปกรณ์ ครุ ภณ
ั ฑ์และงบประมาณอย่างประหยัด
พนักงานที่มีรายได้ต่อเดื อนต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ
อัตรากําลังของบุคลากรในปั จจุบนั มีจาํ นวนเหมาะสมกับปริ มาณงาน
พนักงานที่มีตาํ แหน่งงานต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ นํา
ระบบตรวจสอบภายในมาใช้อย่างสมํ่าเสมอ
อภิปรายผล
การวิจยั เรื่ อง การบริ หารที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลของคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาลในทรรศนะของ
พนักงาน ได้นาํ ข้อมูลมาอภิปรายผลดังนี้
1. ข้ อมูลส่ วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
พนักงานที่ ต อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง ร้ อยละ 74.45 อายุ 25 - 39 ปี ร้ อยละ 59.49
รองลงมา ตํ่ากว่า 25 ปี เท่ากับ 40 – 54 ปี ร้อยละ 18.98 สถานภาพโสด ร้อยละ 62.77 รองลงมา สมรส ร้อยละ 35.77
การศึกษาปริ ญญาตรี ร้อยละ 89.05 และสู งกว่าปริ ญญาตรี ร้อยละ 10.95 มีรายได้ต่อเดือน 10,000 – 20,000 บาท
ร้ อยละ 59.85 รองลงมา 20,001 – 30,000 บาท ร้ อยละ 17.52 อายุก ารทํา งานน้อยกว่า 5 ปี ร้ อยละ 40.89
รองลงมา 5 – 10 ปี ร้อยละ 28.83 ตําแหน่งนักวิชาการ ร้อยละ 42.34 รองลงมา เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป ร้อยละ
40.14
2. การบริหารทีด่ ีตามหลักธรรมาภิบาลของคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาลในทรรศนะของพนักงาน
พนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริ หารที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลในภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก ( X =
3.53) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก จํานวน 3 ด้าน คือ หลักคุณธรรม
มีความคิดเห็นโดยรวม อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.60) หลักความรับผิดชอบ มีความคิดเห็นโดยรวม อยูใ่ นระดับ
มาก ( X = 3.67) หลักความคุม้ ค่า มีความคิดเห็นโดยรวม อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.59)
ซึ่งมีคา่ สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ ไพฑูรย์ บัวชิด (2550) ศึกษาเรื่ องการใช้หลักธรรมาภิบาลในการ
บริ หารการจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษามหาสารคาม เขต 2 ผลการวิจยั พบว่า
การใช้ห ลัก ธรรมาภิ บ าลในการบริ ห ารจัด การสถานศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐานสั ง กัด สํา นัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มหาสารคาม เขต 2 พบว่า การใช้หลักธรรมาภิ บาลในการบริ หารการจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด
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สํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษามหาสารคาม เขต 2 โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า อยูใ่ น
ระดับมากทุกด้าน เรี ยงลําดับจากค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ หลักความรับผิดชอบ หลักคุณธรรม หลักความคุม้ ค่า หลัก
ความโปร่ งใส หลักนิติธรรม และหลักการมีส่วนร่ วม และสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ พรสุ ดา ทับทิม (2551)
ศึกษาเรื่ อง ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การ
บริ หารส่ วนตําบลในจังหวัดสระบุรี ผลการศึกษาพบว่าการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริ หาร
ส่ วนตําบลในจังหวัดสระบุรี ในภาพรวมมีประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลอยูใ่ นระดับเห็น
ด้ว ยมาก โดยด้านหลักความรั บผิด ชอบมี ค่าร้ อยละสู งสุ ด รองลงมาคือ หลักคุ ณธรรม หลักความโปร่ งใส
หลักการมีส่วนร่ วม และหลักนิติธรรม หลักนิติธรรม ผลการวิจยั ครั้งนี้ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ ด้านหลักนิติธรรม
พบว่า อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.69) คือ สนับสนุนให้พนักงานปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของคณะฯ กฎ
ระเบียบ ข้อบังคับมีความทันสมัยและสอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบนั จากข้อค้นพบดังกล่าวอาจมีผลมาจากคณะ
แพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาลอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของมหาวิทยาลัยมหิ ดลซึ่ งออกนอกระบบเป็ นมหาวิทยาลัย
ในกํากับของรั ฐ สามารถกําหนดกฎ ระเบียบข้อบังคับในการบริ หารจัดการในเรื่ องต่าง ๆ ได้เอง โดยมีความ
เชื่ อมโยงกับนโยบายของรั ฐบาล ดู แลและตรวจสอบได้โดยกลไกของรั ฐ เมื่ อพิจารณาเป็ นรายข้อ ด้านหลัก
คุณธรรม พบว่า อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.69-3.81) จํานวน 3 รายการ คือ ส่ งเสริ มความซื่ อสัตย์สุจริ ตและยุติธรรม
ส่ งเสริ มความขยัน ประหยัด และยึดมัน่ สัมมาอาชี พ ส่ งเสริ มให้มีความเมตตาอารี ต่อกัน แสดงให้เห็นว่า ผูบ้ ริ หาร
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาลมีการบริ หารงานโดยยึดหลักคุณธรรม สอดคล้องกับแนวคิดของ วรภัทร โตธนะ
เกษม (2542) ได้กล่าวไว้วา่ ผูบ้ ริ หารที่ดีควรทํางาน โดยยึดหลัก 3 ประการ ด้านหลักความโปร่ งใส เมื่อพิจารณา
เป็ นรายข้อ พบว่าอยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.63) คือ ปรับปรุ งข้อมูลสารสนเทศให้มีความถูกต้อง เป็ นปั จจุบนั ตรง
กับความเป็ นจริ งพร้อมเปิ ดเผยแก่บุคคลทัว่ ไป ทั้งนี้ การบริ หารภายใต้นโยบายที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด โดยมี
กระบวนการกํากับดูแลที่โปร่ งใสชัดเจน สอดคล้องกับแนวคิดของ เกรี ยงไกร เจริ ญวงษศักดิ์ (2541) กล่าวโดย
สรุ ปถึงหลักความโปร่ งใสว่า เป็ นกระบวนการทํางาน กฎเกณฑ์กติกาต่าง ๆ มีความตรงไปตรงมา ข้อมูลข่าวสาร
ต่าง ๆ ในสังคมสามารถถ่ ายโอนได้อย่างเป็ นอิสระ ประชาชนสามารถเข้าถึ งและรั บ ทราบข้อมู ล หรื อข้อมู ล
ข่าวสารสาธารณะของราชการได้ตามที่กฎหมายบัญญัติ ด้านหลักการมีส่วนร่ วม เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า
อยูใ่ นระดับปานกลาง ( X = 3.21-3.48) ทุกรายการ สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ วิริยา ดวงน้อย (2550) ศึกษาเรื่ อง
การบริ หารจัดการที่ดีขององค์การบริ หารส่ วนตําบลในจังหวัดเพชรบูรณ์ ผลการวิจยั พบว่า ความเห็นของ
ประชาชนและบุคลากรที่มีต่อการบริ หารจัดการที่ดีขององค์การบริ หารส่วนตําบลในจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยรวมอยู่
ระดับปานกลาง เมื่อเปรี ยบเทียบความคิดเห็นของประชาชนและบุคลากรขององค์การบริ หารส่ วนตําบลที่มีต่อการ
บริ หารงานตามแนวทางการบริ หารจัดการที่ดี ส่ วนใหญ่เห็นว่า องค์การบริ หารส่ วนตําบลให้ความสําคัญกับด้าน
หลักการมีส่วนร่ วม และควรให้ความสําคัญกับด้านหลักคุณธรรมเพิ่มมากขึ้น ด้านหลักความรับผิดชอบ เมื่ อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.54-3.78) ทุกรายการ สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ ไพฑูรย์
บัว ชิ ด (2550) ศึ ก ษาเรื่ อ งการใช้หลัก ธรรมาภิ บ าลในการบริ ห ารการจัด การสถานศึ ก ษาขั้น พื้ นฐานสั ง กัด
สํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษามหาสารคาม เขต 2 ผลการวิจยั พบว่า การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริ หารจัดการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษามหาสารคาม เขต 2 โดยรวม อยู่ในระดับมาก ด้าน
หลักความคุม้ ค่า เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.55-3.81) จํานวน 4 รายการ คือ รณรงค์ให้
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บุคลากรใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่าและประหยัด วางแผนการใช้ทรัพยากรคือ คน วัสดุ อุปกรณ์ ครุ ภณ
ั ฑ์และ
งบประมาณอย่างประหยัด ส่ งเสริ มสนับสนุนให้มีการปฏิบตั ิงานแบบมุ่งเน้นผลงาน และนําระบบตรวจสอบ
ภายในมาใช้อย่างสมํ่าเสมอ ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจาก การออกนอกระบบของมหาวิทยาลัยมหิดลทําให้ตอ้ งมีระบบ
การบริ หารการเงิ น และระบบบัญชี ที่มี ประสิ ท ธิ ภาพ โดยไม่ ขดั แย้งกับมาตรฐานและนโยบายการบัญชี ที่รั ฐ
กําหนด มีกลไกตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของคณะฯ ทั้งที่เป็ นกลไกภายในมหาวิทยาลัยกําหนด และภายนอกโดย
สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าขวัญและกําลังใจของบุคลากรมีความสําคัญต่อการบริ หารที่ดี ควร
มีการรณรงค์ให้พนักงานมีวฒั นธรรมในองค์กรให้มากยิ่งขึ้น ผูบ้ ริ หารมีการสื่ อสาร และสร้ างความสัมพันธ์ที่ดี
กับพนักงานในทุกระดับภายในองค์กร มีการศึกษา และเข้าใจในระบบการทํางานของพนักงานทุกระดับ เพื่อนํามา
ปรับใช้ในการประเมินผลการทํางานของคณะฯ ช่วยเสริ มสร้างการทํางานเป็ นทีมในการสร้างวัฒนธรรมแห่งการ
เรี ยนรู ้
ข้ อเสนอแนะ
จากผลการวิจัยเรื่ อง การบริ หารที่ ดีตามหลักธรรมาภิ บาลของคณะแพทยศาสตร์ ศิริร าชพยาบาลใน
ทรรศนะของพนักงาน ทําให้ผวู ้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะ ดังนี้
1. มีการหาข้อตกลงร่ วมกันถึงข้อบังคับและกฎระเบียบ ที่ทาํ ให้พนักงานยอมรับ และถูกต้องตามกฎของ
มหาวิทยาลัย
2. การบริ การที่ดี ผูบ้ ริ หารต้องใช้อาํ นาจอย่างโปร่ งใส และสามารถตรวจสอบได้ และเป็ นที่ยอมรับของ
พนักงาน เพือ่ เป็ นไปตามกระบวนการยุติธรรม
3. สร้างขวัญกําลังใจ โดยการรณรงค์ ให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรให้มากขึ้น
4. ผูบ้ ริ หารมีการสื่ อสาร และสร้างสัมพันธ์ที่ดีกบั ทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องกับงานหรื อมีส่วนร่ วมแสดงความ
คิดเห็นในการกําหนดนโยบายและการวางแผนจัดการ
5. ผูบ้ ริ หารต้องสนับสนุนให้บุคลากรรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อสังคม และต่อส่ วนรวม เข้าใจ และศึกษา
ระบบการทํางานเพือ่ นํามาใช้ในการประเมิน และมีการติดตามตรวจสอบการดําเนินงานของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
6. ผูบ้ ริ หารควรส่ งเสริ มให้มีการปฏิบตั ิงานแบบมุ่งเน้นผลงานทั้งด้านปริ มาณและคุณภาพ
ข้ อเสนอแนะเพื่อการศึกษาครั้งต่ อไป
1. ควรศึกษาปั ญหาและอุปสรรคต่อการบริ หารจัดการที่ดีภายในองค์กร เพื่อช่ วยให้การบริ หารจัดการ
เป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาลได้อย่างมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น
2. ควรศึกษาความคาดหวังของพนักงานต่อการบริ หารที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กร เพื่อนําผล
การศึกษามาค้นหาปั จจัยที่มีความสําคัญเร่ งด่วนในการปรับปรุ งการบริ หารงานขององค์กร
3. ควรศึกษาการบริ หารที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลด้านความโปร่ งใสในทัศนะของผูร้ ับบริ การ
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ความผูกพันของพนักงานต่ อองค์ การ : กรณี บริษัท TNIS จํากัด*
Binding of Officials toward TNIS Company Limited
นางสาวณัฏฐนันท์ ชวิตรานุรักษ์**
Miss Natthanan Chawitranurak
บทคัดย่อ
การวิจยั เรื่ องนี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความผูกพันของพนักงานต่อองค์การ :
กรณี บริ ษทั TNIS จํากัด และเพื่อเปรี ยบเทียบปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความผูกพันของพนักงานต่อองค์การ จําแนก
ตามปั จจัยส่ วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างคือ พนักงานที่ปฏิบตั ิงานในบริ ษทั TNIS จํากัดจํานวน 196 คน เครื่ องมือที่ใช้
ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า
ที และการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ผลการวิจยั พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันของพนักงานต่อองค์การ ในภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ย
อยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า เฉพาะด้านประสบการณ์การทํางานมีอิทธิพล อยูใ่ นระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า อยูใ่ นระดับมาก 5 รายการ 2 อันดับแรก คือ สัมพันธภาพที่ดีของทีมงาน และ
การสนับสนุนจากเพื่อนร่ วมงาน ด้านโครงสร้างขององค์การ มีอิทธิพลต่อความผูกพันอยูใ่ นระดับมาก 1 รายการ
คือ พนักงานสามารถวางแผนปฏิบตั ิงานในส่ วนที่รับผิดชอบได้ดว้ ยตนเอง ภายในกรอบกฎระเบียบของบริ ษทั
และด้านคุณลักษณะของงาน และบทบาทในการทํางานมีอิทธิพลต่อความผูกพัน อยู่ในระดับมาก 1 รายการ คือ
งานที่ทาํ เป็ นงานที่ทา้ ท้าย ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความผูกพันของพนักงานต่อองค์การ
จําแนกตามปั จจัย ส่ วนบุคคล พบว่า พนักงานที่ มีเพศ และตําแหน่ ง งานต่ างกัน มี อิทธิ พลต่ อ ความผูกพัน ใน
ภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านคุณลักษณะของ
งานและบทบาทในการทํางาน พนักงานที่มีอายุ ต่างกัน มีอิทธิ พลต่อความผูกพันของพนักงานโดยรวม แตกต่าง
กันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ด้านประสบการณ์ทาํ งาน พนักงานที่มีตาํ แหน่งงาน สถานภาพสมรส
รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน และ ระยะเวลาในการปฏิ บตั ิงาน ต่ างกัน มีอิทธิ พลต่อความผูกพันของพนักงานโดยรวม
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 ตามลําดับ และด้านโครงสร้างขององค์การพนักงาน
ที่มีเพศต่างกัน มีอิทธิพลต่อความผูกพันของพนักงานโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
Abstract
The purposes of this research were to study binding elements of officials toward TNIS Company
Limited, and to compare factors influencing binding of officials toward their organization when they were
classified by personal factor. The sample in this study consisted of 196 officials who worked in TNIS Company
*
**

บทความการค้นคว้าอิสระ
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Limited. The questionnaire was used as a research tool. Data were analyzed by frequency, percentage, mean,
standard deviation, t-test and F-test.
The findings revealed that factors influencing binding of officials toward their organization were
overall rated average. Aspect analysis found that working experience influence was at high level.
Item analysis revealed that five items rated high with the two highest being team friendship and support from
colleague. One item of organization structure aspect influencing binding rated high concerned the officials’
ability to plan their work by themselves to suit their responsibility within the company’s regulations, work
characteristics, and working roles influencing relationship; one item rate high level was work challenges. The
comparison results by means of factors influencing organizational relationship among officials classified by
personal factor revealed that the officials with different gender and position had overall difference at 0.05
significant levels. In terms of aspects, the characteristics of and working role aspect, the officials with different
age had overall different opinions on company relationship at 0.05. In terms of working position and
experience, the officials having different marital status, average salary and length of working experience rated
overall company relationship differently at the significance levels of 0.01 and 0.05 respectively. In terms of
organization structure, the officials having different gender were significantly different in their opinions on
company relationship at 0.05.
ความนํา
สถานการณ์ในปั จจุบนั ของการดําเนินธุรกิจที่มีการแข่งขันสู ง ธุรกิจทุกประเภทต้องให้ความสําคัญกับ
ปั จจัยต่าง ๆ ที่จะนําพาและขับเคลื่อนองค์การธุ รกิจให้ประสบความสําเร็ จ การที่องค์การจะประสบความสําเร็ จ
และสามารถดําเนินงานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ มีการดําเนินงานที่ตรงตามเป้าหมายขององค์การได้น้ นั ปั จจัยหลัก
ที่ สําคัญปั จจัยหนึ่ ง ได้แก่ บุคลากรหรื อพนักงานที่ อยู่ในองค์การนั้น เพราะคนเป็ นทรั พยากรที่ มีชีวิตจิ ตใจมี
ความคิด มีความรู ้ ความสามารถ ที่จะปฏิบตั ิงานและนําเอาทรัพยากรอื่น ๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน
ซึ่ งจะเป็ นตัว บ่ ง ชี้ สํา คัญ ว่ า องค์ก ารจะประสบความสํา เร็ จ หรื อ ล้ม เหลวเพี ย งใด การที่ บ ริ ษ ัท มี พ นัก งานที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพยังบ่งบอกถึงการพัฒนาขององค์การในอนาคตอีกด้วย การที่พนักงานในบริ ษทั สามารถปฏิบตั ิงาน
ได้อย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพจะต้อ งมี อ งค์ป ระกอบหรื อ ปั จ จัย หลายประการ เช่ น งานที่ ไ ด้รั บ มอบหมายนั้น ต้อ ง
เหมาะสมกับความสามารถของพนักงาน ปริ มาณงานที่พนักงานได้รับต้องพอเหมาะกับพนักงาน ผลตอบแทน
เทียบกับผลงานต้องเหมาะสมกัน ทัศนคติของพนักงานต่อหัวหน้างานเป็ นต้น ปั จจัยที่สาํ คัญที่ส่งผลต่อพนักงาน
ในการปฏิบตั ิงานให้ได้ประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด คือ ความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน ซึ่งความผูกพันของพนักงาน
ที่มีต่อองค์การเป็ นความเต็มใจของบุคคลที่ยินดี จะทุ่มเทกําลังกาย กําลังใจ เพื่อทํางานให้กบั บริ ษทั และมีความ
จงรักภักดีต่อบริ ษทั การขาดความผูกพันต่อบริ ษทั ของพนักงานทําให้เกิดปัญหาด้านต่าง ๆ ขึ้น
การบริ หารงานบุคคล โดยเฉพาะการรับและการคัดเลือกคนเข้ามาสู่ บริ ษทั และบรรจุคนที่มีความรู ้
ความสามารถตรงกับบทบาทของตําแหน่งงานแล้ว ถือได้ว่าเป็ นการเริ่ มต้นที่ดี และต้องมีการพัฒนาคุณภาพและ
เก็บรักษากําลังคนที่มีคุณภาพเหล่านี้ ไว้ให้อยู่กบั หน่วยงานให้ได้มากที่สุด เมื่อคนเข้ามาสู่ บริ ษทั พวกเขาก็หวังที่
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จะได้พบกับสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ เอื้ออํานวยให้เขาสามารถใช้ความรู ้ ความสามารถอย่างเต็มที่ และ
สามารถตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของตนเองด้วย การทํางานของพนักงานภายในองค์การมีปัจจัยหลาย
ประการที่ ส่ ง ผลให้ พ นัก งานเกิ ด ความผู ก พัน กับ บริ ษัท เพื่ อ การปฏิ บัติ ห น้ า ที่ ไ ด้อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเต็ ม
ความสามารถ ปั จจัยที่ส่งผลให้พนักงานทํางานบรรลุตามเป้ าหมายหรื อวัตถุประสงค์ของบริ ษทั เพื่อให้ได้ผลงาน
ที่มีประสิ ทธิภาพสูงสุ ดและลงทุนน้อยสุ ด เช่น สภาพแวดล้อมของบริ ษทั ผลตอบแทน ความก้าวหน้า ลักษณะงาน
ตรงตามความสามารถหรื อไม่ ความมัน่ คงในงานและ ความมัน่ คงของบริ ษทั เป็ นต้น องค์การที่พนักงานมีขวัญ
และกําลังใจ มีความผูกพันต่อองค์การย่อมมีความได้เปรี ยบกว่าองค์การที่พนักงานมีขวัญกําลังใจตํ่า
บริ ษทั TNIS เป็ นบริ ษทั ที่ให้บริ การด้านการวางระบบไอทีครบวงจรซึ่ งเป็ นธุ รกิจหลักที่เราได้มุ่งมัน่
และทุ่มเทความรู ้ ประสบการณ์ ในการให้คาํ ปรึ กษาด้านกระบวนการทางธุ รกิจและระบบไอที เพื่อผลักดันให้
องค์กรยุคใหม่ได้นาํ เทคโนโลยีมาสนับสนุ นการดําเนิ นธุ รกิ จได้อย่างสมบู รณ์แบบและมี ประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
ประกอบกับทีมที่ปรึ กษามืออาชี พที่สนับสนุนให้เราดําเนินโครงการไอทีให้แก่ลูกค้าได้ตรงความต้องการ อัน
นํามาซึ่งผลตอบแทนที่คมุ ้ ค่าแก่ลูกค้าได้อย่างเหมาะสม ในฐานะผูน้ าํ ด้านการวางระบบไอทีครบวงจร (Consulting
& IT Services Company) ของคนไทย เราภูมิใจที่ได้นาํ เสนอบริ การที่มีคุณภาพและคุณค่าสู งสุ ดสู่ ลูกค้า เพื่อช่วย
เพิ่มประสิ ทธิภาพและศักยภาพการแข่งขันของลูกค้าในตลาดการค้าทั้งในระดับประเทศและระดับโลกอย่างยัง่ ยืน
ซึ่ งปั จ จุ บ ัน การวางระบบโครงสร้ า งของบริ ษัท TNIS ยัง ไม่ ชัด เจน ทํา ให้พ นัก งานเกิ ด ความสั บ สนในการ
ปฏิบตั ิงาน การสร้างความผูกพันต่อบริ ษทั ให้เกิดแก่พนักงาน จึงเป็ นเรื่ องสําคัญ ไม่ว่าจะเป็ นภาครัฐหรื อเอกชน
ไม่ควรละเลย และควรสนใจที่จะเสริ มสร้างให้พนักงานมีความผูกพันต่อองค์การ และอยูก่ บั องค์การได้นาน ซึ่ งผู ้
ศึกษามีความสนใจที่จะศึกษาความผูกพันของพนักงานต่อองค์การ: กรณี บริ ษทั TNIS จํากัด เพื่อพิจารณาหา
แนวทางที่เหมาะสมในการเสริ มสร้ างความผูกพันของพนักงาน ที่ทาํ ให้พนักงานคงอยู่ในบริ ษทั และทํางานด้วย
ความร่ วมมืออย่างเต็มใจ และมีคุณภาพ สร้างความประทับใจแก่ลูกค้า และนําไปสู่ ความเจริ ญก้าวหน้าทั้งต่อตัว
พนักงานและบริ ษทั ในอนาคต
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพือ่ ศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันของพนักงานต่อองค์การ: กรณี บริ ษทั TNIS จํากัด
2./ เพื่อเปรี ยบเทียบปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความผูกพันของพนักงานต่อองค์การ จําแนกตามปั จจัยส่ วน
บุคคล
สมมติฐานของการวิจยั
ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันของพนักงานต่อองค์การจําแนกตามปั จจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน
ประชากรทีใ่ ช้ ในการศึกษา
เป็ นพนักงานในบริ ษทั TNIS จํานวนประมาณ 400 คน เลือกเป็ นกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางกําหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie และ Morgan (1970, p.608) ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 196 คน
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เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามที่สร้างขึ้น โดยมีข้นั ตอนตามลําดับ ดังนี้
1. การศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2. การจัดทําโครงสร้างของแบบสอบถาม ให้มีเนื้ อหาครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจยั ครั้งนี้
แบบสอบถามมี 2 ตอน คือ
2.1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้
เฉลี่ยต่อเดือนและ ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน จํานวน 7 ข้อ
2.2 ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การ แบ่งออกเป็ น 3 ด้านคือ โครงสร้างขององค์การ
คุ ณ ลัก ษณะของงานและบทบาทในการทํา งาน ประสบการณ์ ก ารทํา งาน จํา นวน 27 ข้อ ลัก ษณะของ
แบบสอบถามเป็ นแบบมาตราส่วน ประมาณค่า 5 ระดับ ของลิเคิร์ท (Likert)
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนินการเก็บข้อมูล ด้วยการขอความร่ วมมือจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็ น
พนักงานที่ปฏิบตั ิงานในบริ ษทั TNIS โดยนําแบบสอบถามไปแจกให้กลุ่มตัวอย่างกรอกข้อมูล จํานวน 196 ฉบับ
แล้วขอรับคืนด้วยตนเอง ได้รับแบบสอบถามคืนมา จํานวน 108 ชุด คิดเป็ นร้อยละ 100.00
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. วิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม โดยใช้ความถี่และค่าร้อยละ
2. วิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิ พลต่อความผูกพันของพนักงานต่อองค์การ: กรณี บริ ษทั TNIS จํากัด โดย
ใช้ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
3. เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ย ( X ) ของคะแนนปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความผูกพันของพนักงานต่อองค์การ
จําแนกตามปั จจัยส่วนบุคคล โดยใช้ t-test และ F-test
4. เปรี ยบเทียบพหุ คูณ เพื่อทดสอบค่าเฉลี่ย ( X ) ของคะแนนปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความผูกพันของ
พนักงานต่อองค์การ จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยวิธีของ Least Significant Difference (LSD)
สรุปผลการวิจยั
1. ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
พนักงานที่ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย อายุต่าํ กว่า 30 ปี ร้อยละ 60.71 รองลงมาอายุ 30
ปี – 40 ปี ร้อยละ 32.65 สถานภาพสมรส โสด ร้อยละ 74.49 รองลงมา สมรส ร้อยละ 23.98 ระดับการศึกษา
ปริ ญญาตรี ร้อยละ 76.02 รองลงมาสู งกว่าปริ ญญาตรี ร้อยละ 20.41 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท
ร้ อยละ 52.55 รองลงมา 30,000 บาทขึ้นไป ร้ อยละ 35.71 ระดับตําแหน่งงาน พนักงานทัว่ ไป ร้ อยละ 82.65
รองลงมา หัวหน้างาน ร้อยละ 8.67 ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน ตํ่ากว่า 5 ปี ร้อยละ 54.59 รองลงมา 5 – 10 ปี ร้อย
ละ 25.01
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2. การวิเคราะห์ ปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่ อความผูกพันของพนักงานต่ อองค์การ: กรณี บริษทั TNIS จํากัด
พนักงานที่ตอบแบบสอบถามมีอิทธิ พลต่อความผูกพันเกี่ยวกับปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความผูกพันของ
พนักงานต่อองค์การ ในภาพรวม อยูใ่ นระดับปานกลาง ( X = 3.28) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน ดังนี้
โครงสร้ างขององค์ การพนักงานมีอิทธิพลต่อความผูกพัน โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ( X = 3.08)
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.58) จํานวน 1 รายการ คือ คือ พนักงานสามารถวางแผน
ปฏิบตั ิงานในส่ วนที่รับผิดชอบได้ดว้ ยตนเอง ภายในกรอบกฎระเบียบของบริ ษทั
ซึ่ งมีค่าสอดคล้องกับพนักงานเพศชายและเพศหญิง อายุ 30 – 40 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษา
ปริ ญญาตรี รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,000 บาทขึ้นไป ระดับตําแหน่ง พนักงานทัว่ ไป
คุณลักษณะของงานและบทบาทในการทํางานพนักงานมีอิทธิ พลต่อความผูกพัน โดยรวมอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง ( X = 3.24) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่าอยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.51) จํานวน1 รายการ คือ งานที่ทาํ
เป็ นงานที่มีความท้าทาย
ซึ่งมีคา่ สอดคล้องกับพนักงานที่มีอายุต่าํ กว่า 30 ปี สถานภาพโสด
ประสบการณ์ การทํางานพนักงานมีอิทธิ พลต่อความผูกพัน โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X =3.51) เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อพบว่าอยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.58 – 3.88) จํานวน 5 รายการ คือ
1. บริ ษทั มีชื่อเสี ยง และภาพพจน์ที่ดี
2. ท่านได้รับการยอมรับจากเพือ่ นร่ วมงาน
3. เมื่อประสบปั ญหาผูบ้ งั คับบัญชาช่วยแก้ไขปั ญหาได้เป็ นอย่างดี
4. ท่านได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนร่ วมงาน
5. สัมพันธภาพที่ดีของทีมงาน
ซึ่งมีคา่ สอดคล้องกับพนักงาน เพศชาย ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี
3. การเปรี ย บเทีย บค่ าเฉลี่ย ปั จ จัย ที่มีอิทธิพ ลต่ อความผูกพันของพนักงานต่ อองค์ การ จําแนกตาม
ปัจจัย ส่ วนบุคคล
ผลการเปรี ยบเทียบปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความผูกพันของพนักงานต่อองค์การ จําแนกตามปั จจัยส่ วน
บุคคล พบว่า พนักงานที่มีเพศ และระดับตําแหน่งงาน ต่างกัน มีอิทธิพลต่อความผูกพันโดยรวม แตกต่างกันอย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านสรุ ปได้ดงั นี้
โครงสร้ างขององค์การ
พนักงานที่มีเพศ ต่างกัน มีอิทธิ พลต่อความผูกพัน โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่าง มีนยั สําคัญทางสถิติ
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01จํานวน 1 รายการ คือ บริ ษทั ของ
ท่านมีการจัดรู ปแบบสายการบังคับบัญชาอย่างชัดเจน
พนักงานที่มีอายุ ต่างกัน มีอิทธิ พลต่อความผูกพัน โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่าง มีนยั สําคัญทางสถิติ
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01จํานวน 2 รายการ คือ
1. กฎระเบียบ นโยบาย มีความชัดเจน
2. บริ ษทั มีระบบการทํางานที่มีแบบแผน
และแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ
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1. พนักงานสามารถวางแผนปฏิบตั ิงานในส่ วนที่รับผิดชอบได้ดว้ ยตนเอง ภายในกรอบกฎระเบียบ
ของบริ ษทั
2. บริ ษทั ของท่านมีการจัดรู ปแบบสายการบังคับบัญชาอย่างชัดเจน
พนัก งานที่ มี ส ถานภาพสมรส ต่ า งกัน มี อิ ท ธิ พ ลต่ อความผูก พัน โดยรวม ไม่ แ ตกต่ า งกัน อย่า งมี
นัยสําคัญทางสถิติ เมื่ อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.01จํานวน 4
รายการ คือ
1. กฎระเบียบ นโยบาย มีความชัดเจน
2. บริ ษทั มีการกําหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน
3. บริ ษทั ของท่านมีการจัดรู ปแบบสายการบังคับบัญชาอย่างชัดเจน
4. บริ ษทั มีระบบการทํางานที่มีแบบแผน
และแตกต่ างกันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คื อ การมี ส่วนร่ วมเป็ น
เจ้าของบริ ษทั
พนัก งานที่ มี ร ะดับ การศึ ก ษา ต่ า งกัน มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความผูก พัน โดยรวม ไม่ แ ตกต่ า งกัน อย่า งมี
นัยสําคัญทางสถิติ เมื่ อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.01จํานวน 1
รายการ คือ บริ ษทั มีระบบการทํางานที่มีแบบแผน
และแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 3 รายการ คือ
1. กฎระเบียบ นโยบาย มีความชัดเจน
2. การมีส่วนร่ วมเป็ นเจ้าของบริ ษทั
3. บริ ษทั ของท่านมีการจัดรู ปแบบสายการบังคับบัญชาอย่างชัดเจน
พนักงานที่ มีรายได้เฉลี่ ยต่ อเดื อน ต่างกัน มีอิทธิ พลต่อความผูกพันโดยรวม ไม่แตกต่ างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ เมื่ อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 จํานวน 2
รายการ คือ
1. เปิ ดโอกาสให้พนักงานร่ วมกําหนดนโยบาย
2. การมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ
พนัก งานที่ มี ระดับตําแหน่ งงาน ต่ างกัน มี อิทธิ พลต่ อความผูกพันโดยรวม ไม่ แตกต่ างกัน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ เมื่ อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.01จํานวน 1
รายการ คือ การมีส่วนร่ วมเป็ นเจ้าของบริ ษทั
และแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือบริ ษทั มีระบบการทํางาน
ที่มีแบบแผน
พนักงานที่มีระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน ต่างกัน มีอิทธิพลต่อความผูกพัน โดยรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จํานวน 4 รายการ คือ
1. เปิ ดโอกาสให้พนักงานร่ วมกําหนดนโยบาย
2. บริ ษทั มีการกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน
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3. บริ ษทั ของท่านมีการจัดรู ปแบบสายการบังคับบัญชาอย่างชัดเจน
4. บริ ษทั มีระบบการทํางานที่มีแบบแผน
และแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ
1. พนักงานสามารถวางแผนปฏิบตั ิงานในส่ วนที่รับผิดชอบได้ดว้ ยตนเอง ภายในกรอบกฎระเบียบ
ของบริ ษทั
2. การมีส่วนร่ วมเป็ นเจ้าของบริ ษทั
คุณลักษณะของงานและบทบาทในการทํางาน
พนักงานที่มีเพศ ต่างกัน มีอิทธิ พลต่อความผูกพันโดยรวม แตกต่างกันอย่างมี นยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01จํานวน 3 รายการ คือ
1. งานที่ทาํ เป็ นงานที่มีความท้าทาย
2. ลักษณะงานที่ท่านทํามีโอกาสก้าวหน้า
3. การให้โอกาสในการเรี ยนรู ้และการพัฒนาทักษะของพนักงานเป็ นประจํา
พนักงานที่มีอายุ ต่างกัน มีอิทธิ พลต่อความผูกพัน โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01จํานวน 3 รายการ คือ
1. ท่ า นต้อ งปฏิ บัติ ง านในหลายด้า น เพื่ อ รองรั บ งานที่ ห ลากหลาย ซึ่ งงานที่ ท าํ มี ส่ ว นสํา คัญ ต่ อ
ความสําเร็ จของบริ ษทั
2. งานที่ทาํ เป็ นงานที่มีความท้าทาย
3. งานที่ทาํ มีผลการปฏิบตั ิงานสู ง
และแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ ลักษณะงานที่ท่านทํามี
โอกาสก้าวหน้า
พนัก งานที่ มี ส ถานภาพสมรส ต่ างกัน มี อิ ทธิ พ ลต่ อความผูก พัน โดยรวม ไม่ แ ตกต่ างกัน อย่า งมี
นัยสําคัญทางสถิติ เมื่ อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01จํานวน 1
รายการ คือ ท่านต้องปฏิบตั ิงานในหลายด้าน เพื่อรองรับงานที่หลากหลาย ซึ่ งงานที่ทาํ มีส่วนสําคัญต่อความสําเร็ จ
ของบริ ษทั
พนัก งานที่ มี ร ะดับ การศึ ก ษา ต่ า งกัน มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความผูก พัน โดยรวม ไม่ แ ตกต่ า งกัน อย่ า งมี
นัยสําคัญทางสถิติ เมื่ อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01จํานวน 1
รายการ คือ ท่านต้องปฏิบตั ิงานในหลายด้าน เพื่อรองรับงานที่หลากหลาย ซึ่ งงานที่ทาํ มีส่วนสําคัญต่อความสําเร็ จ
ของบริ ษทั
และแตกต่ างกันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ ผลตอบแทนต่ อการ
ทํางานที่ดี
พนักงานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่างกัน มีอิทธิ พลต่อความผูกพัน โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ เมื่ อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01จํานวน 2
รายการ คือ
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1. ท่ า นต้อ งปฏิ บัติ ง านในหลายด้าน เพื่ อ รองรั บ งานที่ ห ลากหลาย ซึ่ งงานที่ ท าํ มี ส่ ว นสํา คัญ ต่ อ
ความสําเร็ จของบริ ษทั
2. ผลตอบแทนต่อการทํางานที่ดี
พนักงานที่มีระดับตําแหน่งงาน ต่างกัน มีอิทธิพลต่อความผูกพันโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01จํานวน 1
รายการ คือ การมีส่วนร่ วมเป็ นเจ้าของบริ ษทั
และแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ
1. ผลตอบแทนต่อการทํางานที่ดี
2. ลักษณะงานเป็ นงานที่มีอิสระในการทํางาน
พนักงานที่ มีระยะเวลาในการปฏิบตั ิ งาน ต่างกัน มี อิทธิ พลต่อความผูกพัน โดยรวมไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01จํานวน
1 รายการ คื อ ท่ า นต้อ งปฏิ บ ัติ ง านในหลายด้า นเพื่ อ รองรั บ งานที่ ห ลากหลาย ซึ่ งงานที่ ท ํา มี ส่ ว นสํา คัญ ต่ อ
ความสําเร็ จของบริ ษทั
และแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ
1. การมีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน
2. งานที่ทาํ เป็ นงานที่มีความท้าทาย
ประสบการณ์ การทํางาน
พนักงานที่มีเพศ ต่างกัน มีอิทธิ พลต่อความผูกพันโดยรวม แตกต่างกันอย่างมี นยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01จํานวน 3 รายการ คือ
1. ท่านได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนร่ วมงาน
2. สัมพันธภาพที่ดีของทีมงาน
3. บริ ษทั มีชื่อเสี ยง และภาพพจน์ที่ดี
พนักงานที่มีอายุ ต่างกัน มีอิทธิ พลต่อความผูกพัน โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01จํานวน 1 รายการ คือ ความ
คิดเห็นที่เสนอได้รับการยอมรับและนําไปใช้พฒั นาการทํางาน
และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ ท่านได้รับการยอมรั บ
จากเพื่อนร่ วมงาน
พนักงานที่มีสถานภาพสมรส ต่างกัน มีอิทธิ พลต่อความผูกพัน โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01จํานวน 1
รายการ คือ ท่านได้รับการยอมรับจากเพือ่ นร่ วมงาน
และแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 3 รายการ คือ
1. ความคิดเห็นที่เสนอได้รับการยอมรับ และนําไปใช้พฒั นาการทํางาน
2. ท่านมีความสําคัญต่อบริ ษทั
3. บริ ษทั มีชื่อเสี ยง และภาพพจน์ที่ดี
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พนัก งานที่ มี ร ะดับ การศึ ก ษา ต่ า งกัน มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความผูก พัน โดยรวม ไม่ แ ตกต่ า งกัน อย่ า งมี
นัยสําคัญทางสถิติ เมื่ อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01จํานวน 2
รายการ คือ
1. ท่านได้รับการยอมรับจากเพือ่ นร่ วมงาน
2. ความคิดเห็นที่เสนอได้รับการยอมรับ และนําไปใช้พฒั นาการทํางาน
และแตกต่างกันอย่างมี นยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ ท่านมีความสําคัญต่อ
บริ ษทั
พนักงานที่ มี ร ายได้เ ฉลี่ ย ต่ อเดื อ น ต่ างกัน มี อิท ธิ พลต่ อความผูก พัน โดยรวม แตกต่ างกัน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จํานวน 1 รายการ คือ ท่านได้รับการยอมรับจากเพือ่ นร่ วมงาน
และแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ
1. ความคิดเห็นที่เสนอได้รับการยอมรับและนําไปใช้พฒั นาการทํางาน
2. ท่านได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนร่ วมงาน
พนัก งานที่ มี ร ะดับ ตํา แหน่ ง งาน ต่ า งกัน มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความผูก พัน โดยรวม แตกต่ า งกัน อย่ า งมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จํานวน 3 รายการ คือ
1. ท่านได้รับการยอมรับจากเพือ่ นร่ วมงาน
2. ความคิดเห็นที่เสนอได้รับการยอมรับและนําไปใช้พฒั นาการทํางาน
3. ท่านมีความสําคัญต่อบริ ษทั
และแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ
1. สัมพันธภาพที่ดีของทีมงาน
2. บริ ษทั มีชื่อเสี ยง และภาพพจน์ที่ดี
พนักงานที่มีระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน ต่างกัน มีอิทธิพลต่อความผูกพัน โดยรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จํานวน 2 รายการ คือ
1. ท่านได้รับการยอมรับจากเพือ่ นร่ วมงาน
2. ความคิดเห็นที่เสนอได้รับการยอมรับจากเพือ่ นร่ วมงาน
และแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ ท่านมีความสําคัญต่อ
บริ ษทั
อภิปรายผล
การวิจัย เรื่ อ ง ความผูกพัน ของพนัก งานต่ อองค์ก าร: กรณี บริ ษทั TNIS จํากัด ได้ข อ้ มู ลเกี่ ย วกับ
พนักงาน ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระดับตําแหน่งงาน และ
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ระยะเวลาในการปฏิบตั ิ งาน และผลการเปรี ยบเทียบปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความผูกพันของพนักงานต่อองค์การ
จําแนกตามปั จจัยส่วนบุคคล ควรนํามาอภิปราย ดังนี้
1. ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม พนักงานที่ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย อายุต่าํ
กว่า 30 ปี ร้อยละ 60.71 สถานภาพสมรส โสด ร้อยละ 74.49 ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี ร้อยละ 76.02 รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท ร้อยละ 52.55 ระดับตําแหน่งงาน พนักงานทัว่ ไป ร้อยละ 82.65 ระยะเวลา
ในการปฏิบตั ิงาน ตํ่ากว่า 5 ปี ร้อยละ 54.59
2. การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันของพนักงานต่อองค์การ: กรณี บริ ษทั TNIS จํากัด
พบว่า พนักงานที่ตอบแบบสอบถาม มีอิทธิ พลต่อความผูกพันโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.28) เมื่อ
พิจารณาเป็ นด้าน พบว่า โครงสร้างขององค์การ พนักงานมีอิทธิพลต่อความผูกพัน โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง
( X = 3.08) คุณลักษณะของงานและบทบาทในการทํางาน พนักงานมีอิทธิ พลต่อความผูกพันโดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง ( X = 3.24) ประสบการณ์การทํางาน พนักงานมีอิทธิพลต่อความผูกพัน โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
( X = 3.51)
3. ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันของพนักงานต่อองค์การ: กรณี บริ ษทั
TNIS จํากัด จําแนกตามปัจจัยส่ วนบุคคล สรุ ปได้วา่
3.1 พนักงานที่มี อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระยะเวลาในการ
ปฏิบตั ิงาน ต่างกัน มีอิทธิพลต่อความผูกพัน ในภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
3.2 พนักงานที่มีเพศ ระดับตําแหน่งงาน ต่างกัน มีอิทธิ พลต่อความผูกพัน ในภาพรวม แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 ตามลําดับ
3.3 โครงสร้างขององค์การ พนักงานมีอิทธิ พลต่อความผูกพัน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง
( X = 3.08) ได้แก่ บริ ษทั ของท่านมีการจัดรู ปแบบสายการบังคับบัญชาอย่างชัดเจนกฎระเบียบ นโยบาย มีความ
ชัดเจน พนักงานสามารถวางแผนปฏิบตั ิงานในส่ วนที่รับผิดชอบได้ดว้ ยตนเอง ภายในกรอบกฎระเบียบ ของ
บริ ษทั บริ ษทั มีระบบการทํางานที่มีแบบแผน บริ ษทั มีการกําหนด หน้าที่ ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน การมีส่วน
ร่ วมเป็ นเจ้าของบริ ษทั เปิ ดโอกาสให้พนักงานร่ วมกําหนดนโยบาย และมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ
3.4 คุณลักษณะของงานและบทบาทในการทํางาน พนักงานมีอิทธิ พลต่อความผูกพันโดยรวมอยู่
ในระดับปานกลาง ( X = 3.24) ได้แก่ งานที่ทาํ เป็ นงานที่มีความท้าทาย ลักษณะงานที่ท่านทํามีโอกาสก้าวหน้า
ให้โอกาสในการเรี ยนรู ้และการ พัฒนาทักษะของพนักงานเป็ นประจํา ท่านต้องปฏิบตั ิงานในหลายด้าน เพื่อ
รองรั บงานที่หลากหลาย ซึ่ งงานที่ทาํ มีส่วนสําคัญต่อความสําเร็ จของบริ ษทั งานที่ทาํ มีผลการปฏิ บตั ิ งานสู ง
ลักษณะงานที่ท่านทํามีโอกาสก้าวหน้า ผลตอบแทนต่อการทํางานที่ดี และการมีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน
3.5 ประสบการณ์การทํางาน พนักงานมีอิทธิ พลต่อความผูกพัน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X =
3.51) ได้แก่ ท่ านได้รั บการสนับสนุ นจากเพื่อนร่ ว มงาน สัม พันธภาพที่ ดี ข องที ม งาน บริ ษทั มี ชื่ อเสี ย ง และ
ภาพพจน์ ที่ ดี ท่านได้รับการยอมรั บจากเพื่อนร่ วมงาน ความคิดเห็นที่เสนอได้รับการยอมรั บ และนําไปใช้
พัฒนาการทํางาน และท่านมีความสําคัญต่อบริ ษทั
ซึ่งมีคา่ สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ ชาลิสา พรหมวิอินทร์ (2550) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์
กับ ความผูกพันต่ อองค์การของพนักงาน: กรณี ศึกษา บริ ษทั อิน โดไซน่ า ฟาสเทนนิ่ ง ซิ ลเท็มส์ จํากัด พบว่า
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พนักงานมีความรู ้สึกที่ดีต่อองค์การ โดยพนักงานมีความรู ้สึกว่าผูบ้ ริ หารบริ ษทั จะพิจารณาความดีความชอบให้แก่
พนัก งานที่ มีผลการปฏิ บตั ิ งานดี เยี่ยมเสมอ การบริ หารงานเปิ ดโอกาสให้ผูท้ ี่ มีความคิ ดริ เริ่ ม สร้ า งสรรค์ และ
พนักงานรู ้สึกว่าระหว่างผูป้ ฏิบตั ิงานในแผนกมีความเป็ นมิตร เมื่อพนักงานได้รับมอบหมายงานที่ยาก พนักงาน
สามารถขอความช่วยเหลือจากหัวหน้างานหรื อเพื่อนร่ วมงานได้เสมอ สิ่ งที่ดีที่สุดในการทํางานคือ การหลีกเลี่ยง
ข้อโต้แย้ง และพนักงานยังรู ้ สึกว่าผูป้ ฏิบตั ิงานมีความรู ้ สึกเป็ นสมาชิกคนหนึ่ งในทีม ในส่ วนของระดับการรั บรู ้
ความผูกพันต่ อองค์การของพนักงานโดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็ นค่าเฉลี่ ย 2.97 ซึ่ งจะเห็นได้ว่า
พนักงานรู ้สึกว่าองค์การนี้มีการบริ หารงานที่เหมาะสมแล้ว แม้ถึงเวลาเลิกงานแล้ว หากงานยังไม่เสร็ จพนักงานก็
เต็มใจจะอยูต่ ่อเพื่อทํางานให้แล้วเสร็ จ และพนักงานรู ้สึกภูมิใจที่ได้เป็ นส่ วนหนึ่งขององค์การ และสอดคล้องกับ
งานวิ จัย ของ สั น ต์ ฤ ทัย ลิ่ ม วี ร พัน ธ์ (2550) ศึ ก ษาเรื่ อง ความผู ก พัน ต่ อ องค์ก ารของพนั ก งาน (Employee
Engagement) กรณี ศึ กษา บริ ษทั ระยองเพีย วริ ฟายเออร์ จํากัด (มหาชน) พบว่า แรงจู ง ใจต่ อความผูกพันต่ อ
องค์การของพนักงาน พบว่าระดับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมี
ค่าเฉลี่ย 3.86 และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ วัชราพร โรจนวิภาต (2551) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความ
ผูกพันต่อองค์การของพนักงาน ระดับปฏิบตั ิการ ศึกษาเฉพาะกรณี : พนักงานโรงแรมปาร์ คนายเลิศ แรฟ เฟิ ลส์
อินเตอร์เนชัน่ แนล กรุ งเทพฯ พบว่า ระดับความผูกพันต่อโรงแรมของพนักงานในภาพรวม อยูใ่ นระดับตํ่า ถึงปาน
กลาง ความพึงพอใจในงานพบว่า ลําดับของความสัมพันธ์ของความพึงพอใจในงานรายด้านมีดงั นี้ ความมัน่ คง
ผูบ้ งั คับบัญชา ความก้าวหน้า มิตรสัมพันธ์ และรายได้ แสดงให้เห็นว่าสภาพแวดล้อมในการทํางานด้านความ
มั่น คงมี ผลต่ อความผูกพันต่ อองค์การของพนักงานมากที่ สุด และประสบการณ์ จากการทํางานพบว่า ลํา ดับ
ความสัมพันธ์ที่พนักงานให้ความสําคัญเรี ยงตามลําดับ ได้แก่ ปั จจัยจากประสบการณ์จากการทํางาน ความรู ้สึกว่า
ตนมีความสําคัญ และความมีชื่อเสี ยงขององค์การ
จากข้อค้นพบดังกล่าว เป็ นข้อมูลซึ่ งผูบ้ ริ หาร ควรนําไปพิจารณา ปรับปรุ ง การบริ หารจัดการเกี่ยวกับ
ระดับความผูกพันขององค์การให้ดียิ่งขึ้น คือ และผูบ้ ริ หารควรมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มีการบริ หารงานด้วยระบบ
คุณธรรม จัดคนให้เหมาะสมกับการปฏิบตั ิ งาน ผูบ้ ริ หารควรให้ความสําคัญและความสนใจแก่ พนักงานอย่าง
ทัว่ ถึง ให้พนักงานมีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็นในงานหรื อกิจกรรมของบริ ษทั พร้อมรับฟังความคิดเห็น
ของพนักงาน มี การกําหนดโอกาสความก้าวหน้า ความมัน่ คงในสายอาชี พแก่ พนักงานอย่างชัด เจนในแต่ ล ะ
ตําแหน่ง เพื่อเป็ นการสร้างเสริ มความผูกพันต่อองค์กรให้มากยิง่ ขึ้น
ข้ อเสนอแนะ
จากผลการวิ จัย เรื่ อง ความผู ก พัน ของพนั ก งานต่ อ องค์ก าร: กรณี บริ ษัท TNIS จํา กัด ผู ว้ ิ จัย มี
ข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. โครงสร้างขององค์การ บริ ษทั ควรมีการปรับปรุ งและพัฒนากระบวนการจัดรู ปแบบสายการบังคับ
บัญชา บริ ษทั ควรมีการให้ขอ้ มูลกับพนักงานในเรื่ องเกี่ยวกับการดําเนินงาน กําหนดกฎระเบียบ และนโยบายของ
บริ ษทั อย่างสมํ่าเสมอ มีกาํ หนดหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน ทําให้พนักงานมีขอ้ มูลที่ถูกต้อง มีระบบการ
ทํางานอย่างมีแบบแผนอย่างต่อเนื่ อง ควรเปิ ดโอกาสให้พนักงานมีการแสดงความคิดเห็นมีส่วนร่ วมในการวาง
แผนการปฏิบตั ิงานของบริ ษทั รวมถึงลักษณะด้านต่าง ๆ ของสิ่ งแวดล้อมในการปฏิบตั ิ งาน ควรพิจารณาเรื่ อง
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ผลประโยชน์ตอบแทนสําหรับพนักงานให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมปั จจุบนั และ
ให้โอกาสพนักงานได้เลื่อนตําแหน่งเพื่อส่ งเสริ มให้พนักงานเกิดความรู ้สึกผูกพันต่อบริ ษทั มากขึ้น เป็ นการส่ งผล
ต่อศักยภาพในการทํางานให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น และควรมีการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการพนักงานที่เกษียณอายุ
สําหรับพนักงานที่ปฏิบตั ิงานกับบริ ษทั ไปตลอดอายุการทํางาน เพื่อเป็ นการรักษาพนักงานที่มีความสามารถให้คง
อยูก่ บั องค์การตลอดไป
2. คุณลักษณะของงานและบทบาทในการทํางาน ซึ่งลักษณะงานที่ปฏิบตั ิมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ความผูกพันต่ อองค์การ ควรเปิ ดโอกาสให้พนัก งานมี ส่วนร่ วมในการแสดงความคิ ดเห็ นต่ อแนวทางในการ
ปฏิบตั ิงาน ตลอดจนนําเสนอปั ญหาและแนวทางแก้ไขร่ วมกัน ซึ่ งการเปิ ดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่ วมนั้นจะทํา
ให้พนักงานมีความรู ้สึกเป็ นเจ้าขององค์การและมีอิสระในการทํางานมากขึ้น เปิ ดโอกาสในการเรี ยนรู ้และพัฒนา
ทักษะของพนัก งานอย่างต่ อเนื่ อง ซึ่ งงานที่ ทาํ เป็ นงานที่ มี ความท้าทาย มี ผลการปฏิ บัติ ง านสู ง เนื่ องจากต้อ ง
ปฏิบตั ิงานในหลายด้าน เพื่อรองรับงานที่หลากหลายโดยงานที่ทาํ มีส่วนสําคัญต่อความสําเร็ จของบริ ษทั ซึ่ งจะ
ส่ งผลให้พนักงานเกิ ด ความผูกพัน ต่ อองค์ก ารในที่ สุด และควรปรั บ ปรุ งระบบการทํางานให้พนักงานมี การ
ปฏิบตั ิงานร่ วมกันผูอ้ ื่น หรื ออาจมีการจัดสัมมนา อบรม หรื อจัดงานสังสรรค์ประจําปี เพื่อให้พนักงานในบริ ษทั ทํา
กิจกรรมร่ วมกัน และเปิ ดโอกาสให้พนักงานชี้แจงผลการปฏิบตั ิงานที่ผ่านมา ว่ามีปัญหาอุปสรรคในการทํางาน
อย่างไร
3. ประสบการณ์การทํางาน บริ ษทั ที่ดีควรมีชื่อเสี ยง และมีภาพพจน์ที่ดี เพื่อนร่ วมงานควรให้การ
สนับสนุน และมีสัมพันธภาพที่ดี มีการทํางานเป็ นทีม ได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่ วมงานและองค์การควรสร้าง
ความรู ้ สึกให้พนักงานรู ้ สึกว่าสามารถพึ่งพาองค์การได้ เมื่ อพนักงานมี ความรู ้ สึกว่าองค์การเป็ นที่พึงพาได้ จะ
ส่ งผลให้เกิดความผูกพันต่อองค์การมากขึ้น ให้โอกาสพนักงานได้แสดงความคิดเพราะความคิดเห็นที่เสนอหาก
ได้รับการยอมรับสามารถนําไปพัฒนาการทํางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ สามารถมองเห็นผลสําเร็ จของงานอย่าง
ชัดเจน ซึ่งสิ่ งเหล่านี้บริ ษทั ควรจะธํารงรักษาเอาไว้ให้ดีตลอดไป
ข้ อเสนอแนะเพื่อการวิจยั ครั้งต่ อไป
1. ควรศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน โดยใช้ตวั แปรอื่นที่มีผลต่อความผูกพันต่อ
องค์การมาใช้ในการวิจยั ครั้งต่อไป เช่น บุคลิกภาพ ลักษณะงาน
2. ศึกษาแรงจู งใจในการทํางาน เพื่อศึกษาว่ามี ความสอดคล้องกับความผูกพันต่อองค์การหรื อไม่
อย่างไร
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การบริหารการจัดการเรียนรู้ ทเี่ น้ นผู้เรียนเป็ นสํ าคัญของโรงเรียนราชประชาสมาสั ย
ในพระบรมราชู ปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ*
Child Center Learning Management of Rajprachasamasai School Under
The Royal Patronage Samutprakan
นางสาวดวงสมร โพธิ์อยู**่
Miss Doungsamorn Phoyu
บทคัดย่อ
การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการบริ หารการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญของโรงเรี ยน
ราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ ตามความคิดเห็นของครู ผสู ้ อน ในภาพรวม 2)
เปรี ยบเทียบการบริ หารการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ ตามความคิดเห็นของครู ผสู ้ อน จําแนกตามเพศ 3)
เปรี ยบเที ยบการบริ หารการจัดการเรี ยนรู ้ ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ ตามความคิดเห็ นของครู ผูส้ อน จําแนกตาม
ประสบการณ์ในการสอน ประชากรในการวิจยั เป็ นครู ผสู ้ อน จํานวน 60 คน เครื่ องมือที่ใช้เป็ นแบบสอบถามแบบ
มาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาํ เร็ จรู ปทางสถิติ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจยั พบว่า 1) การบริ หารการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญของโรงเรี ยนราชประชาสมาสัย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ ตามความคิดเห็นของครู ผสู ้ อน ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เรี ยง
ตามลําดับได้ดงั นี้ คือ การส่ งเสริ มและพัฒนาครู ให้จดั การเรี ยนรู ้แบบมีทกั ษะกระบวนการ การส่ งเสริ มและพัฒนา
ครู ให้จดั กิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยสนับสนุนให้ผเู ้ รี ยนนําความรู ้ไปประยุกต์ใช้ การส่ งเสริ มและพัฒนาครู ให้จดั การ
เรี ยนรู ้โดยสนับสนุนให้ผเู ้ รี ยนสร้างความรู ้ดว้ ยตนเอง และการส่ งเสริ มและพัฒนาครู ให้จดั กิจกรรมการเรี ยนรู ้โดย
สนับสนุนให้ผเู ้ รี ยนมีปฏิสัมพันธ์กนั 2) การเปรี ยบเทียบการบริ หารการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ ตาม
ความคิดเห็นของครู ผสู ้ อน จําแนกตามเพศ พบว่า ในภาพรวมครู เพศชายมีความคิดเห็นต่อการบริ หารการจัดการ
เรี ยนรู ้ ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญสู งกว่าครู เพศหญิงและสู งกว่าในด้านส่ งเสริ มและพัฒนาครู ให้จดั การเรี ยนรู ้ โดย
สนับสนุนให้ผเู ้ รี ยนสร้างความรู ้ดว้ ยตนเอง การส่ งเสริ มและพัฒนาครู ให้จดั กิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยสนับสนุนให้
ผูเ้ รี ยนมีการเคลื่อนไหวทางกาย การส่ งเสริ มและพัฒนาครู ให้จดั กิจกรรมการเรี ยนรู ้ โดยสนับสนุ นให้ผูเ้ รี ยนนํา
ความรู ้ไปประยุกต์ใช้ 3) การเปรี ยบเทียบการบริ หารการจัดการเรี ยนรู ้ ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ ตามความคิดเห็น
ของครู ผสู ้ อนจําแนกตามประสบการณ์ในการสอน พบว่า ในภาพรวมครู ที่มีประสบการณ์มากมีความคิดเห็นต่อ
การบริ หารการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญสู งกว่าครู ที่มีประสบการณ์นอ้ ยและสู งกว่าในด้านการส่ งเสริ ม
และพัฒนาครู ให้จดั กิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยสนับสนุนให้ผเู ้ รี ยนนําความรู ้ไปประยุกต์ใช้ การส่ งเสริ มและพัฒนา
*
**

บทความภาคนิพนธ์
ครุ ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
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ครู ให้จดั กิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยสนับสนุ นให้ผูเ้ รี ยนมี ปฏิ สัมพันธ์กนั และการส่ งเสริ มและพัฒนาครู ให้จดั การ
เรี ยนรู ้แบบมีทกั ษะกระบวนการ
Abstract
The purposes of this study were : 1) to study the child center learning management of
Rajprachasamasai School Under the Royal Patronage Samutprakarn according to the personnel opinions in the
whole level, 2) to compare the child center learning management according to the personnel opinion classified
by gender, 3) To compare the child center learning management according to the personnel opinion classified
by teaching experience. The population were 60 teachers at Rajprachasamasai School Under the Royal
Patronage Samutprakarn. The equipment research was 5 rating scale questionair. The data were analyzed by
statistical package computer program. The statistical analysis were percentages, means and standard deviations.
The results were as follows : 1) the level of child center learning management of Rajprachasamasai
School Under the Royal Patronage Samutprakarn according to the personnel opinions was at high level which
were process skill learning management, application learning management, construction learning management
and interaction learning management were as follows, 2) the comparison of the child center learning
management according to the personnel opinion classified by gender found that the whole male teachers are
higher than the female teachers and comparing in construction of knowledge, physical participation learning
management and application learning management, 3) the comparison of the child center learning management
according to the personnel opinion classified by teaching experiences considered that high experienced teachers
have a different opinion for the level child center learning management higher than application learning
management, interaction learning management and process skill learning management.
ความนํา
การบริ หารการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ เป็ นปั จจัยสําคัญของการพัฒนาประเทศ เพราะการศึกษาช่วย
เสริ มสร้างคนให้สมบูรณ์ ซึ่ งผูบ้ ริ หารสถานศึกษาทุกระดับจะต้องบริ หารงานการจัดการศึกษาและการจัดการ
เรี ยนรู ้ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของผูเ้ รี ยนทุกคน ทุกประเภทให้เป็ นพลเมืองดี มีคุณลักษณะเหมาะสม ซึ่ งทุก
องค์กรการศึกษาต้องบริ หารการจัดการศึกษาอย่างเสมอภาคและเป็ นธรรม โดยมุ่งเสริ มสร้างพัฒนาผูเ้ รี ยนทั้งด้าน
ความรู ้ความสามารถและคุณลักษณะส่วนตน
จากรัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.
2542 และที่ แ ก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ.2545 สู่ ห ลัก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน พ.ศ. 2551
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หน้า 3) ก็ยงั เป็ นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนทุกคนซึ่งเป็ นกําลังของชาติให้เป็ นมนุษย์
ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่ างกาย ความรู ้ คุณธรรม มีจิตสํานึกในความเป็ นพลเมืองไทย และเป็ นพลเมืองโลก รวมทั้ง
เจตคติ ที่จาํ เป็ นต่อการศึ กษาต่ อ การประกอบอาชี พและการศึ กษาตลอดชี วิต โดยมุ่งเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญบน
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พื้นฐานความเชื่ อมัน่ ว่า ทุกคนสามารถเรี ยนรู ้ และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพตามหลักการของหลักสู ตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาคและมีคุณภาพ
การบริ หารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานต้องยึดหลักที่สอดคล้องกับอุดมการณ์ในหลักการพัฒนาผูเ้ รี ยนอย่าง
ครบถ้วนสมบู ร ณ์ ทั้งร่ างกาย จิ ต ใจ สติ ปัญญา ความรู ้ และคุ ณ ธรรม เป็ นผูท้ ี่ มี จริ ย ธรรมในการดําเนิ นชี วิ ต
สามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข สามารถเผชิญความเปลี่ยนแปลงได้อย่างเท่าทันและชาญฉลาด และมี
ความเป็ นประชาธิ ปไตย โดยไม่แบ่งชนชั้นหรื อความแตกต่างทางสังคมวัฒนธรรม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550,
หน้า 8) 5 กลยุทธ์ เป็ นการบริ หารจัดการการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ใช้เป็ น
นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิ ทธิ ภาพ กลยุทธ์ที่เน้นด้านการเรี ยนการสอนมี ความสอดคล้อง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ กลยุทธ์ที่ 3 เรื่ องการยกระดับคุณภาพสถานศึกษาสู่ มาตรฐานการศึกษาของชาติ พัฒนา
ผูเ้ รี ยน สมรรถนะครู และบุคลากรอย่างเป็ นระบบ เพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารหลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และปฐมวัย และการเรี ยนรู ้ ที่ เ น้ น ผู เ้ รี ยนเป็ นสํ า คัญ โรงเรี ยนราชประชาสมาสั ย ในพระบรมราชู ป ถัม ภ์
สมุ ท รปราการ ดํา เนิ น การตามนโยบายการจัด การศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน และสํ า นัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
สมุทรปราการ เขต 1 โดยกําหนดให้ครู จดั กิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทุกด้านและครู ผสู ้ อน
ทุกคน จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนให้ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้จากประสบการณ์จริ ง ฝึ กการปฏิบตั ิ ให้คิดเป็ น ทําเป็ น
แก้ปัญหาได้โดยใช้กระบวนการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาจําเป็ นต้องมีความรู ้ความเข้าใจเรื่ องหลักการและกระบวนการสอนที่ช่วยให้ผเู ้ รี ยน
เกิดการเรี ยนรู ้มีหลากหลาย เพื่อส่ งเสริ มพัฒนาผูส้ อนให้นาํ หลักการแนวคิดมาเป็ นแนวทางพัฒนาผูเ้ รี ยนให้บรรลุ
วัต ถุ ป ระสงค์ของหลัก สู ต ร ผูว้ ิจัยในฐานะผูบ้ ริ ห ารระดับ หนึ่ ง ของโรงเรี ย นราชประชาสมาสั ย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จึงได้ศึกษารู ปแบบและวิธีการสอนในรู ปแบบต่างๆ ถึงความเหมาะสมกับการบริ หารการจัดการเรี ยนรู ้
ของโรงเรี ยนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ ทําให้พบว่า การให้ครู จดั การเรี ยนรู ้
โดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญนั้น ต้องมีกระบวนการอย่างหลากหลาย ทั้งในด้านกระบวนการคิด กระบวนการกลุ่ม
กระบวนการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม และกระบวนการแสวงหาความรู ้ จากการศึกษาทดลองในรู ปแบบการบริ หาร
การจัดการเรี ยนรู ้ พบว่า รู ปแบบที่สนับสนุนครู ให้จดั การเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญได้เหมาะสมและน่าสนใจ
คือ รู ปแบบโมเดลซิปปา (CIPPA MODEL)
ผู ้วิ จัย มี ค วามเชื่ อ ว่ า การสนั บ สนุ น ครู ให้ จัด กิ จ กรรมการเรี ยนรู ้ ต ามรู ปแบบโมเดลซิ ป ปา ใน 5
องค์ประกอบ ของทิศนา แขมมณี ดังกล่าว น่ าจะมีความเหมาะสมกับครู ในโรงเรี ยนราชประชาสมาสัย ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ มากที่สุด เพราะเป็ นโรงเรี ยนที่ส่งเสริ มสนับสนุ นและเอื้ออํานวยต่อครู ให้
พัฒนาตนเองในการปฏิบตั ิงานเป็ นอย่างดียิ่ง โดยมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่ผเู ้ รี ยน เมื่อนํารู ปแบบโมเดล
ซิ ปปา มาประยุกต์ใช้ในการบริ หารการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญของโรงเรี ยนราชประชาสมาสัย ใน
พระบรมราชู ปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ การบริ หารงานการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ จะส่ งเสริ ม
พัฒนานักเรี ยนของโรงเรี ยนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์มีคุณภาพ และยังเป็ นการบริ หารวิชาการที่
เปิ ดโอกาสให้ครู สามารถพัฒนาตนเป็ นครู มืออาชีพได้ การวิจยั เรื่ องนี้ น่าจะส่ งผลสู่ การพัฒนาการบริ หารการจัด
การศึกษาได้เหมาะสมมากขึ้น
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วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาการบริ หารการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญของโรงเรี ยนราชประชาสมาสัย ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ ตามความคิดเห็นของครู ผสู ้ อนในภาพรวม
2. เพื่อเปรี ยบเทียบการบริ หารการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญของโรงเรี ยนราชประชาสมาสัย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ ตามความคิดเห็นของครู ผสู ้ อน จําแนกตามเพศ
3. เพื่อเปรี ยบเทียบการบริ หารการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญของโรงเรี ยนราชประชาสมาสัย
ในพระบรมราชู ปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ ตามความคิดเห็นของครู ผูส้ อน จําแนกตามประสบการณ์ในการ
สอน
สมมติฐานของการวิจยั
1. การบริ หารการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญของโรงเรี ยนราชประชาสมาสัย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
2. การบริ หารการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญของโรงเรี ยนราชประชาสมาสัย ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ ตามความคิดเห็นของครู ผสู ้ อน จําแนกตามเพศ แตกต่างกัน
3. การบริ หารการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญของโรงเรี ยนราชประชาสมาสัย ในพระ
บรมราชู ปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ ตามความคิด เห็นของครู ผูส้ อน จําแนกตามประสบการณ์ ในการสอน
แตกต่างกัน
ขอบเขตการวิจยั
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ครู ผสู ้ อนโรงเรี ยนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์จงั หวัด
สมุทรปราการ จํานวน 60 คน
ระเบียบวิธีการวิจยั (Research Methodology)
การวิจยั เรื่ อง “การบริ หารการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญของโรงเรี ยนราชประชาสมาสัย ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ” เป็ นการวิจยั เชิงสํารวจ (Survey Research) ดําเนินการวิจยั โดยใช้วิธี
การศึ ก ษาข้อ มู ล เกี่ ย วกับ ความคิ ด เห็ น ของครู ผูส้ อน โดยใช้แ บบสอบถามในการสอบถามความคิ ด เห็ นของ
ครู ผสู ้ อน
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมื อ ที่ ใ ช้ในการเก็บข้อ มู ล เป็ นแบบสอบถามที่ ผูว้ ิ จัย สร้ า งขึ้ นเอง มี ค่ า ความเชื่ อมั่น 0.95 โดย
แบบสอบถามได้แบ่งเป็ น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ ย วกับ สถานภาพของครู ผูส้ อน ลักษณะแบบสอบถามเป็ นแบบสํารวจรายการ
(check list)
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ตอนที่ 2 สอบถามความเห็นของครู ผสู ้ อนเกี่ยวกับการบริ หารการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
ของโรงเรี ยนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 50 ข้อ เป็ นแบบมาตราส่ วน
ประมาณค่า 5 ระดับ
การเก็บและรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ได้ด าํ เนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการนําแบบสอบถามแจกให้แก่ครู ผูส้ อนในโรงเรี ยนราช
ประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ และผูว้ ิจยั รับคืนด้วยตนเอง ได้แบบสอบถามคืนมา
60 ฉบับ ซึ่งคิดเป็ นร้อยละ 100
การวิเคราะห์ ข้อมูล
จัดทําข้อมูลโดยการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม นําแบบสอบถามมาตรวจให้คะแนนและ
ป้อนข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์ เพือ่ ประมวลผลข้อมูล ดังต่อไปนี้
1. หาค่าสถิติพ้ืนฐานประกอบด้วย ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย () ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน () ของ
แบบสอบถามเป็ นรายข้อและในภาพรวม
2. เปรี ยบเทียบระดับการบริ หารการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญของโรงเรี ยนราชประชาสมาสัย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตามความคิดเห็นของครู ผสู ้ อนจําแนกตามเพศ และประสบการณ์ในการสอน
สรุปผลการวิจยั
ผูว้ ิจยั สรุ ปผลการวิจยั ตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ดังนี้
จากวัตถุประสงค์ การวิจัย ข้ อ 1 ที่ว่า “การจัดการเรีย นรู้ ที่เน้ นผู้เรีย นเป็ นสํ าคัญของโรงเรี ย นราชประชา
สมาสั ย ในพระบรมราชู ปถัม ภ์ จังหวัดสมุทรปราการ ในภาพรวมนั้น” สรุ ปได้ว่า ระดับความคิดเห็นต่ อการ
บริ หารการจัดการเรี ยนรู ้ ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญของโรงเรี ยนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
สมุทรปราการ ตามความคิดเห็นของครู ผสู ้ อน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน สรุ ปได้ว่า ผล
การบริ หารงานอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน โดยเรี ยงลําดับจากสู งสุ ดลงมา คือ
การส่ งเสริ มและพัฒนาครู ให้จดั การเรี ยนรู ้ โดยสนับสนุนให้ผูเ้ รี ยนสร้ างความรู ้ดว้ ยตนเอง สรุ ปได้ว่า
การบริ หารการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญที่มีการบริ หารงานมากที่สุด เรี ยงลําดับจากสู งสุ ดลงมา คือ การ
ส่ งเสริ มและพัฒนาครู ให้ทบทวนความรู ้เดิม เพื่อให้นกั เรี ยนเชื่อมโยงกับเนื้อหาใหม่ การส่ งเสริ มและพัฒนาครู ให้
จัดการเรี ยนรู ้ที่เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้เข้าร่ วมกิจกรรมอย่างทัว่ ถึง และการส่ งเสริ มและพัฒนาครู ให้จดั การเรี ยนรู ้
ที่สนับสนุนผูเ้ รี ยนได้แสดงผลงานของตนเองและวิจารณ์ผลงานของตนเอง และเรี ยงตามลําดับจากตํ่าสุ ด คือ การ
ส่ งเสริ มและพัฒ นาครู ให้จัดการเรี ยนรู ้ โดยสนับสนุ นให้ผูเ้ รี ยนค้นพบการเรี ยนรู ้ แบบใหม่ ๆ ด้ว ยตนเอง การ
ส่ งเสริ มและพัฒนาครู ให้จดั การเรี ยนรู ้ ที่ช่วยให้ผูเ้ รี ยนสามารถหาคําตอบได้ดว้ ยตนเอง และการส่ งเสริ มและ
พัฒนาครู ให้จดั การเรี ยนรู ้ที่ช่วยให้ผเู ้ รี ยนได้อภิปรายสะท้อนความคิดและสรุ ปความรู ้โดยอิสระ
การส่ งเสริ มและพัฒนาครู ให้จดั กิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยสนับสนุนให้ผเู ้ รี ยนมีปฏิสัมพันธ์กนั สรุ ปได้ว่า
การบริ หารการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญที่มีการบริ หารงานมากที่สุด เรี ยงลําดับจากสู งสุ ดลงมา คือ การ
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ส่งเสริ มและพัฒนาครู ให้จดั การเรี ยนรู ้ที่เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนทํางานร่ วมกัน การส่ งเสริ มและพัฒนาครู ให้จดั การ
เรี ยนรู ้ที่ช่วยให้ผเู ้ รี ยนนําหลัก และการส่งเสริ มและพัฒนาครู ให้จดั การเรี ยนรู ้ที่เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้ทาํ กิจกรรม
ตามความสนใจ ความถนัดและความสามารถของตน และเรี ยงตามลําดับจากตํ่าสุ ด คือ การส่ งเสริ มและพัฒนาครู
ให้จดั การเรี ยนรู ้ที่ช่วยให้ผเู ้ รี ยนได้ร่วมกันอภิปรายหาคําตอบเพื่อให้ได้แนวปฏิบตั ิที่ดีที่สุด การส่ งเสริ มและพัฒนา
ครู ให้จดั การเรี ยนรู ้แบบสนับสนุนให้ผเู ้ รี ยนร่ วมคิดร่ วมตัดสิ นใจ เพื่อหาข้อสรุ ปที่เหมาะสม และการส่ งเสริ มและ
พัฒนาครู ให้จดั การเรี ยนรู ้ที่เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้แสดงความคิดเห็นและได้อภิปรายอย่างทัว่ ถึง
การส่ งเสริ ม และพัฒนาครู ให้จดั การเรี ยนรู ้ โดยสนับสนุ นให้ผูเ้ รี ยนเรี ยนรู ้ อย่างมี ทกั ษะกระบวนการ
เรี ยงลําดับจากสู งสุ ดลงมา คือ การส่ งเสริ มและพัฒนาครู ให้มีการจัดการเรี ยนรู ้ที่มีการบูรณาการเนื้ อหาสาระแก่
ผูเ้ รี ยน การส่ งเสริ มและพัฒนาครู ให้มีการจัดการเรี ยนรู ้ที่มีการบูรณาการเนื้ อหาสาระแก่ผเู ้ รี ยน และการส่ งเสริ ม
และพัฒ นาครู ใ ห้จัด การเรี ย นรู ้ ที่ ผูเ้ รี ย นได้ป ฏิ บ ัติ ง านเป็ นขั้น ตอน และนํา ติ ด ตัว ไปใช้ใ นชี วิ ต จริ ง และเรี ย ง
ตามลําดับจากตํ่าสุ ด คือ การส่ งเสริ มและพัฒนาครู ให้จดั การเรี ยนรู ้ที่เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้ปฏิบตั ิโดยใช้ร่างกาย
ความคิด และการพูด การส่ งเสริ มและพัฒนาครู ในการจัดการเรี ยนรู ้เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้แสดงออก และการส่ งเสริ ม
และพัฒนาครู ให้จดั การเรี ยนรู ้ที่ช่วยให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนแบบมีการร่ วมมือ ร่ วมแรง และทํางานโดยใช้กระบวนการกลุ่ม
สัมพันธ์
การส่ งเสริ มและพัฒนาครู ให้จดั กิจกรรมการเรี ยนรู ้ โดยสนับสนุ นให้ผูเ้ รี ยนมีการเคลื่อนไหวทางกาย
เรี ยงลําดับจากสู งสุ ดลงมา คือ การส่ งเสริ มและพัฒนาครู ให้จัดการเรี ยนรู ้ ที่ช่วยสร้ างแรงเสริ มให้ผูเ้ รี ยน การ
ส่ งเสริ มและพัฒนาครู ให้จดั การเรี ยนรู ้ที่สนับสนุนให้ผเู ้ รี ยนได้เคลื่อนไหวทางกาย และการส่ งเสริ มและพัฒนาครู
ให้จดั การเรี ยนรู ้ที่เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้แสดงออก และเรี ยงตามลําดับจากตํ่าสุ ดขึ้นไป 3 ข้อ คือ การส่ งเสริ มและ
พัฒนาครู ให้จดั การเรี ยนรู ้โดยช่วยให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการกําหนดและเขียนขั้นตอนวิธีการประเมินการเรี ยนรู ้
การส่ งเสริ ม และพัฒนาครู ใ ห้จัด การเรี ยนรู ้ ที่ ช่ ว ยให้ผูเ้ รี ยนมี ส่วนร่ ว มในการกําหนดและเขี ย นแผนผังลําดับ
จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ และการส่ งเสริ มและพัฒนาครู ให้จดั การเรี ยนรู ้โดยช่วยให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการกําหนด
และเขียนแผนผังลําดับกิจกรรมการเรี ยนรู ้
การส่ งเสริ มและพัฒนาครู ให้จดั กิ จกรรมการเรี ยนรู ้โดยสนับสนุ นให้ผูเ้ รี ยนนําความรู ้ ไปประยุกต์ใช้
เรี ยงลําดับจากสู งสุ ดลงมา คือการส่ งเสริ มและพัฒนาครู ในการจัดการเรี ยนรู ้ที่ช่วยให้ผูเ้ รี ยนบูรณาการเนื้ อหาใน
สาระการเรี ยนรู ้และต่างสาระการเรี ยนรู ้ การส่ งเสริ มและพัฒนาครู ให้จดั การเรี ยนรู ้ที่เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนสามารถ
นําความรู ้ที่เรี ยนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน และการส่ งเสริ มและพัฒนาครู ให้จดั การเรี ยนรู ้ที่เปิ ดโอกาสให้
ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้จากชีวิตจริ ง และเรี ยงตามลําดับจากตํ่าสุ ดขึ้นไป 3 ข้อ คือ การส่ งเสริ มและพัฒนาครู ในการจัดการ
เรี ยนรู ้ ที่เปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยนนําความรู ้ ไปใช้ในท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม การส่ งเสริ มและพัฒนาครู ให้จดั การ
เรี ยนรู ้โดยนําผลการประเมินผูเ้ รี ยนมาใช้พฒั นาการเรี ยนการสอน และการส่ งเสริ มและพัฒนาครู จดั การเรี ยนรู ้ที่
ช่วยให้ผเู ้ รี ยนได้เชื่อมโยงแหล่งความรู ้จากเครื อข่ายอื่นๆ เช่น ครอบครัว ชุมชน และองค์กรต่างๆ
จากวัตถุประสงค์ การวิจัย ข้ อ 2 ที่ว่า “การบริหารการจัดการเรีย นรู้ ที่เน้ นผู้เรีย นเป็ นสํ าคัญของโรงเรี ย น
ราชประชาสมาสั ย ในพระบรมราชู ปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ ตามความคิดเห็นของครู ผู้สอน จําแนกตามเพศ
นั้น” สรุ ปได้ว่า ในภาพรวมครู เพศชายมีความคิดเห็นต่อการบริ หารการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญสู ง
กว่าครู เพศหญิง และแตกต่างกัน
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เมื่ อพิจารณารายละเอียดของการบริ หารการจัดการเรี ยนรู ้ ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญในแต่ ละด้าน สรุ ป
รายละเอียดได้ดงั นี้
การส่ งเสริ มและพัฒนาครู ให้จดั การเรี ยนรู ้โดยสนับสนุนให้ผเู ้ รี ยนสร้างความรู ้ดว้ ยตนเอง มีปฏิสัมพันธ์
กัน มีทกั ษะกระบวนการ มีการเคลื่อนไหวทางกาย และสนับสนุนให้ผเู ้ รี ยนนําความรู ้ไปประยุกต์ใช้ สรุ ปได้ว่า ใน
ภาพรวมครู เพศชายมีความคิดเห็นต่อการบริ หารการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญสู งกว่าครู เพศหญิง และ
แตกต่างกัน
จากวัตถุประสงค์ การวิจัย ข้ อ 3 ที่ว่า “การบริหารการจัดการเรีย นรู้ ที่เน้ นผู้เรีย นเป็ นสํ าคัญของโรงเรี ย น
ราชประชาสมาสั ย ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ จั ง หวั ด สมุ ท รปราการ ตามความคิ ด เห็ น ของครู จํ า แนกตาม
ประสบการณ์ ในการสอน” สรุ ปได้ว่า ในภาพรวมครู ที่ มีประสบการณ์มาก มีความคิดเห็ นต่ อการบริ หารการ
จัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญสูงกว่าครู ที่มีประสบการณ์นอ้ ย และแตกต่างกัน
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ครู ที่มีประสบการณ์มากมีความคิดเห็นต่อการบริ หารการจัดการเรี ยนรู ้ที่
เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญสู งกว่าครู ที่มีประสบการณ์นอ้ ยทุกด้าน ยกเว้น การส่ งเสริ มและพัฒนาครู ให้จดั กิจกรรมการ
เรี ยนรู ้ โดยสนับสนุ นให้ผูเ้ รี ยนมี การเคลื่ อนไหวทางกาย และ การส่ งเสริ มและพัฒนาครู ให้จดั การเรี ยนรู ้ โดย
สนับสนุนให้ผูเ้ รี ยนสร้างความรู ้ดว้ ยตนเอง ซึ่ งครู ที่มีประสบการณ์นอ้ ยมีความคิดเห็นต่อการบริ หารการจัดการ
เรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญสูงกว่าครู ที่มีประสบการณ์มาก และแตกต่างกันทุกด้าน
อภิปรายผล
ผูว้ ิจยั อภิปรายผลตามวัตถุประสงค์และตรวจสอบสมมติฐานการวิจยั ดังนี้
จากวัตถุประสงค์ การวิจัย ข้ อ 1 ที่ว่า “การบริหารการจัดการเรีย นรู้ ที่เน้ นผู้เรีย นเป็ นสํ าคัญของโรงเรี ย น
ราชประชาสมาสั ย ในพระบรมราชู ปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ ตามความคิดเห็นของครู ผ้ ูสอน ในภาพรวม”
นั้น พบว่า ความคิดเห็นของต่อการบริ หารการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญของโรงเรี ยนราชประชาสมาสัย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งตอบรับสมมติฐานข้ อ 1 ที่ว่า “การ
เรีย นรู้ ทเี่ น้ นผู้เรีย นเป็ นสํ าคัญของโรงเรีย นราชประชาสมาสั ย ในพระบรมราชู ปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ ตาม
ความคิดเห็นของครู ผ้ ูสอน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก” ที่เป็ นเช่นนี้ เนื่ องจาก ผูบ้ ริ หารมีความสําคัญอย่างยิ่งใน
การจัดการเรี ยนรู ้ การจัดการเรี ยนรู ้ให้ผเู ้ รี ยนมีการพัฒนาทางด้านร่ างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาควบคู่กนั
ไปนั้น เป็ นประโยชน์ที่จะช่ วยส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนสามารถนําความรู ้ ไปปรั บใช้ให้เข้ากับการดํารงชี วิตในสังคม
ปั จ จุ บัน ได้อ ย่า งเหมาะสม นอกจากนี้ ครู ต้อ งเป็ นผูส้ ่ ง เสริ ม และพัฒ นารู ป แบบการจัด การเรี ย นรู ้ ซ่ ึ ง มี ค วาม
หลากหลาย เพื่อกระตุน้ ให้ผูเ้ รี ยนเกิดความสนใจ ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ วัฒนาพร ระงับทุกข์ (2540, หน้า
33-39) ที่กล่าวว่า การเรี ยนรู ้เป็ นกระบวนการที่เป็ นไปอย่างมีชีวิตชีวา
และเมื่อนํามาพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ผลการปฏิบตั ิงานอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน โดยเรี ยงลําดับจาก
สู งสุ ด ลงมา ได้ดังนี้ การส่ งเสริ มและพัฒนาครู ใ ห้จัด การเรี ยนรู ้ โ ดยสนับสนุ นให้ผูเ้ รี ยนเรี ยนรู ้ อย่างมี ท ักษะ
กระบวนการ การส่ งเสริ มและพัฒนาครู ให้จดั กิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยสนับสนุนให้ผเู ้ รี ยนนําความรู ้ไปประยุกต์ใช้
และการส่ งเสริ มและพัฒนาครู ให้จดั การเรี ยนรู ้ โดยสนับสนุนให้ผเู ้ รี ยนสร้างความรู ้ดว้ ยตนเอง และด้านที่มีการ
บริ หารงานน้อยที่ สุด คื อ การส่ งเสริ ม และพัฒ นาครู ใ ห้จัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ โ ดยสนับ สนุ น ให้ผูเ้ รี ย นมี ก าร
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เคลื่ อนไหวทางกาย ข้อค้น พบดัง กล่าวสะท้อนให้เห็ นว่า ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนราชประชาสมาสัย ในพระบรม
ราชู ป ถัมภ์ เน้นการส่ งเสริ มและพัฒนาครู ให้จัดการจัด การเรี ยนรู ้ โดยสนับสนุ นให้ผูเ้ รี ยนเรี ยนรู ้ อย่างมี ทกั ษะ
กระบวนการ เพื่อให้ครู เข้าใจหลักวิธีคิดการวางแผนการดําเนินงาน และทักษะในการแก้ไขปั ญหาในการจัดการ
เรี ยนการสอน ซึ่ งเป็ นพื้นฐานสําคัญในการบริ หารการจัดการเรี ยนรู ้ที่เป็ นองค์ความรู ้กบั ครู ซึ่ งสอดคล้องกับผล
การศึกษาของ สุ วิทย์ มูลคํา (2542, หน้า 11) ที่ได้ศึกษาวิจยั ศึกษาเรื่ องการเรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วม และสรุ ปว่า การ
จัดการเรี ยนการสอนเพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้แสดงออกถึงความสามารถของตน และทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้น้ นั ครู
จําเป็ นต้องปรับเปลี่ยนองค์ประกอบของระบบการสอนให้สอดคล้องกันทั้งระบบเพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีจิตใจเข้าร่ วมใน
การเรี ยนรู ้
จากวัต ถุประสงค์ การวิจัย ข้ อ 2 ที่ว่า “เพื่อเปรี ย บเทีย บการบริ หารการจัด การเรี ย นรู้ ที่เน้ นผู้เรี ย นเป็ น
สํ าคัญ ของโรงเรี ย นราชประชาสมาสั ย ในพระบรมราชู ปถัม ภ์ จัง หวัด สมุ ทรปราการ ตามความคิด เห็ นของ
ครู ผ้ ูสอน จําแนกตามเพศ” นั้น พบว่า ในภาพรวมครู ผสู ้ อนเพศชายมีความคิดเห็นต่อการบริ หารการจัดการเรี ยนรู ้
ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญสูงกว่าครู ผสู ้ อนเพศหญิง และแตกต่างกัน ซึ่งตอบรับสมมติฐานที่ว่า การบริหารการจัดการ
เรี ย นการสอนที่ เ น้ น ผู้ เ รี ย นเป็ นสํ า คั ญ ของโรงเรี ย นราชประชาสมาสั ย ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ จั ง หวั ด
สมุทรปราการ ตามความคิดเห็นของครู ผ้ ูสอน จําแนกตามเพศ แตกต่ างกัน ข้อค้นพบดังกล่าวแสดงว่า ครู ไม่ว่าจะ
เป็ นเพศชายหรื อเพศหญิง ไม่ใช่ ปัจจัยที่สําคัญต่อการบริ หารจัดการ ผูบ้ ริ หารทําหน้าที่ส่งเสริ มและพัฒนา หรื อ
ความคิดเห็นต่อการจัดการเรี ยนการสอน ให้ครู มีบทบาทและปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างดียิ่งที่สําคัญที่สุดคือ ครู เป็ น
บุคคลที่ตอ้ งจัดรู ปแบบ ประสบการณ์การเรี ยนรู ้และกระบวนการจัดการเรี ยนการสอน ตามจุดมุ่งหมายที่ผบู ้ ริ หาร
ส่ งเสริ มและพัฒนาให้มีความรู ้ สามารถนําไปใช้พฒั นาตนเองในชีวิตประจําวันและในอนาคตได้ และบทบาทที่
สําคัญของผูบ้ ริ หาร จะต้องทําความเข้าใจเรื่ องที่เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน ซึ่ งได้แก่ การวางแผน
การจัดการเรี ยนรู ้ การกําหนดบทบาทของครู ผสู ้ อนและผูเ้ รี ยน การวัดและประเมินผลอย่างมีมาตรฐานเพื่อนําผลที่
ได้กลับมาแก้ไขหรื อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ให้มีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ สุ ทศั น์
สุ วรรณโน (2549, หน้า 32) ที่กล่าวว่า บทบาทและหน้าที่ของครู ผสู ้ อนคือ การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน โดย
มีสื่อการเรี ยนการสอนเป็ นตัวกลางในการพัฒนาการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน ให้มีการพัฒนาในด้านต่างๆ ขึ้นอยู่กบั
กิจกรรม กระบวนการและวัตถุประสงค์ของการสอน ซึ่ งวิธีสอนของครู แต่ละคนมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กบั
ความรั บผิดชอบในการจัดการเรี ยนรู ้ ในกลุ่มสาระต่างๆ และเทคนิ คต่างๆ ที่จะทําให้ผูเ้ รี ยนสามารถรั บรู ้ และ
สามารถตอบสนองทางด้านความคิด เช่น การตอบคําถาม การแสดงออกด้วยกิริยาท่าทางได้อย่างถูกต้อง มีการวัด
และประเมินผลการเรี ยนอย่างเป็ นระบบและมีมาตรฐาน
จากวัต ถุประสงค์ การวิจัย ข้ อ 3 ที่ว่า “เพื่อเปรี ย บเทีย บการบริ หารการจัด การเรี ย นรู้ ที่เน้ นผู้ เรี ย นเป็ น
สํ าคัญ ของโรงเรี ย นราชประชาสมาสั ย ในพระบรมราชู ปถัม ภ์ จังหวัด สมุทรปราการ ตามความคิด เห็นของ
ครู ผู้สอน จําแนกตามประสบการณ์ ในการสอน” นั้น พบว่า ในภาพรวมครู ผสู ้ อนที่มีประสบการณ์มาก มีระดับ
ความคิดเห็นต่อการบริ หารการจัดการเรี ยนรู ้ ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญสู งกว่าครู ผูส้ อนที่มีประสบการณ์น้อย และ
แตกต่างกัน ซึ่ งตอบรั บสมมติฐานที่ว่า ระดับการบริ หารการจัด การเรี ย นการสอนที่เน้ นผู้เรี ย นเป็ นสํ าคัญ ของ
โรงเรีย นราชประชาสมาสั ย ในพระบรมราชู ปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ ตามความคิดเห็นของครู ผู้สอน จําแนก
ตามประสบการณ์ ในการสอน แตกต่ างกัน ซึ่งขัดแย้งกับผลการศึกษาของ สายฝน ทับทิมเกศ (2546, บทคัดย่อ) ที่
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ได้ศึกษาถึงปั จจัยส่ วนบุคคลที่ส่งผลต่ อความรู ้ ความเข้าใจของครู อาจารย์ ต่อการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้น
ผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญของโรงเรี ยนมัธยมศึกษาจังหวัดจันทบุรี พบว่าปั จจัยส่ วนบุคคลจําแนกตามระดับการศึกษาและ
เจตคติ ต่อการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญส่ งผลต่อความรู ้ ความเข้าใจในด้านการประเมินผล
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติตามลําดับ ส่ วนปั จจัยส่ วนบุคคลจําแนกตามประสบการณ์ในการสอน การ
ได้รั บการฝึ กอบรมและการได้รั บการนิ เทศ ไม่ ส่งผลต่ อความรู ้ ความเข้าใจในด้า นการเตรี ย มการสอน การ
ดําเนินการสอนและการประเมินผล โดยแตกต่างกันที่เป็ นเช่นนี้เพราะ ครู ผสู ้ อนที่มีประสบการณ์ต่างกัน อาจจะมี
แนวความคิดเห็นที่แตกต่างกันบ้าง ขึ้นอยู่กบั ความสนใจและการได้รับการกระตุน้ จากผูบ้ งั คับบัญชา แต่ถา้ เป็ น
นโยบายที่ครู ผสู ้ อนจะต้องดําเนินการตามที่โรงเรี ยนได้กาํ หนดไว้ ครู ผสู ้ อน ไม่ว่าจะมีประสบการณ์มากหรื อน้อย
ต่างก็ตอ้ งมีเป้ าหมายและทิศทางในการดําเนินงานไปในแนวเดียวกัน ซึ่ งครู ผสู ้ อนบางคนที่มีประสบการณ์มาก ก็
จะสามารถวางแผนและออกแบบรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ได้อย่างหลากหลาย เพราะมีการนํามาปรับปรุ งแก้ไขใน
แต่ ละปี การศึกษาอยู่เสมอ ซึ่ งเป็ นผลดี ที่จะส่ งผลให้ครู ผูส้ อนที่ มีประสบการณ์ มาก จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ได้
ประสบผลสําเร็ จ สอดคล้องกับความต้องการและความสนใจของผูเ้ รี ยน แต่ในปั จจุบนั ครู ที่มีประสบการณ์นอ้ ย
ต่างก็มีความตระหนักและให้ความสําคัญกับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ เนื่ องจากนโยบาย
ดังกล่าว สถานศึกษาต้องนําไปใช้พฒ
ั นารู ปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนอยู่แล้ว อีกทั้งมี การพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู ้ ความสามารถเพิ่มขึ้น เกี่ ยวกับวิธีการสอนและการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ที่เหมาะสมและ
ทันสมัยกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปั จจุ บนั อยู่เสมอ ดังนั้น การจัด การศึ กษาของโรงเรี ยนจะประสบ
ผลสําเร็ จได้ โรงเรี ยนควรมีการกระตุน้ ให้ครู ผูส้ อนทุกคน ให้ความสําคัญกับการจัดการเรี ยนรู ้ ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ น
สําคัญ เพราะเป็ นเป้าหมายหลักของการจัดการศึกษาของประเทศไทยในปั จจุบนั
ข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาการบริ หารการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญของโรงเรี ยนราชประชาสมาสัย ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ ได้ขอ้ เสนอแนะในการวิจยั ดังนี้
1. ข้ อเสนอแนะสํ าหรับการนําผลการวิจยั ไปใช้ มีดงั นี้
1.1 การบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยน ควรนําผลการวิจยั ที่ได้จากความคิดเห็นของครู ผสู ้ อน
ต่อการจัด การเรี ยนรู ้ ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ ของโรงเรี ยนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชู ปถัม ภ์ จังหวัด
สมุทรปราการ ไปกําหนดกรอบการดําเนินงานและวางแผนการพัฒนาการบริ หารงานวิชาการจัดการเรี ยนการสอน
ของครู ผสู ้ อนทุกกลุ่มสาระ
1.2 การบริ หารการจัดการเรี ยนรู ้ ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญไม่ใช่ การให้ครู จดั การเรี ยนรู ้ ไปตาม
แบบเรี ยนแต่ผบู ้ ริ หารต้องส่ งเสริ มและพัฒนาครู ให้มีวิสัยทัศน์มีความตระหนักในหน้าที่การบริ หารที่ดี ผูบ้ ริ หาร
ต้องทําให้ครู ตอ้ งเป็ นครู มืออาชีพ
2. ข้ อเสนอแนะสํ าหรับการวิจยั ครั้งต่ อไป มีดงั นี้
2.1 ควรศึกษาความพึงพอใจของผูป้ กครองนักเรี ยน ต่อการบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยนราช
ประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ
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2.2 ควรศึกษาปั ญหาและความต้องการของครู ผูส้ อนที่ มีต่อการบริ หารงาน แบบมีส่วนร่ วม
ภายในโรงเรี ยนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ
2.3 ควรศึกษาบทบาทการมีส่วนร่ วมของชุมชนต่อการจัดการศึกษาของโรงเรี ยนราชประชา
สมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ
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การมีส่วนร่ วมของคณะผู้บริหารองค์ กรปกครองส่ วนถิน่ ในการจัดกิจกรรมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในจังหวัดสมุทรปราการ*
The Participation of Administrators in Local Government activities of
the Non-Formal and Informal Education, Samutprakan Province
นางสาวธนิดา สิ งหพันธ์**
Miss Thanida Singhapan
บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ปริ มาณการมีส่วนร่ วม 2) ระดับการมีส่วนร่ วม และ 3) เพื่อ
เปรี ยบเทียบระดับการมีส่วนร่ วมของคณะผูบ้ ริ การองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นตาม เพศ อายุ ตําแหน่ ง ระดับ
การศึกษา ระยะเวลาในการดํารงตําแหน่ ง ระดับชั้น และรายได้ กลุ่มตัวอย่าง คือ คณะผูบ้ ริ หารขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 240 คน วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การหาค่าสถิติที การหาค่าสถิติเอฟ และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
ผลการวิจยั พบว่า 1) คณะผูบ้ ริ หารขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมีปริ มาณการมีส่วนร่ วมในประเภท
การระดมทรั พยากรมากที่สุด รองลงมาคือการประสานงานและประชาสัมพันธ์ และน้อยที่สุดคือประเภทการ
กํากับติ ดตามประเมิ น ผล 2) คณะผูบ้ ริ หารขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นมี ระดับการมี ส่วนร่ วมในการจัด
กิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในภาพรวมและรายกิจกรรมทุกด้านอยู่ในระดับน้อย 3)
คณะผูบ้ ริ หารขององค์กรปกครองส่ ว นท้อ งถิ่นที่ มีเพศ ระดับการศึ กษา ตําแหน่ ง และระยะเวลาในการดํารง
ตําแหน่งต่างกันมีระดับการมีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยแตกต่าง
กัน แต่ เมื่ อเปรี ยบเที ยบรายคู่พบว่า คณะผูบ้ ริ หารขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น เพศหญิ ง การศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี ตําแหน่ งผูอ้ าํ นวยการ/หัวหน้ากองการศึกษา และมี ระยะเวลาในการดํารงตําแหน่ งมากกว่า 10 ปี มี
ค่าเฉลี่ยระดับการมีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยโดยรวมสู งสุ ด ส่ วนคณะ
ผูบ้ ริ หารขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่มีอายุ ระดับชั้นเทศบาล-อบต. และรายได้เทศบาล - อบต.ต่างกัน มี
ระดับการมีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยไม่ต่างกัน
Abstract
The objectives of this research were to study 1) the quantity of participation, 2) the level of
participation and 3) to compare participation of local government administrators Samutprakan province across
gender, age, education, period of position, level of position and income. The 240 samples were local
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government administrators. The data were collected by five level rating scale questionnaire and were analyzed
by mean, standard deviation, t-test, F-test and one-way ANOVAS.
The results of this study revealed that 1.) local government administrators in Samutprakan province
have the amount of participation in mobilization of resources, the most, follow by the coordination and public
relation ,the lowest is the supervision evaluation. 2.) the level of participation of administrators in activities of
the non-formal education and informal education in all the activities at less. 3.) the level of participation of
administrators were different across gender, education, position, and period of position and when compare in
pair groups was found that the administrators who were female ,bachelor degree, director, head of Education
Division and period of position for 10 years had the highest participation in activities for non-formal and
informal education. But were not different across age, municipal level and income.
ความนํา
แผนพัฒนาเศรษฐกิ จ และสังคมแห่ งชาติ ฉบับ ที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) เป็ นจุ ด เปลี่ ย นสําคัญของการ
วางแผนพัฒนาประเทศ และเป็ นแผนปฏิรูปความคิดและคุณค่าใหม่ของสังคมไทยที่ให้ความสําคัญกับการมีส่วน
ร่ ว มของทุ ก ภาคส่ วนในสั ง คม ในพระราชบัญญัติ การศึ ก ษาแห่ งชาติ พุท ธศัก ราช 2542มาตรา 9 (6) ระบุ ว่ า
กระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักการมีส่วนร่ วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นๆ ใน
มาตรา 15 ได้กาํ หนดการจัดการศึกษามี 3 รู ปแบบ คือการศึกษาในระบบโรงเรี ยน (formal education) การศึกษา
นอกระบบโรงเรี ยน(non-formal education) และการศึกษาตามอัธยาศัย(in-formal education) ซึ่ งรวมเรี ยกว่า
การศึกษาตลอดชีวิต (lifelong education) การมีส่วนร่ วมขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น นับว่าเป็ นปั จจัยที่สาํ คัญ
และจําเป็ นอย่างยิง่ ที่จะช่วยให้การจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เข้าถึงกลุ่มเป้ าหมาย
ได้อย่างครอบคลุมและทัว่ ถึง ทําให้กิจกรรมต่างๆเข้าถึงและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกลุ่มเป้ าหมายอย่างแท้จริ งและ
ต่ อเนื่ องในชุ ม ชน เพราะปรั ช ญาการศึก ษานอกโรงเรี ย น กับ ปรั ชญาการพัฒนา เป็ นปรั ช ญาที่ สอดคล้องกับ
การศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็ นมนุษย์ โดยมีแนวทางการพัฒนาคือการเปิ ดโอกาสให้ทุกๆ ฝ่ ายเข้ามามีส่วนร่ วมใน
กระบวนการพัฒนาประเทศ ทั้งร่ วมคิด ร่ วมทํา ร่ วมติดตามประเมินผลการพัฒนา เพื่อให้การพัฒนาประเทศเป็ น
กระบวนการที่มีการผนึ กกําลังอย่างสมานฉันท์ สร้ างความเข้าใจและเอื้ออาทรต่อกัน ซึ่ งถือเป็ นการพัฒนาของ
ประชาชน โดยประชาชนและเพื่อประชาชนอย่างแท้จริ ง
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาปริ มาณการมีส่วนร่ วมประเภทต่างๆ อันได้แก่ การวางแผน การตัดสิ นใจ การระดม
ทรัพยากร การประสานงานและประชาสัมพันธ์ การกํากับติดตามและประเมินผล ในการจัดกิจกรรมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของคณะผูบ้ ริ หารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรปราการ
2. เพื่อศึ กษาระดับการมี ส่วนร่ วมของคณะผูบ้ ริ หารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในการจัดกิ จกรรม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในจังหวัดสมุทรปราการ
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3. เพื่อเปรี ยบเทียบปั จจัยส่ วนบุคคล อันได้แก่ เพศ อายุ ตําแหน่ง ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการดํารง
ตําแหน่ ง ระดับชั้น และรายได้ ต่ อการมี ส่ว นร่ ว มในการจัด กิ จ กรรมการศึก ษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยของคณะผูบ้ ริ หารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรปราการ
สมมติฐานในการวิจยั
คณะผูบ้ ริ หารขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น มีเพศ อายุ ตําแหน่ง ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการ
ดํารงตําแหน่ง ระดับชั้น และรายได้ ต่างกัน มีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรมนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยใน
จังหวัดสมุทรปราการต่างกัน ขอบเขตของการวิจยั
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นคณะผูบ้ ริ หารเทศบาล และคณะผูบ้ ริ หารองค์การบริ หารส่ วนตําบล
ซึ่ งประกอบด้วย นายกเทศบาล รองนายกเทศบาล 2 ท่าน ของแต่ ละเทศบาลในจังหวัดสมุท รปราการ นายก
องค์การบริ หารส่ วนตําบล และรองนายกองค์การบริ หารส่ วนตําบล 2 ท่าน ของแต่ละองค์การบริ หารส่ วนตําบล
ในจังหวัดสมุทรปราการ ปลัดเทศบาล และปลัดองค์การบริ หารส่ วนตําบล และผูอ้ าํ นวยการหรื อหัวหน้ากอง
การศึกษา ซึ่งในจังหวัดสมุทรปราการมี เทศบาล จํานวน 16 แห่ง องค์การบริ หารส่ วนตําบล จํานวน 32 แห่ง รวม
จํานวนผูต้ อบแบบสอบถามทั้งสิ้น 240 คน
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จัย ครั้ งนี้ ได้ แ ก่ แ บบสอบถามที่ ส ร้ า งขึ้ นมี ค่ า ความเชื่ อ มั่น เท่ า กั บ 0.95
แบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 2 ตอน คือ
1. สภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหน่ ง ระยะเวลาในการ
ดํารงตําแหน่ ง ระดับชั้นของเทศบาลและองค์การบริ หารส่ วนตําบล รายได้ของเทศบาลและองค์การบริ หารส่ วน
ตําบล
2. การมีส่วนร่ วมของคณะผูบ้ ริ หารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยในจังหวัดสมุทรปราการ ลักษณะของแบบสอบถามเป็ นมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บ รวบรวมข้อ มู ล ผูว้ ิ จัย ได้ด ํา เนิ น การเก็ บ ข้อ มู ล ขอความร่ ว มมื อจากอาจารย์ เจ้า หน้า ที่ แ ละ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชราชภัฏธนบุรี โดยนําแบบสอบถามไปแจกให้กลุ่มตัวอย่างได้กรอกข้อมูล จํานวน
240 ฉบับ จากนั้นได้ไปขอรับคืนด้วยตนเอง
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. วิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม โดยหาความถี่ และค่าร้อยละ
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2. วิเคราะห์ปริ มาณและระดับการมีส่วนร่ วมของคณะผูบ้ ริ หารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในการจัด
กิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในจังหวัดสมุทรปราการ โดยหาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD)
3. เปรี ย บเที ยบปั จ จัย ส่ ว นบุ คคลของคณะผูบ้ ริ ห ารองค์ก รปกครองส่ ว นท้องถิ่ น ในการจัดกิ จกรรม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในจังหวัดสมุทรปราการ จําแนกเพศ โดยใช้ค่า t-test และจําแนก
ตามอายุ ระดับการศึกษา ตําแหน่ง ระยะเวลาในการดํารงตําแหน่ง ระดับชั้น โดยใช้ค่า F-test และการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว
สรุปผลการวิจยั
1. ปริ ม าณการมี ส่ ว นร่ ว มของคณะผูบ้ ริ ห ารขององค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น ในการจัด กิ จ กรรม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในจังหวัดสมุทรปราการ
1.1 ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานปริ มาณการมีส่วนร่ วมโดยรวมของคณะผูบ้ ริ หารขององค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่นมีส่วนร่ วมในการจัดกิ จกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษา ตามอัธยาศัยประเภทการระดม
ทรั พยากรมากที่สุด รองลงมาคือ ประเภทการประสานงานและประชาสัมพันธ์ และน้อยที่สุดคือ ประเภทการ
กํากับติดตามประเมินผล
1.2 ด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชี พปริ มาณการมี ส่วนร่ วมโดยรวมของคณะผูบ้ ริ หารขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นมีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยประเภทการ
ระดมทรัพยากรมากที่สุด รองลงมาคือ ประเภทการประสานงานและประชาสัมพันธ์ และน้อยที่สุดคือ ประเภท
การกํากับติดตามประเมินผล
1.3 ด้านการพัฒนาทักษะชี วิตปริ มาณการมีส่วนร่ วมโดยรวมของคณะผูบ้ ริ หารขององค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่ นมี ส่วนร่ วมในการจัดกิ จกรรมการศึ กษานอกระบบและการศึ กษาตามอัธยาศัย ประเภทการระดม
ทรั พยากรมากที่สุด รองลงมาคือ ประเภทการประสานงานและประชาสัมพันธ์ และน้อยที่สุดคือ ประเภทการ
กํากับติดตามประเมินผล
1.4 ด้านการศึกษาตามอัธยาศัยปริ มาณการมีส่วนร่ วมโดยรวมของคณะผูบ้ ริ หารขององค์กรปกครอง
ส่ ว นท้อ งถิ่ น มี ส่ ว นร่ วมในการจัด กิ จ กรรมการศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอัธ ยาศัย ประเภทการ
ประสานงานและประชาสัมพันธ์มากที่สุด รองลงมาคือ ประเภทการระดมทรัพยากร และน้อยที่สุดคือการกํากับ
ติดตามประเมินผล
2. ระดับการมีส่วนร่ วมขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยในจังหวัดสมุทรปราการ
ภาพรวมของการมีส่วนร่ วมของคณะผูบ้ ริ หารขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมี ส่วนร่ วมในการจัด
กิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอยูใ่ นระดับน้อย เมื่อพิจารณาตามองค์ประกอบของการมี
ส่ วนร่ วมในการจัดกิ จกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยแต่ละด้านพบว่า ด้านการศึกษาตาม
อัธยาศัย และด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพมีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยของคณะผูบ้ ริ หารขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นอยู่ในระดับปานกลาง ส่ วนด้านการพัฒนาทักษะชี วิต
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และด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานมีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของ
คณะผูบ้ ริ หารขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นอยูใ่ นระดับน้อย
3. ผลการเปรี ยบเทียบปั จจัยส่ วนบุคคล อันได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษาตําแหน่ง ระยะเวลาในการ
ดํารงตําแหน่ง ระดับชั้น และรายได้ ต่อการมีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรปราการ
คณะผูบ้ ริ หารขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่มีเพศ ระดับการศึกษา ตําแหน่ ง และระยะเวลาใน
การดํารงตําแหน่ งมีปริ มาณการมี ส่วนร่ วมในการจัดกิ จกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
โดยรวมแตกต่ างกัน แต่เมื่ อเปรี ยบเที ยบรายคู่พบว่า คณะผูบ้ ริ หารขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น เพศหญิ ง
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี ตําแหน่งเป็ นผูอ้ าํ นวยการ/หัวหน้ากองการศึกษา และมีระยะเวลาในการดํารงตําแหน่ง
มากกว่า 10 ปี มี ค่าเฉลี่ยปริ มาณการมี ส่วนร่ วมในการจัดกิ จกรรมการศึกษานอกโรงเรี ยนโดยรวมสู งสุ ด ส่ วนคณะ
ผูบ้ ริ หารขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่มีอายุ ระดับชั้นเทศบาล - อบต. และรายได้เทศบาล - อบต. ต่างกันมี
ปริ มาณการมีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยโดยรวมไม่ต่างกัน
อภิปรายผล
จากผลการวิจยั เรื่ อง การมีส่วนร่ วมของคณะผูบ้ ริ หารขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในการจัดกิจกรรม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในจังหวัดสมุทรปราการ ผลการวิจยั มีประเด็นที่ควรอภิปราย โดย
มีรายละเอียดดังนี้
1. ปริ มาณการมีส่วนร่ วมขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยในจังหวัดสมุทรปราการ
จากการวิเคราะห์การมี ส่วนร่ วมของคณะผูบ้ ริ หารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในการจัดกิจกรรม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในจังหวัดสมุ ทรปราการ ทั้ง 4 กิ จกรรม คณะผูบ้ ริ หารองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นมีส่วนร่ วมมากที่สุดคือ การจัดกิจกรรมด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการศึกษาเพื่อพัฒนา
อาชีพ และการศึกษาพัฒนาทักษะชีวิต ส่ วนใหญ่มีส่วนร่ วมในการระดมทรัพยากร ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะการบริ หาร
บุคลากร การบริ หารงบประมาณและการตัดสิ นใจขึ้นอยู่กบั คณะกรรมการบริ หารส่ วนท้องถิ่ นในการจัดสรร
ทรัพยากร และในกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย คณะผูบ้ ริ หารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมีส่วนร่ วมมากที่สุด
คือ การประสานงานและประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะการประสานงานและประชาสัมพันธ์ คณะผูบ้ ริ หาร
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นสามารถประสานงานกับประชาชนในชุมชนได้อย่างสะดวกโดยมีสมาชิก อบต. เป็ น
ผูช้ ่วยในการประสานงานและประชาสัมพันธ์ชุมชนนั้นๆ อยูแ่ ล้ว
2. ระดับการมีส่วนร่ วมของคณะผูบ้ ริ หารขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในการจัดกิจกรรมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในจังหวัดสมุทรปราการ
การมีส่วนร่ วมของคณะผูบ้ ริ หารขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในการจัดกิจกรรมการศึกษานอก
ระบบและการศึ ก ษาตามอัธยาศัย ในภาพรวมทั้ง ในด้า นการศึ ก ษาขั้น พื้น ฐาน การศึ ก ษาพัฒ นาทัก ษะอาชี พ
การศึกษาพัฒนาทักษะชีวิตและการศึกษาตามอัธยาศัย มีส่วนร่ วมอยูใ่ นระดับน้อย สอดคล้องกับการศึกษาของ วรา
ภรณ์ ภาตั้งใจจริ ง (2544, หน้า 89) ศึกษาเรื่ อง การศึกษาการมีส่วนร่ วมของผูด้ าํ รงตําแหน่งในองค์การบริ หารส่ วน
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ตําบลและเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรี ยนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศึกษากรณี ตําบล
เสม็ดเหนือ อําเภอ บางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการศึกษาพบว่า ผูด้ าํ รงตําแหน่งในองค์การบริ หารส่ วนตําบล
และเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรี ยนมีส่วนร่ วมในระดับน้อย และสอดคล้องกับการศึกษาของ
อวยพร ศิ ริ ว รรณ (2537, หน้า 72) ศึ ก ษาเรื่ อ ง ความร่ ว มมื อ ในการทํางานการศึ ก ษานอกโรงเรี ย นระหว่ า ง
สํานักงานส่ งเสริ มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดราชบุรีกบั ชุ มชน ผลการศึกษาพบว่า
ความร่ วมมือในการทํางานการศึกษานอกโรงเรี ยนกับชุมชนในด้านงานการศึกษาสายสามัญมีผูใ้ ห้ความร่ วมมือ
น้อยที่ สุด รองลงมาคืองานการศึกษาตามอัธยาศัย และงานการศึ กษาสายอาชี พ มี ผูใ้ ห้ความร่ วมมื อน้อยที่ สุด
สอดคล้องกับการศึกษาของ อภัย บุญสาม (2544, หน้า 31) ศึกษาเรื่ อง การมีส่วนร่ วมของสมาชิกองค์การบริ หาร
ส่ วนตําบลในการจัดการศึกษา: ศึกษาเฉพาะกรณี กิ่งอําเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี ผลการศึกษาพบว่า
สมาชิกสภาองค์การบริ หารส่ วนตําบล มีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา โดยรวมและรายด้านทั้ง 4 ด้าน อยูใ่ นระดับ
น้อย ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจากการขาดการประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจและขาดความต่อเนื่ องของบุคลากรใน
ระดับพื้นที่ จึงส่ งผลให้มีระดับการมีส่วนร่ วมน้อย
3. การเปรี ยบเที ยบปั จจัยส่ ว นบุ คคลต่ อการมี ส่วนร่ วมในการจัดกิ จกรรมการศึ กษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยของคณะผูบ้ ริ หารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรปราการ
ข้ อเสนอแนะ
1. จากผลการศึกษาที่พบว่าคณะผูบ้ ริ หารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมีส่วนร่ วมในการกํากับติดตาม
ประเมิ นผลน้อย สําหรั บการจัดกิ จกรรมการศึ กษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยไม่ ว่าจะเป็ นรู ปแบบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ การพัฒนาทักษะชี วิต และการศึกษาตามอัธยาศัย ดังนั้นจึงควร
เน้นให้ผบู ้ ริ หารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นได้มีส่วนร่ วมในการกํากับติดตามประเมินผล เนื่องจากภาระหน้าที่น้ ี
จะทําให้คณะผูบ้ ริ หารได้เห็นกระบวนการทํางานที่ใช้กิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเป็ น
ตัวขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน
2. การจัดกิจกรรมพบปะระหว่างคณะผูบ้ ริ หารองค์กรการปกครองส่ วนท้องถิ่นแต่ละเทศบาล – อบต.
ย่อมที่จะเป็ นแนวทางหนึ่ งที่จะทําให้คณะผูบ้ ริ หารองค์กรการปกครองส่ วนท้องถิ่น จากแต่ละเทศบาล – อบต.ได้
เรี ยนรู ้การจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสําหรับการศึกษาแต่ละรู ปแบบมากยิง่ ขึ้น ทํา
ให้ส ามารถนํา มาปรั บใช้ก ับ เทศบาล – อบต.ของตนเองได้อย่า งเหมาะสม เนื่ อ งจากวิ ธี น้ ี เปรี ย บเสมื อ นการ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ และเพิ่มประสบการณ์ซ่ ึ งกันและกัน เป็ นผลให้มีการเรี ยนรู ้ระหว่างกัน ทําให้มีรูปแบบในการ
ดําเนินงานร่ วมกันมากยิง่ ขึ้น เพราะจากการศึกษานี้พบว่าคณะผูบ้ ริ หารที่มีระยะเวลาในการดํารงตําแหน่งแตกต่าง
กันจะมีผลต่อการมีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
3. การเปรี ยบเที ยบปั จจัยส่ วนบุ คคลต่ อการมี ส่วนร่ วมในการจัดกิ จกรรมการศึ กษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยของคณะผูบ้ ริ หารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรปราการ
3.1 เพศ
การศึกษานี้ พบว่า คณะผูบ้ ริ หารขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่มีเพศต่างกันมีระดับการมีส่วน
ร่ วมในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในภาพรวม และในด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชี พ การพัฒนาทักษะชี วิต และการศึกษาตามอัธยาศัยแตกต่างกัน สอดคล้องกับการศึกษา
ของ นริ ศรา เชิ ดชูสุวรรณ (2551, หน้า 110) ศึกษาเรื่ อง การมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่ งชาติพุทธศักราช2552 ขององค์การบริ หารส่ วนตําบลอําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม พบว่า คณะ
ผูบ้ ริ หารที่มีเพศแตกต่างกัน มีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษาแตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผูบ้ ริ หารที่เป็ นผูห้ ญิงจะ
ได้รับการยอมรับจากสังคมมากขั้นและผูห้ ญิงมีความละเอียดอ่อน มีความเข้าใจ เห็นความสําคัญและประโยชน์ที่
ชุมชนจะได้รับจากการนําการศึกษามาพัฒนาชุมชนอันจะส่ งผลดีต่อสังคมต่อไป
3.2 อายุ
จากการศึกษาพบว่า คณะผูบ้ ริ หารขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่มีอายุต่างกันมีระดับการมี
ส่ วนร่ วมในกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในภาพรวม และในด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชี พ และการศึกษาตามอัธยาศัยไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับการศึกษาของ อภัย บุญสาม
(2544, หน้า 31) ศึกษาเรื่ อง การมีส่วนร่ วมของสมาชิกองค์การบริ หารส่ วนตําบลในการจัดการศึกษา ผลการศึกษา
พบว่าปั จจัยที่ไม่มีผลต่ อการมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษาคือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ของครอบครั ว
ความรู ้ความเข้าใจในหน้าที่ดา้ น การจัดการศึกษา และสอดคล้องกับการศึกษาของ พุทธชาด ทะลิ (2552, หน้า
94) ศึกษาเรื่ อง การมีส่วนร่ วมของผูน้ าํ ชุมชนในการจัดการเรี ยนการสอนการศึกษาต่อเนื่องของสํานักงานส่ งเสริ ม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครนายก พบว่าผูน้ าํ ชุมชนที่มีอายุต่างกัน มีส่วนร่ วมใน
การจัดการเรี ยนการสอนการศึกษาต่อเนื่ องไม่แตกต่าง ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจากผูน้ าํ ชุมชนไม่ว่าจะอายุเท่าไรก็เห็น
ความสําคัญและประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา ทุกคนจึ งอยากมี ส่วนร่ วมในการทําประโยชน์เพื่อสังคมและ
ชุมชนของตนเองไม่วา่ จะมีอายุอยูใ่ นช่วงใด
3.3 ระดับการศึกษา
จากการศึกษาพบว่า คณะผูบ้ ริ หารขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่มีระดับการศึกษาต่างกันมี
ระดับการมีส่วนร่ วมในกิ จกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในภาพรวม และในรายด้านทั้ง
ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ การพัฒนาทักษะชีวิต และการศึกษาตามอัธยาศัยแตกต่างกัน
สอดคล้องกับการศึกษาของ พิชิ ต สุ ขเกษม (2547, หน้า 116-117) ศึ กษาเรื่ อง การมี ส่ว นร่ ว มในการบริ หาร
โรงเรี ย นประถมศึ ก ษาของสมาชิ ก สภาองค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตํา บลในจัง หวัด นครราชสี ม า พบว่า สมาชิ ก ที่ มี
การศึกษาสู งว่าระดับประถมศึกษา โดยภาพรวมมีส่วนร่ วมแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ทั้งนี้
เนื่องมาจาก คณะผูบ้ ริ หารขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นส่ วนใหญ่จะมีวุฒิทางรัฐศาสตร์ หรื อนิ ติศาสตร์ จะไม่
ค่อยมีวฒ
ุ ิทางด้านการศึกษา
3.4 ตําแหน่งงาน
คณะผูบ้ ริ หารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่มีตาํ แหน่งต่างกัน มีระดับการมีส่วนร่ วมในกิจกรรม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในภาพรวม และในด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาเพื่อพัฒนา
อาชี พ การพัฒนาทักษะชีวิต และการศึกษาตามอัธยาศัยแตกต่างกัน สอดคล้องกับการศึกษาของ พุทธชาด ทะลิ
(2552, หน้า 94) ศึกษาเรื่ อง การมี ส่วนร่ วมของผูน้ ําชุ มชนในการจัดการเรี ยนการสอนการศึกษาต่ อเนื่ องของ
สํานักงานส่ งเสริ ม การศึ กษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครนายก พบว่าผูน้ ําชุ มชนที่ ดาํ รง
ตําแหน่ งนายก,กํานัน และรองนายก มี ส่วนร่ วมในการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครนายกสู งกว่าผูน้ าํ
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ชุมชนที่ดาํ รงตําแหน่งผูใ้ หญ่บา้ น และสอดคล้องนิ คม สุ วรรณทา (2542 , หน้า 84) ศึกษาเรื่ อง ความต้องการมี
ส่ วนร่ วมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสมาชิ กองค์การบริ หารส่ วนตําบลในจังหวัดนครราชสี มา พบว่า
สมาชิ กองค์การบริ หารส่ วนตําบลที่มีตาํ แหน่งแตกต่างกัน มีความคิดเห็นในการมีส่วนร่ วมการจัดการศึกษาขั้น
พื้ น ฐานแตกต่ า งกัน ทั้ง นี้ อาจเนื่ อ งจากองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ให้ ค วามสํ า คัญ กั บ การพัฒ นาด้ า น
สาธารณู ปโภคมากกว่าการส่ งเสริ มและสนับสนุ นด้านการจัดการศึกษาทั้งในระบบโรงเรี ยนและนอกระบบ
โรงเรี ยน
3.5 ระยะเวลาในการดํารงตําแหน่ง
คณะผูบ้ ริ หารขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่มีระยะเวลาในการดํารงตําแหน่งต่างกัน มีส่วน
ร่ วมในกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในภาพรวม รวมทั้งในด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ การพัฒนาทักษะชี วิต และการศึกษาตามอัธยาศัยแตกต่างกัน สอดคล้องกับการศึกษา
ของ มาลี วรวิทย์สุรวัฒนา (2546, หน้า 62) ศึกษาเรื่ อง การมีส่วนร่ วมของกรรมการบริ หารองค์การบริ หารส่ วน
ตําบลในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรี ยนจังหวัดแพร่ พบว่า กรรมการบริ หารองค์การบริ หารส่วนตําบลใน
การจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรี ยนที่มีระยะเวลาในการดํารงตําแหน่ งแตกต่างกัน มีส่วนร่ วมในการจัดการ
เรี ยนการสอนต่อเนื่องแตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเนื่ องจากคณะผูบ้ ริ หารขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่มีระยะเวลา
ในการดํารงตําแหน่งนานกว่าและหลายสมัย เห็นความสําคัญของการจัดการศึกษา เพราะช่วยให้เกิดการพัฒนา
ตนเองและชุมชนให้อยูใ่ นระดับที่ดีข้ นึ
3.6 ระดับชั้นเทศบาล - อบต.
คณะผูบ้ ริ หารขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่มีระดับชั้นเทศบาล - อบต.ต่างกันมีส่วนร่ วมใน
กิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในภาพรวม และในด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษา
เพื่อพัฒนาอาชีพ การศึกษาพัฒนาทักษะชีวิต และการศึกษาตามอัธยาศัยไม่แตกต่างกัน ซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษา
ของสุ กญั ญา ภาคภูมิ (2547, หน้า 57) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรมการศึกษานอก
โรงเรี ยนขององค์การบริ หารส่ วนตําบลในจังหวัดนครปฐม พบว่า ระดับชั้นขององค์การบริ หารส่ วนตําบลไม่มี
ความสัมพันธ์กบั การมีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรมวิชาชีพ และการศึกษาตามอัธยาศัย สอดคล้องกับการศึกษาของ
ประสิ ทธิ์ ก้องเกียงไกร (2544, หน้า 48) ศึกษาเรื่ องความพร้ อมในการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสมุทรสาคร พบว่า องค์การบริ หารส่ วนตําบลที่มีระดับชั้นแตกต่างกัน มีความ
พร้อมในการจัดการศึกษาไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจากภาระหน้าที่ตาํ แหน่งงานของผูบ้ ริ หารขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นโดยทัว่ ไปมีลกั ษณะงานและขอบข่ายของงานที่ใกล้เคียงกัน
3.7 รายได้เทศบาล – อบต.รวมในปี 2551
คณะผูบ้ ริ หารขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่มีรายได้เทศบาล - อบต. รวมในปี 2551 ต่างกัน
มี ปริ มาณการมี ส่วนร่ วมในกิ จกรรมการศึ กษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในภาพรวม และในด้าน
การศึ ก ษาขั้นพื้ น ฐาน การศึ ก ษาเพื่อ พัฒนาอาชี พ การศึ ก ษาพัฒ นาทักษะชี วิ ต และการศึ กษาตามอัธยาศัย ไม่
ั ญา ภาคภูมิ (2547, หน้า 57) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่ วมในการจัด
แตกต่างกัน สอดคล้องสุ กญ
กิ จกรรมการศึ กษานอกโรงเรี ยนขององค์การบริ หารส่ วนตําบลในจังหวัด นครปฐม ผลการศึกษาพบว่า ไม่ว่า
องค์การบริ หารส่ วนตําบลจะมีรายได้มากหรื อน้อยเพียงใด การมีส่วนร่ วมในกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรี ยนไม่
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แตกต่ างกัน ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจากการมี ส่วนร่ วมในการจัด การศึกษานอกโรงเรี ยนไม่ ไ ด้ข้ ึ นอยู่กับรายได้ของ
องค์การบริ หารส่ วนตําบล เพราะกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรี ยนส่ วนใหญ่เป็ นกิจกรรมที่เน้นกระบวนการคิดเป็ น
แก้ปัญหาเป็ น
ข้ อเสนอแนะทัว่ ไป
1. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมกับสมาชิ กองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ที่ดาํ รงในตําแหน่ งงานระดับอื่นๆ
เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลการมีส่วนร่ วมของทุกคนที่ทาํ งานในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น และอาจได้ขอ้ มูล
เพิ่มเติ ม ที่ จ ะสามารถนํามาอธิ บายเหตุ ผลที่ คณะผูบ้ ริ ห ารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นมี ส่ว นร่ ว มในกิ จกรรม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในระดับน้อยได้
2. ควรจะมีการศึกษาด้วยการใช้วิธีวิจยั เชิ งคุณภาพ เช่น การจัดสนทนากลุ่ม (focus group) และการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (interview) เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ละเอียดและลึกซึ้ ง สําหรับนํามาใช้วิจยั และส่ งเสริ มให้ผูบ้ ริ หารมี
ส่ วนร่ วมในกิจกรรมการศึกษาเพิม่ มากขึ้น
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บทคัดย่อ
งานวิจยั เรื่ องนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้ อรถยนต์มือสองของผูบ้ ริ โภค เขตสวนหลวง
กรุ งเทพมหานคร และเพื่อเปรี ยบเทียบพฤติกรรมการซื้ อรถยนต์มือสองของผูบ้ ริ โภค จําแนกตามสถานภาพส่ วน
บุคคล กลุ่มตัวอย่างจํานวน 302 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ความถี่ ร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ผลการวิจยั พบว่า พฤติกรรมการซื้ อรถยนต์มือสองของผูบ้ ริ โภค ในภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ย อยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า อยูใ่ นระดับมากทุกด้าน เรี ยงลําดับจากมากไปน้อย 3 อันดับแรก คือ ผู ้
มีส่วนสนับสนุนในการซื้อรถยนต์ ลักษณะของผูซ้ ้ือรถยนต์มือสอง และสาเหตุในการซื้ อรถยนต์ เมื่อพิจารณาเป็ น
รายข้อ พบว่า ด้านสาเหตุในการซื้อรถยนต์ อยูใ่ นระดับมากที่สุด จํานวน 1 รายการ คือ ต้องการความสะดวกสบาย
และด้านผูม้ ีส่วนสนับสนุนในการซื้ อรถยนต์ อยูใ่ นระดับมากที่สุด จํานวน 1 รายการ คือ ชื่อเสี ยงของเต็นท์หรื อ
ของบริ ษทั มีผลต่อการซื้ อ ผลการเปรี ยบเทียบพฤติกรรมการซื้อรถยนต์มือสองของผูบ้ ริ โภค จําแนกตามสถานภาพ
ส่ วนบุคคล พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีเพศต่างกัน มี ความคิดเห็น ในภาพรวม แตกต่ างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติที่
ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า มีความคิดเห็น โดยรวม ด้านลักษณะของผูซ้ ้ื อรถยนต์มือสอง แตกต่าง
กันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 ผูบ้ ริ โภคที่ มีอายุต่างกัน มี ความคิดเห็ น โดยรวม ด้านลักษณะของ
รถยนต์มือสอง แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ผูบ้ ริ โภคที่มีระดับการศึกษาต่ างกัน มีความ
คิดเห็น โดยรวม ด้านช่วงเวลาที่ซ้ือ แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
Abstract
The objectives of this research were to study the second-handed car purchasing behavior of customers
living in Suan Luang District, Bangkok, and to compare the behavior of customers classified by personal status.
The sample included 302 customers. Questionnaires were used as a research tool. Data were analyzed by
percentage, mean, standard deviation, t-test, and analysis of variance.
The research revealed that the overall second-handed car purchasing behavior was rated at high level.
Aspect analysis revealed that three of them were at the highest level--reasons to purchase, when a purchase, and
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supporters in purchasing was. The comparison of second-handed car purchasing behavior of customers
classified by personal status revealed that customers in different personal status had no significant difference in
neither overall nor specific behaviors. Item analysis found that customers with different gender, age, level of
education, occupation had significantly different behavior at 0.05 in the following four items, namely purchase
of a second-handed car when they had their own house, reputation of tents or corporations affecting to the
purchase, second-handed cars suited those with little income, and having technician advice with you while
purchasing made you feel more confident.
ความนํา
ด้วยภาวการณ์และเศรษฐกิจสังคมในปั จจุบนั มีการแข่งขันสู ง และการติดต่อสื่ อสาร พบปะกันมากขึ้น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมเมื อง โดยเฉพาะกรุ งเทพมหานคร ที่ เป็ นจุ ดศูนย์รวม ของเศรษฐกิ จ และสถานที่
ราชการ ทําให้ปฏิเสธไม่ได้ว่ารถยนต์กลายเป็ นปั จจัยที่ 5 สําหรับคนยุคปัจจุบนั และจะยังคงเป็ นไปอย่างนี้อีกนาน
แม้ว่าราคานํ้ามันเชื้อเพลิงจะพุ่งทะยานแบบติดจรวด อีกทั้งยังผันผวน โดย สัญญานํ้ามันดิบตลาดนิวยอร์ กปิ ดพุ่ง
ขึ้นเหนือระดับ 52 ดอลลาร์ /บาร์เรล เมื่อ วันที่ 2 เมษายน 2552 เพราะได้รับแรงหนุนจากค่าเงินดอลลาร์ ที่อ่อนตัว
ลงเมื่อเที ยบกับสกุลเงิ นยูโร หลังจากธนาคารกลางยุโรปลดอัตราดอกเบี้ ยน้อยกว่าที่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่
คาดการณ์ไว้ นอกจากนี้ ตลาดนํ้ามันยังได้รับปั จจัยบวกจากความเชื่อมัน่ ที่วา่ ที่ประชุมสุ ดยอด G20 จะใช้มาตรการ
ที่ มีประสิ ทธิ ภาพในการยับยั้งภาวะเศรษฐกิ จถดถอย สํานักข่าวเอพีรายงานว่า สัญญานํ้ามันดิ บตลาด NYME
(New York Mercantile Exchange) ส่ งมอบเดือนพฤษภาคม พุ่งขึ้น 4.25 ดอลลาร์ หรื อ 8.78% ปิ ดที่ 52.64
ดอลลาร์ /บาร์ เรล หลังจากเคลื่อนตัวในช่วง 48.45-52.87 ดอลลาร์ นักลงทุนคาดว่าผูน้ าํ กลุ่ม G20 จะสามารถยับยั้ง
ภาวะเศรษฐกิจถดถอยและกระตุน้ ความต้องการพลังงานขึ้นได้ หลังจากแถลงการณ์ของที่ประชุม G20 ระบุว่า ที่
ประชุมเห็นพ้องที่จะอัดฉี ดเงินทุนให้กบั กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) เพิ่มอีก 5 แสนล้านดอลลาร์ รวม
กับเงินทุนเดิมเป็ น 7.5 แสนล้านดอลลาร์ สําหรับช่วยเหลือประเทศที่เผชิญกับมรสุ มทางเศรษฐกิจและการเงิน
และจะเปิ ดทางให้ IMF ปล่อยกูเ้ งินยืมฉุ กเฉิ นให้กบั ตลาดทุนทัว่ โลกในกรณี ที่จาํ เป็ น (ที่มา:สํานักข่าวอินโฟ
เควสท์ (IQ) 3 เมษายน 2009)
จากภาวการณ์ ราคานํ้ามันดังกล่าวทําให้ ผูบ้ ริ โภค จับจ่ายใช้สอยน้อยลง ซึ่ งมีผลกระทบต่อตลาด
อุสาหกรรมรถยนต์ โดยที่อุปสงค์สาํ หรับรถยนต์ในตลาดโลกลดลงอย่างมาก สถานการณ์อุตสาหกรรมรถยนต์
ของประเทศไทยในปั จจุบนั ชะลอตัวลงอย่างหนัก การเกิดวิกฤตการณ์อุตสาหกรรมรถยนต์ข้ ึน ทําให้รถยนต์ใหม่
ป้ายแดงในปัจจุบนั อาจกลายเป็ นสิ่ งเกินเอื้อมสําหรับมนุษย์เงินเดือนยุคนี้ ที่ค่าแรงไม่เพิ่มขึ้น หรื อเพิ่มตามไม่ทนั
ค่าครองชีพ ทางออกสําหรับคนต้องการมีรถยนต์หนึ่ งคัน คือการมองหารถยนต์มือสอง เอามาไว้ใช้งานหรื อ
สําหรับบางคนเหตุผลในการเลือกซื้ อรถยนต์มือสองไม่ได้อยูท่ ี่เรื่ องทุนทรัพย์ แต่มองแล้วทางเลือกนี้มีความคุม้ ค่า
กว่าการซื้ อรถยนต์ใหม่ป้ายแดง เพราะนอกจากค่าตัวของรถยนต์แล้วอาจลงทุนเพิ่มอีกไม่มากในระดับหลักหมื่น
ในการปรับปรุ งสภาพก็พร้อมใช้งานได้ ธุรกิจรถมือ 2 ในเมืองไทย มีการเปลี่ยนมือ เปลี่ยนเจ้าของรถไม่ต่าํ กว่า
500,000 - 600,000 คันต่อปี มากหรื อน้อยขึ้นอยูก่ บั สภาวะเศรษฐกิจในช่วงนั้นนอกจากปั จจัยเรื่ องการเลือกซื้ อรถ
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มือสองสักคัน จําเป็ นต้องดูถึงความซื่ อสัตย์ จรรยาบรรณในอาชี พและการดูแลเอาใจใส่ ของผูค้ า้ รถ สิ่ งต่างๆ
เหล่านี้ช่วยลดความเสี่ ยง และทําให้ได้คุณภาพดีเหมาะสมกับราคาที่คาดหมายเอาไว้
ดังนั้นการคาดตลาดรถยนต์มือสองปี นี้ โต 10% รั บอานิ สงส์ราคานํ้ามันแพง โดยเฉพาะรถราคา
ระหว่าง4-8แสน แห่ ซ้ื อไปติ ดก๊าซหลังค่ายรถยังไม่รับวอร์ รันตีรถใหม่ป้ายแดง จากวิกฤติน้ าํ มันนแพงทําให้
รัฐบาลได้ออกมาสนับสนุนการใช้พลังงานทางเลือกทั้งเอทานอล ไบโอดีเซล ฯลฯ ขณะที่ผบู ้ ริ โภคผูใ้ ช้รถยนต์
จําเป็ นต้องหาทางช่ วยเหลือตัวเอง เกี่ยวกับการประหยัดรายจ่ายในการบริ โภคพลังงาน เป็ นชนวนสําคัญที่
ผูบ้ ริ โภคต้องลดค่าใช้จ่ายในแต่ละวันลง โดยเฉพาะการใช้รถยนต์ดว้ ยการหาพลังงานทางเลือกไม่ว่าจะเป็ น ก๊าซ
แอลพีจีและเอ็นจีวี และได้ส่งผลดีต่อสถานการณ์ของตลาดรถยนต์มือสอง เนื่องจากลูกค้าจะนิยมเลือกซื้ อเพื่อ
นําไปติดก๊าซในรู ปแบบต่างๆ นัน่ เอง"รถยนต์มือสองที่ถูกเลือกเพื่อนําไปติดก๊าซมักจะเป็ นรถระดับราคากลางๆ
ซึ่ งเกิ ดจากการที่ปัจจุบนั หากนํารถใหม่ป้ายแดงหรื อรถที่ยงั ไม่พน้ วอร์ รันตี ไปติดตั้งก๊าซด้วยตนเอง ทางค่าย
รถยนต์จะถือว่าเป็ นการดัดแปลงเครื่ องยนต์และส่ งผลให้วอร์ รันตีซ่ ึ งส่ วนใหญ่คือ 3 ปี หรื อ 100,000 กิโลเมตรจะ
สิ้ นสุ ดลงทันที ทําให้รถมือสองเป็ นทางเลือกที่ลูกค้าสนใจนําไปติดก๊าซมากที่สุดโดยไม่ตอ้ งลังเลหรื อเสี ยดาย
อย่างไรก็ตามทางเลือกของผูซ้ ้ื อรถมือสอง ก็ยงั คงให้ความสําคัญกับผูป้ ระกอบการที่มีมาตรฐานและมีนโยบายที่
ชัดเจน ด้วยเหตุน้ ีทาํ ให้ยอดขายรถยนต์มือสองไม่ได้รับผลกระทบจากราคานํ้ามัน โดยในรอบ 5 เดือนแรกของปี นี้
มีตวั เลขขยายตัวขึ้นกว่า 10% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ที่ผา่ นมา
ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั จึงสนใจศึกษาถึง พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคต่อการเลือกซื้ อรถยนต์มือสอง ใน
เขตสวนหลวง จังหวัดกรุ งเทพมหานคร เนื่องด้วยเป็ นผูป้ ระกอบธุรกิจเกี่ยวกับรถยนต์มือสอง เพื่อนําผลจากการ
วิจยั นี้ ไปปรับกลยุทธ์ในการเพิม่ ยอดขาย และเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจการแข่งขันในปัจจุบนั
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพือ่ ศึกษาพฤติกรรมการซื้อรถยนต์มือสองของผูบ้ ริ โภค เขตสวนหลวง กรุ งเทพมหานคร
2. เพือ่ เปรี ยบเทียบพฤติกรรมการซื้อรถยนต์มือสองของผูบ้ ริ โภค จําแนกตามสถานภาพส่ วนบุคคล
สมมุติฐานของการวิจยั
พฤติกรรมการซื้อรถยนต์มือสองของผูบ้ ริ โภค จําแนกตามสถานภาพส่ วนบุคคล แตกต่างกัน
ขอบเขตของการวิจยั
การวิ จัย ครั้ งนี้ เป็ นการศึ ก ษาพฤติ ก รรมการซื้ อ รถยนต์มื อ สองของผู บ้ ริ โภค ในเขตสวนหลวง
กรุ งเทพมหานคร ซึ่งมีขอบเขตการศึกษา ดังนี้
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูบ้ ริ โภคที่มาเลือกซื้ อรถยนต์มือสองตามเต็นท์รถในเขตสวน
หลวง กรุ งเทพมหานคร จํานวน 7 เต็นท์
1) เต็นท์ O.A. Car Center ถ. พัฒนาการ สวนหลวง กรุ งเทพฯ 10250
2) เต็นท์ 54 ออโต้เซ็นเตอร์ ซ.พัฒนาการ 29 ถ. พัฒนาการ สวนหลวง กรุ งเทพฯ 10250
3) เต็นท์ Diamond Used Cars 140 ถ.พัฒนาการ สวนหลวง กรุ งเทพฯ 10250
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4) เต็นท์ P.M. Car Center ถนนพัฒนาการ สวนหลวง กรุ งเทพฯ 10250
5) เต็นท์ P.Motorsport Used Cars พัฒนาการ14 502/2 สวนหลวง กรุ งเทพฯ 10250
6) เต็นท์ LK used car ถ. พัฒนาการ สวนหลวง กรุ งเทพฯ 10250
7) เต็นท์ ตี๋เล็ก คาร์ดี 2148 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตประเวศ กรุ งเทพฯ 10250
โดยเลือกตัวอย่าง จากประชากร ที่มาซื้ อหรื อมาสอบถามรถยนต์มือสองทั้ง 7 เต็นท์ เฉลี่ยต่อเดื อน
ประมาณ 1,470 คน โดยหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 302 คน ได้จากตารางกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie
และ Morgan (1970, p.608)
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามที่สร้างขึ้นโดยมีข้ นั ตอนตามลําดับดังนี้
1. การศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจยั ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจยั ครั้งนี้
2. การจัดทําโครงสร้างของแบบสอบถาม ให้มีเนื้อหาครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจยั ครั้งนี้
แบบสอบถามมี 2 ส่ วนคือ
ส่ วนที่ 1 ข้อมู ลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จํานวน 6 ข้อ
ส่ วนที่ 2 พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคที่ส่งผลต่อการซื้ อรถยนต์มือสองได้แก่ 6Ws และ 1H จํานวน 20 ข้อ
ลักษณะของแบบสอบถาม เป็ นมาตราส่ วนประมาณค่า 5ระดับของลิเคิร์ท (Likert)
3. นําแบบสอบถามที่สร้ างขึ้นให้อาจารย์ที่ปรึ กษา การค้นคว้าอิสระมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรีได้
ตรวจสอบความสอดคล้องของเนื้ อ หา กับ จุ ด ประสงค์ก ารวิ จัย เป็ นการศึ ก ษาความเที่ ย งตรง (validity) ของ
แบบสอบถาม แล้วนํามาปรับปรุ งแก้ไข เพื่อให้คาํ ถามชัดเจนสามารถสื่ อความหมายได้ตรงประเด็นและเหมาะสม
ยิง่ ขึ้น
4. นําแบบสอบถามไปทดลอง ใช้ลูกค้าที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั จํานวน 30 คน แล้วนําข้อมูล
มาหาค่าความเชื่ อมัน่ (reliability) ของแบบสอบถามโดยใช้สูตรสัมประสิ ทธิ์ แอลฟาของครอนบัค (Cronbach’s
Alpha Coefficient) ได้ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.8071
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมู ล ผูว้ ิจัยได้ด ําเนิ นการเก็บ รวบรวมข้อมู ล ด้วยการขอความร่ ว มมื อจากกลุ่ ม
ตัวอย่าง ผูบ้ ริ โภคที่มาซื้ อรถยนต์มือสองในเขตสวนหลวง กรุ งเทพมหานคร โดยนําแบบสอบถามไปแจกให้กลุ่ม
ตัว อย่า งกรอกข้อ มู ล จํา นวน 302 ชุ ด และขอรั บ แบบสอบถามคื น ด้ว ยตนเอง โดยเก็ บ แบบสอบถามในช่ ว ง
มกราคม ถึง มีนาคม 2553 ได้รับแบบสอบถามคืนมา จํานวน 302 ชุด คิดเป็ นร้อยละ 100.00
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การวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถาม จะนํามาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ทุกชุ ด และนํามาลง
รหัส ประมวลผลข้อมูลโดยโปรแกรมสําเร็ จรู ป หาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ Ftest ดังนี้
1. วิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามโดยใช้ความถี่ และค่าร้อยละ (percentage)
2. วิเคราะห์พฤติกรรมการซื้ อรถยนต์มือสองของผูบ้ ริ โภค โดยใช้ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD)
3. เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ย ( X ) ของคะแนนพฤติกรรมการซื้ อรถยนต์มือสองของผูบ้ ริ โภคจําแนกตาม
สถานภาพส่วนบุคคลโดยใช้ t-test และ F-test
4. เปรี ยบเทียบพหุคูณ เพื่อทดสอบค่าเฉลี่ย ( X ) ของพฤติกรรมการซื้อรถยนต์มือสอง ของผูบ้ ริ โภค
จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน โดยใช้วิธีของ Least Significant Difference (LSD)
สรุปผลการวิจยั
1. ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย ร้อยละ 60.93 อายุ 25-35 ปี ร้อยละ 52.98 รองลงมา ตํ่า
กว่า 25 ปี ร้อยละ 29.47 สถานภาพโสด ร้อยละ 62.25 รองลงมา สมรส ร้อยละ 29.47 ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี ร้อย
ละ 58.61 รองลงมา สู งกว่าปริ ญญาตรี ร้อยละ 25.83 อาชี พรับจ้าง/บริ ษทั เอกชน ร้ อยละ 34.11 รองลงมา ธุ รกิจ
ส่ วนตัว ร้อยละ 31.79 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000-30,000 บาท ร้อยละ 46.03 รองลงมา ตํ่ากว่า 10,000 บาท ร้อย
ละ 21.52
2. วิเคราะห์ พ ฤติกรรมการซื้อรถยนต์ มือสองของผู้บริโภค จําแนกตามสถานภาพส่ วนบุคคล
ผูบ้ ริ โภคมีความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้ อรถยนต์มือสอง ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก
( X = 3.93) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน ดังนี้
ลักษณะของรถยนต์ มือสอง ผูบ้ ริ โภคมีความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.89) เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.64-4.20) ทุกรายการ คือ
1. การซื้อรถยนต์มือสอง สามารถเลือกยีห่ อ้ และรุ่ นที่ตอ้ งการได้ในราคาถูก
2. รถยนต์มือสองที่ขายโดยผูข้ ายเอง(รถบ้าน)จะมีสภาพดีกว่าเต็นท์รถ
3. รถจากเต็นท์มือสอง มักถูกกลัน่ กรองและบํารุ งรักษาดีพร้อมใช้
ซึ่งมีคา่ สอดคล้องกับเพศชาย และเพศหญิง อายุต่าํ กว่า 25 ปี , 25-35 ปี และ45 ปี ขึ้นไป สถานภาพ
โสด และสมรส ทุกระดับการศึกษา ทุกอาชีพ ทุกระดับรายได้
ช่ วงเวลาทีซ่ ื้อ ผูบ้ ริ โภคมีความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.93) เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.22-4.29) จํานวน 2 รายการ คือ
1. ช่วงที่รถตกรุ่ นทําให้ราคารถถูกลง
2. การซื้อรถมือสองเหมาะกับช่วงเวลาที่น้ าํ มันแพง เพราะสามารถนําไปติดตั้งแก๊สได้
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ซึ่ งมีค่าสอดคล้องกับเพศชาย และเพศหญิง ทุกระดับอายุ ทุกสถานภาพสมรส ทุกระดับ
การศึกษา ทุกอาชีพ ทุกระดับรายได้
สาเหตุในการซื้ อรถยนต์ ผูบ้ ริ โภคมีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.98) เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับมากที่สุด ( X = 4.59) จํานวน 1 รายการ คือ ต้องการความสะดวกสบาย
ซึ่ งมีค่าสอดคล้องกับเพศชาย และเพศหญิง ทุกระดับอายุ ทุกสถานภาพสมรส ทุกระดับ
การศึกษา ทุกอาชีพ ทุกระดับรายได้
การหาข้ อมูลรถยนต์ มือสอง ผูบ้ ริ โภคมีความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.52) เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.35) จํานวน 1 รายการ คือ นิตยสาร สื่ อสิ่ งพิมพ์
ซึ่ งมีค่าสอดคล้องกับเพศชาย และเพศหญิง ทุกระดับอายุ ทุกสถานภาพสมรส ทุกระดับ
การศึกษา ทุกอาชีพ ทุกระดับรายได้
ลักษณะของผู้ซื้ อรถยนต์ มือสอง ผูบ้ ริ โภคมีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 4.06)
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.36-4.42) จํานวน 2 รายการ คือ
1. ผูท้ ี่ยงั ขับรถไม่คล่อง
2. ผูม้ ีอายุนอ้ ยควรเริ่ มต้นด้วยการขับรถมือสอง
ซึ่งมีค่าสอดคล้องกับเพศชาย อายุ 25-35 ปี และ36-45 ปี สถานภาพโสด และสมรส การศึกษาสู ง
กว่าปริ ญญาตรี อาชี พรั บจ้าง/บริ ษทั เอกชน และธุ รกิจส่ วนตัว รายได้ 10,000-30,000 บาท และ 30,001-50,000
บาท
ผู้มีส่วนสนับสนุ นในการซื้ อรถยนต์ ผูบ้ ริ โภคมี ความคิดเห็ น โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X =
4.27) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับมากที่สุด ( X = 4.59) จํานวน 1 รายการ คือ ชื่อเสี ยงของเต็นท์
หรื อของบริ ษทั มีผลต่อการซื้อ
ซึ่งมีค่าสอดคล้องกับเพศชาย และเพศหญิง ทุกระดับอายุ ทุกสถานภาพสมรส การศึกษาปริ ญญา
ตรี และสูงกว่าปริ ญญาตรี ทุกอาชีพ รายได้ต่าํ กว่า 10,000 บาท, 10,000-30,000 บาท และ 50,000 บาทขึ้นไป
วิธีการเลือกซื้ อรถยนต์ ผูบ้ ริ โภคมีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.83) เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 4.34) จํานวน 1 รายการ คือ การทดลองขับรถมือสองมี
ความสําคัญต่อการตัดสิ นใจซื้อ
ซึ่ งมีค่าสอดคล้องกับเพศชาย และเพศหญิง อายุต่ าํ กว่า 25 ปี , 25-35 ปี และ 45 ปี ขึ้นไป
สถานภาพโสด และสมรส ทุกระดับการศึกษา ทุกอาชีพ ทุกระดับรายได้
3. การเปรีย บเทีย บค่ าเฉลี่ย ของคะแนนพฤติกรรมการซื้ อรถยนต์ มือสองของผู้บริโภค จําแนกตาม
สถานภาพส่ วนบุคคล
ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการซื้ อรถยนต์มือสองของผูบ้ ริ โภค จําแนก
ตามสถานภาพส่ วนบุคคล พบว่า พฤติ กรรมการซื้ อรถยนต์มือสองของผูบ้ ริ โภคที่ มี เพศต่ างกัน ในภาพรวม
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน ดังนี้
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ลักษณะของรถยนต์ มือสอง ผูบ้ ริ โภคที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จํานวน 1 รายการ คือ รถยนต์มือสองที่ขายโดยผูข้ ายเอง(รถบ้าน)จะมีสภาพดีกว่าเต็นท์รถ
และแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ รถจากเต็นท์มือสอง
มักถูกกลัน่ กรองและบํารุ งรักษาดีพร้อมใช้
ผูบ้ ริ โภคที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิ ติ เมื่ อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คื อ
รถยนต์มือสองที่ขายโดยผูข้ ายเอง(รถบ้าน)จะมีสภาพดีกว่าเต็นท์รถ
ช่ วงเวลาที่ซื้ อ ผูบ้ ริ โภคที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
สาเหตุในการซื้ อรถยนต์ ผูบ้ ริ โภคที่ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดื อนต่ างกัน มี ความคิดเห็น โดยรวม ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 จํานวน 1 รายการ คือ ต้องการความสะดวกสบาย
ลักษณะของผู้ ซื้ อรถยนต์ มื อสอง ผูบ้ ริ โภคเพศชาย และเพศหญิ ง มีความคิดเห็ น โดยรวม
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติ
ผูบ้ ริ โภคที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ รถยนต์มือสอง
เหมาะสมกับผูม้ ีรายได้นอ้ ย
ผูบ้ ริ โภคที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิ ติ เมื่ อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คื อ
รถยนต์มือสองเหมาะสมกับผูม้ ีรายได้นอ้ ย
อภิปรายผล

การศึกษาเรื่ อง พฤติกรรมการซื้ อรถยนต์มือสองของผูบ้ ริ โภค เขตสวนหลวง กรุ งเทพมหานคร ได้
ผลการวิจยั ที่สามารถนํามาอภิปรายผลดังนี้
1. ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย ร้อยละ 60.93 อายุ 25-35 ปี ร้อยละ 52.98 สถานภาพโสด ร้อย
ละ 62.25 ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี ร้ อยละ 58.61 อาชี พรับจ้าง/บริ ษทั เอกชน ร้ อยละ 34.11 มีรายได้เฉลี่ยต่ อ
เดือน 10,000-30,000 บาท ร้ อยละ 46.03 ซึ่ งมีค่าสอดคล้องกับงานวิจยั ของ รัชนี กร ณ พัทลุง (2548) การศึกษา
พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์จากเต็นท์รถยนต์มือสองในเขตบางนา ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคล คือ
เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ มีความสําคัญต่อการตัดสิ นใจซื้อรถยนต์จากเต็นท์รถยนต์มือสอง เมื่อผูบ้ ริ โภค
เลือกช่วงเลาที่เหมาะสม โดยผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย สําเร็ จการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี อาชีพพนักงาน/
ลูกจ้างในหน่วยงานเอกชน และมีรายได้ต่อเดือน 10,000 - 19,999 บาท และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ วรัตม์
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ปกรณ์ธนกิจ (2549 ) ศึกษาเรื่ อง พฤติกรรมการซื้ อและปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อรถยนต์นงั่ ส่ วนบุคคล
ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ผลการศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่างผูซ้ ้ื อและผูใ้ ช้รถยนต์นงั่ ส่ วนบุคคลในเขต
กรุ งเทพมหานคร ส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี อาชีพพนักงานเอกชน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
10,001-20,000 บาท และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ลาวรรณ ญาณปั ญญา (2551) ศึกษาเรื่ อง พฤติกรรมในการ
เลือกซื้อรถยนต์ใช้แล้วของผูบ้ ริ โภคในเขตอําเภอเมืองเชียงราย ผลการศึกษาพบว่า ผูท้ ี่ซ้ือรถยนต์ใช้แล้วส่ วนใหญ่
เป็ นเพศชาย มีอายุระหว่าง 26-40 ปี การศึกษาอยูใ่ นระดับปริ ญญาตรี ประกอบอาชีพธุรกิจส่ วนตัว
2. วิเคราะห์ พฤติกรรมการซื้อรถยนต์ มือสองของผู้บริโภค จําแนกตามสถานภาพส่ วนบุคคล
ผูบ้ ริ โภคมีความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้ อรถยนต์มือสอง ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก
( X = 3.93) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า พนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะของรถยนต์มือสอง ช่วงเวลา
ที่ซ้ือ สาเหตุในการซื้ อรถยนต์ การหาข้อมูลรถยนต์มือสอง ลักษณะของผูซ้ ้ื อรถยนต์มือสอง ผูม้ ีส่วนสนับสนุนใน
การซื้อรถยนต์ และวิธีการเลือกซื้ อรถยนต์ ( X = 3.89, 3.93, 3.98, 3.52, 4.06, 4.27 และ 3.83 ตามลําดับ) ซึ่ งมีค่า
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ชาตรี อินชัย (2551) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์ใช้แล้วของ
ผูบ้ ริ โภค ในอําเภอเมืองเชียงใหม่
ผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ ริ โภคในอําเภอเมืองเชียงใหม่ ตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์ใช้แล้วจากปั จจัยทางด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
ราคาและด้านการจัดจําหน่ายอยู่ในระดับมาก โดยพบว่าปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อผูบ้ ริ โภคมากที่สุดในการตัดสิ นใจ
เลือกซื้ อรถยนต์ใช้แล้ว 3 อันดับแรก ซึ่ งเป็ นปั จจัยทางด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่ อันดับที่หนึ่ ง คือรถยนต์ใช้แล้วที่มี
ความปลอดภัยสู ง ในการขับขี่ อันดับที่สอง คือ รถยนต์ที่ช่วยประหยัดนํ้ามันในการเดินทาง และอันดับที่สาม คือ
รถยนต์ที่มีการควบคุมการขับได้ง่าย
3. การเปรีย บเทีย บค่ าเฉลี่ย ของคะแนนพฤติกรรมการซื้ อรถยนต์ มือสองของผู้บริโภค จําแนกตาม
สถานภาพส่ วนบุคคล
ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการซื้ อรถยนต์มือสองของผูบ้ ริ โภค จําแนก
ตามสถานภาพส่ วนบุคคล พบว่า พฤติ กรรมการซื้ อรถยนต์มือสองของผูบ้ ริ โภคที่ มี เพศต่ างกัน ในภาพรวม
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน ดังนี้
ลักษณะของรถยนต์ มือสอง ผูบ้ ริ โภคที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ช่ วงเวลาที่ซื้ อ ผูบ้ ริ โภคที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05
ลักษณะของผู้ซื้ อรถยนต์ มื อสอง ผูบ้ ริ โภคเพศชาย และเพศหญิง มี ความคิดเห็ น โดยรวม
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ซึ่ งมีค่าสอดคล้องกับงานวิจยั ของ มนัสนันท์ เธี ยรสว่างคุณ (2546) ศึกษารื่ อง พฤติกรรมการ
เปิ ดรั บข้อมูลข่าวสารของผูบ้ ริ โภครถยนต์มือสองในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่พบว่า ผูท้ ี่มีอายุแตกต่างกัน มี
พฤติกรรมการใช้ประโยชน์ขอ้ มูลข่าวสารการตลาดแบบบูรณาการแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01
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ข้ อเสนอแนะ
1. ข้อมูลที่ได้จากการวิจยั บริ ษทั ควรพัฒนาลักษณะของรถยนต์มือสอง เพื่อนําข้อมูลที่ได้จากการวิจยั
มาใช้ในการปรับปรุ งให้สามารถตอบสนองพฤติกรรมการเลือกซื้อรถยนต์มือสองของผูบ้ ริ โภคได้อย่างดียงิ่ ขึ้น
2. บริ ษทั ควรศึกษาปั ญหาสําคัญในช่วงเวลาที่ซ้ื อของผูบ้ ริ โภค เพื่อช่วยลดปั ญหาที่เกิดขึ้นและทําให้
ผูบ้ ริ โภคตัดสิ นใจซื้อรถยนต์มือสองได้อย่างมีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น
3. บริ ษทั ควรคํานึกถึงลักษณะของผูซ้ ้ือรถยนต์มือสอง เพราะผูบ้ ริ โภคที่มีเพศต่างกัน มีพฤติกรรมและ
การตัดสิ นใจการเลือกซื้อรถยนต์มือสองแตกต่างกัน
บรรณานุกรม
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การมีส่วนร่ วมในการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม : กรณีศึกษา เกษตรกรลูกค้าธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร จังหวัดสมุทรปราการ*
Participation in Environmental Conservation : Case Study the Samutprakarn
Bank for Agriculture and Agricultural Co-operatives’s farmer Customers
นางสาวนันทพร ชูจนั ทร์**
Ms. Nantaporn Choojan
บทคัดย่อ
การวิจยั การมีส่วนร่ วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม : กรณี ศึกษา เกษตรกรลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร จังหวัดสมุทรปราการ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับการมีส่วนร่ วมในการอนุรักษ์
สิ่ ง แวดล้อ มของเกษตรกรลู ก ค้า ธนาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ์ ก ารเกษตร จั ง หวัด สมุ ท รปราการ
2) ระดับปั ญหาอุปสรรคในการมีส่วนร่ วมในการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมของเกษตรกรลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร จังหวัดสมุทรปราการ 3) เปรี ยบเทียบระดับการมีส่วนร่ วมและปั ญหาอุปสรรคในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเกษตรกรลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดสมุทรปราการ ตาม
ตัวแปรภูมิหลังของเกษตรกรลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดสมุทรปราการ ได้แก่
เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพในกลุ่มสังคม ประเภทของอาชีพ รายได้ต่อเดือน ระยะเวลาในการเป็ นสมาชิก
ของธนาคาร วัตถุประสงค์ในการกูเ้ งิน จํานวนเงินที่กูไ้ ด้ และการได้รับข้อมูลข่าวสารการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
โดยมีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้จาํ นวนทั้งสิ้ น 400 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถามที่ผวู ้ ิจยั
สร้างขึ้น มีค่าความเชื่ อมัน่ เท่ากับ 0.94 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ คารอยละ ค่าเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน สถิติเพื่อการทดสอบคือ ค่าทีและค่าเอฟ
ผลการวิจยั พบว่า 1) ระดับการมีส่วนร่ วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเกษตรกรลูกค้า ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดสมุทรปราการ พบว่าโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก 2) ระดับปั ญหาและ
อุปสรรคของการมีส่วนร่ วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเกษตรกร ลูกค้า ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร จังหวัดสมุทรปราการ พบว่าอยู่ในระดับมาก 3) ผลการเปรี ยบเทียบระดับการมีส่วนร่ วมอนุรักษ์
สิ่ งแวดล้อมและปั ญหาอุปสรรคในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเกษตรกร จําแนกตาม เพศ พบว่ามีความแตกต่าง
กันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในขณะที่ระดับการมีส่วนร่ วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและปั ญหาอุปสรรค
ในการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมของเกษตรกร จําแนกตาม อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพในกลุ่มสังคม รายได้ต่อ
เดือน ประเภทของอาชีพ ระยะเวลาในการเป็ นสมาชิกของธนาคาร วัตถุประสงค์ในการกูเ้ งิน จํานวนเงินที่กูไ้ ด้
และการได้รับข้อมูลข่าวสารการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พบว่าไม่มีความแตกต่างกัน
*
**

บทความวิทยานิพนธ์
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
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Abstract
The objectives of this work were 1) to study factors influencing on the 2) level of and 3) the problem
and barriers of the Samutprakarn Bank for Agriculture and Agricultural Co-operatives’s farmer customers in
environmental conservation and 4) to compare the level of farmer of the Samutprakarn Bank for Agriculture
and Agricultural Co-operatives’s farmer customers in environmental conservation, with different background
variety including gender, age, education, monthly income, occupation, information obtaining, period of being
the Samutprakarn Bank for Agriculture and Agricultural Co-operatives’s farmer customers, objective of loan
and period of farmer occupation. Although population of the Samutprakarn Bank for Agriculture and
Agricultural Co-operatives’s farmer customers taking out bank loan for agriculture were 7,475 persons, 400
customers were sampled for the study. A questionnaire with confidential level of 0.94, created by researcher
was used as a tool of this work. Collection data were statistically analysed by t-test and F-test.
The result showed that gender influenced on participation of the Samutprakarn Bank for Agriculture
and Agricultural Co-operatives’s farmer customers in environmental conservation. The participation of the
farmers, and the problems and barriers of farmer’s participation were high. A comparison of participation level
in environmental conservation indicated that gender had a significant effect whereas age, education, monthly
income, occupation, information obtaining, period of being the Samutprakarn Bank for Agriculture and
Agricultural Co-operatives’s farmer customers, objective of loan and period of famer occupation did not
significantly.
ความนํา
ช่วงทศวรรษที่ผ่านมาความเสื่ อมโทรมของสิ่ งแวดล้อมเป็ นปั ญหาของโลก และหลายประเทศ ปั ญหา
สิ่ งแวดล้อมได้ทวีความรุ นแรงเพิ่มสู งขึ้น ประเทศต่างๆ เหล่านั้นจําเป็ นต้องตระหนักถึงอันตรายที่ส่งผลกระทบ
ต่อมนุ ษย์ชาติ เพิ่มมากขึ้น และต้องมีมาตรการที่จัดการสิ่ งแวดล้อมภายในประเทศของตนให้เหมาะสมภายใต้
ขีดจํากัดในประเทศนั้นๆ เพือ่ สร้างความเจริ ญอย่างต่อเนื่อง ส่ งผลต่อประโยชน์ต่อโลกอย่างยัง่ ยืน
ประเทศไทยในอดีตเป็ นประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติอย่างอุดมสมบูรณ์ จึงส่ งผลให้ประชากรมีการ
ดํารงชี วิตที่ดีแต่ผลจากการพัฒนาด้านเศรษฐกิจที่มิได้คาํ นึ งถึงผลกระทบทางสิ่ งแวดล้อมมากเท่าที่ควร ทําให้มี
การใช้ทรั พยากรธรรมชาติอย่างฟุ่ มเฟื อย ในที่สุดทรั พยากรธรรมชาติร่อยหรอลงและเสื่ อมโทรมอย่างรวดเร็ ว
ก่อให้เกิดปั ญหาต่างๆ ตามมาอย่างมากมาย จากสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของไทยในปั จจุบนั พบว่าอยูใ่ นขั้นวิกฤต
ก่ อให้เกิ ดปั ญหาต่างๆ และมลพิษมากมายซึ่ งบางอย่างเกิ ดจากการพัฒ นาของตามนโยบายของรั ฐและเอกชน
บางอย่างเกิดจากการบริ โภคของประชาชน จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การเพิ่มขึ้นของประชากรทําให้มี
การนําทรัพยากรมาใช้อย่างมากมายและไม่คาํ นึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสิ่ งแวดล้อม ในที่สุดผลกระทบนั้นก็
จะย้อนกลับเข้าสู่มวลมนุษย์โดยหลีกเลี่ยงไม่ได้ท้ งั ทางตรงและทางอ้อม
ปั ญหาสิ่ งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปั จจุบนั เป็ นปั ญหาใหญ่ที่ทุกคนต้องร่ วมมือกันและช่วยกันแก้ไข จึงมีการ
ร่ ว มมื อ กัน ทั้ง ภาครั ฐ และเอกชนเพื่ อ แก้ไ ขปั ญ หาสิ่ ง แวดล้อ ม เช่ น การกํา หนดให้ มี ก ารรั บ รองมาตรฐาน
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ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่ งแวดล้อม (ISO 14001) มาตรการจัดการสิ่ งแวดล้อม
การประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อม การตรวจสอบด้านสิ่ งแวดล้อม การจัดการสิ่ งแวดล้อมในหน่วยงานที่ผลิต การ
ประเมิ นวงจรผลิ ตภัณฑ์และฉลากเขียวสิ่ งแวดล้อมเพื่อเป็ นเครื่ องมื อในการตัด สิ นใจเลื อกซื้ อผลิ ต ภัณฑ์และ
บริ การต่างๆ ที่มีคุณภาพและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมในอนาคต
จัง หวัด สมุ ท รปราการนับ ได้ว่ า เป็ นเมื อ งที่ มี ค วามเจริ ญทางด้า นเศรษฐกิ จ ทั้ง ในด้า นการเกษตร
อุตสาหกรรม การคมนาคม การท่องเที่ยว และมีความหนาแน่นของประชากรมากเนื่ องจากการย้ายถิ่นที่อยู่อาศัย
ของประชากรเพื่อมาประกอบอาชีพ และมีขนบธรรมเนียม ประเพณี วฒั นธรรมท้องถิ่นที่ที่ดีงาม ซึ่งปั จจุบนั กําลัง
ประสบปั ญหาสิ่ งแวดล้อมเช่ นเดี ยวกันกับเมื องใหญ่ๆ ของประเทศเช่ นกัน ไม่ว่าจะเป็ นปั ญหาอากาศเป็ นพิษ
ปั ญหาขยะมูลฝอย ปั ญหานํ้าเน่ าเสี ยและการขาดแคลนพลังงาน นอกจากนั้นความอุดมสมบูรณ์ของทรั พยากร
การเกษตรลดลง ความเสื่ อมโทรมของสิ่ งแวดล้อมเริ่ มปรากฏให้เห็นเป็ นรู ปธรรมมากขึ้น สาเหตุของปั ญหาคือ
การขยายตัวของเมือง การเพิ่มขึ้นของพลเมือง ความเจริ ญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และการขยาย
ธุ รกิจโรงงานอุตสาหกรรม ในการแก้ไขปั ญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นนั้นจะต้องได้รับความร่ วมมือจากหลายๆ ฝ่ ายที่จะ
ช่วยกันแก้ไขอย่างจริ งจัง เช่น การรณรงค์ให้ช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การเผยแพร่ ข่าวสารเพื่อการมีส่วนร่ วมใน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหรื อการคิดค้นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น การแนะนําการใช้น้ าํ จุลินทรี ยซ์ ่ ึ ง
เป็ นสิ่ งที่ได้จากธรรมชาติ แทนนํ้ายาสารเคมีซ่ ึ งเป็ นทางเลือกให้กบั เกษตรกรและประชาชนที่มีความตระหนักใน
ปั ญหาสิ่ งแวดล้อม และเพือ่ ช่วยเหลือสังคมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้ยงั่ ยืนตลอดไป
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็ นหน่วยงานหนึ่ งที่ให้ความสําคัญในการ
แก้ไขปั ญหาสิ่ งแวดล้อม เนื่ องจากเป็ นหน่ วยงานที่ให้สินเชื่ อแก่เกษตรกรเพื่อนําไปประกอบกิจกรรมทางการ
เกษตร กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่ องกับการเกษตร การพัฒนาความรู ้และคุณภาพชี วิต ซึ่ งอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ดังนั้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 เป็ นต้นมา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรได้ ก ํ า หนดมาตรการในการให้ สิ นเชื่ อ ควบคู่ ก ั บ การส่ งเสริ มให้ เ กษตรกรมี ก ารอนุ รั ก ษ์
ทรั พยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้อม และงดการให้สิน เชื่ อในโครงการที่ มี แนวโน้ม ว่า จะทํา ลายทรั พ ยากร
ธรรมชาติ เช่ น การบุกรุ กป่ าชายเลน การทําลายป่ าไม้ โดยมุ่งที่ จะเป็ นธนาคารเพื่อดู แลและรั กษาสิ่ งแวดล้อม
(green bank)ในอีก 10 ปี ข้างหน้า โดย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จะมีส่วนร่ วมในการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่ งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืนด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรและการบริ การที่ลดและ
ไม่ส่งเสริ มการทําลายธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม รวมถึงการสนับสนุนบทบาทองค์กรเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง
และมีส่วนร่ วมในธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มากขึ้น
ผูว้ ิจยั จึ งมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ ยวกับการมีส่วนร่ วมในการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมของเกษตรกรลูกค้า
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาการประกอบ
อาชีพ และแนวทางการมีส่วนร่ วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่จะเกิดประโยชน์ต่อสังคมให้มากที่สุด
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่ วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเกษตรกรลูกค้า ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร จังหวัดสมุทรปราการ
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2. เพือ่ ศึกษาระดับปัญหาและอุปสรรคของการมีส่วนร่ วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเกษตรกรลูกค้า
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดสมุทรปราการ
3. เพื่อเปรี ยบเทียบระดับการมีส่วนร่ วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและปั ญหาอุปสรรคในการอนุรักษ์
สิ่ งแวดล้อมของเกษตรกรลูกค้า ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดสมุทรปราการ ตามตัวแปร
ภูมิหลังต่างกัน อันได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพในกลุ่มสังคม ประเภทของอาชี พ รายได้ต่อเดือน
ระยะเวลาในการเป็ นสมาชิกของธนาคาร วัตถุประสงค์ในการกูเ้ งิน จํานวนเงินที่กไู้ ด้ และการได้รับข้อมูลข่าวสาร
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
สมมติฐานการวิจยั
จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกรอบแนวคิดในการวิจยั ผูว้ ิจยั ได้นาํ มา
ตั้งสมมติฐานในการวิจยั ดังนี้
1. เกษตรกรลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดสมุทรปราการ ที่มีเพศ อายุ
ระดับการศึกษา สถานภาพในกลุ่มสังคม ประเภทของอาชี พ รายได้ต่อเดื อน ระยะเวลาในการเป็ นสมาชิ กของ
ธนาคาร วัตถุประสงค์ในการกูเ้ งิน จํานวนเงินที่กไู้ ด้ และการได้รับข้อมูลข่าวสารการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ต่างกัน
มีส่วนร่ วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่างกัน
2. เกษตรกรลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดสมุทรปราการ ที่มีเพศ อายุ
ระดับการศึกษา สถานภาพในกลุ่มสังคม ประเภทของอาชี พ รายได้ต่อเดื อน ระยะเวลาในการเป็ นสมาชิ กของ
ธนาคาร วัตถุประสงค์ในการกูเ้ งิน จํานวนเงินที่กไู้ ด้ และการได้รับข้อมูลข่าวสารการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ต่างกัน
มีปัญหาอุปสรรคในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่างกัน
เครื่ องมือในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั สร้างแบบสอบถาม (questionnaire) แบบสอบถามประกอบด้วย 3
ส่วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 เป็ นข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม มีลกั ษณะเป็ นแบบตรวจสอบรายการ (checklist) ซึ่ง
ถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพในกลุ่มสังคม ประเภทของอาชีพ รายได้ ระยะเวลาที่เป็ นสมาชิก
วัตถุประสงค์ในการกูเ้ งิน จํานวนเงินที่กไู้ ด้ และการได้รับข้อมูลข่าวสารการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ส่ วนที่ 2 เป็ นข้อคําถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่ วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเกษตรกรลูกค้า ธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดสมุทรปราการ มีลกั ษณะเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (rating
scale) 5 ระดับ ตามแบบของลิเคิร์ต (Likert’s Scale)
ส่ วนที่ 3 เป็ นข้อคําถามเกี่ยวกับปั ญหาและอุปสรรคในการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมของเกษตรกรลูกค้า
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดสมุทรปราการ มีลกั ษณะเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า
(rating scale) 5 ระดับ ตามแบบของลิเคิร์ต (Likert’s Scale)
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ส่ ว นที่ 4 เป็ นคํา ถามเกี่ ย วกับ ข้อ เสนอแนะเพิ่ ม เติ ม ของผูต้ อบแบบสอบถาม มี ล กั ษณะเป็ นคํา ถาม
ปลายเปิ ด เพื่อให้เกษตรกรลูกค้า ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดสมุทรปราการ แสดงความ
คิดเห็นได้โดยเสรี
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การรวบรวมข้อมูลในการวิจยั ได้ดาํ เนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. เมื่ อได้จ าํ นวนตัวอย่างในแต่ ละอําเภอแล้ว จะแจกแบบสอบถามให้เกษตรกรลู กค้าธนาคารเพื่ อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในแต่ละอําเภอ โดยการสุ่ มตัวอย่างจากผูม้ าใช้บริ การของธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ.2552 จนครบจํานวน 400 ราย ในพื้นที่ท้ งั 3 อําเภอ
2. ผูว้ ิจยั ทําความเข้าใจและอธิ บายให้ผชู ้ ่ วยวิจยั ได้ทราบถึงโครงสร้างของแบบสอบถาม และลักษณะ
ของข้อคําถาม รวมทั้งพื้นที่ที่จะทําการเก็บข้อมูล และวิธีการเก็บข้อมูล
3. ผูว้ ิจยั และผูช้ ่วยวิจยั เดินทางไปเก็บข้อมูลจากเกษตรกรโดยตรงทุกพื้นที่ที่ทาํ การวิจยั พร้อมทั้งชี้แจง
ความมุ่งหมายของการวิจยั แนวทางการตอบแบบสอบถาม ทั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ขอรับแบบสอบถามคืน ด้วยตนเอง
การวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิติทใี่ ช้
แบบสอบถามที่ ใ ช้ใ นการวิ จัย มี จ าํ นวนทั้ง สิ้ น 400 ฉบับ จํา แนกตามจํา นวนกลุ่ ม ตัว อย่าง ในพื้ น ที่
เป้าหมายตามที่กาํ หนดไว้ ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้แบบสอบถามคืน 400 ฉบับ คิดเป็ นร้อยละ 100.00 หลังจากที่ดาํ เนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจนเสร็ จสิ้ นแล้ว ผูว้ ิจยั นําข้อมูลที่ ได้มาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป ซึ่ งสถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล มีดงั นี้
1. ข้อมูลเกี่ ยวกับสถานภาพทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติเชิ งพรรณนา
(Descriptive Statistics) ได้แก่ สถิติ การแจกแจงความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) เพื่ออธิบายถึง
ลักษณะส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพในกลุ่มสังคม อาชีพหลัก
ทางการเกษตร รายได้จากการประกอบอาชี พ ระยะเวลาที่เป็ นสมาชิ กของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร จังหวัดสมุทรปราการ จํานวนเงินที่กไู้ ด้ และการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
2. ข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่ วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเกษตรกรลูกค้า ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร จังหวัดสมุทรปราการ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) จากนั้นแปลผลเป็ นระดับการมีส่วนร่ วม
3. ข้อมูลเกี่ยวกับปั ญหาอุปสรรคในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเกษตรกรลูกค้า ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์ การเกษตร จังหวัดสมุ ทรปราการ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) แล้วแปลผลเป็ นระดับปัญหาอุปสรรค
4. การเปรี ยบเทียบการมีส่วนร่ วมและปั ญหาอุปสรรคในการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมของเกษตรกรลูกค้า
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดสมุทรปราการ ใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic)
ได้แก่ ค่าสถิติ t-test ทดสอบ สําหรับตัวแปร เพศ สถานภาพในกลุ่มสังคม และประสบการณ์การได้รับข้อมูล
ข่าวสารด้านสิ่ งแวดล้อม และ F-test เพื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างตัวแปรอิสระ คือ อายุ ระดับการศึกษา
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อาชีพหลักทางการเกษตร รายได้จากการประกอบอาชี พ ระยะเวลาที่เป็ นสมาชิกของธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร จังหวัดสมุทรปราการ และจํานวนเงินที่กไู้ ด้
สรุปผลการวิจยั
1. การมีส่วนร่ วมในการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมของเกษตรกร ลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า ในภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า การมีส่วน
ร่ ว มที่ มี ค่า เฉลี่ ย สู ง สุ ด ได้แก่ การร่ ว มกันขุด ลอกคูค ลองที่ ต้ื น เขิ น รองลงมาได้แ ก่ การขอความร่ ว มมื อ หรื อ
คําแนะนําเกี่ ยวกับการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมจากผูน้ าํ ชุ มชน การจัดการบํารุ งรั กษาและการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติโดยคํานึ งถึงผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต การร่ วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบริ เวณที่พกั อาศัย
การร่ วมมื อ กั น ปลู ก ต้ น ไม้ ใ นวั น สํ า คั ญ ต่ า งๆ ส่ วนการมี ส่ วนร่ วมที่ มี ค่ า เฉลี่ ย น้ อ ยที่ สุ ด คื อ การนํ า
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณภาพคล้ายกันมาปรับปรุ งใช้แทนกัน
2. ปัญหาและอุปสรรคในการมีส่วนร่ วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเกษตรกร ลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์ การเกษตร จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า ในภาพรวม มี ปัญหาและอุปสรรคอยู่ในระดับมาก เมื่ อ
พิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ปั ญหาและอุปสรรคซึ่ งมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดได้แก่ กฎเกณฑ์หรื อมาตรการที่กาํ หนดไว้ไม่
เด็ดขาดเพียงพอ รองลงมาได้แก่ การไม่มีงบประมาณในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ข่าวสารประโยชน์ในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้ทวั่ ถึง การไม่มีสถานที่ดาํ เนิ นงานที่เป็ นจุดศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลและเผยแพร่
ข่าวสาร การไม่มีผูน้ าํ ที่ มีวิสัยทัศน์เพื่อดู แลสิ่ งแวดล้อมอย่างจริ งจัง และเกษตรกรยังนิ ยมใช้ปุ๋ยเคมีมากกว่าปุ๋ ย
ชีวภาพ ส่ วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ โรงงานอุตสาหกรรมปล่อยนํ้าเสี ยและสารเคมีลงสู่แม่น้ าํ
3. เปรี ยบเทียบการมีส่วนร่ วมและปั ญหาอุปสรรคในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายในกลุ่มของเกษตรกร
ลูกค้า ธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า
3.1 เพศ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกัน มีส่วนร่ วมและปั ญหาอุปสรรคในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3.2 อายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุต่างกัน มีส่วนร่ วมและปัญหาอุปสรรคในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3.3 ระดับการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีส่วนร่ วมและปัญหาอุปสรรคใน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3.4 สถานภาพในกลุ่มสังคม พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพในกลุ่มสังคมต่างกัน มีส่วนร่ วมและ
ปัญหาอุปสรรคในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3.5 ประเภทของอาชี พ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ มีประเภทอาชี พที่ ต่างกัน มี ส่วนร่ วมและปั ญหา
อุปสรรคในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3.6 รายได้จากการประกอบอาชีพต่อเดือน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้จากการประกอบอาชีพต่อ
เดือนที่ต่างกัน มีส่วนร่ วมและปั ญหาอุปสรรคในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05
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3.7 ระยะเวลาที่เป็ นสมาชิกของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่
มี ระยะเวลาที่ เป็ นสมาชิ กของธนาคารที่ ต่างกัน มี ส่วนร่ วมและปั ญหาอุปสรรคในการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมไม่
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3.8 วัตถุประสงค์ในการกูเ้ งิน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีวตั ถุประสงค์ในการกูเ้ งินต่างกัน มีส่วนร่ วม
และปัญหาอุปสรรคในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3.9 จํานวนเงินที่กไู้ ด้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีจาํ นวนเงินที่กไู้ ด้ต่างกัน มีส่วนร่ วมและปั ญหาอุปสรรค
ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3.10 การได้รับข้อมูลข่าวสารการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อม พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์ที่เคย
ได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่างกัน มีส่วนร่ วมและปั ญหาอุปสรรคในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไม่
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทาสถิติที่ระดับ 0.05
อภิปรายผล
ผลจากการศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ ผูว้ ิจยั สามารถนํามาอภิปรายผลได้ ดังต่อไปนี้
1. การมีส่วนร่ วมในการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมของเกษตรกร ลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า เกษตรกรมีส่วนร่ วมในระดับมาก ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ วารุ ณี
พิมพา (2545, บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการดําเนิ นงานด้านสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งพบว่า
ประชาชนในชุ มชนมี ส่วนร่ ว มในระดับมาก และพบว่า การเป็ นสมาชิ กกลุ่ มในชุ มชน การเข้าร่ วมกิ จกรรม
ทางด้านสิ่ งแวดล้อม ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการเมืองน่าอยู่ และความตระหนักต่อปั ญหาสิ่ งแวดล้อมเป็ นปั จจัย
ที่มีผลต่อการมีส่วนร่ วมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ที่เป็ นเช่นนี้อาจเป็ นเพราะเกษตรกรมีอาชีพที่ตอ้ ง
เกี่ ย วข้องและพึ่งพาสิ่ งแวดล้อมตามธรรมชาติ ดังนั้น ถ้าเกษตรกรไม่ให้ความสําคัญกับการมี ส่วนร่ วมในการ
อนุ รักษ์สิ่งแวดล้อม ย่อมทําให้สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติถูกทําลายไป และส่ งผลให้เกษตรกรอาจได้รับความ
เดือดร้อนและผลกระทบต่อการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต
2. ปั ญหาและอุปสรรคของการมีส่วนร่ วมในการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมของเกษตรกรลูกค้าธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่ งพบว่า มีปัญหาและอุปสรรคอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาในรายละเอียด ก็พบว่า กฎเกณฑ์หรื อมาตรการที่กาํ หนดไว้ไม่เด็ดขาดเพียงพอเป็ นปั ญหาอุปสรรคที่มี
ค่าเฉลี่ยสู งสุ ด ส่ วนการที่โรงงานอุตสาหกรรมปล่อยนํ้าเสี ยและสารเคมีลงสู่ แม่น้ าํ มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุ ด ซึ่ งสอดคล้อง
กับผลการวิจยั ของ สุ ทศั น์ กีฬาแปง (2544, บทคัดย่อ) ที่ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่ วมของประชาชนใน
โครงการพัฒนาป่ าชุมชน อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่ งพบว่า มีปัญหาด้านประชาชนขาดความรู ้ความ
เข้าใจ ขาดงบประมาณในการสนับสนุน และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ปรารถนา ปรี ชาลัย (2545, บทคัดย่อ)
ที่ศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการมี ส่วนร่ วมของประชาชนท้องถิ่นในการจัดการสิ่ งแวดล้อม พบว่า ปั ญหาและ
อุปสรรคที่มีผลต่อการมีส่วนร่ วม คือ ประชาชนยังไม่ตระหนักในปั ญหา จึงไม่เห็นความสําคัญของสิ่ งแวดล้อม
และควรสนับสนุนให้ประชาชนมีตาํ แหน่งและบทบาทในการรับผิดชอบที่ชดั เจน ที่เป็ นเช่นนี้ อาจเป็ นเพราะผูท้ ี่
มีอาํ นาจหรื อผูท้ ี่ควบคุมกฎเกณฑ์และระเบียบข้อบังคับต่างๆ ไม่ปฏิบตั ิจริ งจังกับผูท้ ี่กระทําความผิด และหัวหน้า
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กลุ่มหรื อหัวหน้าชุมชนที่เกี่ยวข้องไม่ได้เผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารให้สมาชิกหรื อคนในชุมชน จึงทําให้คนในชุมชน
ไม่ได้รับทราบถึงปั ญหาและอุปสรรคอย่างแท้จริ ง
3. เปรี ยบเทียบการมีส่วนร่ วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและปั ญหาอุปสรรคในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ของเกษตรกรลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดสมุทรปราการ ตามตัวแปรภูมิหลัง
ต่างกัน อันได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพในกลุ่มสังคม รายได้ ประเภทของอาชีพ ระยะเวลาในการ
เป็ นสมาชิ กของธนาคาร จํานวนเงินที่กูไ้ ด้ และการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อม พบว่า
เกษตรกรลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดสมุทรปราการ ที่มีเพศต่างกัน มีส่วนร่ วมใน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและมีปัญหาอุปสรรคในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ส่ วน อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพในกลุ่มสังคม ประเภทของอาชี พ รายได้ต่อเดือน ระยะเวลาใน
การเป็ นสมาชิกของธนาคาร วัตถุประสงค์ในการกูเ้ งิน จํานวนเงินที่กูไ้ ด้ และการได้รับข้อมูลข่าวสารการอนุรักษ์
สิ่ งแวดล้อมที่ ต่างกัน ไม่มีผลต่ อการมี ส่วนร่ วมในการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมและปั ญหาอุปสรรคในการอนุ รักษ์
สิ่ งแวดล้อมของเกษตรกร ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ทรงพล แสงประกาย (2544, บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษา
พฤติกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมของประชาชนในท้องถิ่น : กรณี ศึกษา บึงบอระเพ็ด
จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า เพศ มีผลต่อพฤติกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ส่ วนอายุ อาชีพ
รายได้ สถานภาพทางสังคม และระยะเวลาที่อยู่อาศัยไม่มีผลต่อพฤติกรรมการอนุรักษ์ทรั พยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม ที่ เป็ นเช่ นนี้ อาจเป็ นเพราะหัวหน้าครอบครั วซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย เป็ นผูม้ ีหน้าที่หลักในการ
ประกอบอาชีพและหารายได้ เพื่อนํามาเป็ นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในครอบครัว ซึ่งการประกอบอาชีพทางการเกษตรนั้น
ต้องพึ่งพาอาศัยสิ่ งแวดล้อมตามธรรมชาติ ทําให้เพศชายได้รับรู ้ถึงสภาพสิ่ งแวดล้อมและปั ญหาอุปสรรคในการ
อนุ รั ก ษ์สิ่ งแวดล้อ ม มากกว่า เพศหญิ ง ที่ เ ป็ นสมาชิ ก ในครอบครั ว และส่ ว นใหญ่เ ป็ นแม่ บ า้ น มี หน้า ที่ ดู แ ล
ครอบครัว เป็ นหลักมากกว่าภาระหน้าที่ในการประกอบอาชีพทางการเกษตร
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะต่ อ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร จังหวัดสมุทรปราการ และหน่ วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้ อง
1.1 การศึกษาในครั้งนี้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดสมุทรปราการ ควร
ส่ งเสริ มให้เกษตรกรเกิดความร่ วมมือในการดําเนิ นงานอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อม โดยการจัดตั้งกลุ่มและร่ วมกันทํา
กิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ สิ่ ง แวดล้อมเพิ่ม ขึ้ น มี การประชาสัมพันธ์ใ ห้ข อ้ มู ลข่าวสารกับ ประชาชนอย่างทั่ว ถึ ง
สนับสนุนงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ให้เกษตรกรดําเนิ นกิจกรรมที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และควรส่ งเสริ ม
โอกาสในการเข้ามามีส่วนร่ วมในการดําเนินงานด้านสิ่ งแวดล้อมมากขึ้น
1.2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรหาวิธีในการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มการพัฒนาสังคม ด้านการอนุ รักษ์
สิ่ งแวดล้อมให้สูงขึ้น เพื่อให้ประชาชนเกิดความรักความผูกพันต่อสังคมที่ตนเองอาศัยอยู่ เช่น การจัดกิจกรรม
ส่งเสริ มให้สมาชิกในสังคมมีการสํารวจปัญหาสิ่ งแวดล้อม ทําการวางแผนแก้ไขปั ญหาสิ่ งแวดล้อมและร่ วมกันลง
มือปฏิบตั ิเพือ่ แก้ไขปัญหาสิ่ งแวดล้อม เป็ นต้น
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1.3 การจัดกิ จกรรมส่ งเสริ มให้ครอบครั วทําหน้าที่ อบรมสมาชิ กที่ เกิ ดมาใหม่ให้รู้จกั การอนุ รักษ์
สิ่ งแวดล้อม เช่ น การจัดกิ จกรรมส่ งเสริ มให้สมาชิ กในสังคมรู ้ จักอดออม และรู ้ จักการใช้สอยทรั พยากรและ
สิ่ งแวดล้อมอย่างประหยัด และเกิ ด ประโยชน์สูง สุ ด ซึ่ งจะส่ งผลต่ อการรั กษาสิ่ งแวดล้อมของสัง คมให้มี
ประสิ ทธิภาพมากขึ้น
2. ข้ อเสนอแนะสํ าหรับการทําวิจยั ในครั้งต่ อไป
2.1 ควรมีการศึกษาวิจยั การมีส่วนร่ วมในการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมของเกษตรกรลูกค้าธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในจังหวัดอื่นๆ นอกเหนือจากจังหวัดสมุทรปราการ
2.2 ควรมีการวิจยั ถึงตัวชี้ วดั การมีส่วนร่ วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเกษตรกรและประชาชน
กลุ่มอื่นๆ ตลอดจนพัฒนาการมีส่วนร่ วมในการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมของประชาชนกลุ่มต่างๆ อย่างชัดเจนและ
กว้างขวางขึ้น
2.3 ควรมีการศึกษาวิจยั เชิ งคุณภาพควบคู่ไปกับการวิจยั เชิงปริ มาณ โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก
เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดของการมีส่วนร่ วมและปั ญหาอุปสรรคในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเกษตรกรและ
ประชาชนกลุ่มต่างๆ ให้ดียงิ่ ขึ้น
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การเพิม่ ประสิ ทธิภาพการปฏิบัตงิ านของพนักงานฝ่ ายผลิต บริษัท ยูแทคไทย จํากัด*
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Miss. Nisakorn Sirisa
บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้ งนี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บตั ิ งานของพนัก งานฝ่ ายผลิ ต
บริ ษทั ยูแ ทคไทย จํากัด และเพื่อเปรี ยบเทียบการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานของพนักงานฝ่ ายผลิต จําแนก
ตามลักษณะประชากรศาสตร์ กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 132 คน เครื่ องมือที่ใ ช้คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใ ช้คือ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว และการทดสอบ
รายคู่ โดยวิธี แอล เอส ดี
ผลการวิจยั พบว่า พนักงานฝ่ ายผลิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานของ
พนักงานในภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า มีความคิดเห็น อยูใ่ นระดับมากทั้ง 3 ด้าน
เรี ยงลําดับจากมากที่สุ ดคือ ด้านการจัดการ ด้านลักษณะของเนื้ องาน และด้านบุคคล ผลการเปรี ยบเทียบการเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานของพนักงานฝ่ ายผลิต จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ พบว่า พนักงานฝ่ ายผลิต
มีความคิดเห็นในภาพรวม ไม่แ ตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า พนักงานฝ่ าย
ผลิต มีความคิดเห็นโดยรวมทั้ง 3 ด้าน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
Abstract
The objectives of this research were to study the reinforcement of efficiency to the working of
employees in production department, UTAC Thai Ltd and to compare the reinforcement of efficiency based on
demographic characteristics. The sample comprised 132 employees. Questionnaires were used as a research
tool. Statistics used were percentage, mean, standard deviation, t- test, One-way ANOVA, Multiple Comparison
test by LSD.
The results indicated that overall opinion toward reinforcement of efficiency to the working of
employees was at high level. Considering into aspects, 3 aspects were at high level arranged in descending
order as following: management, feature of task, and personnel. The comparison of reinforcement of efficiency
to working of employees in production department based on demographic characteristics showed that
employees had no difference at significant level in overall opinions. Considering into aspects, employees had
no difference at significant level in opinions toward all above 3 aspects.
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ความนํา
จากกระแสการเปลี่ ยนแปลงของโ ลกใ นปั จจุ บ ันที่ เป็ นไปอย่า งรวดเร็ ว ทํา ใ ห้ปั จจัยต่ า งๆ ซึ่ งเป็ น
สภาพแวดล้อมขององค์การ อันได้แก่ ปั จจัยทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโ นโลยี คู่แข่งขัน รวมถึงความ
ต้องการอันหลากหลาย และความแปรผันของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงตามสภาวการณ์ อย่างรวดเร็ วเช่นกัน ส่ งผลให้
องค์การ ต้องพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนการดําเนินงานให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป อุตสาหกรรม
ที่มีการแข่งขันรุ นแรงเพิ่มขึ้นทั้งจากประเทศคู่แข่ง ที่มีเทคโนโลยีการผลิตสิ นค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่ทนั สมัยมากกว่า
ประเทศไทย เช่น ประเทศสิ งคโปร์ และประเทศมาเลเซี ย ทั้งจากประเทศคู่แข่งที่มีความได้เปรี ยบในเรื่ องต้นทุน
ค่าจ้างแรงงานที่ต่าํ กว่าคือ ประเทศจีน และประเทศเวียดนาม ประกอบกับการเผชิญกับปั จจัยเสี่ ยงด้านการส่ งออก
หลายประการที่อาจกดดันให้มีการขยายตัวน้อยกว่าที่คาดการณ์ไ ว้ โดยเฉพาะในเรื่ องการบริ หารต้นทุนให้เป็ นไป
อย่างมีประสิ ทธิภาพ และการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตสิ นค้าให้มีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อรองรับกระแสเทคโ นโลยี
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลาในตลาดชิ้นส่ วนอิเล็กทรอนิกส์โ ลก ทั้งนี้ เพื่อให้สินค้ามีศกั ยภาพสามารถที่จะ
ยืนหยัดอยูไ่ ด้ท่ามกลางสภาวการณ์แข่งขันในตลาดโลกที่ทวีความรุ นแรงขึ้นตลอดเวลา การดําเนินงานจะประสบ
ความสําเร็ จมิไ ด้หากองค์การปราศจากทรั พยากรมนุษย์ที่มีความรู ้ ความสามารถ ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ และ
พร้อมปฏิบตั ิงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่องค์การ
ปั จจุบนั การรับรู ้ หน้าที่แ ละประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานของพนักงานฝ่ ายผลิต ยังขาดความรู ้ ความ
เข้าใ จ เกี่ ยวกับ กระบวนการทํางาน รวมทั้งยังขาดความชํานาญเกี่ ยวกับ อุป กรณ์ เครื่ อ งจัก รในการทํางาน เมื่ อ
เปรี ยบเที ยบกับ กําลังการผลิ ต เนื่ อ งจากผูบ้ ริ ห ารไม่ไ ด้มอบหมายกระจายอํานาจการตัดสิ นใ จใ ห้ก บั พนัก งาน
รวมทั้งปั ญหาสภาพแวดล้อมในการปฏิบตั ิงานที่เป็ นทรัพยากรทางกายภาพที่ผบู ้ ริ หารควรจัดการเกี่ยวกับการใช้
ทรั พยากรให้คุม้ ค่า และต้องบํารุ งรั ก ษาเพื่อให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ เนื่ องจากปั จจัยด้านสภาพแวดล้อมในการ
ปฏิบตั ิงานสัมพันธ์ก บั ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงาน เช่ น การจ่ายค่าตอบแทนและสวัส ดิ การ และปั จจัยอื่นๆ
ได้แ ก่ ความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้าและเพื่อนร่ วมงาน การปฏิ บตั ิ งานของพนัก งาน และด้านแรงจูงใจในการ
ปฏิบตั ิงาน
จากปั ญหาข้างต้นดังกล่าว มีความสําคัญต่อการดําเนิ นงานของบริ ษทั ยูแ ทคไทย จํากัด ดังนั้นการเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานของพนักงานฝ่ ายผลิต จึงเกี่ยวข้องโ ดยตรงต่อการรักษาคุณภาพ และมาตรฐานของ
สิ นค้า เพื่อให้เป็ นที่พึงพอใจของลูกค้า และเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของตลาดธุ รกิจสิ นค้าอิเล็กทรอนิกส์
ผูว้ ิจยั ซึ่งปฏิบตั ิงานอยูใ่ น บริ ษทั ยูแทคไทย จํากัด มีความสนใจที่จะศึกษาการเพิม่ ประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงานของ
พนักงานฝ่ ายผลิต เพื่อได้ทราบข้อมูลต่าง ๆ ที่ส่ งผลต่อการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บตั ิงานของพนักงาน และ
ผูบ้ ริ หารสามารถนําไปใช้ใ นการปรับปรุ งงานด้านการบริ หารการผลิต เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบตั ิงานได้อย่าง
เหมาะสม มีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพือ่ ศึกษาการเพิม่ ประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงานของพนักงานฝ่ ายผลิต บริ ษทั ยูแทคไทย จํากัด
2. เพื่อเปรี ยบเที ยบการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานของพนักงานฝ่ ายผลิต จําแนกตาม ลักษณะ
ประชากรศาสตร์
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สมมุติฐานการวิจยั
การเพิ่มประสิ ท ธิ ภาพการปฏิ บ ตั ิ งานของพนัก งานฝ่ ายผลิ ต จํา แนกตามลัก ษณะประชากรศาสตร์
แตกต่างกัน
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใ ช้ใ นการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามที่สร้างขึ้นโดยมีข้นั ตอนตามลําดับ ดังนี้
1. การศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจยั ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจยั ครั้งนี้
2. การจัดทําโ ครงสร้ า งของแบบสอบถามใ ห้มีเนื้ อ หาครอบคลุ มวัตถุป ระสงค์ของการวิ จัยครั้ งนี้
แบบสอบถามมี 2 ส่วน ดังนี้
2.1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แ ก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
และระยะเวลาที่ปฏิบตั ิงานจํานวน 5 ข้อ
2.2 ปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานของพนักงานฝ่ ายผลิต แบ่งออกเป็ น 3 ด้าน คือ
ด้านบุคคล ด้านลักษณะของเนื้ องาน และด้านการจัดการ ลักษณะของแบบสอบถาม เป็ นแบบมาตราส่ วน
ประมาณค่า 5 ระดับ ของ ลิเคิร์ท (Likert) จํานวน 28 ข้อ
3. นําแบบสอบถามที่ไ ด้สร้างขึ้นให้อาจารย์ที่ปรึ กษาการค้นคว้าอิสระของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ได้ตรวจสอบความสอดคล้องของเนื้อหา กับวัตถุประสงค์ของการวิจยั เป็ นการศึกษาความเที่ยงตรง (validity) ของ
แบบสอบถาม แล้วนํามาปรับปรุ งแก้ไ ขเพื่อให้คาํ ถามชัดเจน สามารถสื่ อความหมายได้ตรงประเด็น และเหมาะสม
ยิง่ ขึ้น
4. นําแบบสอบถามไปทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่างที่ไ ม่ใ ช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั จํานวน 30 คน แล้ว
นํา ข้อ มู ล มาหาค่าความเชื่ อ มั่น (reliability) ของแบบสอบถามโ ดยใ ช้สู ตรสัมประสิ ท ธิ์ แอลฟาของ ครอนบัค
(Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้คา่ ความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามเท่ากับ 0.8520
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนินการเก็บรวบรวม ด้วยการขอความร่ วมมือจากกลุ่มตัวอย่าง พนักงาน บริ ษทั ยูแ ทคไทย
จํากัด โ ดยนําแบบสอบถามไปแจกให้กลุ่มตัวอย่างกรอกข้อมูลจํานวน 132 ฉบับ แล้วขอรั บคืนด้วยตัวเอง ได้
แบบสอบถามคืนมา 132 ฉบับ คิดเป็ นร้อยละ 100.00
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้อ มู ล ที่ ไ ด้จากแบบสอบถาม จะนํา มาตรวจสอบความถู ก ต้อ งสมบู รณ์ ทุ ก ชุ ด และนํามาลงรหัส
ประมวลผลข้อมูล โ ดยใช้โ ปรแกรมสําเร็ จรู ป หาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test , F-test
และLSD ดังนี้
1. วิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม โดยใช้ความถี่และค่าร้อยละ (percentage)
2. วิเคราะห์ประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิทาํ งานของพนักงานฝ่ ายผลิต โ ดยใช้ค่าเฉลี่ย (  ) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD)
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3.
เปรี ยบเที ยบประสิ ท ธิ ภาพการปฏิ บ ัติท าํ งานของพนัก งานฝ่ ายผลิ ต จํา แนกตามลัก ษณะ
ประชากรศาสตร์ โดยใช้ t-test และ F-test
4. เปรี ยบเทียบพหุ คูณเพื่อทดสอบค่าเฉลี่ย (  ) ของคะแนนประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิทาํ งานของ
พนักงานฝ่ ายผลิต จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยวิธี Least Significant Difference (LSD)
สรุปผลการวิจยั
1. ข้ อมูลทัว่ ไปของพนักงานฝ่ ายผลิต
พนักงานฝ่ ายผลิตส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 66.70 อายุ 25-35 ปี ร้อยละ 44.70 และตํ่ากว่า 25 ปี
ร้อยละ 22.70 ระดับการศึกษามัธยมปลาย ร้ อยละ 54.60 รองลงมา ตํ่ากว่ามัธยมปลาย ร้อยละ 34.80 รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน 10,000- 15,000 บาท ร้อยละ 52.30 รองลงมา 15,001-20,000 บาท ร้อยละ 28.00 ระยะเวลาปฏิบตั ิงาน 13 ปี ร้อยละ 34.80 รองลงมา 7 ปี ขึ้นไป ร้อยละ 32.60
2. วิเคราะห์ การเพิ่มประสิ ทธิ ภ าพการปฏิบัติ งานของพนัก งานฝ่ ายผลิต บริ ษัท ยู แทคไทย จํากัด
จําแนกตาม ลักษณะประชากรศาสตร์
พนักงานฝ่ ายผลิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการเพิม่ ประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานของพนักงานในภาพรวม
อยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.16) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน ดังนี้
ด้ านบุคคล พนักงานฝ่ ายผลิตมีความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.90) เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ข้อ พบว่าอยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.71- 4.21) ทุกรายการ 5 อันดับแรก คือ
1. ท่านมีความพอใจและรู ้สึกดีต่องานที่ท่านรับผิดชอบอยูป่ ั จจุบนั
2. ผูบ้ งั คับบัญชามีการส่ งเสริ มให้มีโอกาสพัฒนาตนเอง
3. สามารถถ่ายทอดประสบการณ์ ความชํานาญการปฏิบตั ิงานแก่เพือ่ นร่ วมงานได้ดี
4. ท่านปฏิบตั ิงานได้ถูกต้องตรงตามคําสัง่
5. ค่าจ้างที่ได้รับเหมาะสมกับความรู ้ความสามารถ
ซึ่ งมีค่าสอดคล้องกับเพศชาย และเพศหญิง อายุ 25-35 ปี 36-40 ปี และ 40 ปี ขึ้นไปการศึกษาตํ่ากว่า
มัธยมปลาย และมัธยมปลาย รายได้เฉลี่ยต่อเดือนตํ่ากว่า 10,000 บาท 10,000 – 15,000 บาท และ15,001-20,000
บาท ทุกระยะเวลาที่ปฏิบตั ิงาน
ด้ านลักษณะของเนื้องาน พนักงานฝ่ ายผลิตมีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดับมาก( X = 4.22) เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.99-4.35) ทุกรายการ 5 อันดับแรก คือ
1. ความเหมาะสมของเวลาหยุดพักระหว่างการทํางาน
2. ปริ มาณงานที่ได้รับในแต่ละวันเหมาะสมกับเวลาทํางาน
3. ความทันสมัยของเครื่ องจักร และอุปกรณ์ที่ใช้ทาํ งาน
4. งานที่รับผิดชอบมีความน่าสนใจ ท้าทายความสามารถ
5. มีคู่มือในการปฏิบตั ิงานอย่างชัดเจน
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ซึ่ งมีค่าสอดคล้องกับเพศชาย และเพศหญิง อายุ 25-35 ปี และ 36-40 ปี การศึกษาตํ่ากว่ามัธยมปลาย
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน10,000 – 15,000 บาท, 15,001-20,000 บาท และ 20,001บาทขึ้นไประยะเวลาที่ปฏิบตั ิงาน
น้อยกว่า 1 ปี , 1-3 ปี และ7 ปี ขึ้นไป
ด้ านการจัดการ พนักงานฝ่ ายผลิตมีความคิดเห็นโดยรวม อยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.34) เมื่อพิจารณาเป็ น
รายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.60) จํานวน 1 รายการ คือ การบริ หารงานของบริ ษทั มีความยืดหยุ่น
เหมาะสม
ซึ่งมีค่าสอดคล้องกับเพศหญิงอายุ 25-35 ปี รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,000 – 20,000 บาท ระยะเวลาที่
ปฏิบตั ิงาน 1-3 ปี , 4-7 ปี และ7 ปี ขึ้นไป
3. การเปรี ยบเทียบค่ าเฉลี่ยของคะแนนการเพิ่มประสิ ทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ ายผลิต
บริษัท ยูแทคไทย จํากัด จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์
ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิ งานของพนักงานฝ่ ายผลิ ต
จํา แนกตามลัก ษณะประชากรศาสตร์ พบว่า ความคิด เห็ น เกี่ ย วกับ การเพิ่ม ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บัติ งานของ
พนักงานฝ่ ายผลิต ในภาพรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน ดังนี้
ด้ านบุคคล พนักงานฝ่ ายผลิตที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ
ค่าจ้างที่ไ ด้รับเหมาะสมกับความรู ้ความสามารถ
และแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการคือ ท่านพร้อมศึกษา เรี ยนรู ้
นวัตกรรมใหม่เสมอ
ด้ านลักษณะของเนื้องาน พนักงานฝ่ ายผลิตมีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติ เมื่ อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่ างกันอย่างมีที่ระดับ 0.05 จํานวน 2
รายการ คือ
1. มีบาํ เหน็จรางวัลสําหรับการปฏิบตั ิงานที่ไ ด้มาตรฐาน
2. ความเหมาะสมของเวลาหยุดพักระหว่างการทํางาน
พนักงานฝ่ ายผลิตที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ
งานที่รับผิดชอบมีความน่าสนใจ ท้าทายความสามารถ
นอกนั้นไม่แตกต่างกัน
พนักงานฝ่ ายผลิ ต ที่ มีร ายได้เ ฉลี่ ยต่ อเดื อนต่ างกัน มี ความคิด เห็ น โดยรวม ไม่ แ ตกต่ า งกันอย่า งมี
นัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1
รายการ คือ มีคู่มือในการปฏิบตั ิงานอย่างชัดเจน
นอกนั้นไม่แตกต่างกัน
พนัก งานฝ่ ายผลิตที่ มีระยะเวลาที่ปฏิ บตั ิงาน ต่ างกัน มี ความคิดเห็ น โ ดยรวม ไม่แ ตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ เมื่อ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 2
รายการ คือ
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1. มีการสนับสนุนให้โ อกาสศึกษาเพิม่ เติมในระดับที่สูงขึ้น
2. มีคู่มือในการปฏิบตั ิงานอย่างชัดเจน
นอกนั้นไม่แตกต่างกัน
ด้ านการจัดการ พนักงานฝ่ ายผลิตที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่ อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จํานวน 2 รายการคือ
1. ความพึงพอใจต่อความร่ วมมือและการช่วยเหลือกันระหว่างเพื่อนร่ วมงาน
2. บริ ษทั มีความมัน่ คง มีการพัฒนาความก้าวหน้าอยูเ่ สมอ
นอกนั้นไม่แตกต่างกัน
พนักงานฝ่ ายผลิ ตที่มีระยะเวลาที่ ปฏิบ ตั ิ งานต่างกัน มีความคิดเห็ น โดยรวมไม่แตกต่ างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01จํานวน 1
รายการ คือ ความพึงพอใจต่อความร่ วมมือและการช่วยเหลือกันระหว่างเพื่อนร่ วมงาน
นอกนั้นไม่แตกต่างกัน
อภิปรายผล
การศึกษาเรื่ อง การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานของพนักงานฝ่ ายผลิตบริ ษทั ยูแทคไทย จํากัด ได้
ผลการวิจยั ที่สามารถนํามาอภิปรายผลดังนี้
1.ข้ อมูลทัว่ ไปของพนักงานฝ่ ายผลิต
พนักงานฝ่ ายผลิตส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้ อยละ 66.70 อายุ 25-35 ปี ร้อยละ 44.70 ระดับการศึกษา
มัธยมปลาย ร้อยละ 54.60 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000- 15,000 บาท ร้ อยละ 52.30 ระยะเวลาปฏิบตั ิงาน 1-3 ปี
ร้ อยละ 34.80 ซึ่ งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ ปั ทมา จิ โ นวัฒน์ (2549) ศึกษา เรื่ องการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการ
ทํางานโดยใช้กลยุทธ์สมดุลชีวิตกับการทํางาน ผลการศึกษาพบว่า “สมดุลชีวิตกับการทํางาน”(work life balance)
หมายถึง สภาวะที่บุคคลสามารถบริ หารจัดการรู ปแบบการทํางานให้ส อดคล้อ งกับ สภาพการทํางาน สุ ขภาพ
การใช้เวลาว่าง ชีวิตครอบครัว และความรับผิดชอบด้านอื่นๆ ของตนเองได้อย่างลงตัว และมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
ภายใต้ความสมดุลทางผลประโยชน์ระหว่างองค์การและตนเอง และสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ รดา มณี พราย
พรรณ (2549) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิ งานของพนักงาน บริ ษทั ยู.อาร์ .เคมีคอล
จํากัด ผลการวิจยั พบว่า พนักงานบริ ษทั ยู.อาร์ .เคมีคอล จํากัด ส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย อายุ 18 - 27 ปี สถาน ภาพ
สมรส มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น มีระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานน้อยกว่า 7 ปี และอยู่ใ นตําแหน่ งงาน
ระดับพนักงาน และสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ กิตติพงษ์ ศิริพร (2551) วิจยั เรื่ องศึกษาปั จจัยแรงจูงใจที่มีผล
ต่อการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทํางานของพนักงานระดับปฏิบตั ิการ : กรณี ศึกษาโ รงงานผลิตรถยนต์ จังหวัด
สมุทรปราการ ผลการศึกษาวิจยั ปรากฏดังนี้ ปั จจัยแรงจูงใจภายในของพนักงานระดับปฏิบตั ิการ โ ดยรวมอยูใ่ น
ระดับมาก จํานวน 4 ด้าน ได้แ ก่ ด้านลักษณะของงานที่ทา้ ทาย ด้านความมัน่ คงในงาน ด้านผลสําเร็ จในการ
ปฏิบ ตั ิงาน และด้านการมีส่ วนร่ วมในงาน และระดับปานกลาง จํานวน 3 ด้าน อันได้แ ก่ ด้านของโ อกาสใน
ความก้าวหน้า ด้านการยกย่องและยอมรับนับถือ และด้านการมีอาํ นาจในหน้าที่
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2. วิเคราะห์ การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการปฏิบัติ งานของพนั กงานฝ่ ายผลิต บริ ษัท ยู แทคไทย จํากัด
จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์
พนักงานฝ่ ายผลิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการเพิม่ ประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงานของพนักงานฝ่ ายผลิต ใน
ภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.16) พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า พนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านบุคคล ด้าน
ลักษณะของเนื้ องาน และด้านการจัดการ อยู่ใ นระดับมาก ( X = 4.34 และ 4.22 ตามลําดับ) ซึ่ งสอดคล้องกับ
ผลการวิจยั ของ กิตติพงษ์ ศิริพร (2551) วิจยั เรื่ อง ศึกษาปั จจัยแรงจูงใจที่มีผลต่อการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการ
ทํางานของพนักงานระดับปฏิบตั ิการ : กรณี ศึกษาโ รงงานผลิตรถยนต์ จังหวัดสมุทรปราการ ผลการวิจยั พบว่า
ปั จจัยแรงจูงใจภายนอกของพนักงานระดับปฏิบตั ิก ารโ ดยรวมอยู่ใ นระดับปานกลางด้านความปลอดภัย ในการ
ทํางาน มี ระดับมาก และระดับปานกลางจํานวนทั้งสิ้ น 5 ด้าน ซึ่ งได้แ ก่ ด้านนโ ยบายและการบริ หาร ด้านการ
พัฒนาการฝึ กอบรมทาง ด้านของการเลื่ อนตําแหน่ งงาน ด้านเทคโ นโ ลยีที่ทนั สมัย และด้านค่าตอบแทนและ
สวัสดิการ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ รดา มณี พรายพรรณ (2549) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อประสิ ทธิภาพ
ในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน บริ ษทั ยู.อาร์ .เคมีคอล จํากัด ผลการวิจยั พบว่า พนักงานบริ ษทั ยู.อาร์ .เคมีคอล
จํากัด มีความคิดเห็นต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานโดยรวมอยูใ่ นระดับสู ง เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า อยู่
ในระดับสู งทุกข้อ อาทิเช่น ท่านปฏิบตั ิงานโดยมีวตั ถุประสงค์ของบริ ษทั เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานกําหนดไว้
อย่างชัดเจน ท่านปฏิบตั ิงานให้เสร็ จทันตามเวลาที่กาํ หนด ท่านปฏิบตั ิงานด้วยความยุติธรรม และการปฏิบตั ิงาน
ของท่านผลงานที่ไ ด้จะต้องตรงตามมาตรฐานที่ต้ งั ไว้ซ่ ึ งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของสมยศ แย้มเผื่อ น (2551)
ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อประสิ ทธิภาพการทํางานของพนักงานปฏิบตั ิการบริ ษทั เอเชียน มารี น เซอร์ วิสส์ จํากัด
(มหาชน) ผลการวิจยั พบว่า1. พนักงานปฏิบตั ิการของบริ ษทั เอเชียน มารี น เซอร์ วิสส์ จํากัด (มหาชน) ส่ วนใหญ่
เป็ นเพศชาย มีอายุระหว่าง 23-35 ปี มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/ปวช. มีระยะเวลาที่ปฏิบตั ิงาน ระหว่าง 1-8 ปี
เป็ นพนักงานในตําแหน่ งระดับปฏิบตั ิการ และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระหว่าง 10,151 – 16,100 บาท 2. ความ
คิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการปฏิบตั ิงานของพนัก งานปฏิบตั ิการ บริ ษทั เอเชี ยน มารี น เซอร์ วิส ส์ จํากัด
(มหาชน) ด้านบรรยากาศในการทํางาน พนักงานมีระดับความคิดเห็นต่อสภาพแวดล้อมในการปฏิบตั ิงานโดยรวม
อยู่ใ นระดับดีมาก ส่ วนด้านความสัมพันธ์ระหว่างผูป้ ฏิบตั ิงานกับผูบ้ งั คับบัญชา และด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
ผูป้ ฏิบตั ิงานกับเพื่อนร่ วมงาน พนักงานมีระดับความคิดเห็นต่อสภาพแวดล้อมในการปฏิบตั ิงานโ ดยรวมอยู่ใ น
ระดับดี
3. การเปรี ยบเทียบค่ าเฉลี่ยของคะแนนการเพิ่มประสิ ทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ ายผลิต
จําแนกตาม ลักษณะประชากรศาสตร์
ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิ งานของพนักงานฝ่ ายผลิต
จํา แนกตามลัก ษณะประชากรศาสตร์ พบว่า ความคิด เห็ น เกี่ ย วกับ การเพิ่ม ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บัติ งานของ
พนักงานฝ่ ายผลิต ในภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน ดังนี้
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ด้ านบุคคล พนักงานฝ่ ายผลิตที่มีอายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และระยะเวลาที่ปฏิบตั ิงาน
ต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ด้ านลักษณะของเนื้องาน พนักงานฝ่ ายผลิตที่มีระดับการศึกษา และระยะเวลาที่ปฏิบตั ิงาน แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ซึ่ งมีค่าสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ สมยศ แย้มเผื่อน (2551) ที่พบว่า พนักงานที่มีระดับการศึกษา
ต่างกันมีประสิ ทธิภาพในการทํางานด้านคุณภาพแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยที่พนักงาน
ที่ มีก ารศึ ก ษาระดับ ประถมศึ ก ษา มี ป ระสิ ท ธิ ภาพการทํางานด้า นคุณภาพดี ก ว่ า พนัก งานที่ มีก ารศึ ก ษาระดับ
ปวส./ อนุป ริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า และพนักงานที่มีรายได้ต่อเดื อน ต่างกันมีประสิ ทธิ ภาพในการทํางานด้าน
ผลผลิตแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โ ดยที่พนักงานที่มีรายได้ต่อเดื อน 22,051 บาทขึ้นไป
และ 16,101-22,050 บาท มีประสิ ทธิ ภาพการทํางานด้านผลผลิ ตดี กว่าพนัก งานที่มีรายได้ต่อเดื อ นระหว่าง
10,151-16,100 บาท
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะที่ไ ด้จากการวิจยั
1.1 ด้านบุคคล จากข้อมูลที่ไ ด้จากการวิจยั ครั้งนี้ องค์การควรเน้นสร้างความผูกพันของพนักงานต่อ
องค์การ ไม่เช่นนั้นอาจทําให้เกิดการสู ญเสี ยทรัพยากรบุคคลไปได้ง่าย ด้านสิ ทธิ ส่วนบุคคลในการทํางานควรมี
การปรับปรุ ง และมีนโ ยบายในด้านสิ ทธิ ส่วนบุคคลในการทํางานมากขึ้น เช่น การมีโ อกาสเติบโตในการทํางาน
ในอนาคต และควรจัดหน้าที่ความรับผิดชอบในงานที่มีความท้าทายมากขึ้น เช่น ทําให้งานที่ปฏิบตั ิมีคุณค่า และ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานมากขึ้น เพือ่ ให้พนักงานรู ้สึกผูกพันกับองค์การมากขึ้น
1.2 ด้านผลผลิต จากข้อมูลที่ไ ด้จากการวิจยั ครั้งนี้ เน้นการพัฒนาและวิจยั ผลิตภัณฑ์ใ หม่ใ ห้มากขึ้น
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า การบริ การลูกค้าอย่างเต็มที่ เช่น การให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การ
บริ การหลังการขายทําให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจมากที่สุดจนอยากบอกต่อกับคนอื่น
1.3 ด้านการงาน จากข้อมูลที่ไ ด้จากการวิจยั ครั้งนี้ สามารถนําไปใช้เป็ นแนวทางในประสิ ทธิ ภาพการ
บริ ห ารจัดการใ ห้ตรงกับ ความต้อ งการของพนัก งาน ซึ่ งจะเป็ นการสร้ า งความพึ งพอใจ ความมี คุณ ค่าให้แ ก่
พนักงาน ส่ งผลให้พนักงานมีการปฏิบตั ิงานให้กบั องค์การอย่างมีประสิ ทธิภาพ
1.4 ด้านการจัดการ จากข้อมูลที่ได้จากการวิจยั ครั้งนี้ พบว่า ด้านการจัดการมีความสัมพันธ์กบั
ประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงานของพนักงานฝ่ ายผลิต สภาพแวดล้อมจึงเป็ นส่ วนหนึ่งที่สาํ คัญ และจะทําให้พนักงาน
อยูใ่ นสภาวะที่ดี และพร้อมทํางาน เช่น บริ ษทั มีความมัน่ คง มีการพัฒนาความก้าวหน้าอยูเ่ สมอ
ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
1. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประสิ ทธิภาพการสื่ อสารในองค์การกับการปฏิบตั ิงาน
ของพนักงานในมุมมองของผูบ้ ริ หารเพื่อนําไปสู่ การพัฒนาการปฏิบตั ิงานของพนักงานให้มีประสิ ทธิผลเพิม่ มาก
ขึ้น

406

วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปี ที่ 10 ฉบับที่ 2
โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

2. ในการศึกษาครั้งนี้ ขนาดของกลุ่มตัวอย่างอาจน้อยเกินไปเมื่อเทียบกับสัดส่ วนของพนักงานของ
บริ ษทั เนื่องจากจํากัดด้วยระยะเวลาของการศึกษา ดังนั้นในการศึกษาครั้งต่อไปน่าจะมีการศึกษาให้คลอบคลุมถึง
พนัก งานของบริ ษทั ทั้งหมด เพื่อที่จะได้มาซึ่ งข้อมูล ที่ละเอียดทําให้ทราบถึงประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานของ
พนักงานในบริ ษทั ได้ชดั เจนมากขึ้น
3. ควรมีการศึกษาเปรี ยบเทียบคุณภาพชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและคุณภาพชีวิตในการทํางาน
ของพนักงานแต่ละสาขา เพื่อจะได้นาํ ไปใช้ใ นการพัฒนาองค์การต่างๆ โ ดยอาจทําการเปรี ยบเทียบเป็ นบริ ษทั กับ
บริ ษทั มีวิธีการดําเนินการขององค์การอย่างไรบ้าง
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ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อความพึงพอใจของผู้ใช้ บริการ โรงพยาบาลเจ้ าพระยา*
Factors Affecting to Service Receivers’ Satisfaction at Chaophya Hospital
นางสาวพะเยาว์ สังคนาคินทร์**
Miss Payao Sungkanakin
บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้ งนี้ มี ว ตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาปั จจัยที่ มีผลต่ อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ โรงพยาบาล
เจ้าพระยา เพื่อเปรี ยบเทียบปั จจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ โรงพยาบาลเจ้าพระยา จําแนกตามปั จจัย
ส่ วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 คน เครื่ องมือที่ใช้เป็ นแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการใช้ ความถี่ ร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ผลการวิจยั พบว่า ผูใ้ ช้บริ การโรงพยาบาลเจ้าพระยาส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 56.00 และเป็ นเพศ
ชาย ร้อยละ 44.00 มีอายุ 40 ปี ขึ้นไป ร้อยละ 39.00 อาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน ร้อยละ 41.50 การศึกษาปริ ญญา
ตรี ร้ อยละ 59.75 รายได้ 15,000-30,000 บาท ร้ อยละ 39.50 มีสถานภาพโสด ร้อยละ 49.50 ผูใ้ ช้บริ การ
โรงพยาบาลเจ้าพระยา มีความพึงพอใจ ด้านการบริ การด้านสถานที่ ด้านการแพทย์และบุคลากรด้านการบริ หาร
และเทคโนโลยีการแพทย์ อยู่ในระดับมาก ส่ วนด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บริ การมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปาน
กลาง ผูใ้ ช้บริ การที่มีเพศ และสถานภาพที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจในการใช้บริ การ โรงพยาบาลเจ้าพระยา ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ส่ วนอายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้ที่แตกต่างกันของผูใ้ ช้บริ การ มี
ความพึงพอใจในการใช้บริ การโรงพยาบาลเจ้าพระยา แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
Abstract
This research has the purposes on (1) to study factors affecting to service receivers’ satisfaction at
Chaophya Hospital, and (2) to compare factors affecting to service receivers’ satisfaction at Chaophya Hospital
classified by individual characteristics. The tool used in this research is questionnaire. The size of sample space
is 400 people. The statistics values used in analysis are frequency, percentage, means, standard deviation value,
t-test and analysis of variance.
In the thesis, main characteristics of the majority of service receivers are female at 56 %, and male at
44 %, with the age 40 years at 39 %. In addition, their education level is bachelor degree at 59.75 %. Their
occupations are employees/ private companies’ officers at 41.50 %, with average salary between 15,000 –
30,000 baht/month at 39.50 %. Marital status is single at 49.50 %. The level of service receivers’ satisfaction at
Chaophya Hospital, in aspect of place of service, medical service, and personnel in sector administration and
*
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medical technologies, is high. In aspect of service expenses, the level of satisfaction is medium. Service
receivers’ at Chaophya Hospital, with different gender and marital status, have satisfaction with no statistical
significance. However, service receivers’ at Chaophya Hospital, with different age, occupation, education level
and salary, have satisfaction with statistical significance at the level 0.05.
ความนํา
โรงพยาบาลเป็ นองค์การหนึ่ง ซึ่งมีเป้าหมายในการดําเนินงาน เพื่อให้การบริ การในด้านการป้ องกัน การ
วินิจฉัยโรค และการรักษาโรคแก่ผปู ้ ่ วย และประชาชนทัว่ ไป ในปัจจุบนั ผูร้ ับบริ การมีโอกาสในการเลือกใช้บริ การ
ของโรงพยาบาลรั ฐหรื อเอกชน สภาพความเป็ นจริ งที่ เกิ ดขึ้นในโรงพยาบาลของรั ฐบาล นั่นคือ สัดส่ วนของผู ้
ให้บริ การมีจาํ นวนน้อยเมื่อเปรี ยบเทียบกับผูร้ ับบริ การซึ่ งมีจาํ นวนมากขึ้นทุกปี ผูร้ ับบริ การจึงต้องเผชิญกับสภาพ
ความล่าช้า ความไม่สะดวกในการรั บบริ การ ก่อให้เกิ ดความไม่ พึงพอใจในการบริ การ จึ ง หาทางเลื อกใหม่ ที่
สะดวกและรวดเร็ วกว่าทําให้โรงพยาบาลเอกชนจึงเป็ นอีกทางเลือกหนึ่ง
ในปั จจุ บนั โรงพยาบาลเอกชนมี ภาวการณ์ แข่งขันสู งมาก (4 กันยายน 2552 มี โรงพยาบาลเอกชนใน
กรุ งเทพมหานคร จํานวน 43 โรงพยาบาล) จึงได้มีการปรับตัวเพื่อตอบสนองต่อภาวการณ์แข่งขัน เพื่อการบรรลุ
เป้ าหมายให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสู งสุ ด การดําเนิ นในรู ปแบบธุ รกิ จที่ หวังผลกําไร จึ งจําเป็ นต้องพัฒนา
รู ปแบบการบริ การ
จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นว่ามีปัจจัยหลายประการที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริ การทางการแพทย์ ไม่ว่า
จะเป็ นปั จจัยส่ วนบุคคล เช่ น รายได้ อายุ อาชี พ การศึกษา หรื อปั จจัยที่เป็ นมูลเหตุจูงใจ เช่ น คุณภาพการบริ การ
ชื่อเสี ยงแพทย์ ความสะดวกและรวดเร็ วในการให้บริ การ นอกจากนี้ ความพึงพอใจในการรับบริ การ ก็เป็ นปั จจัย
สําคัญที่บ่งบอกถึงคุณภาพในการบริ การที่ได้รับ ผูร้ ับบริ การจะรับรู ้ความพึงพอใจได้จากประสบการณ์ที่ได้รับจาก
การบริ การ หากคุณภาพการบริ การที่ได้รับตํ่ากว่าความคาดหวัง ผูร้ ับบริ การจะไม่พอใจและจะไม่กลับมาใช้บริ การ
อีก ความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การเป็ นมาตรวัดอีกอย่างหนึ่ง ที่ใช้วดั ประสิ ทธิภาพของการบริ หารงานในองค์การ
ด้วยเหตุผลดังกล่าว โรงพยาบาลเจ้าพระยาจึงถือกําเนิดขึ้นบนพื้นที่ประมาณ 8 ไร่ ด้วยทุนจดทะเบียน
300 ล้านบาท เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2531 เป็ นอาคารแฝด สู ง 9 ชั้น ขนาด 400 เตียง เปิ ดให้บริ การรักษาตลอด 24
ชัว่ โมง เปิ ดดําเนิน การอย่างเป็ นทางการเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2534 ปั จจุบนั มีพ้นื ที่เพิ่มขึ้นประมาณ 15 ไร่ ทุนจด
ทะเบียน 440 ล้านบาท และผูถ้ ือหุน้ ประมาณ 1,500 ท่าน
นอกจากนี้ คณะกรรมการยังเล็งเห็นถึงความปลอดภัยของผูป้ ่ วย โดยสร้ างตึกมีทางลาดสามารถขนส่ ง
ผูป้ ่ วยจากชั้นสู งสุ ด มาถึงพื้นดิ นได้โดยสะดวก ซึ่ งจะทําให้เกิดความปลอดภัยแก่ผูม้ าใช้บริ การในกรณี ที่เกิด
อัคคีภยั หรื อลิฟท์เสี ย
ด้ว ยเล็ง เห็ น ถึ ง ประโยชน์ส่ว นรวมในด้านสภาพแวดล้อ ม ด้า นความปลอดภัย ทางด้า นสาธารณสุ ข
โรงพยาบาลมีระบบกําจัดนํ้าเสี ย โดยการฆ่าเชื้ อก่อนที่จะระบายออก จึงไม่แพร่ กระจายเชื้ อโรคสู่ สาธารณะ โดย
ติดตั้งเครื่ องบําบัดนํ้าเสี ยภายในโรงพยาบาล จํานวน 2 เครื่ อง ซึ่ งได้รับการยอมรับว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน จาก
คณะกรรมการ สิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ
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ปั จ จัย เหล่ า นี้ เป็ นปั จ จัย ที่ ผู ้วิ จัย สนใจที่ จ ะทํา การศึ ก ษาในเรื่ องนี้ เพื่ อ ให้ ท ราบถึ ง พฤติ ก รรมของ
ผูร้ ับบริ การว่า หลังจากรับบริ การที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาแล้ว เกิดความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด ข้อมูลที่ได้จาก
การศึ กษาวิจัยนี้ จะเป็ นองค์ประกอบหนึ่ ง ที่ ช่ วยให้ผูบ้ ริ หาร หรื อคณะกรรมการดําเนิ นการของโรงพยาบาล
เจ้าพระยา ได้นาํ ไปประกอบการตัดสิ นใจในการกําหนดแนวนโยบายหรื อปรั บกลยุทธ์เพื่อดึ งดู ดให้มีผูม้ าใช้
บริ การมากขึ้น นอกจากนี้ยงั เป็ นการสร้างภาพพจน์ที่ดีของโรงพยาบาลเจ้าพระยา ช่วยสร้างและปรับปรุ งแผนการ
และรู ปแบบการบริ การของโรงพยาบาลเจ้าพระยา ให้สอดคล้องกับความต้องของผูใ้ ช้บริ การให้มากยิง่ ขึ้น
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพือ่ ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การของโรงพยาบาลเจ้าพระยา
2. เพื่อเปรี ยบเทียบปั จจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ โรงพยาบาลเจ้าพระยา จําแนกตาม
ปัจจัยส่ วนบุคคล
สมมุติฐานของการวิจยั
ปั จ จัย ที่ มี ผลต่ อความพึ งพอใจของผูใ้ ช้บริ ก าร โรงพยาบาลเจ้าพระยา จําแนกตามปั จ จัยส่ ว นบุคคล
แตกต่างกัน
ขอบเขตในการวิจยั
1. ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผูป้ ่ วยนอก ซึ่งใช้บริ การ โรงพยาบาลเจ้าพระยา เฉลี่ย จํานวน
22,067 คน ต่อเดือน (5,094 คน ต่อสัปดาห์) (ข้อมูลตั้งแต่เดือนมกราคมถึงธันวาคม 2552)
2. กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูป้ ่ วยนอก ที่มาใช้บริ การ โรงพยาบาลเจ้าพระยา เลือกเป็ น
กลุ่มตัวอย่าง โดยการสุ่ มตัวอย่าง และขนาดของกลุ่มตัวอย่างได้จากตารางกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างของ
Krejcie และ Morgan (1970, p. 608) ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 377 คน ในการศึกษาครั้งนี้ใช้กลุ่มตัวอย่าง 400 คน
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
ในการวิจยั ครั้งนี้ ใช้แบบสอบถาม ซึ่งผูว้ ิจยั ได้สร้างแบบสอบถามโดยแบ่งเป็ น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้
ต่อเดือน จํานวน 6 ข้อ
ตอนที่ 2 ปั จจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ โรงพยาบาลเจ้าพระยา โดยแบบสอบถามเป็ น
แบบมาตราส่ วน ประมาณค่า 5 ระดับของลิเคิร์ท (Likert) จํานวน 37 ข้อ
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การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การรวบรวมข้อมูลผูว้ ิจยั จะได้ดาํ เนินการเก็บข้อมูลด้วยการขอความร่ วมมือจากผูใ้ ช้บริ การ โรงพยาบาล
เจ้าพระยา โดยนําแบบสอบถามไปแจกให้กลุ่มตัวอย่างได้กรอกข้อมูล จํานวน 30 ฉบับ
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม ดําเนิ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป หาความถี่ ร้ อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ F-test ดังนี้
1. วิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปโดยใช้ความถี่ และค่าร้อยละ
2. วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ โรงพยาบาลเจ้าพระยา โดยหาค่าเฉลี่ย ( X )
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
3. เปรี ยบเทียบปั จจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การโรงพยาบาลเจ้าพระยา จําแนกตามลักษณะ
ประชากรศาสตร์ โดยใช้ t-test และ F-test
สรุปผลการวิจยั
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ปั จจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ โรงพยาบาลเจ้าพระยา สรุ ปผลได้
ดังต่อไปนี้
1. การวิเคราะห์ ข้อมูลทัว่ ไปของผู้ใช้ บริการ
ผูใ้ ช้บริ การโรงพยาบาลเจ้าพระยา เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 56.00 และเป็ นเพศชาย ร้อยละ 44.00 มีอายุ
40 ปี ขึ้นไป ร้อยละ 39.00 อาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน ร้อยละ 41.50 การศึกษาปริ ญญาตรี ร้อยละ 59.75 รายได้
15,000-30,000 บาท ร้อยละ 39.50 มีสถานภาพโสด ร้อยละ 49.50
2. การวิเคราะห์ ความพึงพอใจของผู้ใช้ บริการโรงพยาบาลเจ้ าพระยา
ผูใ้ ช้บริ การโรงพยาบาลเจ้าพระยา มีความพึงพอใจโดยรวม อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.87) เมื่อพิจารณา
เป็ นรายด้าน พบว่า ด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บริ การ อยูใ่ นระดับปานกลาง ( X = 3.49) นอกนั้นมีความพึงพอใจ อยู่
ในระดับมาก คือ ด้านการแพทย์และบุคลากร ( X = 4.12) ด้านการบริ หารและเทคโนโลยีการแพทย์ ( X = 3.98)
ด้านการบริ การด้านสถานที่ ( X = 3.87)
ผูใ้ ช้บริ การโรงพยาบาล เจ้าพระยามีความพึงพอใจด้านการบริ การด้านสถานที่ ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( X = 3.87) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับมาก ทุกรายการ ( X = 3.50 - 4.15) ตามลําดับ คือ
1. ความสะอาดและถูกสุขลักษณะของโรงพยาบาล
2. แผนกต้อนรับมีความสะอาดเรี ยบร้อยพร้อมรองรับผูม้ าใช้บริ การ
3. ตกแต่งสถานที่อย่างสวยงาม
4. ที่ต้ งั ขอโรงพยาบาลมีความสะดวกและง่ายต่อการติดต่อและใช้บริ การ
5. มีที่พกั รองรับญาติผปู ้ ่ วยกรณี ผปู ้ ่ วยเข้าพักเป็ นผูป้ ่ วยใน
6. มีป้ายบอกแผนกหรื อทิศทางที่ชดั เจน
7. ที่จอดรถของโรงพยาบาลสามารถรองรับบริ การของผูใ้ ช้บริ การได้อย่างเพียงพอ
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8. ทางเข้าออกของโรงพยาบาลสะดวกแก่การสัญจรไปมา
ผูใ้ ช้บริ การโรงพยาบาล เจ้าพระยามีความพึงพอใจด้าน การแพทย์และบุคลากร ในภาพรวมอยูใ่ น
ระดับมาก ( X = 4.12) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับมาก ทุกรายการ ( X = 3.97 - 4.35) ตามลําดับ คือ
1. แพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ แต่งกายสะอาด สุภาพเรี ยบร้อย
2. แพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ มีอธั ยาศัยดี ยิม้ แย้มและเป็ นมิตร
3. แพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่พดู จาสุ ภาพ ไพเราะ
4. แพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ ให้คาํ แนะนําตามขั้นตอนที่ถูกต้อง
5. เอกสารกํากับยา อ่านและทําความเข้าใจง่าย
6. แพทย์และพยาบาลมีความรู ้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่ทนั สมัย
7. มัน่ ใจว่าโรงพยาบาลมีเทคโนโลยีการแพทย์ที่ทนั สมัยและเจ้าหน้าที่มีความรู ้ความสามารถ
เป็ นอย่างดีในการใช้เครื่ องมือและอุปกรณ์ในการปฏิบตั ิงาน
8. เจ้าหน้าที่ให้คาํ แนะนําอธิบาย ชี้แจงข้อมูลที่สาํ คัญและจําเป็ นต่อผูป้ ่ วย
9. เอกสารการเงินเข้าใจง่ายไม่ซบั ซ้อน
10. โรงพยาบาลมีการปรับปรุ งคุณภาพของอุปกรณ์และเครื่ องมือที่ทนั สมัยอยูเ่ สมอ
11. เอกสารที่ใช้ในการสื่ อสารเข้าใจง่ายไม่ซบั ซ้อน
ผูใ้ ช้บริ การโรงพยาบาล เจ้าพระยามีความพึงพอใจด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บริ การในภาพรวมอยูใ่ น
ระดับปานกลาง ( X = 3.49) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก 2 รายการ ( X = 3.50 – 3.53)
ตามลําดับ คือ
1. ค่าใช้จ่ายด้านวัสดุ อุปกรณ์ และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์มีราคาเหมาะสมดี
2. ค่าแพทย์ของโรงพยาบาลมีความเหมาะสม
อยูใ่ นระดับปานกลาง 2 รายการ ( X = 3.46 – 3.49) ตามลําดับ คือ
1. โรงพยาบาลคิดค่ายาอย่างเหมาะสม
2. ค่าที่พกั สําหรับญาติผปู ้ ่ วยมีราคาที่เหมาะสม
ผูใ้ ช้บริ การโรงพยาบาล เจ้าพระยามี ความพึงพอใจด้านการบริ หารและเทคโนโลยีการแพทย์ ใน
ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.98) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับมากทุกรายการ ( X = 3.85 - 4.10)
ตามลําดับ คือ
1. ให้บริ การอย่างเท่าเทียมกัน
2. โรงพยาบาลมีการบริ การครอบคลุมเพียงพอกับสิ่ งที่ตอ้ งการ
3. สามารถให้บริ การตรงเวลา รวดเร็ ว และตรงต่อเวลา
4. เจ้าหน้าที่สามารถตอบสนองความต้องการได้ตามที่คาดหวัง
5. การบริ การถูกต้องเหมาะสมและมีความซื่อสัตย์
6. ให้บริ การได้ตามที่สญ
ั ญา
7. สามารถดูแลเอาใจใส่ ผรู ้ ับบริ การ ตามความต้องการที่แตกต่างกันของผูร้ ับบริ การแต่ละคน
8. คํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุ ดของผูใ้ ช้บริ การ

413

วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปี ที่ 10 ฉบับที่ 2
โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

9. เจ้าหน้าที่ผใู ้ ห้บริ การมีความรู ้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ
10. เชื่อมัน่ ในความสามารถของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่มีความรู ้ความสามารถเป็ น
อย่างดีในการใช้เครื่ องมือและอุปกรณ์การปฏิบตั ิงาน
11. มัน่ ใจว่าโรงพยาบาลจะรักษาให้มีอาการดีข้ ึน
3. การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ใช้ บริการ โรงพยาบาลเจ้ าพระยา จําแนกตามปัจจัยส่ วนบุคคล
ผูใ้ ช้บริ การที่มีเพศแตกต่างกันมีความพึงพอใจในการใช้บริ การ โรงพยาบาลเจ้าพระยา โดยรวมไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติ เมื่ อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ผูใ้ ช้บริ การที่มีเพศแตกต่างกันมี ความพึง
พอใจในการใช้บริ การ โรงพยาบาลเจ้าพระยา ด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บริ การ แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 นอกนั้นไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ผูใ้ ช้บริ การที่ มีอายุแ ตกต่างกันมี ความพึงพอใจในการใช้บริ การโรงพยาบาลเจ้าพระยา โดยรวม
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ผูใ้ ช้บริ การที่มีอายุแตกต่างกันมี
ความพึงพอใจในการใช้บริ การ โรงพยาบาลเจ้าพระยา ด้านการบริ การด้านสถานที่ ด้านการแพทย์และบุคลากร
และด้านการบริ หารและเทคโนโลยีการแพทย์ แตกต่างกันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 ส่ วนด้าน
ค่าใช้จ่ายในการใช้บริ การไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ผูใ้ ช้บริ การที่มีอาชีพ แตกต่างกันมีความพึงพอใจในการใช้บริ การ โรงพยาบาลเจ้าพระยา โดยรวม
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ผูใ้ ช้บริ การที่มีอาชีพ แตกต่าง
กันมีความพึงพอใจในการใช้บริ การ โรงพยาบาลเจ้าพระยา ด้านการบริ การด้านสถานที่ และด้าน การแพทย์และ
บุคลากร แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่ วนด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บริ การ และด้านการ
บริ หารและเทคโนโลยีการแพทย์ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ผูใ้ ช้บริ การที่มีระดับการศึกษา แตกต่างกันมีความพึงพอใจในการใช้บริ การ โรงพยาบาลเจ้าพระยา
โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ผูใ้ ช้บริ การที่มีระดับ
การศึกษา แตกต่างกันมีความพึงพอใจในการใช้บริ การ โรงพยาบาลเจ้าพระยา การบริ การด้านสถานที่ ด้าน
การแพทย์และบุคลากร และด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บริ การ แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่ วน
ด้านการบริ หารและเทคโนโลยีการแพทย์ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ผูใ้ ช้บริ การที่มีรายได้ แตกต่างกันมีความพึงพอใจในการใช้บริ การ โรงพยาบาลเจ้าพระยา โดยรวม
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ผูใ้ ช้บริ การที่มีรายได้ แตกต่าง
กันมี ความพึงพอใจในการใช้บริ การ โรงพยาบาลเจ้าพระยา การบริ การด้านสถานที่ การแพทย์และบุคลากร
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่ วนด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บริ การ และด้านการบริ หารและ
เทคโนโลยีการแพทย์ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ผูใ้ ช้บริ ก ารที่ มี ส ถานภาพสมรส แตกต่ างกัน มี ความพึ งพอใจในการใช้บริ ก าร โรงพยาบาล
เจ้าพระยา โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
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อภิปรายผล
การวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ โรงพยาบาลเจ้าพระยา นํามาอภิปราย ดังนี้
1. จากการศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การโรงพยาบาลเจ้าพระยา ด้านการบริ การด้านสถานที่
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดตามลําดับคือ ความสะอาดและถูกสุ ขลักษณะของโรงพยาบาลและ
แผนกต้อนรับมีความสะอาดเรี ยบร้อยพร้อมรองรับผูม้ าใช้บริ การตกแต่งสถานที่อย่างสวยงาม ที่ต้ งั ขอโรงพยาบาล
มีความสะดวกและง่ายต่อการติดต่อและใช้บริ การ มีที่พกั รองรับญาติผปู ้ ่ วยกรณี ผปู ้ ่ วยเข้าพักเป็ นผูป้ ่ วยใน มีป้าย
บอกแผนกหรื อทิศทางที่ชดั เจน ที่จอดรถของโรงพยาบาลสามารถรองรับบริ การของผูใ้ ช้บริ การได้อย่างเพียงพอ
ทางเข้าออกของโรงพยาบาลสะดวกแก่การสัญจรไปมา ซึ่ งสอดคล้องกับ วราภรณ์ รุ ้งรัศมี (2538, หน้า 32) ได้
เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการเข้าถึงบริ การ ว่าต้องเป็ นการเข้าถึงแหล่งให้บริ การได้อย่างสะดวกโดยคํานึงถึงลักษณะ
ที่ต้ งั ความสะดวกในการเดิ นทาง (Affordability) ความสะดวกและสิ่ งอํานวยความสะดวกของแหล่งบริ การ
(Accomodation) คือ แหล่งบริ การที่ผูร้ ั บบริ การยอมรั บว่าให้ความสะดวกและมีสิ่งอํานวยความสะดวกให้แก่
ผูร้ ับบริ การ เพือ่ ให้ผใู ้ ช้บริ การเกิดความพึงพอใจ
2. การศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การโรงพยาบาลเจ้าพระยา ด้านการแพทย์และบุคลากรใน
ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดตามลําดับคือ แพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ แต่งกายสะอาด สุ ภาพ
เรี ยบร้อย แพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ มีอธั ยาศัยดี ยิม้ แย้มและเป็ นมิตร แพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่พูดจาสุ ภาพ
ไพเราะ แพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ ให้คาํ แนะนําตามขั้นตอนที่ถูกต้อง เอกสารกํากับยา อ่านและทําความเข้าใจ
ง่าย แพทย์และพยาบาลมีความรู ้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่ทนั สมัย มัน่ ใจว่าโรงพยาบาลมีเทคโนโลยี
การแพทย์ที่ท ันสมัย และเจ้าหน้าที่ มี ความรู ้ ความสามารถเป็ นอย่างดี ใ นการใช้เครื่ องมื อ และอุ ปกรณ์ ใ นการ
ปฏิบตั ิงาน เจ้าหน้าที่ให้คาํ แนะนําอธิ บาย ชี้แจงข้อมูลที่สาํ คัญและจําเป็ นต่อผูป้ ่ วย เอกสารการเงินเข้าใจง่ายไม่
ซับซ้อน โรงพยาบาลมีการปรับปรุ งคุณภาพของอุปกรณ์และเครื่ องมือที่ทนั สมัยอยูเ่ สมอและสุ ดท้ายคือ เอกสารที่
ใช้ในการสื่ อสารเข้าใจง่ายไม่ซบั ซ้อน ซึ่ งสอดคล้องกับรุ่ งฤดี กล้าหาญ (2546, หน้า 29-32) กล่าวว่า ด้านความ
เชื่อถือไว้วางใจได้ (Reliability) หมายถึง ความสามารถในการให้บริ การให้ตรงกับสัญญาที่ให้ไว้กบั ผูร้ ั บบริ การ
บริ การที่ให้ทุกครั้งจะต้องมีความถูกต้องเหมาะสมและได้ผลออกมาเช่นเดิมในทุกจุดของบริ การ ความสมํ่าเสมอนี้
จะทําให้ผรู ้ ับบริ การรู ้สึกว่าบริ การที่ได้รับนั้นมีความน่าเชื่อถือสามารถให้ความไว้วางใจได้
3. การศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การโรงพยาบาลเจ้าพระยา ด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บริ การใน
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง คือโรงพยาบาลคิดค่ายาอย่างเหมาะสมและ ค่าที่พกั สําหรับญาติผปู ้ ่ วยมีราคาที่
เหมาะสม ซึ่งอาจหมายถึง ผูใ้ ช้บริ การมีความเห็นว่าราคาค่ายาและค่าที่พกั เป็ นราคาที่ยงั แพงอยู่ จึงมีความพึงพอใจ
อยูใ่ นระดับปานกลางเท่านั้น
4. การศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การโรงพยาบาลเจ้าพระยา ด้านการบริ หารและเทคโนโลยี
การแพทย์ใ นภาพรวมอยู่ใ นระดับ มาก ตามลํา ดับ คื อ ให้บ ริ ก ารอย่า งเท่ าเที ย มกัน โรงพยาบาลมี ก ารบริ ก าร
ครอบคลุมเพียงพอกับสิ่ งที่ตอ้ งการ สามารถให้บริ การตรงเวลา รวดเร็ ว และตรงต่อเวลา เจ้าหน้าที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการได้ตามที่คาดหวัง การบริ การถูกต้องเหมาะสมและมีความซื่ อสัตย์ ให้บริ การได้ตามที่
สัญญา สามารถดูแลเอาใจใส่ ผูร้ ับบริ การ ตามความต้องการที่แตกต่างกันของผูร้ ั บบริ การแต่ละคน คํานึงถึง
ผลประโยชน์สูงสุ ดของผูใ้ ช้บริ การ เจ้าหน้าที่ผใู ้ ห้บริ การมีความรู ้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ เชื่อมัน่ ใน
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ความสามารถของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่มีความรู ้ ความสามารถเป็ นอย่างดี ในการใช้เครื่ องมือและ
อุปกรณ์การปฏิบตั ิงาน และสุ ดท้ายคือมัน่ ใจว่าโรงพยาบาลจะรักษาให้มีอาการดีข้ ึน ซึ่ งสอดคล้องกับ มิลเลท
(Millet, 1954, p. 397 อ้างถึงใน รุ่ งฤดี กล้าหาญ, 2546, หน้า 27) ได้กล่าวถึงความพึงพอใจในการบริ การ
(Satisfactory Serviced) หรื อความสามารถในการสร้ างความพึงพอใจในการบริ การ โดยพิจารณาจาก
องค์ประกอบความสามารถในการให้บริ การอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Service) หมายถึง ความยุติธรรมในการ
บริ การโดยยึดหลักการว่าผูร้ ับบริ การทุกคนมีความเท่าเทียมกัน ดังนั้น ผูร้ ับบริ การทุกคนจะได้รับการปฏิบตั ิอย่าง
เท่าเทียมกันในแง่มุมของนักกฎหมาย ไม่มีการแบ่งแยกชั้นกันในการให้บริ การ ผูร้ ับบริ การจะได้รับการปฏิบตั ิใน
ฐานะที่เป็ นปัจเจกบุคคลที่ใช้มาตรฐานในการให้บริ การเหมือนกัน
การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ใช้ บริการ โรงพยาบาลเจ้ าพระยา จําแนกตามปัจจัย ส่ วนบุคคล จาก
การวิเคราะห์ สรุ ปได้ ว่า
ผูใ้ ช้บริ การที่มีเพศแตกต่ างกันมี ความพึงพอใจในการใช้บริ การ โรงพยาบาลเจ้าพระยา โดยรวมไม่
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ เหตุที่เป็ นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากบริ การ
ของโรงพยาบาลเป็ นบริ การที่ตอบสนองความต้องการและความจําเป็ นขั้นพื้นฐานเพื่อการมีชีวิตอยูร่ อดของมนุษย์
ดังนั้นเมื่อเกิดเจ็บป่ วย ผูป้ ่ วยทุกคนในฐานนะที่ เป็ นมนุ ษย์ไม่ว่าจะเป็ นหญิงหรื อชาย ย่อมมี ความคาดหวังหรื อ
ความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน
ผูใ้ ช้บริ การที่มีอายุแตกต่างกันมีความพึงพอใจในการใช้บริ การ โรงพยาบาลเจ้าพระยา โดยรวมแตกต่าง
กันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ เหตุที่เป็ นเช่นนี้อาจเป็ นเพราะ ด้วย
อายุที่แตกต่างกันของผูใ้ ช้บริ การ ทําให้วุฒิภาวะ หรื อจุดมุ่งหมายในการใช้บริ การของโรงพยาบาลแตกต่างกัน
ออกไป จึงเป็ นผลให้ระดับของความพึงพอใจแตกต่างกันไป
ผูใ้ ช้บริ การที่ มีอาชี พแตกต่ างกันมี ความพึงพอใจในการใช้บริ การ โรงพยาบาลเจ้าพระยา โดยรวม
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ เหตุที่เป็ นเช่นนี้ อาจเป็ น
เพราะอาชีพของผูใ้ ช้บริ การ ที่มีอาชีพรับราชการมีความพึงพอใจสู งสุ ด อาจเป็ นเพราะเนื่องจากผูป้ ่ วยที่มีอาชีพรับ
ราชการเข้ามาใช้บริ การ ในเรื่ องของค่าใช้จ่ายหรื อสิ ทธิ ประโยชน์ต่าง ๆ ที่ขา้ ราชการพึงได้จากรั ฐ ส่ งผลให้เกิ ด
ความพึงพอใจในการใช้บริ การในทุกๆ ด้าน
ผูใ้ ช้บริ การที่ มีระดับการศึกษาแตกต่ างกันมี ความพึงพอใจในการใช้บริ การ โรงพยาบาลเจ้าพระยา
โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ เหตุที่เป็ นเช่นนี้อาจ
เป็ นเพราะในภาวะปั จจุบนั กระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคโลกาภิวตั น์ได้ส่งผลกระทบมายังประเทศไทย
การพัฒนาด้านเทคโนโลยีและการสื่ อสารทําให้ผรู ้ ับบริ การได้รับข้อมูลข่าวสารทางด้านสุ ขภาพมากขึ้น มีโอกาส
ในการเลือกสถานพยาบาลมากขึ้น จึงก่อให้เกิดความพึงพอใจที่แตกต่างกันในแต่ละระดับของการศึกษา
ผูใ้ ช้บริ การที่มีรายได้แตกต่างกันมี ความพึงพอใจในการใช้บริ การ โรงพยาบาลเจ้าพระยา โดยรวม
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ เหตุที่เป็ นเช่นนี้ อาจเป็ น
เพราะการบริ การด้านการพยาบาลเป็ นสิ่ งที่จาํ เป็ นต่อชี วิตมนุ ษย์ เนื่องจากเป็ นบริ การที่ตอบสนองความต้องการ
ของมนุ ษย์และความจําเป็ นในขั้นพื้นฐานเพื่อการมีชีวิตอยู่รอดของมนุ ษย์ ดังนั้นเมื่อเกิดเจ็บป่ วยไม่ว่าจะอยู่ใน
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สถานใด จ่ายเงินมากกว่าหรื อน้อยกว่ายย่อมมีความคาดหวังในคุณภาพของบริ การไม่แตกต่างกัน แต่ผลที่ออกมา
คือความพึงพอใจที่ได้อาจแตกต่างกันไปตามสถานภาพของแต่ละบุคคล
ข้ อเสนอแนะ
1. ผลการวิจยั พบว่า ความพึงพอใจในการใช้บริ การโรงพยาบาลเจ้าพระยา อยูใ่ นระดับมาก เกือบทุกข้อ
ในด้านการบริ การด้านสถานที่ ความสะอาดและถูกสุ ขลักษณะของโรงพยาบาล ด้านการแพทย์และบุคลากร
แพทย์และพยาบาลแต่งกายสะอาดสุ ภาพเรี ยบร้อย มีอธั ยาศัยดี เป็ นมิตร ให้คาํ แนะนํากับผูบ้ ริ การเป็ นขั้นตอนน
ด้านการบริ หารและเทคโนโลยีการแพทย์ มีการให้บริ การอย่างเท่าเทียมกัน มีบริ การที่ครอบคลุมเพียงพอกับความ
ต้องการในการใช้บริ การ อีกทั้งให้บริ การอย่างรวดเร็ วตรงเวลา ใช้อุปกรณ์เครื่ องมือที่ทนั สมัย ดังนั้นในการ
จัด การให้บริ การอย่างมี คุ ณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการให้เ กิ ด ความพึงพอใจ ผูบ้ ริ การพยาบาลจะต้อง
คํานึงถึงคุณภาพตามเกณฑ์ที่ผูร้ ั บบริ การกําหนดในด้านความน่ าเชื่อถือ ความสามารถของพยาบาลในการสร้ าง
ความน่าเชื่อถือให้เกิดแก่ผรู ้ ับบริ การ พยาบาลจะต้องแสดงถึงทักษะความรู ้ความสามารถในการพยาบาล ให้เป็ นที่
ประจักษ์ และตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้บริ การ ด้วยการปฏิบตั ิต่อต่อผูใ้ ช้บริ การอย่างสุ ภาพมีกิริยามารยาท
ที่ ดี และให้ความมั่น ใจว่าผูป้ ่ วยจะได้รั บ บริ การที่ ดี ที่ สุด และในด้านความเป็ นรู ปธรรมของบริ การ อุ ปกรณ์
เครื่ องมือเครื่ องใช้ที่ทนั สมัย สภาพแวดล้อม และสิ่ งอํานวยความสะดวกต่างๆ
2. ผูบ้ ริ หารโรงพยาบาลควรนําแนวคิดเชิงการตลาดในด้านการบริ การด้านพยาบาลที่ให้ความสําคัญกับ
ผูร้ ั บบริ การมาประยุกต์ใช้ในโรงพยาบาลให้มากขึ้น เพื่อให้การบริ การมี คุณภาพ เป็ นที่ พอใจ ประทับใจ แต่
คุณภาพตามแนวคิดทางการตลาดเป็ นเพียงส่ วนหนึ่ งของคุณภาพบริ การในโรงพยาบาล เนื่ องจากการบริ การด้าน
พยาบาลเป็ นงานที่ละเอียดอ่อนมีความสําคัญเกี่ยวข้องโดยตรงกับชีวิตมนุษย์ ซึ่ งผูใ้ ห้บริ การจะต้องให้การดูแลที่ดี
ถูกต้องตามเทคนิ ค วิธีการที่มาตรฐานวิชาชี พกําหนด ดังนั้นผูบ้ ริ หารโรงพยาบาลจะต้องนําแนวคิดการตลาดใน
การให้ความสําคัญกับผูร้ ับบริ การมาประยุกต์ใช้ในการบริ หารพยาบาลมากขึ้น โดยผสมผสานควบคู่กบั คุณภาพ
เชิงวิชาชีพ
ข้ อเสนอแนะสํ าหรับการทําวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ โรงพยาบาลเจ้าพระยา โดยการจําแนกตามแผนกต่างๆ
2. ควรมีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการตัดสิ นใจใช้บริ การกับความคาดหวังในการคุณภาพของ
บริ การโรงพยาบาลเจ้าพระยา
3.
ควรมีการศึกษาความคาดหวังคุณภาพบริ การโรงพยาบาล ทั้งผูป้ ่ วยในและผูป้ ่ วยนอก ของ
โรงพยาบาลเจ้าพระยา
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การสื่ อสารการตลาดที่ส่งผลต่ อการตัดสิ นใจทําประกันชีวติ ของผู้บริโภค
บริษัท อเมริกนั อินเตอร์ แนชชั่นแนล แอสชัวรันส์ จํากัด เขตสํ าโรงเหนือ
จังหวัดสมุทรปราการ*
Marketing Communication affecting customers’ decisions to make life-insurance
with American International Assurance Company Limited, Khet Samrong Nuea,
Samut prakan.
นางสาวเมธาพร รุ จสมบัติ**
Miss Mataporn Rujsombat
บทคัดย่อ
การวิจยั เรื่ องนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการสื่ อสารการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจทําประกันชีวิต
ของผูบ้ ริ โภค บริ ษทั อเมริ กนั อินเตอร์ แนชชัน่ แนล แอสชัวรั นส์ จํากัด เขตสําโรงเหนื อ จังหวัดสมุทรปราการ
และเพื่อเปรี ยบเทียบการสื่ อสารการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจทําประกันชีวิตของผูบ้ ริ โภค จําแนกตามลักษณะ
ประชากรศาสตร์ กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 136 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้ มูล
โดยใช้ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ผลการวิจยั พบว่า 1) ความคิดเห็นต่อการสื่ อสารการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจทําประกันชี วิต
กับ บริ ษทั อเมริ กนั อินเตอร์ แนชชัน่ แนล แอสชัวรันส์ จํากัด ในทัศนะของผูต้ อบแบบสอบถาม ด้านต่าง ๆ คือ
1) การโฆษณา การส่ งเสริ มการขาย การประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ ขา่ ว การขายโดยบุคคล การตลาดเจาะตรง
โดยรวมและรายด้าน มีคะแนนเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก 2) ผลการเปรี ยบเทียบการสื่ อสารการตลาดที่ส่งผลต่อการ
ตัดสิ นใจทําประกันชี วิตของผูบ้ ริ โภค พบว่า ผูบ้ ริ โภค ในเขตสําโรงเหนื อ จังหวัดสมุทรปราการ ที่มีเพศ อายุ
ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชี พ และรายได้เ ฉลี่ ยต่ อเดื อน แตกต่ างกัน มี ความคิด เห็นต่อการสื่ อสาร
การตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจทําประกันชี วิต กับ บริ ษทั อเมริ กนั อินเตอร์ แนชชัน่ แนล แอสชัวรั นส์ จํากัด
ในภาพรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
Abstract
The objectives of this research were to study the marketing communication which had an effect on
customers’ decisions to have life-insurance policies with American International Assurance Company Limited,
Samrong Nuea District, Samut Prakan Province, and to compare the marketing communication based on
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demographic characteristics. The sample comprised 136 customers. Questionnaires were used as a research
tool. Data were analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, and analysis of variance.
The results indicated that 1) both overall opinions and specific opinions toward each aspect of
marketing communication in view of customers namely advertisement, sales promotion, sales publicity and
news dissemination, face to face sales, overall direct sales and specific sales were rated high; 2) the comparison
of marketing communication showed that the customers in Samrong Nuea District, Samut Prakan having
different gender, age, educational level, marital status, occupation, and monthly income, had no significantly
different overall opinions toward marketing communication which had an effect on customers’ decisions to
have life-insurance policies with the American International Assurance Company Ltd.
ความนํา
ปั จจุบนั การแข่งขันทางการตลาด ได้ทวีความรุ นแรงขึ้นอย่างเห็นได้ชดั จากการออกผลิตภัณฑ์/
บริ การใหม่ ๆ มากมาย เพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า จากสิ นค้าและบริ การ ดังกล่าว
แต่ มี ผูบ้ ริ โ ภคเป้ า หมายกลุ่ ม เดี ย วกัน ทํา ให้ก ารตลาดปั จจุ บนั เป็ นการตลาดที่ เ รี ย กได้ว่ามุ่ งเน้น ลู ก ค้า เป็ นจุ ด
ศูนย์กลาง (Customer Oriented) อย่างแท้จริ ง ที่นกั การตลาดสมัยใหม่ตอ้ งเข้าให้ถึงกลุ่มเป้ าหมาย จากช่องทางที่
หลากหลายขึ้น และเปลี่ยนแปลงไป การบริ หารลูกค้าในประเภทต่าง ๆ ที่แตกต่างกันในโลกของการค้าสมัยใหม่
การสื่ อสารการตลาดเป็ นกระบวนการที่ มีความสําคัญต่ อการตลาด เพราะเป็ นองค์ป ระกอบตัว หนึ่ งในสี่
องค์ประกอบของกิจกรรมทางการตลาดที่จะนําธุ รกิจไปสู่ เป้ าหมายที่กาํ หนดไว้ ดังนั้นการวางแผนการสื่ อสาร
การตลาดที่ดีจะทําให้ธุรกิจสามารถสื่ อสารได้อย่างมีทิศทางที่ชดั เจน ช่วยให้บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมาย
ทางการตลาด ธุรกิจสําเร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี ซึ่งการสื่ อสารการตลาดในปัจจุบนั นับได้ว่ามีอิทธิ พลกับชีวิตมนุษย์
เป็ นอย่างมาก โดยเฉพาะยุคที่มีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีมากขึ้น ย่อมส่ งผลกับประสิ ทธิ ภาพการส่ งข่าวสาร
ผ่านสื่ อต่าง ๆ เพื่อกระจายข่าวสาร แนวทางปฏิบตั ิ ค่านิยม เพิ่มตามไปด้วย ดังนั้นการสื่ อสารการตลาดจึง
เปรี ยบเสมือนหัวใจของการดําเนินธุรกิจ
ธุรกิจประกันชีวิต เป็ นธุรกิจที่มีการแข่งขันอย่างเสรี มีการแข่งขันระหว่างองค์กร มากขึ้น ตามอัตรา
การเจริ ญเติบโตของภาคธุ รกิจที่ต่อเนื่ อง บรรดาบริ ษทั ประกันชีวิตล้วนเล็งเห็นถึงความสําคัญของการตลาดต่อ
ธุรกิจเป็ นอันดับต้น ๆ การวางแผน และดําเนินการทางการตลาดที่มีประสิ ทธิภาพ จะสามารถทําให้เกิดการใกล้ชิด
กันมากขึ้นระหว่างองค์กรไปจนถึงเป้าหมาย หรื อลูกค้า ตลอดจนสร้างความได้เปรี ยบในเชิงการแข่งขัน (strategic
competitive advantage) และรักษา หรื อก้าวตําแหน่งของตนในตลาดได้ การประกันชีวิตเป็ นปั จจัยสําคัญในการ
ดําเนินชีวิต และเป็ นการสร้างมาตรฐานคุณภาพชี วิตที่ดี แต่ในประเทศไทยมีสัดส่ วนผูเ้ อาประกันชีวิตต่อจํานวน
ประชากรทั้งประเทศเพียงเล็กน้อย แม้แต่ในเมืองหลวงอย่างกรุ งเทพมหานครมีจาํ นวนผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันชีวิต
ไม่ถึงครึ่ งหนึ่งของจํานวนประชากรทั้งหมด จึงเป็ นที่น่าสนใจว่า เพราะเหตุใดคนไทยจึงมีอตั ราการทําประกัน
ชีวิตที่ต่าํ มาก
การสื่ อสารทางการตลาดจึงเป็ นสิ่ งสําคัญอย่างยิง่ สําหรับการแข่งขันทางธุรกิจประกันชีวิต ซึ่ งหาก
ผูป้ ระกอบการ มีความสามารถในการสื่ อสารให้ความรู ้ รวมทั้งสร้างความเชื่อมัน่ ให้กบั ประชาชนได้ ก็จะทําให้
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ตลาดประกันภัยเติบโตขึ้นอีกมาก ในขณะเดียวกันอิทธิ พลของการสื่ อสารทางการตลาด ก็ถือเป็ นการช่วยกระตุน้
ให้ผูบ้ ริ โภคมีการตัดสิ นใจซื้ อได้เร็ วขึ้น ดังนั้นผูศ้ ึกษาจึงสนใจศึกษาเรื่ อง การสื่ อสารการตลาดที่ส่งผลต่อการ
ตัดสิ นใจทําประกันชีวติ ของผูบ้ ริ โภค บริ ษทั อเมริ กนั อินเตอร์ แนชชัน่ แนล แอสชัวรันส์ จํากัด ในเขตสําโรงเหนือ
จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเป็ นแนวทางในการวางแผนการสื่ อสารการตลาดให้มีความเหมาะสม และสัมพันธ์กนั
กับความต้องการของลูกค้าต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษา การสื่ อสารการตลาดที่ ส่งผลต่ อการตัดสิ นใจทําประกันชี วิต ของผูบ้ ริ โภคบริ ษทั
อเมริ กนั อินเตอร์แนชชัน่ แนล แอสชัวรันส์ จํากัด เขตสําโรงเหนือ จังหวัดสมุทรปราการ
2. เพื่อเปรี ยบเทียบการสื่ อสารการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจทําประกันชีวิตของผูบ้ ริ โภค จําแนก
ตามลักษณะประชากรศาสตร์
สมมติฐานของการวิจยั
การสื่ อสารการตลาดที่ ส่งผลต่ อการตัด สิ น ใจทําประกัน ชี วิ ต ของผูบ้ ริ โ ภค จํา แนกตามลักษณะ
ประชากรศาสตร์แตกต่างกัน
1. ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ผูบ้ ริ โภคที่ทาํ ประกันชีวิต กับ บริ ษทั อเมริ กนั อินเตอร์ แนชชัน่ แนล
แอสชัวรันส์ จํากัด เขตสําโรงเหนือ จังหวัดสมุทรปราการ
2. กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ ใ ช้ใ นการศึ ก ษาวิ จัย ครั้ งนี้ คื อ ผูบ้ ริ โ ภคที่ ท าํ ประกัน ชี วิ ต กับ บริ ษ ัท อเมริ กัน
อินเตอร์ แนชชัน่ แนล แอสชัวรันส์ จํากัด เขตสําโรงเหนื อ จังหวัดสมุทรปราการ ในแต่ละเดือน ประมาณ 212
คน เลือกเป็ นกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie และ Morgan (1970,p.680) ได้กลุ่ม
ตัวอย่างจํานวน 136 คน
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามที่สร้างขึ้น โดยมีข้นั ตอนตามลําดับ ดังนี้
1. การศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2. การจัดทําโครงสร้ างของแบบสอบถาม ให้มีเนื้ อหาครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้ งนี้
แบบสอบถามมี 2 ตอน คือ
2.1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ
และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
2.2 การสื่ อสารการตลาดที่ ส่งผลต่ อการตัดสิ นใจทําประกัน ชี วิต ของผูบ้ ริ โภค ลักษณะของ
แบบสอบถามเป็ นแบบมาตราส่ วน ประมาณค่า 5 ระดับ ของลิเคิร์ท(Likert) จํานวน 5 ด้าน คือ การโฆษณา
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การส่ งเสริ มการขาย การประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ ข่าว การขายโดยบุคคล และการตลาดเจาะตรง จํานวน 25
ข้อ
3. นําแบบสอบถามที่ได้สร้างขึ้นให้อาจารย์ที่ปรึ กษา การค้นคว้าอิสระ ได้ตรวจสอบความสอดคล้อง
ของเนื้ อหา กับวัตถุประสงค์ของการวิจยั เป็ นการศึกษาความเที่ยงตรง (validity) ของแบบสอบถามแล้วนํามา
ปรับปรุ งแก้ไขเพื่อให้คาํ ถามชัดเจน สามารถสื่ อความหมายได้ตรงประเด็น และเหมาะสมยิง่ ขึ้น
4. นําแบบสอบถามไปทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั จํานวน 30 คน แล้ว
นํา ข้อ มู ล ดั ง กล่ า วมาหาค่ า ความเชื่ อ มั่น (reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้ สู ต รสั ม ประสิ ท ธิ์ แอลฟา
ของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient)
วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
การรวบรวมข้อมู ล ผูว้ ิจัยได้ดาํ เนิ นการเก็บ ข้อ มูล ด้วยการขอความร่ วมมื อจากกลุ่มตัวอย่างที่ ทาํ
ประกันชี วิต กับ บริ ษทั อเมริ กนั อินเตอร์ แนชชัน่ แนล แอสชัวรันส์ จํากัด ที่อาศัยอยู่ในเขตสําโรงเหนือ จังหวัด
สมุทรปราการ โ ดยนําแบบสอบถามไปแจกให้ก ลุ่มตัวอย่างกรอกข้อมูล จํานวน 136 ฉบับ แล้วขอรั บ คืนด้วย
ตัวเอง
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถาม จะนํามาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ทุกชุด และนํามา
ลงรหัส ประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป
1. วิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูบ้ ริ โภค บริ ษทั อเมริ กนั อินเตอร์ แนชชัน่ แนล แอสชัวรันส์ จํากัด เขต
สําโรงเหนือ จังหวัดสมุทรปราการ โดยใช้ความถี่และค่าร้อยละ
2. วิเคราะห์การสื่ อสารการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจทําประกันชีวิต ของผูบ้ ริ โภค จําแนกตาม

ลักษณะประชากรศาสตร์ โดยใช้คา่ เฉลี่ย X  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)

3. เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ย X  ของคะแนนการสื่ อสารการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจทําประกัน
ชีวิต ของผูบ้ ริ โภค จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ โดยใช้ t-test และ F-test

4. เปรี ยบเทียบพหุคูณ เพื่อทดสอบค่าเฉลี่ย X  ของคะแนนการสื่ อสารการตลาดที่ส่งผลต่อการ
ตัด สิ น ใจทํา ประกัน ชี วิ ต ของผู บ้ ริ โภค เป็ นรายคู่ จากผลการวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวน โดยวิ ธี ข อง Least
Significant Difference (LSD)

สรุปผลการวิจยั
ผลการวิ เ คราะห์ ข อ้ มู ล เรื่ อ ง การสื่ อ สารการตลาดที่ ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจทํา ประกัน ชี วิ ต ของ
ผูบ้ ริ โภค บริ ษทั อเมริ กนั อินเตอร์ แนชชัน่ แนล แอสชัวรันส์ จํากัด เขตสําโรงเหนือ จังหวัดสมุทรปราการ สามารถ
สรุ ปได้ดงั นี้
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ส่ วนที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูบ้ ริ โภค
ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 47.10 อายุ 41-50 ปี ร้อยละ 33.80 รองลงมา อายุมากกว่า 50
ปี ร้อยละ 26.50 ระดับการศึกษา ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี ร้อยละ 63.20 รองลงมา ปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 33.80
สถานภาพ สมรส ร้ อยละ 45.60 รองลงมา โสด ร้ อยละ 36.80 อาชี พพนักงานบริ ษทั เอกชน ร้ อยละ 40.40
รองลงมา ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 26.50 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000-20,000 บาท ร้อยละ 47.80 รองลงมา
30,000 บาทขึ้นไป ร้อยละ 21.30
ส่ วนที่ 2 การวิ เคราะห์ก ารสื่ อสารการตลาดที่ ส่ง ผลต่อการตัดสิ นใจทําประกันชี วิต กับ บริ ษทั
อเมริ กนั อินเตอร์แนชชัน่ แนล แอสชัวรันส์ จํากัด ในทัศนะของผูบ้ ริ โภค รวม 5 ด้าน คือ การโฆษณา การส่ งเสริ ม
การขาย การประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ ข่าว การขายโดยบุคคล การส่ งเสริ มการขาย และการตลาดเจาะตรง
สามารถสรุ ปได้ คือ
1. การสื่ อ สารการตลาดที่ ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจทํา ประกัน ชี วิ ต กับ บริ ษัท อเมริ กัน อิ น เตอร์
แนชชัน่ แนล แอสชัวรันส์ จํากัด ในทัศนะของผูบ้ ริ โภค ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( = 3.72) เมื่อพิจารณา
เป็ นรายด้าน พบว่า อยูใ่ นระดับมาก ทุกด้าน ( = 3.61–3.82) คือ
1. การขายโดยบุคคล
2. การส่ งเสริ มการขาย
3. การตลาดเจาะตรง
4. การโฆษณา
5. การประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่
2. การสื่ อ สารการตลาดที่ ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจทํา ประกัน ชี วิ ต กับ บริ ษัท อเมริ กัน อิ น เตอร์
แนชชัน่ แนล แอสชัวรันส์ จํากัด ด้านการโฆษณา ในทัศนะของผูบ้ ริ โภค โดยรวม อยูใ่ นระดับมาก ( = 3.66)
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับมาก ( = 3.54–3.71) ทุกรายการ คือ
1. สปอร์ทโฆษณาทางโทรทัศน์
2. โฆษณาตามหน้าหนังสื่ อพิมพ์ วารสาร นิตยสาร
3. สื่ ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เว็บไซด์ ฯลฯ
4. สปอร์ทโฆษณาทางวิทยุ
5. โฆษณาบิลบอร์ดตามสถานที่ต่างๆ
3. การสื่ อ สารการตลาดที่ ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจทํา ประกัน ชี วิ ต กับ บริ ษัท อเมริ กัน อิ น เตอร์
แนชชัน่ แนล แอสชัวรันส์ จํากัด ด้านการส่ งเสริ มการขาย ในทัศนะของผูบ้ ริ โภค โดยรวม อยูใ่ นระดับมาก ( =
3.79) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับมาก ( = 3.60–3.88) จํานวน 4 รายการ คือ
1. มอบส่วนลดเบี้ยประกัน
2. มีการจัดให้ไปเที่ยวต่างประเทศ
3. แถมหรื อให้สิทธิซ้ืออนุสญ
ั ญาคุม้ ครองเพิม่ เติมทั้งด้านชีวิตและสุ ขภาพ
4. บริ การหลังการขายดี มีความกระตือรื อร้น
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4. การสื่ อ สารการตลาดที่ ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจทํา ประกัน ชี วิ ต กับ บริ ษ ัท อเมริ กัน อิ น เตอร์
แนชชัน่ แนล แอสชัวรันส์ จํากัด ด้านการประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ ข่าว ในทัศนะของผูบ้ ริ โภค โดยรวม อยู่
ในระดับมาก ( = 3.61) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับมาก ( = 3.68–3.82) จํานวน 3 รายการ คือ
1. มีแผนการพัฒนาตัวแทนประกันชีวิต เช่น จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมพนักงาน
2. เป็ นผูจ้ ดั หรื อร่ วมจัดกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ เช่น ประกวดนางงาม, จัดให้รางวัลพนักงาน ฯลฯ
3. เป็ นสปอนเซอร์รายการโทรทัศน์
5. การสื่ อ สารการตลาดที่ ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจทํา ประกัน ชี วิ ต กับ บริ ษ ัท อเมริ กัน อิ น เตอร์
แนชชัน่ แนล แอสชัวรันส์ จํากัด ด้านการขายโดยบุคคล ในทัศนะของผูบ้ ริ โภค โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( =
3.82) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับมาก ( = 3.78–3.88) ทุกรายการ คือ
1. ตัวแทนประกันชีวิตมีความรอบรู ้ในเรื่ องการประกันชีวิต
2. ตัวแทนประกันชีวิตมีความซื่อสัตย์
3. การออกบู๊ทขายตามสถานที่ต่าง ๆ
4. ให้ตวั แทนประกันชีวิตไปขายถึงสถานที่ เช่น ที่ทาํ งาน ฯลฯ
5. การแนะนําแบบปากต่อปาก
6. การสื่ อสารการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจทําประกันชีวิต กับบริ ษทั อเมริ กนั อินเตอร์ แนชชัน่
แนล แอสชัวรันส์ จํากัด ด้านการตลาดเจาะตรง ในทัศนะของผูบ้ ริ โภค โดยรวม อยูใ่ นระดับมาก ( = 3.71) เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับมาก ( = 3.71–3.85) จํานวน 4 รายการ คือ
1. การมี call center เพือ่ ให้บริ การลูกค้า ตลอด 24 ชัว่ โมง
2. ตัวแทนใช้คอมพิวเตอร์ มือถือ ในการนําเสนอขายให้กบั ลูกค้า
3. การจัดทําเว็บไซด์ของบริ ษทั เพือ่ ให้ลูกค้าสามารถเข้าดูขอ้ มูลต่างๆ ของบริ ษทั ได้
4. มี การจัดทําเอกสารเพื่อให้ลูกค้าทราบรายละเอียดต่าง ๆ ของ สิ นค้าและบริ การใหม่ๆ ทุ ก
เดือน
ส่ วนที่ 3 การเปรี ยบเทียบ การสื่ อสารการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจทําประกันชี วิต กับ บริ ษทั
อเมริ กนั อินเตอร์ แนชชัน่ แนล แอสชัวรันส์ จํากัด ในทัศนะของผูบ้ ริ โภค จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์
สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
1. ผูบ้ ริ โ ภค ที่ มี เ พศต่ า งกัน มี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อการสื่ อ สารการตลาดที่ ส่ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจทํา
ประกันชี วิตกับ บริ ษทั อเมริ กนั อินเตอร์ แนชชั่นแนล แอสชัวรั นส์ จํากัด ในภาพรวม ไม่ แตกต่ างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ทุกด้านไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
2. ผูบ้ ริ โภค ที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็ นต่อการสื่ อสารการตลาดที่ ส่งผลต่อการตัดสิ นใจทํา
ประกันชี วิต กับ บริ ษทั อเมริ กนั อินเตอร์ แนชชั่นแนล แอสชัวรั นส์ จํากัด ในภาพรวม ไม่แตกต่ างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ทุกด้าน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
3. ผูบ้ ริ โภค ที่มีระดับการศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการสื่ อสารการตลาดที่ส่งผลต่อการ
ตัดสิ นใจทําประกันชีวิต กับ บริ ษทั อเมริ กนั อินเตอร์ แนชชัน่ แนล แอสชัวรันส์ จํากัด ในภาพรวม ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ทุกด้าน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
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4. ผูบ้ ริ โภค ที่มีระดับการศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการสื่ อสารการตลาดที่ส่งผลต่อการ
ตัดสิ นใจทําประกันชี วิต กับ บริ ษทั อเมริ กนั อินเตอร์ แนชชัน่ แนล แอสชัวรั นส์ จํากัด ด้านการตลาดเจาะตรง
โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ มีการส่งข่าวสารจากบริ ษทั อย่างสมํ่าเสมอ
5. ผูบ้ ริ โภค ที่มีสถานภาพสมรส ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการสื่ อสารการตลาดที่ส่งผลต่อการ
ตัดสิ นใจทําประกันชีวิต กับ บริ ษทั อเมริ กนั อินเตอร์แนชชัน่ แนล แอสชัวรันส์ จํากัด ในภาพรวม ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ทุกด้าน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
6. ผูบ้ ริ โภค ที่มีอาชี พ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการสื่ อสารการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจทํา
ประกันชี วิต กับ บริ ษทั อเมริ กนั อินเตอร์ แนชชั่นแนล แอสชัวรั นส์ จํากัด ในภาพรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ทุกด้านไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
7. ผูบ้ ริ โภค ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการสื่ อสารการตลาดที่ส่งผลต่อการ
ตัดสิ นใจทําประกันชีวิต กับ บริ ษทั อเมริ กนั อินเตอร์ แนชชัน่ แนล แอสชัวรันส์ จํากัด ในภาพรวม ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ทุกด้าน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
8. ผูบ้ ริ โภค ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการสื่ อสารการตลาดที่ส่งผลต่อการ
ตัดสิ นใจทําประกันชี วิต กับ บริ ษทั อเมริ กนั อินเตอร์ แนชชั่นแนล แอสชัวรั นส์ จํากัด ด้านการตลาดเจาะตรง
โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ มีการส่งข่าวสารจากบริ ษทั อย่างสมํ่าเสมอ
อภิปรายผล
จากผลการศึกษา การสื่ อสารการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจทําประกันชีวิตของผูบ้ ริ โภค บริ ษทั
อเมริ กนั อินเตอร์แนชชัน่ แนล แอสชัวรันส์ จํากัด เขตสําโรงเหนือ จังหวัดสมุทรปราการ มีประเด็นสําคัญ คือ
1. การสื่ อสารการตลาดที่ ส่ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจทํา ประกัน ชี วิ ต กับ บริ ษ ัท อเมริ กัน อิ น เตอร์
แนชชั่นแนล แอสชัว รั นส์ จํากัด ในทัศนะของผูบ้ ริ โภค โดยรวม อยู่ในระดับมาก แสดงให้เ ห็ นว่า ผูบ้ ริ โภค
ให้ความสนใจกับการสื่ อสารการตลาด ของบริ ษทั อเมริ กนั อินเตอร์ แนชชัน่ แนล แอสชัวรันส์ จํากัด ประกันชีวิต
อยูใ่ นอันดับ ต้น ๆ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ จอน จิระพันธุ์ (2549) พบว่า ปั จจัยการสื่ อสารการตลาดเพื่อการ
ตัดสิ นใจทําประกันชีวิตของผูบ้ ริ โภคใน เขตกรุ งเทพมหานคร ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
2. สื่ อ สารการตลาดที่ ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจทํา ประกัน ชี วิ ต กั บ บริ ษัท อเมริ กัน อิ น เตอร์
แนชชัน่ แนล แอสชัวรันส์ จํากัด ในทัศนะของผูบ้ ริ โภค ด้านการโฆษณา อยูใ่ นระดับมาก โดยด้านที่มีระดับความ
คิดเห็นมากที่สุด คือ สปอร์ทโฆษณาทางโทรทัศน์ ซึ่ งแสดงให้เห็นว่า การโฆษณาเป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสารที่มี
กลุ่มผูฟ้ ังจํานวนมาก เป็ นการกระจายข่าวสาร (pervasiveness) ไปยังกลุ่มผูฟ้ ังอย่างกว้างขวางและยํ้าซํ้าแล้วซํ้าอีก
และผูบ้ ริ โภคก็มีการรับรู ้และให้ความสนใจ ซึ่ งสอดคล้องกับทฤษฎีของ ชมพูนุท นุตาคม (2541) ที่กล่าวว่า การ
โฆษณา มีประสิ ทธิภาพในการเข้าถึงผูร้ ับสารจํานวนมาก
3. การสื่ อสารการตลาดที่ ส่ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจทํา ประกัน ชี วิ ต กับ บริ ษ ัท อเมริ กัน อิ น เตอร์
แนชชัน่ แนล แอสชัวรั นส์ จํากัด ในทัศนะของผูบ้ ริ โภค ด้านการส่ งเสริ มการขาย อยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มี
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ระดับความคิดเห็นมากที่สุดคือการมอบส่ วนลดเบี้ยประกัน ซึ่ งถือว่าเป็ นการจูงใจที่ได้ผลดีกว่าการแจกของแถม
ของที่ ระลึ ก ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ จอน จิ ระพันธุ์ (2549) พบว่า ปั จจัยการสื่ อสารการตลาดเพื่อการ
ตัดสิ นใจทําประกันชีวิตของผูบ้ ริ โภคใน เขตกรุ งเทพมหานคร ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยปั จจัยการสื่ อสาร
การตลาดเพื่อการตัดสิ นใจทําประกันชีวิตของผูบ้ ริ โภคเขตกรุ งเทพมหานคร ด้านการส่ งเสริ มการขายมีน้ าํ หนัก
การตัดสิ นใจมากเป็ นอันดับ
4. การสื่ อสารการตลาดที่ ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจทํา ประกัน ชี วิ ต กับ บริ ษ ัท อเมริ กัน อิ น เตอร์
แนชชัน่ แนล แอสชัวรันส์ จํากัด ในทัศนะของผูบ้ ริ โภค ด้านการประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ ข่าว อยูใ่ นระดับ
มาก ได้แก่ มีแผนการพัฒนาตัวแทนประกันชีวิต เช่น จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมพนักงานมอบส่ วนลดเบี้ยประกัน เป็ นผู ้
จัด หรื อร่ วมจัดกิ จกรรมพิเศษต่าง ๆ เช่ น ประกวดนางงาม, จัดให้รางวัลพนักงาน ฯลฯ และเป็ นสปอนเซอร์
รายการโทรทัศน์ ส่ วนเป็ นรายการ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลข่าวสารความ เคลื่อนไหวที่น่าสนใจซึ่ งแสดงให้เห็นว่า ลูกค้าจะ
คํานึงถึงในข้อดังกล่าว อย่างมาก ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ กรกนก มีประเสริ ฐวาจา (2551) พบว่า ผูต้ อบ
แบบสอบถาม ให้ค วามสํา คัญ ต่ อ ขั้น ตอนและกระบวนการที่ ใ ช้ใ นการตัด สิ น ใจซื้ อ ประกัน ชี วิ ต โดยจะทํา
การศึ ก ษาข้อ มู ลก่ อนตัด สิ น ใจซื้ อในเรื่ องของการ ศึ ก ษาข้อ มู ล จากข่ า วสารและสิ่ งพิ ม พ์ต่ าง ๆ การประเมิ น
ทางเลือกเพือ่ การตัดสิ นใจซื้อ
5. การสื่ อสารการตลาดที่ ส่งผลต่อการตัดสิ นใจทําประกันชี วิต กับ บริ ษทั อเมริ กนั อินเตอร์
แนชชัน่ แนล แอสชัวรันส์ จํากัด ในทัศนะของผูบ้ ริ โภค ด้านการขายโดยบุคคล อยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ น
รายข้อ พบว่า ทุกข้อ อยูใ่ นระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ กรกนก มีประเสริ ฐวาจา (2551) พบว่า ผูต้ อบ
แบบสอบถาม ให้ความสําคัญต่อปั จจัย ข้อ ตัวแทนประกันชีวิตมีความน่าเชื่อถือไว้วางใจ
6. การสื่ อสารการตลาดที่ ส่งผลต่อการตัดสิ นใจทําประกันชี วิต กับ บริ ษทั อเมริ กนั อินเตอร์
แนชชัน่ แนล แอสชัวรันส์ จํากัด ในทัศนะของผูบ้ ริ โภค ด้านการตลาดเจาะตรง อยูใ่ นระดับมาก ได้แก่ การมี call
center เพื่อให้บริ การลูกค้า ตลอด 24 ชัว่ โมง ตัวแทนใช้คอมพิวเตอร์ มือถือ ในการนําเสนอขายให้กบั ลูกค้า การ
จัดทําเว็บไซด์ของบริ ษทั เพื่อให้ ลูกค้า สามารถเข้าดู ขอ้ มูลต่างๆ ของ บริ ษทั ได้มีการจัดทําเอกสารเพื่อให้ลูกค้า
ทราบรายละเอียดต่ าง ๆ ของสิ นค้าและบริ การใหม่ ๆ ทุกเดื อน ส่ วนรายการมี การส่ งข่าวสารจากบริ ษทั อย่าง
สมํ่าเสมอ อยูใ่ นระดับปานกลาง ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ กรกนก มีประเสริ ฐวาจา (2551) พบว่า ผูต้ อบ
แบบสอบถาม ให้ความสําคัญต่อปั จจัย คือ การที่บริ ษทั ประกันชีวิตมีเว็บไซด์เพื่อให้ขอ้ มูลแก่ลูกค้า
ข้ อเสนอแนะ
1.ข้อเสนอแนะที่ได้จากการทําวิจยั
1.1 การโฆษณา
บริ ษ ทั อเมริ กัน อิ น เตอร์ แ นชชั่นแนล แอสชัว รั น ส์ จํากัด ควรให้ความสนใจเกี่ ย วกับการ
โฆษณาที่ได้ทาํ ไป ไม่ว่าจะเป็ นทางโทรทัศน์ วิทยุ หนังสื อพิมพ์ วารสาร ฯลฯ ว่ามีผลตอบรับจากผูบ้ ริ โภคมาก
น้อยเพียงใด เพื่อที่จะได้นาํ มาเป็ นส่ วนในการตัดสิ นใจเลือกสื่ อที่จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
1.2 การส่งเสริ มการขาย
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จากการศึกษาข้อมูลพบว่ามีความคิดเห็นแตกต่าง 2 ระดับ คือ ความคิดเห็นระดับมาก และ
ปานกลาง โดยในเรื่ องของการแจกของแถมของที่ระลึกนั้น อาจไม่ใช้ปัจจัยจูงใจ ที่ลูกค้าหรื อผูบ้ ริ โภคต้องการ
ดังนั้น ทางบริ ษทั ควรเน้นการส่ งเสริ มการขายในด้านอื่น ๆ เช่ น การบริ การหลังการขายที่ดี หรื อจัดการลดเบี้ย
ประกันแทน เป็ นต้น
1.3 การประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ ข่าว
จากการศึกษาข้อมูลพบว่า ผูบ้ ริ โภคให้ความสนใจกับการประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ และความ
เคลื่อนไหวของข้อมูลน้อย อาจเป็ นเพราะผูบ้ ริ โภคอาจไม่มีเวลาในการฟั งวิทยุ หรื ออาจจะฟังแค่เพียงช่ วงสั้น ๆ
เช่น เวลาขับรถ ดังนั้นจึงควรให้ความสําคัญกับ การประชาสัมพันธ์ โดยใช้สื่ออื่นแทน เช่น โทรทัศน์ การจัด
ฝึ กอบรม หรื อการจัดกิจกรรมพิเศษแทน เพื่อไม่ให้การลงทุนเกิดการสู ญเปล่า
1.4 การขายโดยบุคคล
จะพบว่าการขายโดยบุคคลได้รับความสนใจจากผูบ้ ริ โภคค่อนข้างมาก ดังนั้นพนักงาน หรื อ
ตัวแทนประกันชี วิต ควรจะหมัน่ ศึกษาหาความรู ้ ในวิชาชี พของตนอย่างสมํ่าเสมอ ดูแลลูกค้าอย่างจริ งใจ คอย
แนะนํารายละเอียดต่าง ๆ ให้ลูกค้าทราบอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้ลูกค้า พึงพอใจสู งสุ ด
1.5 การตลาดเจาะตรง
ในส่ วนของการตลาดเจาะตรง พบว่า ได้รับการตอบสนองที่ดีจากผูบ้ ริ โภค อาจเนื่ องมาจาก
ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ตอ้ งการความเป็ นส่ วนตัว หรื อบางท่านอาจมีเวลาไม่แน่นอน ซึ่ งการตลาดเจาะตรงนี้สามารถ
ช่วยให้ลูกค้าดูขอ้ มูลของตนเอง หรื อทราบความเคลื่อนไหวของบริ ษทั ได้รวดเร็ ว ดังนั้น ทางบริ ษทั ควรจะทําการ
ปรับปรุ งข้อมูลทั้งในทางอินเทอร์ เน็ต หรื อเอกสารต่าง ๆ ที่จะส่ งตรงถึงลูกค้าอย่างสมํ่าเสมอ ฝึ กอบรมพนักงานที่
คอยตอบคําถามลูกค้าให้ลูกค้าได้ความกระจ่างมากที่สุด เพือ่ เป้าหมายสูงสุ ดขององค์กร
2. ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งต่อไป
สําหรับผูท้ ี่มีความสนใจสามารถนําผลที่ได้ไปศึกษาต่อดังนี้
2.1 ควรนําวิธีการวิจยั เชิงคุณภาพมาใช้ในการศึกษาการสื่ อสารการตลาดเพื่อการตัดสิ นใจทํา
ประกันชี วิต กับ บริ ษทั อเมริ กนั อินเตอร์ แนชชัน่ แนล แอสชัวรั นส์ จํากัด เพื่อให้ขอ้ มูลที่ได้รับมีความละเอียด
ลึกซึ้งมากยิง่ ขึ้น
2.2 ควรทํา การประเมิ น ผลเกี่ ย วกับ การสื่ อ สารการตลาดของ บริ ษ ทั อเมริ ก ัน อิ น เตอร์
แนชชัน่ แนล แอสชัวรันส์ จํากัด เพือ่ ให้การสื่ อสารการตลาด มีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น
2.3 การสื่ อสารการตลาดเพื่อการตัดสิ นใจทําประกันชีวิต ของผูบ้ ริ โภค เพื่อนํา ผลของการวิจยั ที่
มีความแตกต่างระหว่างกลุ่ม และไม่แตกต่าง ในด้านต่าง ๆ นําผลที่ได้มาวิเคราะห์หาจุดอ่อน จุดแข็ง เพื่อนํา ไป
ปรับปรุ ง และหาวิธีในการเปิ ดอบรม ฝึ กความเข้าใจ เพื่อให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพ และประสิ ทธิ ผลของ และบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการสื่ อสารให้มากที่สุด
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ความคิดเห็นของพนักงานต่ อการนํามาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2546) ไปปฏิบัติ
ของบริษัท โตไก อิสเทิร์น รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด
(เฉพาะส่ วนอิสเทิร์นซีบอร์ ด ระยอง)*
Employees' Opinions on Implementation of Thai Labor Standard: TLS 80012003
at Rayong Eastern Seaboard Branch of Tokai Eastern Rubber
(Thailand), Ltd
นางสาวเพลินใจ หอมพญา**
Miss Ploenjai Hompaya
บทคัดย่อ
การวิจัย นี้ มี ว ตั ถุ ประสงค์เ พื่ อ ศึก ษาความคิ ด เห็ น ของพนัก งานต่ อการนํา มาตรฐานแรงงานไทย
(มรท.8001-2546) ไปปฏิบตั ิของบริ ษทั โตไก อิสเทิร์น รั บเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (เฉพาะส่ วนอิสเทิร์น
ซี บอร์ ด ระยอง) และเพื่อเปรี ยบเทียบความคิดเห็นของพนักงานต่อการนํามาตรฐานแรงงานไทย (มรท.80012546) ไปปฏิบตั ิของพนักงานจําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 196 คน เครื่ องมือที่ใช้ใน
การวิจยั เป็ นแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า
ที และการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ผลการวิจยั พบว่า ความคิดเห็นของพนักงานต่อการนํามาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2546) ไป
ปฏิบตั ิ ในภาพรวมคะแนนเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ทุกด้าน อยูใ่ นระดับมาก ผลการ
เปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นของพนักงานต่อการนํามาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2546) ไปปฏิบตั ิ
ของพนักงาน จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ พบว่า พนักงานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน การศึกษา ตําแหน่ง
งาน ต่างกัน ในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่ อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า
พนักงานที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ด้านข้อกําหนดทัว่ ไปแตกต่างกัน และพนักงานที่มีเพศต่างกัน มี
ความคิดเห็น โดยรวม ด้านระบบการจัดการ วินัยและการลงโทษ และการใช้แรงงานหญิง แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 พนักงานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระดับการศึกษา ตําแหน่ งงาน ต่างกัน มีความ
คิดเห็นโดยรวม ด้านการใช้แรงงานบังคับ ค่าตอบแทนการทํางาน ชั่วโมงการทํางาน และสวัสดิ การ โดยรวม
แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 ตามลําดับ
Abstract
The purposes of this research were to study employees’ opinions on the implementation of Thai
Labour Standard: TLS 8001-2003 at Rayong Eastern Seaboard branch of Tokai Eastern Rubber (Thailand), Ltd
*
**

บทความการค้นคว้าอิสระ
บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ (การจัดการทัว่ ไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
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and to compare the opinions of the employees based on demographic characteristics. The sample included 196
employees. Questionnaires were used as a research tool. Data were analyzed by frequency, percentage, mean,
standard deviation, t-test, and analysis of variance.
The research findings revealed that the average score of employees’ overall opinion given to the
implementation of Thai Labour Standard: TLS 8001-2003 was at high level. Considered in aspects, every
aspect was determined at high level. The comparison of employees’ opinions on the implementation of Thai
Labour Standard: TLS 8001-2003 based on demographic characteristics showed that employees having
different age had different overall opinion regarding general regulation, and employees having different gender
significantly differed in their overall opinions regarding management system, discipline and punishment and
women labour at 0.05. Employees with average monthly income and different educational level, and different
positions had significantly different overall opinions regarding force labour, work payment, working hours, and
welfare at 0.01 and 0.05 respectively.
ความนํา
ปั จ จุ บัน ประเทศต่ า งๆ ทั่ว โลกต่ า งตระหนัก ดี ว่ า อุ ต สาหกรรมการผลิ ต เป็ นอุ ต สาหกรรมที่ มี
ความสําคัญต่อประเทศในการพัฒนาทางการค้าและเพิ่มผลผลิตของประเทศ เมื่อมีการเรี ยกร้องของจํานวนลูกจ้าง
เพิ่มสู งขึ้นเหตุบางประการมาจากนายจ้างหรื อองค์กร บริ ษทั มีการละเมิดสิ ทธิ ของลูกจ้างจึ งทําให้ลูกจ้างออกมา
เรี ยกร้องสิ ทธิ เสรี ภาพของคนที่มีให้เห็นกันทัว่ ไป หน่ วยงานที่รับผิดชอบกําลังหาทางแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นอยู่
ประกอบกับขณะนี้ทางรัฐบาลได้มีการเจรจาทางการค้าและมีขอ้ ตกลงการค้า FTA กับประเทศคู่คา้ ต่างๆ เพื่อการ
ส่ งออกสิ นค้าอุตสาหกรรมไปยังประเทศที่มีการตกลงการค้า FTA เช่น ประเทศจีน ออสเตรเลียและสหรัฐอเมริ กา
เป็ นต้น ซึ่ งประเทศต่างๆ เหล่านี้ ได้หยิบยกในเรื่ องของสิ ทธิ มนุ ษยชนและจริ ยธรรมความรั บผิดชอบทางสังคม
ขึ้ น มาเป็ นเรื่ อ งที่ สํา คัญ และหลายครั้ งที่ พ บว่ า มี ก ารนํา มาตรฐานแรงงานระหว่ า งประเทศ มาตรฐานความ
รับผิดชอบทางสังคม มาตรฐานทางจริ ยธรรม ตลอดจนมาตรฐานอื่นๆ ที่มีลกั ษณะการนําไปปฏิบตั ิคล้ายคลึงกัน
มาเป็ นข้อพิจารณาการสั่งซื้ อผลิ ต ภัณฑ์ ทําให้เกิ ดปั ญหากับองค์กร บริ ษทั ของไทยที่ ไม่ ได้นําไปปฏิ บตั ิ ตาม
มาตรฐานต่างๆ เหล่านั้นด้วย
ทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดจากกระแสดังกล่าว ทําให้การส่ งออกสิ นค้าและบริ การหดตัวรุ นแรง การผลิต
สิ นค้าอุตสาหกรรมและอัตราการใช้กาํ ลังการผลิตลดลงอย่างมาก สิ นค้าคงคลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ ว ภาคการผลิต
ต้องปรั บลดกะ ชั่วโมงการทํางาน และ/หรื อปลดคนงาน รวมถึงปั จจัยเสี่ ยงรอบด้านทั้งทางด้านเศรษฐกิจโลก
เศรษฐกิ จภายในประเทศและการเมื อง ดัง นั้น แนวทางการแก้ไขผลกระทบดัง กล่ า ว ภาคอุ ต สาหกรรมต้อง
เตรี ยมพร้อมในการรับมาตรการแนวใหม่ที่ทาํ ให้ภาคอุตสาหกรรมอยูร่ อด ดังนั้นการจัดตั้งสถาบันที่รับผิดชอบจึง
เป็ นเรื่ องเร่ งด่วนที่ตอ้ งกระทําและศึกษาวิจยั
ในขณะที่ประเทศไทยเป็ นประเทศหนึ่งที่เผชิญหน้ากับปั ญหาภาคอุตสาหกรรมและด้านแรงาน และ
ปัจจัยส่ วนหนึ่งมาจากจุดมุ่งหมาย ที่จะเพิ่มการเติบโตทางเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมในเวทีการแข่งขันระดับ
โลก กระบวนการที่นาํ ไปสู่ เป้ าหมายดังกล่าวมาจากนโยบายพัฒนาประเทศภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

431

วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปี ที่ 10 ฉบับที่ 2
โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

แห่งชาติท้ งั 8 ฉบับที่มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจเป็ นหลักภายใต้แนวทางทุนนิยมอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจตลาดเสรี ซึ่ ง
ปั ญหาที่เกิดขึ้นทําให้ประเทศไทยตลอดจนประชาคมโลกและองค์กร ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต่างๆ ต่างพยายาม
หามาตรการและกลยุทธ์ที่จะช่วยลดอุปสรรคทางการค้า ทั้งนี้ โดยมีเป้าหมายที่สาํ คัญคือ ความยัง่ ยืนของเศรษฐกิจ
และแรงงานต่อความรับผิดชอบของธุรกิจไทย
มาตรการหนึ่ งที่ อ ยู่ในความสนใจและเป็ นที่ ยอมรั บในวงกว้างคือ มาตรฐานแรงงานไทยความ
รับผิดชอบทางสังคม จัดขึ้นตามกรอบของรัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย โดยกรมสวัสดิการและคุม้ ครอง
แรงงาน กระทรวงแรงงาน ได้ประกาศมาตรฐานขึ้นมาใช้ที่เรี ยกว่า มาตรฐานแรงงานไทย (Thai Labour Standard)
ความรับผิดชอบทางสังคมทางธุรกิจไทย (Thai Corporate Social Responsibility : TCSR) ขึ้นในปี 2546 หรื อเรี ยก
ย่อว่า มรท. หรื อ TLS และกําหนดหมายเลขมาตรฐานเป็ น 8001 จึงนิยมเรี ยกมาตรฐานนี้ว่า มรท. 8001-2546 เพื่อ
ใช้เป็ นการสนับสนุนให้องค์กร บริ ษทั นําไปปฏิบตั ิ เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน เพิ่มผลผลิต การสรรหา การ
ว่าจ้างที่มีประสิ ทธิ ภาพ ผลตอบแทนที่เป็ นธรรมกับลูกจ้าง อีกทั้งสร้ างความสัมพันธ์อนั ดี ระหว่างนายจ้างกับ
ลูกจ้าง
การดําเนิ นการตามมาตรการดังกล่าว จะช่ วยส่ งเสริ มการปฏิบตั ิต่อแรงงานด้านสภาพการจ้างและ
สภาพการทํางานให้สอดคล้องกับมาตรฐานแรงงานสากลอย่างเป็ นระบบ อันจะมีผลทําให้เกิดความเชื่ อมัน่ กับ
องค์กร บริ ษทั ดําเนินธุรกิจโดยมีความรับผิดชอบต่อสังคมและจะช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในเวทีการค้าโลก
ลดอุปสรรคทางการค้า สามารถรั กษาตลาดเดิ มและเพิ่มตลาดใหม่ ลดการสู ญเสี ย ทั้งชี วิตและทรั พย์สิน เพิ่ม
ผลผลิตดีมีคุณภาพ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกจ้าง และทําให้ลูกจ้างมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ ึน มีขวัญและกําลังใจใน
การทํางาน มีสภาพแวดล้อมที่ดีและเหมาะสมกับการทํางาน และมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อนายจ้าง
ด้ว ยเหตุ น้ ี บริ ษทั โตไก อิสเทิ ร์น รั บเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด จึ งให้ความสําคัญและนําระบบ
มาตรฐานแรงงานไทย (มรท. 8001-2546) มาใช้ในการจัดการและบริ หารพนักงานมาได้ 3 ปี แล้ว บริ ษทั ได้ผ่าน
การตรวจประเมินจากกรมแรงงานและสวัสดิการคุม้ ครองแรงงาน เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2551 และมีการผ่านการ
ประเมินการรักษาระบบในทุกๆ ปี เพราะบริ ษทั เห็นว่าบุคลากรหรื อพนักงานมีคุณค่าและสําคัญยิ่ง ในฐานะเป็ น
ผูส้ ร้างผูผ้ ลิตที่ตอบสนองความต้องการของสังคมอย่างต่อเนื่องเสมอมา การมีระบบการจัดการแรงงานที่ดีจะทํา
ให้แรงงานได้รับการคุม้ ครองและการปฏิบตั ิอย่างเป็ นธรรม เป็ นผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถสร้างผลผลิตที่มี
คุณภาพและนํามาซึ่ งความสงบสุ ขในสังคมตลอดจนการพัฒนาเศรษฐกิจที่กา้ วหน้ายัง่ ยืนสื บไป ในเบื้องต้นผูว้ ิจยั
ตั้งข้อสังเกตว่า ความสําเร็ จดังกล่าวอยู่บนพื้นฐานเงื่ อนไขและปั จจัยหลายประการ ทั้งการบริ หารจัดการและ
คุณภาพของพนักงานร่ วมใจจนประสบผลสําเร็ จดังกล่าว
จากเหตุผลข้างต้นผูว้ ิจยั เป็ นพนักงานในบริ ษทั โตไก อิสเทิร์น รั บเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด จึ ง
สนใจศึกษา ความคิดเห็นของพนักงานต่อการนํามาตรฐานแรงงานไทย (มรท. 8001-2546) ไปปฏิบตั ิของบริ ษทั
โตไก อิสเทิร์น รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (เฉพาะส่ วนอิสเทิร์น ซีบอร์ ด ระยอง) และการมีบริ หารจัดการธํารง
และการรักษาไว้ซ่ ึงระบบอย่างไร รักษา order และคุณภาพของสิ นค้า คุณภาพชีวิตของพนักงานได้ดีข้ ึนอย่างไร
ตามระบบมาตรฐานดังกล่าว เพื่อจะได้ใช้ผลการศึกษาเป็ นแนวทางสําหรั บ การปรั บปรุ งและพัฒนาบริ ษทั ให้
เจริ ญเติ บโตอย่างยัง่ ยืน อีกทั้งเป็ นแบบอย่างในการบริ หารจัด การให้กับหน่ วยงานอื่ น เพื่ อการปรั บปรุ งและ
ประยุกต์ใช้ต่อไป

432

วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปี ที่ 10 ฉบับที่ 2
โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่ อ ศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของพนัก งานต่ อ การนํา มาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2546)
ไปปฏิบตั ิของบริ ษทั โตไก อิสเทิร์น รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (เฉพาะส่ วนอิสเทิร์น ซีบอร์ด ระยอง)
2. เพื่อเปรี ยบเทียบความคิดเห็นของพนักงานต่อการนํามาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2546)
ไปปฏิบตั ิ จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์
สมมติฐานของการวิจยั
ความคิดเห็นของพนักงานต่อการนํามาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2546) ไปปฏิบตั ิจาํ แนกตาม
ลักษณะประชากรศาสตร์แตกต่างกัน
ประชากร
ประชากรที่ใ ช้ใ นการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ พนักงานบริ ษทั โตไก อิสเทิร์น รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด
(เฉพาะส่ วนอิสเทิร์น ซีบอร์ด ระยอง) จํานวน 397 คน
กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้ งนี้ เป็ น พนักงานบริ ษทั (เฉพาะส่ วนอิสเทิร์น ซี บอร์ ด ระยอง) ที่
เลือกเป็ นกลุ่มตัวอย่าง ซึ่ งได้มาจากการเปิ ดตารางขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie and Morgan และใช้วิธีการสุ่ ม
แบบแบ่งชั้น (Stratified random sampling) ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 196 คน
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามที่สร้ างขึ้นซึ่ งมีค่าความเชื่ อมัน่ 0.9024
แบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือ
1. ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ รายได้เฉลี่ยต่อเดื อน ระดับ
การศึกษา ตําแหน่งงาน อายุการทํางาน จํานวน 7 ข้อ
2. ความคิดเห็นของพนักงานต่อการนํามาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2546) ไปปฏิ บตั ิ แบ่ง
ออกเป็ น 10 ด้าน ลักษณะของแบบสอบถามเป็ น มาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ ของ ลิเคิร์ท (Likert)
การรวบรวมข้ อมูล
การรวบรวมข้อมูลผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยการขอความร่ วมมือจาก กลุ่มตัวอย่าง
ที่เป็ นพนักงานบริ ษทั โตไก อิสเทิร์น รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด โดยนําแบบสอบถามไปแจกให้กลุ่มตัวอย่าง
กรอกข้อมูล จํานวน 196 ฉบับ แล้วขอรับคืนด้วยตนเอง
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถาม จะนํามาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ทุกชุด และนํามาลง
รหัส ประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป หาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test, F-test
และ LSD ดังนี้
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1. วิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม โดยใช้ความถี่และค่าร้อยละ (percentage)
2. วิเคราะห์ความคิดเห็นของพนักงานต่อการนํามาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2546) ไปปฏิบตั ิ
ของบริ ษทั โตไก อิสเทิร์น รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัดโดยใช้ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
3. เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ย ( X ) ของคะแนนความคิดเห็นของพนักงานต่อการนํามาตรฐานแรงงาน
ไทย (มรท.8001-2546) ไปปฏิบตั ิ จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ โดยใช้ t-test และ F-test
4. เปรี ยบเทียบพหุ คูณ เพื่อทดสอบค่าเฉลี่ย ( X ) ของคะแนนความคิดเห็นของพนักงานต่อการนํา
มาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2546) ไปปฏิบตั ิ จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน โดยใช้ Least Significant
Difference (LSD)
สรุปผลการวิจยั
1. ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
พนักงานที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 61.22 อายุ 25 - 34 ปี ร้อยละ 66.33
รองลงมา น้อยกว่า 25 ปี ร้อยละ 26.53 สถานภาพ สมรส ร้อยละ 51.53 รองลงมา โสด ร้อยละ 46.94 รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน น้อยกว่า 20,000 บาท ร้อยละ 81.12 รองลงมา 20,000 - 35,000 บาท ร้อยละ 15.31 ระดับการศึกษา
ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี ร้อยละ 69.90 รองลงมา ปริ ญญาตรี ร้อยละ 28.57 ตําแหน่ง พนักงานฝ่ ายผลิต ร้อยละ 63.27
รองลงมา พนักงานสายสํานักงาน ร้อยละ 19.39 อายุงาน น้อยกว่า 5 ปี ร้อยละ 51.53 รองลงมา 5 - 10 ปี ร้อยละ
44.39
2. การวิเคราะห์ คดิ เห็นของพนักงานต่ อการนํามาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2546) ไปปฏิบัติ
พนัก งานมี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ การนํา มาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2546) ไปปฏิ บ ัติ ใน
ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.98) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน ดังนี้
ข้ อกําหนดทั่วไป พนักงานมีความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.81) เมื่อพิจารณาเป็ น
รายข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.77-3.88)
ระบบการจัดการ พนักงานมีความคิดเห็น โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.84) เมื่อพิจารณาเป็ น
รายข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.66-4.04)
การใช้ แรงงานบังคับ พนักงานมีความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.06) เมื่อพิจารณา
เป็ นรายข้อพบว่าอยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.07-4.09)
ค่ าตอบแทนการทํางาน พนักงานมี ความคิดเห็ นโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.15) เมื่ อ
พิจารณาเป็ นรายข้อพบว่าอยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.06-4.28)
ชั่วโมงการทํางาน พนักงานมีความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.12) เมื่อพิจารณาเป็ น
รายข้อพบว่าอยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.10-4.14)
การเลือกปฏิบัติ พนักงานมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.70) เมื่อพิจารณาเป็ น
รายข้อพบว่าอยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.68-3.72)
วินัย และการลงโทษ พนักงานมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.00) เมื่อพิจารณา
เป็ นรายข้อพบว่าอยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.98-4.03)
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การใช้ แรงงานหญิง พนักงานมีความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.00) เมื่อพิจารณา
เป็ นรายข้อพบว่าอยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.17-4.34)
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการทํางาน พนักงานมีความคิดเห็นโดยรวม
อยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.07) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่าอยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.04-4.13)
สวัสดิการ พนักงานมีความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.03) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่าอยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.91-4.18)
3. การเปรียบเทียบค่ าเฉลีย่ ของคะแนนคิดเห็นของพนักงานต่ อการนํามาตรฐานแรงงานไทย (มรท.
8001-2546) ไปปฏิบัติ จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์
ผลการเปรี ยบเทียบคิดเห็นของพนักงานต่อการนํามาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2546) ไป
ปฏิ บตั ิ จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ พบว่า พนักงานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดื อน การศึ กษา ตําแหน่ งงาน
ต่างกัน มีความคิดเห็นในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน
ดังนี้
ข้ อกําหนดทั่วไป พนักงานที่มีอายุ ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
พนักงานที่มีระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ
0.05
ระบบการจัด การ พนักงานเพศชายและเพศหญิ ง มี ความคิ ด เห็ นโดยรวมแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
และ 0.05
พนักงานที่ มี สถานภาพ รายได้เ ฉลี่ ย ต่ อเดื อน ระดับการศึ กษา ตําแหน่ งงาน ต่ างกัน มี ความ
คิ ด เห็ น โดยรวมไม่ แ ตกต่ า งกันอย่า งมี นัย สํา คัญทางสถิ ติ เมื่ อ พิ จารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่ า งกัน อย่า งมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05
การใช้ แรงงานบังคับ พนักงานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่าง
กันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01
พนักงานที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05
ค่ าตอบแทนการทํางาน พนักงานเพศชายและเพศหญิง มีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
พนักงานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ตําแหน่งงาน ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
และ 0.05
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พนักงานที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ชั่วโมงการทํางาน พนักงานเพศชายและเพศหญิง อายุ ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
พนักงานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ตําแหน่งงาน ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
และ 0.05
พนักงานที่มีระดับการศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
การเลือกปฏิบัติ พนักงานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01
พนักงานที่มีระดับการศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
พนักงานที่มีตาํ แหน่งงาน ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05
วินัย และการลงโทษ พนักงานเพศชายและเพศหญิง มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
พนักงานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05
พนักงานที่มีระดับการศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
พนักงานที่มีตาํ แหน่งงาน ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05
การใช้ แรงงานหญิง พนักงานเพศชายและเพศหญิง มีความคิดเห็น โดยรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
พนักงานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05
พนักงานที่มีระดับการศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.0
พนักงานที่มีตาํ แหน่งงาน ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
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ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการทํางาน พนักงานที่มีระดับการศึกษา และ
ตําแหน่งงาน ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็ น
รายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สวัสดิการ พนักงานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดื อนต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
พนักงานที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
อภิปรายผล
จากผลการศึกษาเรื่ อง ความคิดเห็นของพนักงานต่อการนํามาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2546)
ไปปฏิบตั ิ ของบริ ษทั โตไก อิสเทิ ร์น รั บเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (เฉพาะส่ วนอิสเทิ ร์น ซี บอร์ ด ระยอง ได้
ผลการวิจยั ที่สามารถนํามาอภิปรายผล ดังนี้
การวิเคราะห์ ค วามคิด เห็ นของพนั กงานต่ อการนํ ามาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2546) ไป
ปฏิบัติ
พนักงานมีความคิดเห็นต่อการนํามาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2546) ไปปฏิบตั ิ ในภาพรวม
อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.98) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ทุกด้าน อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.81 3.84 4.06 4.15
4.12 3.70 4.00 4.00 4.07 และ 4.03 ตามลําดับ) ซึ่ งสอดคล้องกับผลวิจยั ของ นายมโนชญ์ วงศ์ศรี วิลยั , (2548)
ศึกษาเรื่ อง ผลการนํามาตรฐานแรงงานไทย “มรท 8001” ไปปฏิบตั ิ ในสถานประกอบการในจังหวัดเชี ยงใหม่
จากข้อค้นพบดังกล่าว มีผลให้พนักงานมีสภาพการทํางาน สวัสดิการและความปลอดภัย อาชีวอนามัย ตลอดจน มี
ขวัญและแรงจูงใจในการทํางานที่ดีข้ ึน
การเปรีย บเทีย บความคิดเห็นของพนักงานต่ อการนํามาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2546) ไป
ปฏิบัติ จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์
ผลการเปรี ยบเที ย บค่ า เฉลี่ ย ของคะแนนความคิ ด เห็ น ของพนั ก งาน จํ า แนกตามลั ก ษณะ
ประชากรศาสตร์ พบว่า พนักงานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน การศึกษา ตําแหน่งงาน ต่างกัน ในภาพรวม แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน ดังนี้
ข้ อกําหนดทั่วไป พนักงานที่มีอายุ ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
ระบบการจัดการ พนักงานเพศชายและเพศหญิง มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
การใช้ แรงงานบังคับ พนักงานที่มีรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน ระดับการศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็น
โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ค่ าตอบแทนการทํางาน พนักงานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดื อน ระดับการศึกษา ตําแหน่ งงาน ต่างกัน มี
ความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
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ชั่วโมงการทํางาน พนักงานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ตําแหน่งงาน ระดับการศึกษา ต่างกัน มีความ
คิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
การเลือกปฏิบัติ พนักงานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และพนักงานที่มีระดับการศึกษา ตําแหน่ งงาน ต่างกัน มีความคิดเห็ นโดยรวม
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
วินัย และการลงโทษ พนักงานเพศชายและเพศหญิง ตําแหน่งงาน ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และพนักงานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระดับการศึกษาต่างกัน มี
ความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
การใช้ แรงงานหญิง พนักงานเพศชายและเพศหญิง ตําแหน่งงาน ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และพนักงานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระดับการศึกษา ต่างกัน มี
ความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ความปลอดภัย อาชี วอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการทํางาน พนักงานที่มีระดับการศึกษา และ
ตําแหน่งงาน ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สวัสดิการ พนัก งานที่ มี ร ายได้เ ฉลี่ ย ต่ อเดื อ นต่ างกัน มี ความคิ ด เห็ น โดยรวมแตกต่ างกัน อย่า งมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ นายมโนชญ์ วงศ์ศรี วิลยั , (2548) จากข้อค้นพบดังกล่าว 1) พนักงาน
ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดของมาตรฐานแรงงานไทย (มรท. 8001-2546) ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องข้อกําหนดทัว่ ไป ระบบการ
จัดการ การใช้แรงงานบังคับ ค่าตอบแทนในการทํางาน ชัว่ โมงการทํางาน การเลือกปฏิบตั ิ วินยั และการลงโทษ
การใช้แรงงานหญิง ความปลอดภัย อาชี วอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน สวัสดิ การได้ในระดับมาก
2) พนักงานได้รับการจัดการด้านสวัสดิการ ความปลอดภัยในการทํางานและขวัญ กําลังใจในการทํางานที่ดีข้ ึน
3) บริ ษทั ได้รับความร่ วมมือจากพนักงานในการทํางานที่เพิ่มสู งขึ้น 4) บริ ษทั ได้รับการยอมรับจากลูกค้าเพิ่มมาก
ขึ้น ตลอดจนผลผลิตเพิ่มมากขึ้น นั้นแสดงให้เห็นว่าบริ ษทั และพนักงานนําเอามาตรฐานแรงงานไทย (มรท. 80012546) ไปปฏิบตั ิได้อย่างมีระบบการบริ หาร การจัดการที่ดีและมีประสิ ทธิภาพ
ข้ อเสนอแนะ
1. บริ ษทั ควรมีนโยบายส่ งเสริ มทางด้านการนํามาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2546) ให้มาก
ยิ่งขึ้น โดยเน้นการเข้าถึ งพนักงานในแต่ละระดับ รายได้เฉลี่ย การศึกษา ตําแหน่ งงาน เพราะพนักงานในกลุ่ม
ดังกล่าวมี ความคิดเห็ นต่อการนํามาตรฐานแรงงานไทยไปปฏิบตั ิ โดยเฉพาะในเรื่ อง ค่าตอบแทนการทํางาน
ชัว่ โมงการทํางาน การเลือกปฏิบตั ิ วินยั และการลงโทษ และการใช้แรงงานหญิง
2. สร้ างความเข้าใจหรื อให้ความรู ้ กบั พนักงานสําหรั บเรื่ องค่าตอบแทน ชั่วโมงการทํางาน การ
เลือกปฏิบตั ิ วินยั และการลงโทษ การใช้แรงงานหญิง ให้มากยิง่ ขึ้น เพื่อให้พนักงานมีความรู ้เรื่ องดังกล่าวเท่าเทียม
กัน
3. จัดให้มีกิจกรรมการรณรงค์ การส่ งเสริ ม ให้พนักงานมีจิตสํานึกในการนํามาตรฐานแรงงานไทย
(มรท.8001-2546) ไปปฏิบตั ิ ได้มากยิง่ ขึ้น
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4. นําข้อมูลหรื อความรู ้เกี่ยวกับมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2546) มาเผยแพร่ เข้าสู่ ระบบ
อินทราเน็ตของบริ ษทั เพือ่ ให้พนักงานรับรู ้ขา่ วสารและกฎระเบียบใหม่ๆได้ตลอดเวลาและทุกระดับชั้น
ข้ อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่ อไป
ทําการเก็บรวบรวมกลุ่มตัวอย่างประชากรให้ได้เฉพาะส่ วนย่อยลงไปเพื่อให้เห็นภาพรวมมากยิ่งขึ้น
เช่ น การเก็ บ กลุ่ ม ตัว อย่า งประชากรในฝ่ ายผลิ ต อย่า งเดี ย วและควรมี ก ารกระจายกลุ่ ม ตัว อย่า งประชากรให้
ครอบคลุมในการส่งแบบสอบถาม ก็จะสามารถวิจยั และได้ผลที่ละเอียดยิง่ ขึ้น
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บทคัดย่อ
การวิ จั ย เรื่ องนี้ มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาการบริ หารธุ ร กิ จ ค้า ปลี ก ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารเสริ มใน
ห้างสรรพสิ นค้า อําเภอเมื อง จังหวัดสมุ ทรปราการ และเพื่อเปรี ยบเที ยบการบริ หารธุ รกิ จค้าปลี กผลิ ตภัณ ฑ์
อาหารเสริ ม ของผูป้ ระกอบธุ รกิจ จําแนกตามลักษณะผูป้ ระกอบการ กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 103 คน เครื่ องมือที่ใช้
ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
วิเคราะห์ความแปรปรวน
ผลการวิจยั พบว่า 1) การบริ หารธุรกิจค้าปลีกผลิตภัณฑ์อาหารเสริ ม ของผูป้ ระกอบธุรกิจ ในภาพรวมมี
คะแนนเฉลี่ย อยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก จํานวน 6 ด้าน เรี ยงลําดับจาก
มากที่สุด คือ การขาย การจัดการสิ นค้า ระบบข้อมูลสารสนเทศ การจัดสิ นค้า การจัดการด้านการเงิน และการ
ส่ งเสริ มการขาย 2) ผลการเปรี ยบเทียบการบริ หารธุ รกิ จค้าปลีกผลิตภัณฑ์อาหารเสริ ม ของผูป้ ระกอบธุ รกิ จ
จําแนกตามลัก ษณะผูป้ ระกอบการ พบว่ า ผูป้ ระกอบธุ ร กิ จ ค้า ปลี ก ผลิ ต ภัณฑ์อาหารเสริ ม ที่ มี รูปแบบกิ จการ
ประสบการณ์การเปิ ดร้านค้าปลีก ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่างกัน มีความคิดเห็น ในภาพรวม ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ผูป้ ระกอบธุ รกิจค้าปลีกผลิตภัณฑ์อาหาร
เสริ ม ที่มีประสบการณ์การเปิ ดร้านค้าปลีก ต่างกัน มีความคิดเห็น ด้านตําแหน่งที่ต้ งั ร้านค้า โดยรวม แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
Abstract
The purposes of this research were to study retail business management of supplementary food sold in
department stores, Amphoe Muang, Samutprakan, and to compare the retail business management of
enterprisers based on their characteristics. The sample group comprised 103 enterprisers. Questionnaires were
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used as a research tool. Data collected were analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test,
and analysis of variance.
The results showed that 1) the overall retail business management of supplementary food by
enterprisers was determined at high level. Aspect analysis found that six of them were at high level, arranged in
descending order as follows: sales, product management, information system, product organization, financial
management, and promotion. The comparison of retail business management of enterprisers based on their
characteristics showed that enterprisers in different business model, experience, level of education, and monthly
income had no significant difference in overall opinions. However; in terms of aspects, enterprisers with
different experience had significant difference in overall opinions about location at 0.05.
ความนํา
ปั จจุ บนั ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ต่ างเล็งเห็ นถึ งความสําคัญและหันมาบริ โภคอาหาร เพื่อสุ ขภาพมากขึ้น
อันเป็ นผลสื บเนื่องมาจาก ภาวะความตื่นกลัวจากสถานการณ์ต่างๆ ดังเช่น เมื่อเกิดข่าวของโรคไข้หวัดนก รวมทั้ง
โรคระบาดอื่นๆ ในสัตว์ ผูบ้ ริ โภคก็จะเลิกรับประทานเนื้อไก่ และหันมาบริ โภคอาหารโปรตีนประเภทอื่นทดแทน
ดังนั้น เพื่อเป็ นการตัดปั ญหา ผูบ้ ริ โภคจึงหันมาสนใจผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุ ขภาพซึ่งกําลังเป็ นที่นิยมตามกระแส
ของตลาดโลกที่ผบู ้ ริ โภคมีความใส่ ใจในเรื่ องสุ ขภาพกันมากขึ้น จากการคาดการณ์ของหน่วยงานทางด้านอาหาร
ของสหรัฐอเมริ กาพบว่า ตลาดผลิตภัณฑ์อาหาร Functional foods โลกจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็ น 167 พันล้านเหรี ยญ
สหรัฐฯ ภายในปี 2553 หรื อมีอตั ราการเติบโตเฉลี่ยที่ร้อยละ 14 ต่อปี ประเทศที่มีมูลค่าตลาดสู งสุ ดประมาณร้อย
ละ 33 ของตลาดโลก คือ ญี่ปุ่น รองลงมาคือ ออสเตรเลียจะมีมูลค่าตลาดคิดเป็ นร้อยละ 1 ของตลาดโลก อย่างไร
ก็ตาม แม้ว่าออสเตรเลียจะมีมูลค่าตลาดผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุ ขภาพค่อนข้างน้อยมากเมื่อเทียบกับประเทศญี่ปุ่น
แต่ถือเป็ นตลาดที่มีศกั ยภาพและมีโอกาสสูงจากการเปิ ดเสรี ทางการค้าระหว่างไทยกับออสเตรเลีย (Thai-Australia
Free Trade Area) นับเป็ นการเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้กบั ผูป้ ระกอบการไทยได้ค่อนข้างสู ง เนื่ องจาก
เป็ นผลิ ต ภัณ ฑ์อ าหารที่ มี ก ารเพิ่ ม มู ล ค่ า จึ ง สามารถขายได้ใ นราคาที่ สู ง กว่ า ผลิ ต ภัณ ฑ์อ าหารประเภทอื่ น ๆ
ทัว่ ไป (ศูนย์วจิ ยั กสิ กรไทย จํากัด, 2552)
ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุ ขภาพ (Functional foods) ถือได้ว่า เข้ามามีบทบาทต่อวิถีชีวิตหรื อการดําเนินชีวิต
ของผูค้ นในปัจจุบนั เนื่องจากกระแสของการดูแลและรักษาสุ ขภาพที่ได้ขยาย วงกว้าง ส่ งผลให้พฤติกรรมในการ
บริ โภคอาหารโดยรวมของผูบ้ ริ โภคเปลี่ยนแปลงไป โดยหันมารับประทานผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุ ขภาพกันมาก
ขึ้น ไม่ว่าจะเป็ นอาหารเสริ มเพื่อสุ ขภาพ ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร หรื ออาหารต้านโรคภัยต่างๆ สิ นค้าและผลิตภัณฑ์
ทางธรรมชาติน้ นั กําลังเป็ นที่นิยมค่อนข้างสู งในหมู่ผบู ้ ริ โภค ทั้งในแถบเอเชีย และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแถบ
ตลาดยุโรป ทั้งนี้ เนื่องมาจากผูบ้ ริ โภคต่างหันมาให้ความสนใจกับสุ ขภาพร่ างกายกันมากขึ้น จึงหันมาบริ โภค
อาหารและผลิตภัณฑ์ทางธรรมชาติซ่ ึ งไม่เป็ นพิษต่อร่ างกาย ดังจะเห็นได้จากการทยอยเปิ ดร้ านสะดวกซื้ อซึ่ ง
จําหน่ายเฉพาะสิ นค้าจากธรรมชาติเพือ่ สุขภาพ ที่สามารถเห็นได้ในเมืองใหญ่ๆ ของประเทศ
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ขณะที่แนวโน้มผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มสุ ขภาพในตลาดโลกที่จะเข้ามากระตุน้ ให้ตลาด มีการขยายตัว
อย่างรวดเร็ วยิง่ ขึ้น คือ อาหารเสริ มสุ ขภาพที่มีคุณสมบัติเป็ นยา (Nutraceuticals) นับว่าเป็ นตลาดที่มีขนาดใหญ่
และท้าทายให้ประเทศที่มีศกั ยภาพด้านการผลิต รวมทั้งการวิจยั และพัฒนาอาหารเสริ มสุ ขภาพประเภทนี้ ต่างเร่ ง
พัฒ นาขี ดความสามารถของตนเพื่ อรองรั บ ความต้องการของตลาดที่ มี แนวโน้มขยายตัว โดยสรุ ป แล้ว ธุ ร กิ จ
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มสุขภาพนับว่าเป็ นธุรกิจที่น่า จับตามองเพราะค่อนข้างมาแรง เนื่องจากยังคงมีโอกาสในการ
ขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยหนุนคือ กระแสการรักษาสุ ขภาพในเชิงป้ องกัน รวมทั้งการขยายฐานลูกค้า
โดยการที่ ผูป้ ระกอบการจําเป็ นต้องให้ความรู ้ และข้อมูลที่ ถูกต้องของอาหารเสริ มสุ ขภาพ และผูศ้ ึกษามีความ
สนใจที่จะทําธุ รกิ จผลิตภัณฑ์อาหารเสริ ม จึงเป็ นสาเหตุที่ให้ผศู ้ ึกษาสนใจในการศึกษาการบริ หารธุ รกิจค้าปลีก
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริ ม ในห้างสรรพสิ นค้า อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการซึ่ งเป็ นจังหวัดที่มีการเจริ ญเติบโต
ทางธุรกิจอย่างมาก เอื้ออํานวยต่อการขยายตลาด จึงเป็ นหัวข้อวิจยั ที่น่าสนใจต่อการศึกษาในครั้งนี้
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึ กษาการบริ หารธุ รกิ จค้าปลี กผลิ ตภัณฑ์อาหารเสริ ม ในห้างสรรพสิ นค้า อําเภอเมื อง จังหวัด
สมุทรปราการ
2. เพื่อเปรี ยบเที ยบการบริ หารธุ รกิ จค้าปลีกผลิตภัณฑ์อาหารเสริ ม ของผูป้ ระกอบธุ รกิ จ จําแนกตาม
ลักษณะผูป้ ระกอบการ
สมมติฐานของการวิจยั
การบริ หารธุรกิจค้าปลีกผลิตภัณฑ์อาหารเสริ ม ของผูป้ ระกอบธุรกิจ จําแนกตามลักษณะผูป้ ระกอบการ
แตกต่างกัน
1. ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผูป้ ระกอบธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารเสริ ม ในห้างสรรพสิ นค้า
อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
2. กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่ ม ตัว อย่า งที่ ใ ช้ใ นการศึ ก ษาวิ จัย ครั้ งนี้ คื อ ผู ป้ ระกอบธุ ร กิ จ ค้าปลี ก ผลิ ต ภัณ ฑ์อ าหารเสริ ม
ในห้างสรรพสิ นค้า อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 145 คน เลือกเป็ นกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางกําหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie and Morgan (1970, p.680) ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 103 คน
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามที่สร้างขึ้น โดยมีข้นั ตอนตามลําดับ ดังนี้
1. การศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2. การจัดทําโครงสร้ างของแบบสอบถาม ให้มีเนื้ อหาครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้ งนี้
แบบสอบถามมี 2 ตอน คือ
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2.1 ข้อ มู ล ทั่ว ไปของผูป้ ระกอบธุ ร กิ จ ค้า ปลี ก ผลิ ต ภัณ ฑ์อ าหารเสริ ม ได้แ ก่ รู ป แบบกิ จ การ
ประสบการณ์การเปิ ดร้านค้าปลีก ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
2.2 การบริ หารธุ รกิ จค้าปลีกผลิตภัณฑ์อาหารเสริ ม แบ่งออกเป็ น 7 ด้าน ได้แก่ ตําแหน่ งที่ต้ งั
ร้านค้า การขาย การจัดการด้านการเงิน การส่ งเสริ มการขาย ระบบข้อมูลสารสนเทศ การจัดสิ นค้า และการ
จัดการสิ นค้า ลักษณะของแบบสอบถามเป็ นแบบมาตราส่ วน ประมาณค่า 5 ระดับ ของลิเคิร์ท (Likert) จํานวน
23 ข้อ
3. นําแบบสอบถามที่ได้สร้างขึ้นให้อาจารย์ที่ปรึ กษา การค้นคว้าอิสระ ได้ตรวจสอบความสอดคล้อง
ของเนื้ อหา กับวัตถุประสงค์ของการวิจยั เป็ นการศึกษาความเที่ยงตรง (validity) ของแบบสอบถามแล้วนํามา
ปรับปรุ งแก้ไขเพื่อให้คาํ ถามชัดเจน สามารถสื่ อความหมายได้ตรงประเด็น และเหมาะสมยิง่ ขึ้น
4. นําแบบสอบถามไปทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั จํานวน 30 คน แล้ว
นํา ข้อ มู ล ดัง กล่ า วมาหาค่ า ความเชื่ อ มั่น (reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้ สู ต รสั ม ประสิ ท ธิ์ แอลฟา
ของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient)
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การรวบรวมข้อ มู ล ผูว้ ิ จัย ได้ด ําเนิ นการเก็บข้อมู ล ด้วยการขอความร่ ว มมื อจากกลุ่ ม ตัว อย่างที่ เป็ น
ผูป้ ระกอบธุ รกิจค้าปลีกผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มในห้างสรรพสิ นค้า อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โดยนํา
แบบสอบถามไปแจกให้กลุ่มตัวอย่างกรอกข้อมูล จํานวน 103 ฉบับ แล้วขอรับคืนด้วยตัวเอง
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถาม จะนํามาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ทุกชุดและนํามาลงรหัส
ประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป ดังนี้
1. วิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูป้ ระกอบธุรกิจค้าปลีกผลิตภัณฑ์อาหารเสริ ม โดยใช้ความถี่ และค่าร้อยละ
2. วิเคราะห์การบริ หารธุรกิจค้าปลีกผลิตภัณฑ์อาหารเสริ ม ของผูป้ ระกอบธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารเสริ ม
จําแนกตามลักษณะผูป้ ระกอบการ โดยใช้ค่าเฉลี่ย X  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)

3. เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ย X  ของคะแนนการบริ หารธุรกิจค้าปลีกผลิตภัณฑ์อาหารเสริ ม ของผูป้ ระกอบ
ธุรกิจ จําแนกตามลักษณะผูป้ ระกอบการ โดยใช้ F-test

4. เปรี ยบเทียบพหุ คุณ เพื่อทดสอบค่าเฉลี่ย X  ของคะแนนการบริ หารธุ รกิจค้าปลีกผลิตภัณฑ์
อาหารเสริ ม จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน โดยวิธี Least Significant Difference (LSD)
สรุปผลการวิจยั
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลการบริ หารธุรกิจค้าปลีกผลิตภัณฑ์อาหารเสริ ม ในห้างสรรพสิ นค้า อําเภอเมือง
จังหวัดสมุทรปราการ สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
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1. ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ประกอบธุรกิจค้ าปลีกผลิตภัณฑ์ อาหารเสริม
ผูป้ ระกอบธุ รกิ จค้าปลีกผลิตภัณฑ์อาหารเสริ ม ส่ วนใหญ่เป็ นเจ้าของคนเดี ยว ร้ อยละ 59.20
รองลงมา ห้างหุ ้นส่ วนจํากัด ร้ อยละ 27.20 มี ประสบการณ์การเปิ ดร้ านค้าปลีก น้อยกว่า 1 ปี ร้ อยละ 46.60
รองลงมา 1-5 ปี ร้อยละ 28.20 ระดับการศึกษาตํ่ากว่าปริ ญญาตรี ร้อยละ 61.10 รองลงมาปริ ญญาตรี ร้อยละ 35.00
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท ร้อยละ 55.40 รองลงมา 30,000 บาทขึ้นไป ร้อยละ 25.20
2. วิเคราะห์ การบริหารธุรกิจค้าปลีกผลิตภัณฑ์ อาหารเสริม
ผูป้ ระกอบธุ รกิจค้าปลีกผลิตภัณฑ์อาหารเสริ ม มีความคิดเห็นเกี่ ยวกับการบริ หารธุ รกิจค้าปลีก
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริ ม ในภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก ( = 3.76) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน ดังนี้
ตําแหน่ งทีต่ ้งั ร้ านค้า
ผูป้ ระกอบธุรกิจค้าปลีกผลิตภัณฑ์อาหารเสริ ม มีความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่ นระดับปานกลาง ( =
3.49) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับมาก ( = 3.74–3.80) จํานวน 2 รายการ คือ
1. ความสะดวกของทางเดินเลือกซื้อสิ นค้าภายในร้าน
2. ความเหมาะสมของทําเลที่ต้ งั
ซึ่งมีค่าสอดคล้องกับผูป้ ระกอบธุรกิจ ที่เป็ นเจ้าของคนเดียว ระดับการศึกษา ปริ ญญาตรี และรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท และ30,000 บาทขึ้นไป
การขาย
ผูป้ ระกอบธุรกิจค้าปลีกผลิตภัณฑ์อาหารเสริ ม มีความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่ นระดับมาก ( = 3.93)
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับมาก ( = 3.87–4.01) ทุกรายการ คือ
1. พนักงานพูดจาสุภาพอ่อนน้อมและดูแลเอาใจใส่ ท่านเป็ นอย่างดี
2. พนักงานสามารถแนะนําผลิตภัณฑ์ได้เป็ นอย่างดี
3. พนักงานแต่งกายได้เหมาะสม สุภาพ
4. พนักงานต้อนรับมีมนุษยสัมพันธ์ดี ยิม้ แย้ม แจ่มไส และเป็ นกันเองกับลูกค้า
ซึ่งมีค่าสอดคล้องกับผูป้ ระกอบธุรกิจ ทุกรู ปแบบกิจการ ทุกประสบการณ์การเปิ ดร้านค้าปลีก ระดับ
การศึกษา ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี และปริ ญญาตรี และทุกรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
การจัดการด้ านการเงิน
ผูป้ ระกอบธุรกิจค้าปลีกผลิตภัณฑ์อาหารเสริ ม มีความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่ นระดับมาก ( = 3.65)
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับมาก ( = 3.51–4.01) จํานวน 2 รายการ คือ
1. การควบคุมต้นทุนในการดําเนินงาน
2. ความเพียงพอของเงินลงทุน
ซึ่ งมีค่าสอดคล้องกับผูป้ ระกอบธุ รกิจ ที่เป็ น ห้างหุน้ ส่ วนสามัญ ระดับการศึกษา ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี
และปริ ญญาตรี รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ตํ่ากว่า 20,000 บาท และ30,000 บาทขึ้นไป
การส่ งเสริมการขาย
ผูป้ ระกอบธุรกิจค้าปลีกผลิตภัณฑ์อาหารเสริ ม มีความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่ นระดับมาก ( = 3.60)
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับมาก ( = 3.69–3.70) จํานวน 2 รายการ คือ
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1. การมีบตั รสะสมแต้ม
2. มีการสมัครสมาชิกเพื่อให้ได้รับส่ วนลดพิเศษ
ซึ่งมีค่าสอดคล้องกับผูป้ ระกอบธุรกิจ ที่เป็ น เจ้าของคนเดียว และห้างหุน้ ส่ วนสามัญ ประสบการณ์
การเปิ ดร้านค้าปลีก น้อยกว่า 1 ปี ระดับการศึกษา ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี และปริ ญญาตรี และทุกรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ระบบข้ อมูลสารสนเทศ
ผูป้ ระกอบธุรกิจค้าปลีกผลิตภัณฑ์อาหารเสริ ม มีความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่ นระดับมาก ( = 3.87)
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับมาก ( = 3.74–3.95) ทุกรายการ คือ
1. มีการนําคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในการขาย เช่น จํานวนขาย สิ นค้าคงเหลือ ฯลฯ
2. มีการแจ้งข้อมูลข่าวสารให้ลูกค้าทราบอย่างสมํ่าเสมอ
3. มีการนําคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในการสาธิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ
ซึ่งมีค่าสอดคล้องกับผูป้ ระกอบธุรกิจ ทุกรู ปแบบกิจการ ทุกประสบการณ์การเปิ ดร้านค้าปลีก ระดับ
การศึกษา ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี และปริ ญญาตรี และทุกรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
การจัดสิ นค้ า
ผูป้ ระกอบธุรกิจค้าปลีกผลิตภัณฑ์อาหารเสริ ม มีความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่ นระดับมาก ( = 3.86)
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับมาก ( = 3.72–3.97) ทุกรายการ คือ
1. จัดสิ นค้าแยกเป็ นหมวดหมู่เพื่อให้ลูกค้าเลือกซื้อได้ง่าย
2. จัดสิ นค้าหรื อผลิตภัณฑ์ตวั ใหม่ที่กาํ ลังได้รับความนิยมไว้หน้าร้าน
3. จัดสิ นค้าที่ลดราคาหรื อมีโปรโมชัน่ เพือ่ ดึงดูดลูกค้าในตําแหน่งที่เด่นชัด
ซึ่งมีค่าสอดคล้องกับผูป้ ระกอบธุรกิจ ทุกรู ปแบบกิจการ ทุกประสบการณ์การเปิ ดร้านค้าปลีก ระดับ
การศึกษา ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี และปริ ญญาตรี และทุกรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
การจัดการสิ นค้ า
ผูป้ ระกอบธุรกิจค้าปลีกผลิตภัณฑ์อาหารเสริ ม มีความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่ นระดับมาก ( = 3.88)
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับมาก ( = 3.78–4.03) ทุกรายการ คือ
1. มีการจัดเตรี ยมสิ นค้าให้พร้อมสําหรับการขาย
2. มีการจัดหาสิ นค้าหรื อผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เข้ามาจําหน่ายในร้านอย่างสมํ่าเสมอ
3. มีการจัดระบายสิ นค้าที่คา้ งสต๊อกอยูต่ ลอด
ซึ่ งมี ค่าสอดคล้องกับ ผูป้ ระกอบธุ รกิ จ ทุ กรู ปแบบกิ จการ ทุ กประสบการณ์ การเปิ ดร้ านค้าปลี ก
ระดับการศึกษา ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี และปริ ญญาตรี และ ทุกรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
3. การเปรี ย บเทีย บการบริ หารธุ รกิจ ค้ าปลีกผลิต ภัณฑ์ อาหารเสริ ม ของผู้ประกอบธุ รกิจ ค้ าปลีก
ผลิตภัณฑ์ อาหารเสริม ของผู้ประกอบธุรกิจ จําแนกตามลักษณะผู้ประกอบการ
ผลการเปรี ยบเทียบการบริ หารธุรกิจค้าปลีกผลิตภัณฑ์อาหารเสริ ม ของผูป้ ระกอบธุรกิจ จําแนกตาม
ลักษณะผูป้ ระกอบการ พบว่า ผูป้ ระกอบธุรกิจค้าปลีกผลิตภัณฑ์อาหารเสริ ม จําแนกตามลักษณะผูป้ ระกอบการ
มีความคิดเห็น ในภาพรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน ดังนี้
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ตําแหน่ งทีต่ ้งั ร้ านค้า
ผูป้ ระกอบธุรกิจค้าปลีกผลิตภัณฑ์อาหารเสริ ม ที่มีประสบการณ์การเปิ ดร้านค้าปลีก ต่างกัน มีความ
คิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ ความเหมาะสมของทําเลที่ต้ งั และแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือความสะดวกของทางเดินเลือกซื้อสินค้าภายในร้าน
การขาย
ผูป้ ระกอบธุรกิจค้าปลีกผลิตภัณฑ์อาหารเสริ ม ที่มีระดับการศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม
ไม่แตกต่างกันอย่างมี นยั สําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมี นยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ พนักงานต้อนรับมีมนุษยสัมพันธ์ดี ยิม้ แย้ม แจ่มไส และเป็ นกันเองกับลูกค้า
ผูป้ ระกอบธุ รกิ จค้าปลี กผลิตภัณฑ์อาหารเสริ ม ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่างกัน มีความคิดเห็ น
โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ พนักงานพูดจาสุภาพอ่อนน้อม และดูแลเอาใจใส่ ท่านเป็ นอย่างดี
การส่ งเสริมการขาย
ผูป้ ระกอบธุรกิจค้าปลีกผลิตภัณฑ์อาหารเสริ ม ที่มีประสบการณ์การเปิ ดร้านค้าปลีก ต่างกัน มีความ
คิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ มีการแจกรางวัลหรื อของที่ระลึก
อภิปรายผล
การวิ จัย เรื่ อง การบริ ห ารธุ ร กิ จ ค้า ปลี กผลิ ต ภัณ ฑ์อ าหารเสริ ม ในห้า งสรรพสิ นค้า อําเภอเมื อ ง
จังหวัดสมุทรปราการ ได้ผลการวิจยั ที่สามารถนํามาอภิปรายผลได้ดงั นี้
1. ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ประกอบธุรกิจค้ าปลีกผลิตภัณฑ์ อาหารเสริม
ผูป้ ระกอบธุรกิจส่ วนใหญ่เป็ นเจ้าของคนเดียว มีประสบการณ์การเปิ ดร้านค้าปลีก น้อยกว่า 1 ปี
ระดับการศึกษาตํ่ากว่าปริ ญญาตรี และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,000 – 30,000 บาท
2. วิเคราะห์ การบริหารธุรกิจค้าปลีกผลิตภัณฑ์ อาหารเสริม
ผูป้ ระกอบธุ รกิ จค้า ปลี ก ผลิ ต ภัณ ฑ์อ าหารเสริ ม มี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ การบริ หารธุ ร กิ จ ค้า ปลี ก
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริ ม ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( = 3.76) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า มีความคิดเห็น
โดยรวม อยูใ่ นระดับมาก ( = 3.60 3.65 3.86 3.87 3.88 และ 3.93) จํานวน 6 ด้าน เรี ยงลําดับจากมากที่สุด คือ
การขาย การจัดการสิ นค้า ระบบข้อมูลสารสนเทศ การจัดสิ นค้า การจัดการด้านการเงิน และการส่ งเสริ มการขาย
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ทุกรายการ ยกเว้น รายการความคุม้ ค่าของกําไรจากการขาย และ
รายการมีการแจกรางวัลหรื อของที่ระลึก อยูใ่ นระดับปานกลาง ( = 3.41 และ  = 3.44 ตามลําดับ) สําหรับด้าน
ตําแหน่ งที่ต้ งั ร้านค้า ผูป้ ระกอบธุ รกิจค้าปลีกผลิตภัณฑ์อาหารเสริ ม มีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดับ ปาน
กลาง ( = 3.49) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับมาก จํานวน 2 รายการ คือ ความเหมาะสมของทําเล
ที่ต้ งั และความสะดวกของทางเดินเลือกซื้อสิ นค้าภายในร้าน
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3. การเปรี ย บเทีย บการบริ หารธุรกิจ ค้ าปลีกผลิต ภัณฑ์ อาหารเสริ ม ของผู้ประกอบธุรกิจ ค้ าปลีก
ผลิตภัณฑ์ อาหารเสริม จําแนกตามลักษณะผู้ประกอบการ
การขาย การส่ งเสริมการขาย การจัดการด้ านการเงิน ระบบข้ อมูลสารสนเทศ การจัดสิ นค้ า และการ
จัดการสิ นค้ า ผูป้ ระกอบธุ รกิจค้าปลีกผลิตภัณฑ์อาหารเสริ ม ที่มีรูปแบบกิจการ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ สํ าหรับด้ านตําแหน่ งที่ต้ังร้ านค้ า
ผูป้ ระกอบธุ รกิจค้าปลีกผลิตภัณฑ์อาหารเสริ ม ที่ มีประสบการณ์การเปิ ดร้ านค้าปลีก ต่างกันมี ความคิดเห็น
โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากผลการค้นพบดังกล่ าว พบว่า มี ค่าสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ณัฐถกามาศ พลศรี (2549,
บทคัด ย่อ) ศึ กษาเรื่ อ ง กลยุทธ์ก ารปรั บ ตัว เพื่ อความอยู่ร อดของร้ านค้า ปลี กขนาดเล็ก ในเขตเทศบาลนคร
อุบลราชธานี พบว่า ผูป้ ระกอบการร้ านค้าปลี กขนาดเล็ก มี กลยุทธ์การปรั บตัวเพื่อความอยู่รอดด้านด้านการ
ส่ งเสริ มการตลาด โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก และสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ ไพฑูรย์ สุ ขวงษ์ (2547) ศึกษา
เรื่ อง ปั จจัยที่มีผลกระทบต่อร้านค้าปลีก ผลการศึกษา พบว่า ผูป้ ระกอบการร้านค้าปลีกขนาดเล็กส่ วนใหญ่ขาย
สิ นค้าปลีก ร้อยละ 72.5 เป็ นการลงทุนขายคนเดียว ร้อยละ 65.5 มีการบริ หารจัดการหรื อมีการปรับปรุ งด้าน
การตลาด ในเรื่ องของการจัดวางสิ นค้าที่เป็ นระเบียบเรี ยบร้อย และมีการจัดวางสิ นค้าเป็ นหมวดหมู่ นอกจากนี้ ใน
ส่ วนของร้านค้าปลีกขนาดเล็กควรมีการพิจารณาปรับปรุ งร้านในด้านการจัดวางสิ นค้า การหาสิ นค้ามาจําหน่ายที่
หลากหลายมากขึ้น และปรับปรุ งด้านมนุษยสัมพันธ์กบั ลูกค้าให้ดีข้ ึน และสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ สุ เมต
ไกรพิทกั ษ์กุล (2545) ศึกษาเรื่ อง ผลกระทบจากการขยายตัวของดิ สเคาน์สโตร์ ที่มีต่อร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิ มใน
เขตจังหวัดชลบุรี ผลการศึกษา พบว่า ร้านค้าปลีกเองจะต้องมีการปรับตัวทั้งในด้านการเอาใจใส่ ลูกค้าและสร้าง
ไมตรี ที่ดีแก่ลูกค้าตลอดจนกระทัง่ จัดหาสิ นค้าใหม่ ๆ มาบริ การแก่ลูกค้าในชุมชนอยูอ่ ย่างตลอดเวลา เพื่อที่จะ
สร้างความจงรักภักดีและความเอาใจใส่ จากลูกค้า เพราะผลกระทบที่เกิดขึ้นกับร้ านค้าปลีกในปั จจุบนั มีสาเหตุ
ใหญ่มาจากลูกและพฤติกรรมการซื้อสิ นค้าเป็ นสําคัญ และสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ บุณฑริ ก มงคลพิทกั ษ์สุข
(2551) ศึกษาเรื่ อง กลยุทธ์ในการบริ หารสิ นค้าคงเหลือของธุ รกิจค้าปลีก กรณี ศึกษากิจการเฟรชมาร์ ทกิจการ
เฟรชมาร์ ท ผลการศึกษา พบว่า ควรมีการควบคุมปริ มาณสิ นค้าสู ญหาย และสิ นค้าสู ญเสี ยเกินกว่ามาตรฐานที่
กิจการกําหนดเพื่อพัฒนาและปรับปรุ งระบบการจัดการสิ นค้าคงคลังและการทํางานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง
ๆ ให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น อีกทั้งวางแนวทางและกําหนดกลยุทธ์ในการแก้ไขปั ญหาสิ นค้าคงคลังดังกล่าว โดย
นําทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ นค้าคงคลัง ได้แก่การบริ หารและการป้ องกันสิ นค้าไม่ให้สูญเสี ย การ
วิเคราะห์อตั ราการหมุนเวียนสิ นค้าคงเหลือระบบการจัดการสิ นค้าคงคลังแบบเอบีซี ทฤษฎีการพยากรณ์ต่าง ๆ
การคํานวณหาปริ มาณการสัง่ ซื้อแบบประหยัด และการคํานวณจุดสัง่ ซื้อใหม่มาใช้ในการแก้ปัญหา
ข้ อเสนอแนะในการทําวิจยั
1.ข้อเสนอแนะที่ได้จากการทําวิจยั
ด้านตําแหน่งที่ต้ งั ร้านค้า
ผูป้ ระกอบธุ ร กิ จ ค้า ปลี ก ผลิ ต ภัณ ฑ์อ าหารเสริ ม ให้ค วามสํา คัญในด้า นตํา แหน่ ง ที่ ต้ ัง ร้ า นค้า
เนื่องจาก เป็ นแหล่งที่จะทําให้ธุรกิจสามารถประกอบกิจกรรมทางธุรกิจได้ โดยพิจารณาถึง กําไร ค่าใช้จ่าย ความ
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สะดวกของลูกค้า และปั จจัยที่สาํ คัญอื่น ๆ ตลอดจนระยะเวลาที่ผปู ้ ระกอบการประสงค์ที่จะประกอบการค้า โดย
พยายามหาแหล่งที่ต้ งั ที่เหมาะสําหรับสิ นค้าประเภทนั้น ๆ และก่อให้เกิดผลประโยชน์โดยรวมจากการเลือกทําเล
ที่ต้ งั สู งสุ ดแต่เสี ยค่าใช้จ่ายตํ่าสุ ด เท่าที่จะสามารถเป็ นไปได้ โดยพิจารณาเลือกตําแหน่ง หรื อจุดที่เฉพาะเจาะจง
ของที่ต้ งั ธุรกิจว่าอยูท่ ี่ เลขที่ ถนน หรื ออาคารใดภายในทําเลที่ต้ งั
2. ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งต่อไป
ผูท้ ี่ตอ้ งการศึกษาเกี่ยวกับการบริ หารธุ รกิจค้าปลีกผลิตภัณฑ์อาหารเสริ ม สามารถนําผลที่ได้ไป
ศึกษาต่อ ดังนี้
1. ควรศึกษาความต้องการของผูป้ ระกอบธุ รกิ จค้าปลีกผลิตภัณฑ์อาหารเสริ ม เกี่ยวกับการ
บริ การ ต่าง ๆ ของร้านค้าปลีกผลิตภัณฑ์อาหารเสริ ม เพื่อเป็ นแนวทางให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจค้าปลีกผลิตภัณฑ์อาหาร
เสริ ม มีความเข้มแข็งยิง่ ขึ้น
2. ควรศึ กษาปั จจัย ที่ ส่งเสริ มให้ผูป้ ระกอบธุ ร กิ จ ค้าปลี ก ผลิ ต ภัณ ฑ์อาหารเสริ ม ประสบ
ความสําเร็ จ เพื่อเป็ นแนวทางให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจค้าปลีกผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มต่อไป
3. ควรศึกษาปั ญหา การบริ หารธุ รกิจค้าปลีกผลิตภัณฑ์อาหารเสริ ม ในเชิ งลึก เพื่อให้ทราบถึง
ปั ญหาที่จะเกิดขึ้นโดยละเอียด
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ส่ วนประสมทางการตลาดที่ผู้บริโภคใช้ ในการตัดสิ นใจซื้อคอนโดมิเนียม ในเขตประเวศ
กรุ งเทพมหานคร*
Marketing Mixes Used by Consumers in Making Decision to Buy a
Condominium, Prawet District, Bangkok
นางสาวสุ พชิ ฌาย์ ธนอัจฉรานันท์**
Miss Supitcha Taraatcharanun
บทคัดย่อ
การวิจยั เรื่ องนี้มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาส่ วนประสมทางการตลาดที่ผบู ้ ริ โภคใช้ในการตัดสิ นใจซื้ อ
คอนโดมิเนียม ในเขตประเวศ กรุ งเทพมหานคร และเพื่อเปรี ยบเทียบส่ วนประสมทางการตลาดที่ผบู ้ ริ โภคใช้ใน
การตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนียม จําแนกตามสถานภาพส่ วนบุคคล กลุ่มตัวอย่าง คือ ผูบ้ ริ โภคที่พกั อาศัย หรื อมีที่
ทํางานอยู่ในเขตประเวศ กรุ งเทพมหานคร จํานวน 383 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ผลการวิ จัย พบว่ า ส่ ว นประสมทางการตลาดที่ ผู บ้ ริ โภคใช้ใ นการตัด สิ น ใจซื้ อ คอนโดมิ เ นี ย ม
ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรี ยงลําดับจากมากไปน้อย
คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ช่องทางการจัดจําหน่าย ราคา และการส่ งเสริ มการขาย ผลการการเปรี ยบเทียบส่ วนประสมทาง
การตลาดที่ใช้ในการตัดสิ นใจซื้อคอนโดมิเนียมของผูบ้ ริ โภค จําแนกตามสถานภาพส่ วนบุคคล พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่
มี อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึ กษา อาชี พ และรายได้เ ฉลี่ ย ต่ อเดื อนต่ างกัน มี ความคิ ดเห็ น ในภาพรวม
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีเพศต่างกัน มีความ
คิดเห็น โดยรวม ด้านราคา และด้านช่องทางการจัดจําหน่ าย แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผูบ้ ริ โภคที่ มี อายุ สถานภาพสมรส และอาชี พต่ างกัน มี ความคิด เห็ น โดยรวม ด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
ช่ องทางการจัดจําหน่ าย และด้านการส่ งเสริ มการขาย แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ
ผูบ้ ริ โภคที่มีระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ด้านราคา ด้านช่องทางการ
จัดจําหน่าย และด้านการส่ งเสริ มการขาย แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เฉพาะด้านผลิตภัณฑ์
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
Abstract
The objectives of this research were to study the marketing mixes used by consumers in making
decision to buy a condominium in Prawet District, Bangkok, and to compare the marketing mixes of consumers

*
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บทความการค้นคว้าอิสระ
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classified by personal status. The sample included 383 consumers living or working in Prawet District,
Bangkok. Questionnaires were used as a research tool. Data were analyzed by frequency, percentage, mean,
standard deviation, t-test, and variance analysis.
The results revealed that the overall marketing mixes were rated high. In terms of aspects, all were at
high level, ranked in descending order were: product, distribution channel, price, and promotion. The
comparison of marketing mixes of consumers classified by personal status revealed that consumers with
different age, marital status, level of education, vocation, and monthly income had different overall opinions at
0.01 significant level. In terms of product, price, distribution channel, and promotion, consumers with different
age, marital status, and vocation had significantly different overall opinions at 0.01. Moreover, customers
having different level of education and monthly income had significantly different opinions toward price,
distribution channel and promotion at 0.01, but at 0.05 toward product.
ความนํา
จากสภาพเศรษฐกิจและการเจริ ญเติบโตของสังคมเมือง ทําให้ประชากร ย้ายที่อยู่อาศัยเข้ามาเพื่อหา
งานทําในกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งถือได้ว่าเป็ นศูนย์กลางและแหล่งรวมของเศรษฐกิจ ของไทย ทําให้พ้ืนที่สาํ หรับ
การอยูอ่ าศัย ไม่เพียงพอเกิดความแออัด อีกทั้งชีวิตที่ตอ้ งรี บเร่ งและต้องแข่งขันกันสู ง ทําให้ไม่มีเวลาในการดูแล
บ้าน ดังนั้นการซื้ อที่อยูอ่ าศัยเป็ นคอนโดมิเนี ยม จึงเป็ นอีกทางเลือกหนึ่ ง ที่นิยมสําหรับคนที่ตอ้ งการมาประกอบ
อาชี พในสังคมเมืองอย่างกรุ งเทพมหานคร ศูนย์ขอ้ มูลอสังหาริ มทรัพย์เผยตัวเลขข้อมูลที่อยู่อาศัยสร้ างเสร็ จจด
ทะเบียนใหม่ ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ปี 2551 ถึง มกราคม 2552 โดยนายสัมมา คีตสิ น
ผูอ้ าํ นวยการศูนย์ขอ้ มูลอสังหาริ มทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิ ดเผยตัวเลขข้อมูลที่อยู่อาศัยสร้างเสร็ จ
จดทะเบียนใหม่ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ดังนี้
ปี 2551 จํานวนที่อยูอ่ าศัยสร้างเสร็ จจดทะเบียนใหม่ท้ งั หมดในช่วง ปี 2551 ในเขตกรุ งเทพฯ และ 5
จังหวัดปริ มณฑล ทั้งแนวราบและแนวสู งรวมกัน มี 82,437 หน่วย เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.8 เมื่อเทียบกับปี 2550 ซึ่ งมี
75,110 หน่วย โดยที่อยูอ่ าศัยประเภทคอนโดมิเนียมมีจาํ นวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 85 จาก 17,012 เป็ น 31,535 หน่วย แต่
ในจํานวนหน่วยที่เพิ่มขึ้นมากทั้งหมดนี้ ได้รวมบ้านเอื้ออาทรประเภทแนวสู งสร้ างเสร็ จจดทะเบียนใหม่ดว้ ย
ประมาณ 7,720 หน่วย เพิ่มขึ้นมากจากปี 2550 ซึ่งมีเพียง 76 หน่วย ดังนั้น หากหักจํานวนบ้านเอื้ออาทรในส่ วนนี้
ออกไป จะพบว่าจํานวนหน่วยที่อยูอ่ าศัยสร้างเสร็ จจดทะเบียนใหม่ท้ งั หมดในปี 2551 จะใกล้เคียงกับยอดรวมใน
ปี 2550 สําหรับที่อยูอ่ าศัยประเภทแนวราบนั้น จํานวนบ้านเดี่ยวลดลงร้อยละ 11 จาก 38,705 หน่วย ในปี 2550
เหลือ 34,525 หน่วย ในปี 2551 ในจํานวนนี้เป็ นบ้านในโครงการจัดสรรเพียง 13,698 หน่วย ที่เหลือเป็ นหน่วย
สร้ างเองหรื อนอกโครงการจัดสรร ที่เหลือเป็ นที่อยู่อาศัยประเภททาวน์เฮาส์ และอาคารพาณิ ชย์ และบ้านแฝด
เมื่อแยกสัดส่ วนที่อยูอ่ าศัยประเภทต่างๆ พบว่า ที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียม มีสัดส่ วนร้อยละ 38 ของที่อยู่
อาศัยสร้างเสร็ จจดทะเบียนใหม่ท้ งั หมดในปี 2551 เพิ่มขึ้นมาก เมื่อเทียบกับปี 2550 ซึ่งมีสัดส่ วนเพียงร้อยละ 23
ในขณะที่บา้ นเดี่ยว มีสัดส่ วนร้อยละ 42 ของที่อยูอ่ าศัยสร้างเสร็ จจดทะเบียนใหม่ท้ งั หมดในปี 2551 ลดลงมาก
เมื่อเทียบกับปี 2550 ซึ่งมีสัดส่ วนถึงร้อยละ 52 ส่ วนทาวน์เฮาส์และอาคารพาณิ ชย์มีสัดส่ วนร้อยละ 17 ลดลงจากปี
450

วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปี ที่ 10 ฉบับที่ 2
โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

2550 ซึ่งมีสดั ส่วนร้อยละ 24 ที่เหลือเป็ นบ้านแฝดมีสดั ส่ วนร้อยละ 3 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 2 ในปี 2550 ผูอ้ าํ นวยการ
ศูนย์ขอ้ มูลอสังหาริ มทรัพย์ ให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่า โดยในจํานวนที่อยูอ่ าศัยประเภทคอนโดมิเนียมที่สร้างเสร็ จ
จดทะเบียนใหม่ 31,535 หน่วยนั้น อยูใ่ นกรุ งเทพมหานครจังหวัดเดียวถึง 24,151 หน่วย หรื อร้อยละ 77 เฉพาะใน
กรุ งเทพมหานครจังหวัดเดียว มีคอนโดมิเนียมที่สร้างเสร็ จจดทะเบียนใหม่คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 48 ของที่อยู่
อาศัยสร้างเสร็ จ จดทะเบียนใหม่ท้ งั หมดในจังหวัด ขณะที่บา้ นเดี่ยวในกรุ งเทพมหานครมีเพียง 16,847 หน่วย หรื อ
ประมาณร้อยละ 34 ของที่อยูอ่ าศัยสร้างเสร็ จจดทะเบียนใหม่ท้งั หมดในจังหวัดเท่านั้น ในรอบปี 2551 พื้นที่ในเขต
กรุ งเทพมหานคร-ปริ มณฑล ที่มีจาํ นวนที่อยู่อาศัยสร้างเสร็ จจดทะเบียนประเภทคอนโดมิเนี ยมมากที่สุด 10
อันดับ คือ เขตบางกะปิ 5,468 หน่วย เขตบางเขน 3,856 หน่วย เขตมีนบุรี 2,980 หน่วย (ซึ่ งเป็ นคอนโดมิเนียมเอื้อ
อาทรทั้งหมด) เขตพระโขนง 2,167 หน่วย เขตธนบุรี 1,986 หน่วย อําเภอปากเกร็ ด 1,816 หน่วย อําเภอเมือง
นนทบุรี 1,813 หน่วย อําเภอเมืองสมุทรปราการ 1,450 หน่วย เขตห้วยขวาง 1,215 หน่วย และเขตจตุจกั ร 910
หน่วย อนึ่งในปี 2551 มีจาํ นวนหน่วยคอนโดมิเนียมสร้างเสร็ จจดทะเบียนใหม่เพียง 4,743 หน่วย ในไตรมาสแรก
มี 4,288 หน่วย ในไตรมาสสอง และเพิ่มพรวดเป็ น 12,482 หน่วย ในไตรมาสสาม ส่ วนในไตรมาสสุ ดท้ายมี
10,022 หน่วย โดยเดือนที่มีจาํ นวนหน่วยคอนโดมิเนี ยมสร้างเสร็ จ จดทะเบียนใหม่ออกมามากที่สุดคือ เดื อน
ตุลาคม มี 5,107 หน่วย และเดือนที่มีคอนโดมิเนียมสร้างเสร็ จจดทะเบียนใหม่ออกมา น้อยที่สุด คือเดือนเมษายน
มี 560 หน่วย
จากข้อมูลเบื้องต้นและสภาวะเศรษฐ์กิจในปั จจุบนั ที่มีการแข่งขันสู งทําให้ผูป้ ระกอบการต้องหากล
ยุ ท ธ์ ใ ห้ เ หมาะสม เพื่ อ สร้ า งโอกาสให้ กับ กิ จ การของตน ดัง นั้ นข้า พเจ้า ในฐานะผู ้ป ระกอบการเกี่ ย วกับ
อสังหาริ มทรัพย์ โดยเฉพาะคอนโดมิเนี ยม จึงอยากศึกษาถึงพฤติกรรมที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนียม
เพือ่ เป็ นข้อมูลในการวางแผนให้กบั องค์การ
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพือ่ ศึกษาส่ วนประสมทางการตลาดที่ผบู ้ ริ โภคใช้ในการตัดสิ นใจซื้อคอนโดมิเนียมในเขตประเวศ
กรุ งเทพมหานคร
2. เพื่อเปรี ยบเทียบส่ วนประสมทางการตลาดที่ผบู ้ ริ โภคใช้ในการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนียม จําแนก
ตามสถานภาพส่วนบุคคล
สมมุติฐานของการวิจยั
ส่วนประสมทางการตลาดที่ผบู ้ ริ โภคใช้ในการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนียม จําแนกตามสถานภาพส่ วน
บุคคลแตกต่างกัน
ขอบเขตของการวิจยั
การวิ จัย ครั้ งนี้ เป็ นการศึ ก ษาถึ ง ส่ ว นประสมทางการตลาดที่ ผู ้บ ริ โภคใช้ ใ นการตั ด สิ น ใจซื้ อ
คอนโดมิเนียม ในเขตประเวศ กรุ งเทพมหานคร ซึ่งมีขอบเขตการศึกษา ดังนี้
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ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูท้ ี่เข้ามาติดต่อสอบถามข้อมูลเพื่อขอซื้อคอนโดมิเนียมระหว่าง
เดือนมกราคมถึงธันวาคม 2552 จํานวนประมาณ 80,000 คน เลือกเป็ นกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 383 คน ขนาดของ
กลุ่มตัวอย่าง ได้จากตารางกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie and Morgan (1970, p. 608)
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามที่สร้างขึ้นโดยมีข้นั ตอนตามลําดับดังนี้
1. การศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจยั ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจยั ครั้งนี้
2. การจัดทําโครงสร้างของแบบสอบถาม ให้มีเนื้ อหาครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจยั ครั้งนี้
แบบสอบถามมี 3 ส่ วน คือ
ส่ ว นที่ 1 ข้อ มู ล ทั่ว ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ประกอบด้ว ย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน จํานวน 6 ข้อ
ส่ วนที่ 2 การตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนียม ลักษณะของแบบสอบถาม เป็ นแบบให้เลือกตอบ (Check
list) จํานวน 8 ข้อ
ส่วนที่ 3 ส่ วนประสมทางการตลาดที่ผบู ้ ริ โภคใช้ในการตัดสิ นใจซื้อคอนโดมิเนียม แบ่งออกเป็ น
4 ด้าน คื อ ผลิ ตภัณฑ์ ราคา ช่ องทางการจัดจําหน่ าย และการส่ งเสริ มการขาย จํานวน 16 ข้อ ลักษณะของ
แบบสอบถาม เป็ นมาตราส่ วนประมาณ 5 ค่าระดับของลิเคิร์ท (Likert)
3. นําแบบสอบถามที่สร้างขึ้นให้อาจารย์ที่ปรึ กษา การค้นคว้าอิสระของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ได้ตรวจสอบความสอดคล้องของเนื้ อหา กับจุ ดประสงค์การวิจยั เป็ นการศึ กษาความเที่ ยงตรง (validity) ของ
แบบสอบถาม แล้วนํามาปรับปรุ งแก้ไข เพื่อให้คาํ ถามชัดเจนสามารถสื่ อความหมายได้ตรงประเด็นและเหมาะสม
ยิง่ ขึ้น
4. นําแบบสอบถามไปทดลอง ใช้กบั ลูกค้าที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั จํานวน 30 คน แล้วนํา
ข้อ มู ล มาหาค่ า ความเชื่ อ มั่น (reliability) ของแบบสอบถามโดยใช้สู ต รสั ม ประสิ ท ธิ์ แอลฟาของครอนบัค
(Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้คา่ ความเชื่อมัน่ 0.7285
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยแจกแบบสอบถามจํานวน 383 ชุด กับกลุ่ม
ตัวอย่างที่ซ้ื อคอนโดมิเนี ยมในเขตประเวศ กรุ งเทพมหานคร โดยให้กรอกข้อมูลและรอรับแบบสอบถามคืนด้วย
ตนเอง ได้รับแบบสอบถามคืนมาจํานวน 383 ฉบับ คิดเป็ นร้อยละ 100.00
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถาม จะนํามาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ทุกชุด และนํามาลง
รหัส ประมวลผลข้อมูลโดยโปรแกรมสําเร็ จรู ป หาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ
F-test ดังนี้
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1. วิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม และการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนี ยม ใช้ความถี่
และค่าร้อยละ (percentage)
2. วิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดที่ผูบ้ ริ โภคใช้ในการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนี ยม โดยใช้
ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
3. เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ย ( X ) ของคะแนนส่ วนประสมทางการตลาดที่ผูบ้ ริ โภคใช้ในการตัดสิ นใจ
ซื้อคอนโดมิเนียม จําแนกตามสถานภาพส่ วนบุคคล โดยใช้ t-test และ F-test
4. เปรี ยบเทียบพหุคูณ เพื่อทดสอบค่าเฉลี่ย ( X ) ของส่ วนประสมคะแนนทางการตลาดที่ผบู ้ ริ โภค
ใช้ในการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิ เนี ยม จากการวิเคราะห์ความแปรปรวน โดยใช้วิธีของ Least Significant
Difference (LSD)
สรุปผลการวิจยั
1. ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้ อยละ 50.65 อายุ 25 – 30 ปี ร้ อยละ 38.90
รองลงมา อายุ 31-40 ปี ร้ อยละ 36.55 สถานภาพโสด ร้ อยละ 65.01 รองลงมาสมรส ร้ อยละ 25.59 ระดับ
การศึกษาปริ ญญาตรี ร้อยละ 36.03 รองลงมามัธยมศึกษา ร้อยละ 32.11 อาชีพ รับจ้าง/บริ ษทั เอกชน ร้อยละ 50.13
รองลงมา ธุรกิจส่ วนตัว ร้อยละ 23.24 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000 – 30,000 บาท ร้อยละ 46.48 รองลงมา ตํ่า
กว่า 10,000 บาท บาท ร้อยละ 24.02
การตัดสิ นใจซื้อคอนโดมิเนียมของผู้บริโภค สรุปได้ ดังนี้
1. บุคคลที่มีอิทธิพ ลต่ อการตัด สิ นใจซื้ อคอนโดมิเนีย มของท่ าน ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ตดั สิ นใจด้วย
ตนเอง ร้อยละ 39.16 รองลงมา ครอบครัว ร้อยละ 37.08
2. ท่ านคิดว่ าราคาคอนโดมิเนีย มในปัจ จุบันเป็ นอย่ างไร ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่คิดว่าราคาเหมาะสมเมื่อ
เทียบกับบ้านเดี่ยว, อาคารพาณิ ชย์ และทาวน์เฮาส์ ร้อยละ 40.20 รองลงมา ราคาถูกเมื่อเทียบกับบ้านเดี่ยว, อาคาร
พาณิ ชย์ และทาวน์เฮาส์ ร้อยละ 32.38
3. เหตุผ ลใดที่ท่านใช้ ตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนีย มมากที่สุด ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่เลือกทําเลที่ต้ งั ร้อยละ
47.78 รองลงมา ขนาดห้องและพื้นที่ใช้สอย ร้อยละ 20.89
4. ถ้ าท่านมีโอกาสซื้อคอนโดมิเนีย ม ระยะเวลาในการผ่ อนชําระนานเท่ าใดที่ท่านสนใจ ผูบ้ ริ โภคส่วน
ใหญ่เลือกระยะเวลา 10 ปี ร้อยละ 30.81 รองลงมา 20 ปี ร้อยละ 27.15
5. สาเหตุที่ท่านต้ องการซื้อคอนโดมิเนีย ม ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ซ้ื อเพื่อความสะดวกในการทํางาน ร้อย
ละ 47.26 รองลงมา ซื้อเก็บไว้เผือ่ อนาคต ร้อยละ 20.37
6. ท่ านมีแผนที่จ ะซื้ อที่อยู่อาศัย เมื่อใด ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่มีแผนที่จะซื้ อมากกว่า 3 ปี ร้อยละ 43.60
รองลงมา ภายใน 1-2 ปี ร้อยละ 27.42
7. ท่ านคิดว่ าปัจ จัย ใดมีผ ลต่ อการเลือกซื้ อคอนโดมิเนีย มของท่ านมากที่สุด ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่เลือก
ซื้ อเพราะบุคคลใกล้ชิดเป็ นผูแ้ นะนํา ร้ อยละ 34.20 รองลงมา การส่ งเสริ มการขาย เช่น ลด แลก แจก แถม การ
จัดบูท๊ ร้อยละ 31.85
453

วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปี ที่ 10 ฉบับที่ 2
โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

8. ท่ านมีลกั ษณะการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนีย มอย่ างไร ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ไปชมห้องตัวอย่าง และ
กลับมาปรึ กษาครอบครัว ร้อยละ 51.44 รองลงมา ไปชมห้องตัวอย่าง และตัดสิ นใจซื้อด้วยตนเอง ร้อยละ 36.55
2. วิเคราะห์ ส่วนประสมทางการตลาดที่ผู้ บริโภคใช้ ในการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนีย ม จําแนกตาม
สถานภาพส่ วนบุคคล
ส่ วนประสมทางการตลาดที่ผูบ้ ริ โภคใช้ในการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนี ยม ในภาพรวม อยู่ใน
ระดับมาก ( X = 3.69) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน ดังนี้
ด้ านผลิตภัณฑ์ ผูบ้ ริ โภคมีการตัดสิ นใจ โดยรวม อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.93) เมื่อพิจารณาเป็ น
รายข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.64-4.26) ทุกรายการ คือ
1. มีระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ช.ม.
2. ต้องมีที่จอดรถที่เพียงพอสําหรับทุกห้อง
3. คอนโดมิเนียมจะต้องมีสาธารณูปโภคครบครัน
4. มีการแบ่งพื้นที่หอ้ งที่เป็ นสัดส่วนตายตัว
ซึ่งมีคา่ สอดคล้องกับเพศชาย อายุ 25-30 ปี , 31-40 ปี และ 50 ปี ขึ้นไป สถานภาพสมรส การศึกษา
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และปริ ญญาตรี อาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีรายได้ 10,000-30,000 บาท
ด้ านราคา ผูบ้ ริ โภคมีการตัดสิ นใจ โดยรวม อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.57) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่า อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.61-3.86) จํานวน 2 รายการ คือ
1. ราคาเป็ นปั จจัยสําคัญที่สุดในการเลือกซื้อ
2. ราคาซื้อขายคอนโดมิเนียมจะเป็ นตัวคัดเกรดผูท้ ี่มาพักอาศัย
ซึ่งมีคา่ สอดคล้องกับเพศชาย สถานภาพสมรส
ช่ องทางการจัดจําหน่ าย ผูบ้ ริ โภคมีการตัดสิ นใจ โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.69) เมื่ อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.52-3.84) ทุกรายการ คือ
1. การจัดแสดงสิ นค้าช่วยท่านรับทราบข้อมูลและตัดสิ นใจซื้อได้ง่ายขึ้น
2. ป้ายโฆษณาตามที่สาธารณะสร้างความน่าสนใจให้กบั คอนโดที่พกั อาศัย
3. นิตยสารและสื่ อสิ่ งพิมพ์ ทําให้สะดวกในการเลือกที่อยูอ่ าศัย
4. การโฆษณาทางสื่ อวิทยุส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อคอนโดมิเนียม
ซึ่ งมีค่าสอดคล้องกับเพศหญิง อายุ 25-30 ปี และ 31-40 ปี สถานภาพโสด และสมรส การศึกษา
มัธยมศึกษา และปริ ญญาตรี เป็ นนักศึกษา ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ และรั บจ้าง/บริ ษทั เอกชน มีรายได้ต่าํ กว่า
10,000 บาท และ 10,000-30,000 บาท
การส่ งเสริมการขาย ผูบ้ ริ โภคมีการตัดสิ นใจ โดยรวม อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.57) เมื่อพิจารณา
เป็ นรายข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.78-4.02) จํานวน 2 รายการ คือ
1. การให้ผอ่ นชําระเงินดาวน์ โดยไม่คิดดอกเบี้ย ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อมากขึ้น
2. การให้ส่วนลดทางการเงิน เป็ นสิ่ งที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อของผูบ้ ริ โภค
ซึ่ งมีค่าสอดคล้องกับเพศหญิง อายุ 31-40 ปี การศึกษามัธยมศึกษา และปริ ญญาตรี อาชี พ
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีรายได้ต่าํ กว่า 10,000 บาท
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3. การเปรีย บเทีย บค่ าเฉลี่ย ของคะแนนส่ วนประสมทางการตลาดที่ผู้บริ โภคใช้ ในการตัดสิ นใจซื้ อ
คอนโดมิเนียม จําแนกตามสถานภาพส่ วนบุคคล
ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนส่ วนประสมทางการตลาดที่ผบู ้ ริ โภคใช้ในการตัดสิ นใจ
ซื้ อคอนโดมิ เนี ยม จําแนกตามสถานภาพส่ วนบุคคล พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่ มีอายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา
อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีการตัดสิ นใจ ในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน ดังนี้
ด้ านผลิต ภัณฑ์ ผูบ้ ริ โภคเพศชาย และเพศหญิง มีการตัดสิ นใจ โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 1
รายการ คือ มีระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ช.ม.
ผูบ้ ริ โภคที่มีอายุต่างกัน มีการตัดสิ นใจ โดยรวม แตกต่างกันอย่างมี นยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 2 รายการ คือ
1. มีระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ช.ม.
2. มีการแบ่งพื้นที่หอ้ งที่เป็ นสัดส่ วนตายตัว
และแตกต่ างกันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คื อ คอนโดมิเนี ยม
จะต้องมีสาธารณูปโภคครบครัน
ผูบ้ ริ โภคที่มีสถานภาพสมรสต่างกัน มีการตัดสิ นใจ โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 เมื่ อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.01 จํานวน 3
รายการ คือ
1. ต้องมีที่จอดรถที่เพียงพอสําหรับทุกห้อง
2. มีระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ช.ม.
3. มีการแบ่งพื้นที่หอ้ งที่เป็ นสัดส่ วนตายตัว
และแตกต่ างกันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คื อ คอนโดมิเนี ยม
จะต้องมีสาธารณูปโภคครบครัน
ผูบ้ ริ โภคที่มีระดับการศึกษาต่ างกัน มีการตัดสิ นใจ โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 เมื่ อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.01 จํานวน 2
รายการ คือ
1. คอนโดมิเนียมจะต้องมีสาธารณูปโภคครบครัน
2. มีการแบ่งพื้นที่หอ้ งที่เป็ นสัดส่ วนตายตัว
และแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ ต้องมีที่จอดรถที่
เพียงพอสําหรับทุกห้อง
ผูบ้ ริ โภคที่มีอาชี พต่างกัน มีการตัดสิ นใจ โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกรายการ คือ
1. คอนโดมิเนียมจะต้องมีสาธารณูปโภคครบครัน
2. ต้องมีที่จอดรถที่เพียงพอสําหรับทุกห้อง
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3. มีระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ช.ม.
4. มีการแบ่งพื้นที่หอ้ งที่เป็ นสัดส่วนตายตัว
ผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีการตัดสิ นใจ โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิ ติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่ างกันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 3
รายการ คือ
1. คอนโดมิเนียมจะต้องมีสาธารณูปโภคครบครัน
2. มีระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ช.ม.
3. มีการแบ่งพื้นที่หอ้ งที่เป็ นสัดส่วนตายตัว
ด้ านราคา ผูบ้ ริ โภคเพศชาย และเพศหญิง มีการตัดสิ นใจ โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 1
รายการ คือ คอนโดมิเนียมชั้นยิง่ สู งราคายิง่ แพง
และแตกต่ างกันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ ราคาเป็ นปั จจัย
สําคัญที่สุดในการเลือกซื้อ
ผูบ้ ริ โภคที่มีอายุต่างกัน มีการตัดสิ นใจ โดยรวม แตกต่างกันอย่างมี นยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกรายการ คือ
1. คอนโดมิเนียมที่ดีมกั มีราคาสูง
2. ราคาเป็ นปั จจัยสําคัญที่สุดในการเลือกซื้อ
3. คอนโดมิเนียมชั้นยิง่ สูงราคายิง่ แพง
4. ราคาซื้อขายคอนโดมิเนียมจะเป็ นตัวคัดเกรดผูท้ ี่มาพักอาศัย
ผูบ้ ริ โภคที่มีสถานภาพสมรสต่างกัน มีการตัดสิ นใจ โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกรายการ คือ
1. คอนโดมิเนียมที่ดีมกั มีราคาสูง
2. ราคาเป็ นปั จจัยสําคัญที่สุดในการเลือกซื้อ
3. คอนโดมิเนียมชั้นยิง่ สูงราคายิง่ แพง
4. ราคาซื้อขายคอนโดมิเนียมจะเป็ นตัวคัดเกรดผูท้ ี่มาพักอาศัย
ผูบ้ ริ โภคที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มี การตัดสิ นใจ โดยรวม แตกต่างกันอย่างมี นัยสําคัญทาง
สถิ ติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่ างกันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 2
รายการ คือ
1. คอนโดมิเนียมที่ดีมกั มีราคาสูง
2. คอนโดมิเนียมชั้นยิง่ สูงราคายิง่ แพง
ผูบ้ ริ โภคที่มีอาชีพต่างกัน มีการตัดสิ นใจ โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกรายการ คือ
1. คอนโดมิเนียมที่ดีมกั มีราคาสูง
2. ราคาเป็ นปั จจัยสําคัญที่สุดในการเลือกซื้อ
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3. คอนโดมิเนียมชั้นยิง่ สู งราคายิ่งแพง
4. ราคาซื้อขายคอนโดมิเนียมจะเป็ นตัวคัดเกรดผูท้ ี่มาพักอาศัย
ผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีการตัดสิ นใจ โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกรายการ คือ
1. คอนโดมิเนียมที่ดีมกั มีราคาสู ง
2. ราคาเป็ นปั จจัยสําคัญที่สุดในการเลือกซื้อ
3. คอนโดมิเนียมชั้นยิง่ สู งราคายิ่งแพง
4. ราคาซื้อขายคอนโดมิเนียมจะเป็ นตัวคัดเกรดผูท้ ี่มาพักอาศัย
ช่ องทางการจัด จําหน่ าย ผูบ้ ริ โภคเพศชาย และเพศหญิง มีการตัดสิ นใจ โดยรวม แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01 จํานวน 1 รายการ คือ ป้ายโฆษณาตามที่สาธารณะสร้างความน่าสนใจให้กบั คอนโดที่พกั อาศัย
และแตกต่างกันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ นิ ตยสารและสื่ อ
สิ่ งพิมพ์ ทําให้สะดวกในการเลือกที่อยูอ่ าศัย
ผูบ้ ริ โภคที่มีอายุต่างกัน มีการตัดสิ นใจ โดยรวม แตกต่างกันอย่างมี นยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกรายการ คือ
1. การจัดแสดงสิ นค้าช่วยท่านรับทราบข้อมูลและตัดสิ นใจซื้อได้ง่ายขึ้น
2. ป้ายโฆษณาตามที่สาธารณะสร้างความน่าสนใจให้กบั คอนโดที่พกั อาศัย
3. นิตยสารและสื่ อสิ่ งพิมพ์ ทําให้สะดวกในการเลือกที่อยูอ่ าศัย
4. การโฆษณาทางสื่ อวิทยุส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อคอนโดมิเนียม
ผูบ้ ริ โภคที่มีสถานภาพสมรสต่างกัน มีการตัดสิ นใจ โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกรายการ คือ
1. การจัดแสดงสิ นค้าช่วยท่านรับทราบข้อมูลและตัดสิ นใจซื้อได้ง่ายขึ้น
2. ป้ายโฆษณาตามที่สาธารณะสร้างความน่าสนใจให้กบั คอนโดที่พกั อาศัย
3. นิตยสารและสื่ อสิ่ งพิมพ์ ทําให้สะดวกในการเลือกที่อยูอ่ าศัย
4. การโฆษณาทางสื่ อวิทยุส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อคอนโดมิเนียม
ผูบ้ ริ โภคที่มีระดับการศึกษาต่ างกัน มีการตัดสิ นใจ โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 เมื่ อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.01 จํานวน 2
รายการ คือ
1. นิตยสารและสื่ อสิ่ งพิมพ์ ทําให้สะดวกในการเลือกที่อยูอ่ าศัย
2. การโฆษณาทางสื่ อวิทยุส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อคอนโดมิเนียม
และแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ ป้ ายโฆษณาตามที่
สาธารณะสร้างความน่าสนใจให้กบั คอนโดที่พกั อาศัย
ผูบ้ ริ โภคที่มีอาชี พต่างกัน มีการตัดสิ นใจ โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 3 รายการ คือ
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1. การจัดแสดงสิ นค้าช่วยท่านรับทราบข้อมูลและตัดสิ นใจซื้อได้ง่ายขึ้น
2. ป้ายโฆษณาตามที่สาธารณะสร้างความน่าสนใจให้กบั คอนโดที่พกั อาศัย
3. นิตยสารและสื่ อสิ่ งพิมพ์ ทําให้สะดวกในการเลือกที่อยูอ่ าศัย
และแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ การโฆษณาทางสื่ อ
วิทยุส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อคอนโดมิเนียม
ผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีการตัดสิ นใจ โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกรายการ คือ
1. การจัดแสดงสิ นค้าช่วยท่านรับทราบข้อมูลและตัดสิ นใจซื้อได้ง่ายขึ้น
2. ป้ายโฆษณาตามที่สาธารณะสร้างความน่าสนใจให้กบั คอนโดที่พกั อาศัย
3. นิตยสารและสื่ อสิ่ งพิมพ์ ทําให้สะดวกในการเลือกที่อยูอ่ าศัย
4. การโฆษณาทางสื่ อวิทยุส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อคอนโดมิเนียม
การส่ งเสริมการขาย ผูบ้ ริ โภคเพศชาย และเพศหญิง มีการตัดสิ นใจ โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1
รายการ คือ การให้ของแถม เช่น เครื่ องใช้ไฟฟ้า ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียม
ผูบ้ ริ โภคที่มีอายุต่างกัน มีการตัดสิ นใจ โดยรวม แตกต่างกันอย่างมี นยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกรายการ คือ
1. การให้ส่วนลดทางการเงิน เป็ นสิ่ งที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อของผูบ้ ริ โภค
2. การให้ของแถม เช่น เครื่ องใช้ไฟฟ้า ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียม
3. การจับฉลากลุน้ รางวัลสําหรับผูท้ ี่ซ้ือคอนโดมิเนียมช่วยสร้างความน่าสนใจยิง่ ขึ้น
4. การให้ผอ่ นชําระเงินดาวน์ โดยไม่คิดดอกเบี้ย ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อมากขึ้น
ผูบ้ ริ โภคที่มีสถานภาพสมรสต่างกัน มีการตัดสิ นใจ โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกรายการ คือ
1. การให้ส่วนลดทางการเงิน เป็ นสิ่ งที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อของผูบ้ ริ โภค
2. การให้ของแถม เช่น เครื่ องใช้ไฟฟ้า ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียม
3. การจับฉลากลุน้ รางวัลสําหรับผูท้ ี่ซ้ือคอนโดมิเนียมช่วยสร้างความน่าสนใจยิง่ ขึ้น
4. การให้ผอ่ นชําระเงินดาวน์ โดยไม่คิดดอกเบี้ย ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อมากขึ้น
ผูบ้ ริ โภคที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มี การตัดสิ นใจ โดยรวม แตกต่างกันอย่างมี นัยสําคัญทาง
สถิ ติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่ างกันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 3
รายการ คือ
1. การให้ของแถม เช่น เครื่ องใช้ไฟฟ้า ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียม
2. การจับฉลากลุน้ รางวัลสําหรับผูท้ ่ีซ้ือคอนโดมิเนียมช่วยสร้างความน่าสนใจยิง่ ขึ้น
3. การให้ผอ่ นชําระเงินดาวน์ โดยไม่คิดดอกเบี้ย ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อมากขึ้น
ผูบ้ ริ โภคที่มีอาชีพต่างกัน มีการตัดสิ นใจ โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 3 รายการ คือ
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1. การให้ส่วนลดทางการเงิน เป็ นสิ่ งที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อของผูบ้ ริ โภค
2. การให้ของแถม เช่น เครื่ องใช้ไฟฟ้า ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียม
3. การให้ผอ่ นชําระเงินดาวน์ โดยไม่คิดดอกเบี้ย ส่ งผลต่อความตั้งใจซื้อมากขึ้น
ผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีการตัดสิ นใจ โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 เมื่ อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.01 จํานวน 3
รายการ คือ
1. การให้ส่วนลดทางการเงิน เป็ นสิ่ งที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อของผูบ้ ริ โภค
2. การให้ของแถม เช่น เครื่ องใช้ไฟฟ้า ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียม
3. การให้ผอ่ นชําระเงินดาวน์ โดยไม่คิดดอกเบี้ย ส่ งผลต่อความตั้งใจซื้อมากขึ้น
อภิปรายผล

การศึกษาเรื่ อง ส่ วนประสมทางการตลาดที่ผูบ้ ริ โภคใช้ในการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนี ยม ในเขต
ประเวศ กรุ งเทพมหานคร ได้ผลการวิจยั ที่สามารถนํามาอภิปรายผลดังนี้
1. ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้ อยละ 50.65 อายุ 25 – 30 ปี ร้ อยละ 38.90
สถานภาพโสด ร้อยละ 65.01 ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี ร้อยละ 36.03 อาชีพ รับจ้าง/บริ ษทั เอกชน ร้อยละ 50.13
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000 – 30,000 บาท ร้อยละ 46.48 ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ อภิญญา เสมเสริ มบุญ
(2549) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยการตัดสิ นใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมในย่านถนนทองหล่อ กรุ งเทพมหานคร ผลการศึกษา
พบว่า คุณลักษณะส่ วนบุคคลผูบ้ ริ โภค ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จํานวน 130 คน มีอายุ 25 – 30 ปี จํานวน 78 คน มี
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี จํานวน 130 คน มีรายได้ 10,000 - 20,000 บาท จํานวน 114 คน และสอดคล้องกับ
ผลการวิจยั ของ กัญญณัท วัฒนาธร (2549) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อแนวโน้มพฤติ กรรมการตัดสิ นใจซื้ อ
คอนโดมิ เ นี ยมในย่า นสุ ขุม วิท ของผูบ้ ริ โ ภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ผลการศึ กษาวิ จัย พบว่าผูบ้ ริ โภคที่ ต อบ
แบบสอบถามจํานวน 280 คน เป็ นเพศชาย และเพศหญิงในสัดส่ วนที่เท่ากัน มีอายุ 25-35 ปี สถานภาพสมรสโสด
ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี อาชีพพนักงานบริ ษทั รายได้ต่อเดือนตํ่ากว่าหรื อเท่ากับ 30,000 บาท จากข้อค้นพบ
ดังกล่าว บ้านเป็ นหนึ่ งในปั จจัยที่สี่ที่จาํ เป็ นต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์ การจะเป็ นเจ้าของบ้านสักหลังหนึ่งนั้น
สําหรั บคนธรรมดาทัว่ ๆ ไปแล้วไม่ใช่ เรื่ องง่ าย ๆ ฉะนั้น ก่อนที่ จะซื้ อบ้านจึ งต้องหาข้อมูลและตรวจสอบ
รายละเอียดอย่างรอบคอบ เพื่อการตัดสิ นใจที่ถูกต้องและป้ องกันข้อผิดพลาดที่อาจนําไปสู่ การเสี ยเงิน เสี ยเวลา
และเสี ยใจในภายหลัง
2. วิเคราะห์ ส่วนประสมทางการตลาดที่ผู้บริ โภคใช้ ในการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนีย ม จําแนกตาม
สถานภาพส่ วนบุคคล
ผูบ้ ริ โภคมี การตัดสิ นใจเกี่ ยวกับส่ วนประสมทางการตลาดที่ ผูบ้ ริ โ ภคใช้ในการตัดสิ นใจซื้ อ
คอนโดมิเนียม ในภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.67) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่าผูบ้ ริ โภคมีการตัดสิ นใจ
เกี่ยวกับด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ช่องทางการจัดจําหน่าย และการส่ งเสริ มการขาย อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.93,
3.57, 3.69 และ 3.57 ตามลําดับ) ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ ธนู ทองงาม (2547) ศึกษาเรื่ อง ศึกษาความ
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ต้องการที่ อยู่อาศัยของพนักงานในนิ คมอุ ตสาหกรรมบางชัน เขตมี นบุ รี กรุ งเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า
โดยทัว่ ไปพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน เขตมีนบุรี กรุ งเทพมหานคร ในภาพรวม มีความต้องการอาคารที่
อยูอ่ าศัย ในระดับมากทุกด้าน โดยเลียงลําดับค่าเฉลี่ยดังนี้ ด้านเทคนิคการก่อสร้าง ด้านราคาที่อยูอ่ าศัย ด้านพื้นที่
การใช้สอย และด้านลักษณะของแบบบ้าน จากข้อค้นพบดังกล่าว เมื่อตัดสิ นใจจะซื้ อคอนโดมิเนี ยม สิ่ งที่ควร
คํานึ งถึงก็คงหนีไม่พน้ เรื่ อง ทําเล, งบประมาณ และขนาดพื้นที่ของห้องที่ตอ้ งการซื้ อ หลายท่านอาจจะเลือก
คอนโดมิ เนี ยมที่ อยู่ใ กล้กับ ที่ ทาํ งาน บางท่ านเลื อกใกล้สถานศึ กษา ตลอดไปจนถึ งห้างสรรพสิ นค้า หรื อ
โรงพยาบาล
3. การเปรี ย บเทีย บค่ าเฉลี่ย ของคะแนนส่ วนประสมทางการตลาดที่ผ้ ูบริ โภคใช้ ในการตัดสิ นใจซื้ อ
คอนโดมิเนียม จําแนกตามสถานภาพส่ วนบุคคล
ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนส่ วนประสมทางการตลาดที่ผบู ้ ริ โภคใช้ในการตัดสิ นใจ
ซื้ อคอนโดมิเนี ยม จําแนกตามสถานภาพส่ วนบุคคล พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีอายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา
อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน ในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณา
เป็ นรายด้าน สรุ ปได้ดงั นี้
ด้ านผลิตภัณฑ์ ผูบ้ ริ โภคเพศชาย และเพศหญิง อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีการตัดสิ นใจ แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 ตามลําดับ
ด้ านราคา ผูบ้ ริ โภคเพศชาย และเพศหญิ ง อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชี พ และ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีการตัดสิ นใจ แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 ตามลําดับ
ช่ องทางการจัดจําหน่ าย ผูบ้ ริ โภคเพศชาย และเพศหญิง อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา
อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีการตัดสิ นใจ แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05
ตามลําดับ
การส่ งเสริมการขาย ผูบ้ ริ โภคเพศชาย และเพศหญิง อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ
และรายได้เฉลี่ยต่ อเดื อนต่ างกัน มี การตัดสิ นใจ แตกต่ างกันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.01 และ 0.05
ตามลําดับ
ซึ่งมีคา่ สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ กัญญณัท วัฒนาธร (2549) ที่พบว่าลักษณะประชากรศาสตร์
ที่ต่างกัน ได้แก่ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน มีแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนียมในย่าน
สุ ขมุ วิทแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ตามลําดับ
ลักษณะประชากรศาสตร์ ที่ต่างกัน ได้แก่ อาชีพ รายได้ต่อเดือน มีแนวโน้มพฤติกรรมการ
ตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนียมในย่านสุ ขมุ วิท ด้านขนาดพื้นที่ใช้สอยของคอนโดมิเนียมแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 และอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ตามลําดับ
ลักษณะประชากรศาสตร์ ที่ต่างกัน ได้แก่ อาชีพ รายได้ต่อเดือน มีแนวโน้มพฤติกรรม การ
ตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนียมในย่านสุ ขมุ วิท ด้านระดับราคาคอนโดมิเนียมแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 และอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ตามลําดับ
ส่ ว นประสมทางการตลาด ที่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ กั บ แนวโน้ ม พฤติ ก รรมการตั ด สิ นใจซื้ อ
คอนโดมิเนียมในย่านสุ ขมุ วิท โดยรวมอยูใ่ นระดับความสําคัญมาก แยกเป็ นรายด้านสามารถสรุ ปผลได้ดงั นี้
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ส่ วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์กบั แนวโน้มพฤติกรรม การตัดสิ นใจ
ซื้อคอนโดมิเนียมในย่านสุ ขมุ วิท โดยรวมมีความสัมพันธ์ระดับตํ่าในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01
ส่ วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์กบั แนวโน้มพฤติกรรม การตัดสิ นใจ
ซื้อคอนโดมิเนียมในย่านสุ ขมุ วิท ด้านขนาดพื้นที่ใช้สอยของคอนโดมิเนี ยม โดยรวมมีความสัมพันธ์ระดับตํ่าใน
ทิศทางเดียวกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากข้อค้นพบดังกล่าว การเลือกซื้ อคอนโดมิเนียม ปั จจุบนั การอยูค่ อนโด เป็ นเรื่ องที่ใกล้ตวั มาก
ขึ้น เพราะพัฒนาการของการอยูอ่ าศัยในคอนโดนั้น มีการก้าวหน้าอย่างรวดเร็ ว โดยเฉพาะคนในเมือง ที่ตอ้ งการ
ความสะดวก ในการอยูอ่ าศัย ดูแลรักษาง่าย ใกล้ที่ทาํ งาน ถึงแม้จะต้องจ่ายเงินซื้อแพงกว่า
ข้ อเสนอแนะ
จากผลการวิจยั เรื่ อง การเลือกซื้อคอนโดมิเนียมของผูบ้ ริ โภคในเขตประเวศ กรุ งเทพมหานคร ข้อมูล
ที่ได้จากการวิจยั ครั้งนี้ ดา้ นพฤติกรรมผูไ้ ม่แตกต่างกันมากนัก แต่ก็ยงั มีส่วนที่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงควรศึกษาทํา
การตลาดสําหรับลูกค้าในเขตอื่น ๆ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่หลากหลาย และออกแบบคําถามการวิจยั เพื่อเป็ นข้อมูลสํา
หลับใช้ในการบริ หาร ผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะ ดังนี้
ด้ านผลิต ภัณฑ์ ควรมีสาธารณู ปโภคที่พร้อมสําหรับลูกค้า มีที่จอดรถที่เพียงพอ มีระบบรั กษาความ
ปลอดภัยตลอด 24 ช.ม.และแบ่งพื้นที่ใช้สอยให้มีความเหมาะสม ซึ่ งสามารถเปลี่ยนได้ตามรู ปแบบการใช้ชีวิต
ของคนในแต่ ละวิถีชีวิต ควรรั กษาความสะอาด และสิ่ งอํานวยความสะดวกต่ างๆ ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา และ
บรรยากาศภายในเพือ่ ให้เกิดความแปลกใหม่สาํ หรับลูกค้าที่เข้ามาอยูอ่ าศัย
ด้ านราคา ควรมีคอนโดที่มีขอ้ เสนอทางการเงิน หรื อจัดหาสถาบันทางการเงิน ไว้ให้กบั ลูกค้า การ
ผ่อนชําระ และมีทางเลือกทางด้านราคา ให้กบั ลูกค้าไว้หลากหลาย
ด้ านช่ องทางการจัดจําหน่ าย
ควรมี การศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้ างประสิ ทธิ ภาพของการ
ติดต่อสื่ อสารทางการตลาดโดยเน้นในเรื่ องของเครื่ องมือที่ใช้ในการติ ดต่อสื่ อสารทางการตลาด เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ทางการติดต่อสื่ อสารขององค์การประกอบด้วยการโฆษณา (Advertising) การตลาดทางตรง (Direct
marketing) การส่ งเสริ มการขาย (Sales promotion) การเผยแพร่ ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ (Publicity and
Public Relations :PR) และการขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal selling) ทั้งนี้เนื่องจากในการทําการวิจยั ครั้งนี้
ไม่ได้นาํ มาเป็ นข้อคําถามในการวิจยั และจากการศึกษาพบว่าเครื่ องมือที่ใช้ในการติดต่อสื่ อสารทางการตลาดมี
ความสําคัญเป็ นอย่างมากในการที่ส่งผ่านข้อ มูล ,สร้างความสนใจ และดึงดูดผูบ้ ริ โภคให้สนใจคอนโดมิเนียม
ด้ านการส่ งเสริ ม ทางการขาย ควรทําการส่ งเสริ มการขายในเรื่ องการให้ส่วนลด หรื อจัดแถม ของ
ตกแต่งบ้าน ตามเทศกาล/โอกาสต่างๆ ให้มากขึ้น หรื อมีการจัดแดงสิ นค้าในที่ต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ และให้
ข้อมูลแก่ลูกค้า
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ข้ อเสนอแนะเพื่อการศึกษาครั้งต่ อไป
ควรศึกษาระดับส่วนประสมทางการตลาดที่ผบู ้ ริ โภคใช้ในการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนียม ในเขตและ
พื้นที่อื่น ๆ เพือ่ ให้เกิดความหลากหลาย และศึกษาถึงโปรแกรมทางการตลาดตัวอื่น รวมถึงรู ปแบบการดําเนินชีวิต
ความต้องการของลูกค้าในปั จจุบนั และลูกค้าในอนาคต เพื่อสามารถนํามาเป็ นข้อมูลสําหลับใช้ในการบริ หาร
ต่อไป ให้มีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น เพือ่ ให้ลูกค้าเกิดความพอใจสู งสุด
บรรณานุกรม

กัญญณัท วัฒนาธร. (2549). ปัจจัย ทีม่ ผี ลต่ อแนวโน้ มพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมในย่านสุ ขุมวิทของ
ผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร. สารนิพนธ์ปริ ญญาการศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทร
วิโรฒ.
Krejcie, Robert V. and Morgan, Earyle W. (1970). Educational and psychological measurement. New York:
McGraw-Hill.
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การจัดการธุรกิจสปา เขตอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ*
The Management of Spa Businesses in Muang District, Samutprakan Province.
นางสาวอรทัย อินทร์เพ็ง**
Miss. Orathai In-peng
บทคัดย่อ
การวิจยั เรื่ องนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการธุ รกิ จสปา เขตอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
และเพื่อเปรี ยบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการธุ รกิจสปา ของผูป้ ระกอบธุ รกิจสปา จําแนกตามปั จจัยส่ วน
บุคคล กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 92 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้ ความถี่
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ผลการวิจยั พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจสปา เขตอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ของ
ผูป้ ระกอบธุ รกิจสปา ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า อยูใ่ นระดับมาก 1 ด้าน คือ
ด้านการจัดองค์การ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับมาก ทุกรายการ 2 อันดับแรก คือ สถานบริ การส
ปามี โ ครงสร้ า งการบริ ห ารที่ ชัด เจน และ สถานบริ ก ารสปามี เ ครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ ในการบริ ก ารที่ ท ัน สมัย
ผลเปรี ยบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจสปา พบว่า ผูป้ ระกอบธุรกิจสปา ที่มีอายุ ประเภทธุรกิจสปา
และ ประสบการณ์ ในการดํา เนิ นธุ รกิ จ ต่ างกัน มี ความคิดเห็ นเกี่ ยวกับการจัดการธุ รกิ จสปา เขตอําเภอเมื อง
จังหวัดสมุทรปราการ ในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน
พบว่า เฉพาะผูป้ ระกอบธุรกิจสปา ที่มีประสบการณ์ในการดําเนินธุรกิจ ต่างกัน มีความคิดเห็น แตกต่างกันอย่างมี
นัย สําคัญ ทางสถิ ติ ที่ร ะดับ 0.01 ทุ ก ด้า น คื อ ด้า นการวางแผน ด้า นการจัด องค์ก าร ด้านการสั่งการ ด้า นการ
ประสานงาน และด้านการควบคุม
Abstract
The objectives of this research were to study the management of spa business in Muang district,
Samutprakan province and to compare the opinions about the management of spa business of the owners based
on personal factors. The sample included 92 owners of spa business. Questionnaires were used as a research
tool. Data were analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, and analysis of variance.
The results indicated that the mean score of overall opinion toward the management of spa business
was at high level. Analysis in terms of aspects indicated that only one aspect- organizational management- that
the mean score was at high level. Analyzed in items, every of them was determined at high level in which the
two highest were clear organizational structure and modern service tools and appliances. The comparison of
*
**

บทความการค้นคว้าอิสระ
บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ (การจัดการทัว่ ไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
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mean scores of opinions on the management of spa business based in personal factor of owners showed that
owners in different age, kind of spa business, and experience had difference in overall opinion toward the
management, calculated at 0.01 statistically significant level. Comparing in term of aspects, owners in different
experience had difference in overall opinions at 0.01 level toward every aspect including planning, organizing,
commanding, coordinating, and controlling.
ความนํา
ปั จจุ บนั ความเจริ ญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และการเติบโตทางเศรษฐกิ จอย่างต่อเนื่ องทําให้ตอ้ ง
เผชิ ญกับปั ญหาสิ่ งแวดล้อมจากการที่ผูค้ นต่างต้องแข่งขันกันเพื่อเอาตัวรอด ทั้งใน ด้านการเรี ยน การทํางาน
และสังคมในการดําเนินชีวิตทําให้หลาย ๆ คนลืมที่จะดูแลรักษาสุ ขภาพร่ างกาย รวมไปถึงเรื่ องของจิตใจสังเกต
ได้จากคนในปั จจุบนั มักเกิดอาการเจ็บป่ วยได้ง่ายกว่าคนในสมัยก่อนหลายเท่าตัว ทั้งนี้ เนื่ องจากระบบร่ างกาย
ของมนุษย์เป็ นแหล่งสะสมสารพิษ (toxin) ที่มีอยูใ่ นสภาพแวดล้อม เอาไว้อย่างมาก ด้วยสาเหตุน้ ีจึงเป็ นบ่อเกิด
แห่งการเจ็บป่ วยและความอ่อนแอทางร่ างกาย ยากที่จะหลีกเลี่ยงได้ ส่ งผลให้คนส่ วนใหญ่เพิ่มความเอาใจใส่ ต่อ
สุ ขภาพร่ างกายอย่างจริ งจังและต่อเนื่อง เพื่อให้พน้ จากโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ ที่มีอยูร่ อบตัว การดูแลเอาใจใส่ กบั
สุ ขภาพทั้งทางร่ างกายและจิตใจ สามารถทําได้หลายวิธีข้ ึนอยูก่ บั ความต้องการและความสะดวกสบายของผูท้ ี่จะ
ปฏิบตั ิวา่ จะเลือกใช้วิธีใดในการดูแลสุขภาพของตนเองเพือ่ ให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ
สปา เป็ นศาสตร์ ที่ทวั่ โลกเชื่อว่าสามารถฟื้ นฟูสุขภาพและเพิ่มพลังให้ชีวิตได้ ปั จจุบนั สถานบริ การ
สปาจึงเป็ นอีกทางเลือกหนึ่งของผูร้ ักสุ ขภาพและความงามซึ่งกําลังเป็ นที่นิยม เนื่องมาจาก "สปา" เป็ นอีกวิธีหนึ่ง
ในการขับสารพิษ (detox) ออกจากร่ างกาย โดยองค์กร สปาระหว่างประเทศ สํานักงานที่สหรัฐอเมริ กา กล่าวว่า
สปาเป็ นเมื องเล็ก ๆ แห่ งหนึ่ งในประเทศเบลเยี่ยม ซึ่ งมีบ่อนํ้าสําหรับให้ผูป้ ่ วยด้วยโรคต่างๆ ใช้แช่ รักษาตัว
เนื่ องจากความร้อนของนํ้าจะเป็ นตัวขับ toxin หรื อพิษที่มีอยู่ในร่ างกายให้หมดไป และช่ วยทําให้ร่างกายเกิด
ความผ่อนคลายและสร้างความสดชื่ นให้ร่างกายได้ดี การแช่ตวั ในบ่อนํ้าแร่ จะรู ้ สึกได้ถึงความสุ ขสดชื่ น และ
ความสงบที่ธรรมชาติสร้างสรรค์มาให้ พร้อมกับไอแห่งความร้อนจากนํ้าแร่ สิ่ งเหล่านี้ทาํ ให้รับรู ้ได้ถึงความผ่อน
คลายทั้งทางร่ างกายและจิตใจ และเมื่อร่ างกาย จิตใจสดชื่นแล้ว เซลล์และระบบการทํางานต่าง ๆ ของร่ างกายก็
จะทํางานได้ดีและเต็มประสิ ทธิ ภาพ นอกจากการแช่ ตวั ในบ่อนํ้าแร่ สปายังมีความหมายรวมถึงการทําเซาวน์น่า
การอบไอนํ้า และการนวดตามส่ วนต่าง ๆ ของร่ างกายด้วยนํ้ามันหอมระเหย (aromatherapy)
ปัจจุบนั ธุรกิจสปา เป็ นสิ่ งที่ดึงดูดให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจ หรื อเจ้าของทั้งหลายเข้ามาดําเนินธุรกิจประเภท
นี้เป็ นจํานวนมากเพื่อที่จะเข้ามาแสวงหาประโยชน์จากการทําธุรกิจประเภทนี้ โดยมุ่งเน้นเพียงกําไรแต่เพียงอย่าง
เดียว ไม่คาํ นึงถึง หัวใจสําคัญ คือการให้บริ การที่มีคุณภาพทําให้ธุรกิจประเภทนี้เจริ ญเติบโตไปได้อย่างมีคุณภาพ
คือ การกําหนดมาตรฐานและการควบคุมธุรกิจ สปา เพือ่ ให้ลูกค้าได้รับบริ การอย่างมีคุณภาพถูกต้องตามหลักการ
ก่อให้เกิดความประทับใจแก่ลูกค้า หรื อผูใ้ ช้บริ การ รวมถึงเป็ นการรักษาภาพพจน์ที่ดีและชื่อเสี ยงของประเทศ
ไทยที่ถือว่าเป็ นประเทศที่เป็ นศูนย์รวมของธุรกิจสปา ซึ่ งเป็ นที่รู้จกั และได้รับความนิยมอย่างมาก ปั จจุบนั รัฐบาล
ได้ส่งเสริ มให้เจ้าของธุรกิจบริ การเพื่อสุ ขภาพในประเทศมุ่งหน้าสู่ ตลาดโลก ยิง่ ต้องมีการควบคุมอย่างเข้มงวด
เพราะถือว่าธุ รกิจสปา เป็ นการบริ การที่กาํ ลังได้รับความนิยมและส่ งออกได้เช่นกัน ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น
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ส่ งผลให้ผวู ้ ิจยั จึง สนใจศึกษารู ปแบบการจัดการธุรกิจสปา เขตอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อนําข้อมูล
มาเป็ นแนวทางกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาดในการดําเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับความต้องการของผูใ้ ช้บริ การ
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพือ่ ศึกษาการจัดการธุรกิจสปา เขตอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
2. เพื่อเปรี ยบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจสปาของ ผูป้ ระกอบธุรกิจสปา จําแนกตาม
ปัจจัยส่ วนบุคคล
สมมติฐานของการวิจยั
ความคิดเห็ นเกี่ ยวกับการจัดการธุ รกิ จสปาของผูป้ ระกอบธุ รกิ จสปา จําแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล
แตกต่างกัน
ขอบเขตของการวิจยั
1. ขอบเขตด้ านประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ ผูป้ ระกอบธุรกิจสปา เขตอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 120
คน เลือกเป็ น กลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตารางกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie and Morgan (1970, p.608) ได้
กลุ่มตัวอย่างจํานวน 92 คน
2. ขอบเขตด้ านเนื้อหา
2.1 ตัวแปรอิสระ (independent variables) คือ ปั จจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ประเภทธุรกิจสปา
ระดับการศึกษาสูงสุ ด และประสบการณ์ในการดําเนินธุรกิจ
2.2 ตัวแปรตาม (dependent variable) คือ การจัดการธุรกิจสปา ได้แก่ ด้านการวางแผน ด้านการ
จัดองค์การ ด้านการสัง่ การ ด้านการประสานงาน และด้านการควบคุม
3. ระยะเวลาดําเนินการวิจยั
ระหว่างเดือนสิ งหาคม ถึง เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2552
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามที่สร้างขึ้น โดยมีข้นั ตอนตามลําดับ ดังนี้
1. การศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2. การจัด ทําโครงสร้ างของแบบสอบถาม ให้มี เนื้ อหาครอบคลุ มวัต ถุประสงค์ของการวิจัยครั้ งนี้
แบบสอบถามมี 2 ตอน คือ
2.1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ประเภทธุ รกิ จสปา ระดับการศึกษา
สูงสุด และประสบการณ์ในการดําเนินธุรกิจ 5 ข้อ
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2.2 การจัดการธุรกิจสปา แบ่งออกเป็ น 5 ด้าน คือ ด้านการวางแผน ด้านการจัดองค์การ ด้าน
การสัง่ การ ด้านการประสานงาน และด้านการควบคุม จํานวน 25 ข้อ ลักษณะแบบสอบถามเป็ นแบบมาตราส่ วน
ประมาณค่า 5 ระดับ ของลิเคิร์ท (Likert)
3. นําแบบสอบถามที่ได้สร้างขึ้นให้อาจารย์ที่ปรึ กษา การค้นคว้าอิสระของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ได้ตรวจสอบความสอดคล้องของเนื้ อหา กับวัตถุประสงค์ของการวิจยั เป็ นการศึกษาความเที่ยงตรง(validity) ของ
แบบสอบถามแล้วนํามาปรับปรุ งแก้ไขเพื่อให้คาํ ถามชัดเจน สามารถสื่ อความหมายได้ตรงประเด็น และเหมาะสม
ยิง่ ขึ้น
4. นําแบบสอบถามไปทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั จํานวน30 คน แล้ว
นํา ข้อ มู ล ดั ง กล่ า วมาหาค่ า ความเชื่ อ มั่น (reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้ สู ต รสั ม ประสิ ท ธิ์ แอลฟา
ของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient)
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการเก็บข้อมูล ด้วยการขอความร่ วมมือจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็ น ผู ้
ประกอบธุรกิจสปา เขตอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 92 คน โดยนําแบบสอบถามไปแจกให้กลุ่ม
ตัวอย่างกรอกข้อมูล จํานวน 92 ฉบับ แล้วขอรับคืนด้วยตัวเอง
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถาม จะนํามาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ทุกชุดและนํามาลงรหัส
ประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป หาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test F-test , และ
LSD ดังนี้
1. วิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูป้ ระกอบธุ รกิจสปา เขตอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โดยใช้
ความถี่ และค่าร้อยละ (percentage)
2. วิเคราะห์การจัดการธุ รกิ จสปา ของผูป้ ระกอบธุ รกิ จสปา จําแนกตามปั จ จัยส่ วนบุคคล โดยใช้
ค่าเฉลี่ย X  และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)

3. เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ย X  ของคะแนนความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจสปา ของผูป้ ระกอบ

ธุรกิจสปา จําแนกตามปั จจัยส่วนบุคคล โดยใช้ t-test และ F-test
4. เปรี ยบเทียบพหุคุณ เพื่อทดสอบค่าเฉลี่ย X  ของคะแนนความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจ
สปา ของผูป้ ระกอบธุ รกิ จสปา เป็ นรายคู่ จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน โดยวิธี Least Significant
Difference (LSD)
สรุปผลการวิจยั
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล การจัดการธุรกิจสปา เขตอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ สามารถสรุ ปได้
ดังนี้
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1. ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผูป้ ระกอบธุรกิจสปา ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 79.30 อายุ 35-40 ปี ร้อยละ 63.00 รองลงมา อายุ
40 ปี ขึ้นไป ร้อยละ 19.60 ธุรกิจสปา เป็ นแบบ สปาที่ไม่มีที่พกั ค้างคืน ร้อยละ 89.10 และ แบบสปาที่มีที่พกั ค้าง
คืน ร้อยละ 10.90 การศึกษาระดับปริ ญญาตรี ร้อยละ 52.20 รองลงมาอนุปริ ญญา/ ปวส. ร้อยละ 18.50
2. วิเคราะห์ การจัดการธุรกิจสปา
ผูป้ ระกอบธุรกิจสปา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจสปา ในภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก (
= 3.50 ) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน ดังนี้
ด้ านการวางแผน
ผูป้ ระกอบธุ รกิจสปา มีความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่ นระดับปานกลาง ( = 3.40) เมื่อพิจารณาเป็ น
รายข้อ พบว่าอยูใ่ นระดับมาก ( = 3.58-3.76) จํานวน 2 รายการ คือ
1. จัดทําแผนในการรับพนักงานให้เหมาะ สมกับความต้องการของผูใ้ ช้บริ การ
2. นโยบายในการจัดทําแผนดําเนินงานโดยคํานึง ถึงเศรษฐกิจในอนาคต
ซึ่งมีค่าสอดคล้องกับเพศหญิง อายุ 35-40 ปี
ด้ านการจัดองค์การ
ผูป้ ระกอบธุรกิจสปา มีความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่ นระดับมาก ( = 4.07) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่า อยูใ่ นระดับมาก ( = 3.92- 4.20) ทุกรายการ คือ
1. สถานบริ การธุรกิจสปาที่อยูม่ ีโครงสร้างการบริ หารที่ชดั เจน
2. สถานบริ การธุรกิจสปามีเครื่ องมือเครื่ องใช้ในการบริ การที่ทนั สมัย
3. สถานบริ การธุรกิจสปามีเครื่ องมือเครื่ อง ใช้ ที่ใช้ในธุรกิจนี้เพียงพอ
4. สถานบริ ก ารธุ ร กิ จ สปามี โ ครงสร้ างขององค์การโดยมุ่ งเน้นสู่ ความสําเร็ จ ทั้งในปั จ จุ บันและ
อนาคต
5. โครงสร้างสถานบริ การธุรกิจสปาที่มีการกําหนดภารกิจของบุคลากรไว้อย่างชัดเจน
ซึ่ งมีค่าสอดคล้องกับเพศชายและเพศหญิง อายุ ตํ่ากว่า 35 ปี และ 35-40 ปี สปาที่ไม่มีที่พกั ค้างคืน
การศึ ก ษาตํ่า กว่ า มัธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย มัธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย /ปวช. อนุ ป ริ ญ ญา/ปวส. และปริ ญ ญาตรี
ประสบการณ์ในการดําเนินธุรกิจ น้อยกว่า 4 ปี และ 4-6 ปี
ด้ านการสั่ งการ
ผูป้ ระกอบธุ รกิจสปา มีความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่ นระดับปานกลาง ( = 3.27) เมื่อพิจารณาเป็ น
รายข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับปานกลาง ( = 3.11- 3.39 ) ทุกรายการ คือ
1. การให้อิสรภาพในการทํางานที่ได้สงั่ การภาย ในขอบเขต อํานาจหน้าที่ที่กาํ หนด
2. มีการสัง่ การตามลําดับชั้นตามโครง สร้างขององค์การ
3. สัง่ การด้วยกิริยาที่สุภาพ
4. การสัง่ การด้วยความเสมอภาคแก่บุคลากรทุกคนอย่างเสมอภาคโดยไม่เลือกปฏิบตั ิ
5. การสัง่ การโดยรับฟังความคิดเห็นหรื อข้อ เสนอแนะของพนักงาน
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ซึ่ ง มี ค่ าสอดคล้อ งกับ เพศชายและเพศหญิ ง อายุ 35-40 ปี สปาที่ ไ ม่ มี ที่ พกั ค้า งคื น การศึ กษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย /ปวช. และปริ ญญาตรี ประสบการณ์ในการดําเนินธุรกิจ น้อยกว่า 4 ปี และ 4-6 ปี
ด้ านการประสานงาน
ผูป้ ระกอบธุรกิจสปา มีความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่ นระดับปานกลาง ( = 3.42 ) เมื่อพิจารณาเป็ น
รายข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับมาก ( = 3.61 ) จํานวน 1 รายการ คือ สถานบริ การธุรกิจ สปามีการประสานงานตาม
แผนการปฏิบตั ิงานที่กาํ หนดไว้
ซึ่งมีคา่ สอดคล้องกับ ผูท้ ี่มีอายุ 35-40 ปี
ด้ านการควบคุม
ผูป้ ระกอบธุรกิจสปา มีความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่ นระดับปานกลาง ( = 3.34 ) เมื่อพิจารณาเป็ น
รายข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับปานกลาง ( = 3.29 - 3.41 ) ทุกรายการ คือ
1. การกํากับดูแลและทบทวนให้การดําเนินงานกิจกรรรมต่าง ๆ เป็ นไปตามแผนงานและเป้าหมาย
ที่วางไว้ต้ งั แต่เริ่ มต้น
2. มีการตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของพนักงาน ว่าเป็ นไปตามแผนที่กาํ หนดไว้
3. การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในองค์การ เพื่อให้การดําเนินงานเป็ นไปตามแผนที่กาํ หนดไว้
4. การตรวจสอบ ดูแลแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อผิดพลาด ที่เกิดขึ้นในองค์การเป็ นประจําทุกสัปดาห์
5. การมีการตั้งดัชนีวดั ความสําเร็ จตามวัตถุ ประสงค์ ที่กาํ หนดไว้
ซึ่ งมีค่าสอดคล้องกับเพศหญิง อายุ ตํ่ากว่า 35 ปี และ 35-40 ปี สปาที่ไม่มีที่พกั ค้างคืน การศึกษา ตํ่า
กว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย อนุปริ ญญา/ปวส. และปริ ญญาตรี ประสบการณ์ในการดําเนินธุรกิจ น้อยกว่า 4 ปี และ
4-6 ปี
3. ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ของคะแนนการจัดการธุรกิจสปา จําแนกตามลักษณะปัจจัยส่ วนบุคคล
สรุปได้ ดงั นี้
ด้ านการวางแผน
ผูป้ ระกอบธุรกิจสปา ที่มีอายุ ต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจสปา โดยรวม แตกต่าง
กันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 จํานวน 4 รายการ คือ
1. ความสําคัญการดําเนินกิจการด้วยการวิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจในปั จจุบนั
2. ความสําคัญการดําเนินกิจการด้วยการวิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจในอนาคต
3. ความสําคัญในการจัดทําแผนดําเนินงานโดยวิเคราะห์เศรษฐกิจในปัจจุบนั
4. จัดทําแผนในการรับพนักงานให้เหมาะ สมกับความต้องการของผูใ้ ช้บริ การ
และแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ นโยบายในการจัดทํา
แผนดําเนินงาน โดยคํานึง ถึงเศรษฐกิจในอนาคต
ผูป้ ระกอบธุ รกิจสปา ที่มีประเภทธุ รกิจสปา ต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการธุ รกิจสปา
โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกรายการ คือ
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1. ความสําคัญการดําเนินกิจการด้วยการวิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจในปั จจุบนั
2. ความสําคัญการดําเนินกิจการด้วยการวิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจในอนาคต
3. ความสําคัญในการจัดทําแผนดําเนินงานโดยวิเคราะห์เศรษฐกิจในปั จจุบนั
4. นโยบายในการจัดทําแผนดําเนินงานโดยคํานึง ถึงเศรษฐกิจในอนาคต
5. จัดทําแผนในการรับพนักงานให้เหมาะ สมกับความต้องการของผูใ้ ช้บริ การ
ผูป้ ระกอบธุ รกิจสปา ที่มีระดับการศึกษาสู งสุ ด ต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการธุ รกิจสปา
โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 3 รายการ คือ
1. ความสําคัญการดําเนินกิจการด้วยการวิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจในปั จจุบนั
2. ความสําคัญการดําเนินกิจการด้วยการวิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจในอนาคต
3. ความสําคัญในการจัดทําแผนดําเนินงานโดยวิเคราะห์เศรษฐกิจในปั จจุบนั
และแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ นโยบายในการจัดทํา
แผนดําเนินงานโดยคํานึง ถึงเศรษฐกิจในอนาคต
ผูป้ ระกอบธุรกิจสปา ที่มีประสบการณ์ในการดําเนินธุรกิจ ต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการ
ธุรกิจสปา โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่าง
กันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกรายการ คือ
1. ความสําคัญการดําเนินกิจการด้วยการวิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจในปั จจุบนั
2. ความสําคัญการดําเนินกิจการด้วยการวิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจในอนาคต
3. ความสําคัญในการจัดทําแผนดําเนินงานโดยวิเคราะห์เศรษฐกิจในปั จจุบนั
4. นโยบายในการจัดทําแผนดําเนินงานโดยคํานึง ถึงเศรษฐกิจในอนาคต
5. จัดทําแผนในการรับพนักงานให้เหมาะ สมกับความต้องการของผูใ้ ช้บริ การ
ด้ านการจัดองค์ การ
ผูป้ ระกอบธุ รกิ จสปา ที่มีอายุ ต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ ยวกับการจัดการธุ รกิจสปา โดยรวม ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01 จํานวน 1 รายการ คือ สถานบริ การธุรกิจสปาที่อยูม่ ีโครงสร้างการบริ หารที่ชดั เจน
และแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ สถานบริ การธุรกิจสปามี
เครื่ องมือเครื่ องใช้ที่ใช้ในธุรกิจนี้เพียงพอ
ผูป้ ระกอบธุ รกิ จสปา ที่มีประเภทธุ รกิจสปา ต่างกัน มี ความคิดเห็นเกี่ ยวกับการจัดการธุ รกิ จสปา
โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ สถานบริ การธุรกิจสปามีเครื่ องมือเครื่ อง ใช้ ที่ใช้ในธุรกิจนี้เพียงพอ
ผูป้ ระกอบธุ ร กิ จ สปา ที่ มี ร ะดับ การศึ กษา ต่ า งกัน มี ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ การจัด การธุ ร กิ จ สปา
โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ สถานบริ การธุรกิจสปาที่อยูม่ ีโครงสร้างการบริ หารที่ชดั เจน
และแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 3 รายการ คือ
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1. โครงสร้างสถานบริ การธุรกิจสปาที่มีการกําหนดภารกิจของบุคลากรไว้อย่างชัดเจน
2. สถานบริ การธุรกิจสปามีเครื่ องมือเครื่ อง ใช้ ที่ใช้ในธุรกิจนี้เพียงพอ
3.สถานบริ การธุรกิจสปามีเครื่ องมือเครื่ องใช้ในการบริ การที่ทนั สมัย
ผูป้ ระกอบธุรกิจสปา ที่มีประสบการณ์ในการดําเนิ นธุรกิจ ต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการ
ธุรกิจสปา โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่าง
กันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 3 รายการ คือ
1. สถานบริ การธุรกิจสปาที่อยูม่ ีโครงสร้างการบริ หารที่ชดั เจน
2. สถานบริ การธุรกิจสปามีเครื่ องมือเครื่ อง ใช้ ที่ใช้ในธุรกิจนี้เพียงพอ
3. สถานบริ การธุรกิจสปามีเครื่ องมือเครื่ องใช้ในการบริ การที่ทนั สมัย
และแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ สถานบริ การธุรกิจสปามี
โครงสร้างขององค์การโดยมุ่งเน้นสู่ความสําเร็ จทั้งในปั จจุบนั และอนาคต
ด้ านการสั่ งการ
ผูป้ ระกอบธุรกิจสปา ที่มีเพศ ต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจสปา โดยรวม ไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จํานวน 1 รายการ คือ การสัง่ การด้วยความเสมอภาคแก่บุคลากรทุกคนอย่างเสมอภาคโดยไม่เลือกปฏิบตั ิ
ผูป้ ระกอบธุรกิจสปา ที่มีอายุ ต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจสปา โดยรวม ไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จํานวน 2 รายการ คือ
1. มีการสั่งการตามลําดับชั้นตามโครง สร้างขององค์การ
2. การให้อิสรภาพในการทํางานที่ได้สงั่ การภาย ในขอบเขต อํานาจหน้าที่ที่กาํ หนด
ผูป้ ระกอบธุ รกิ จสปา ที่ มีประเภทธุ รกิ จสปา ต่ างกัน มี ความคิดเห็ นเกี่ ยวกับการจัดการธุ รกิ จสปา
โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 2 รายการ คือ
1. มีการสัง่ การตามลําดับขั้นตามโครงสร้างขององค์การ
2. การให้อิสรภาพในการทํางานที่ได้สงั่ การภายในขอบเขตอํานาจที่ ที่กาํ หนด
ผูป้ ระกอบธุรกิจสปา ที่มีระดับการศึกษาสู งสุ ด ต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจสปา
โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ การให้อิสรภาพในการทํางานที่ได้สั่งการภายในขอบเขต อํานาจ
หน้าที่ที่กาํ หนด
และแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ มีการสั่งการตามลําดับ
ชั้นตามโครง สร้างขององค์การ
ผูป้ ระกอบธุรกิจสปา ที่มีประสบการณ์ในการดําเนินธุรกิจ ต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการ
ธุ รกิจสปา โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่าง
กันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกรายการ คือ
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1. มีการสัง่ การตามลําดับชั้นตามโครงสร้างขององค์การ
2. สัง่ การด้วยกิริยาที่สุภาพ
3. การสัง่ การด้วยความเสมอภาคแก่บุคลากรทุกคนอย่างเสมอภาคโดยไม่เลือกปฏิบตั ิ
4. การสัง่ การโดยรับฟังความคิดเห็นหรื อข้อ เสนอแนะของพนักงาน
5. การให้อิสรภาพในการทํางานที่ได้สงั่ การภาย ในขอบเขต อํานาจหน้าที่ที่กาํ หนด
ด้ านการประสานงาน
ผูป้ ระกอบธุรกิจสปา ที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจสปา โดยรวม ไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จํานวน 1 รายการ คือ สถานบริ การธุรกิจสปามีการประสานงานตามแผนการปฏิบตั ิงานที่กาํ หนดไว้
ผูป้ ระกอบธุ รกิจสปา ที่มีอายุ ต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจสปา โดยรวม แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01 จํานวน 3 รายการ คือ
1. สถานบริ การธุรกิจสปาใช้การประสาน งานตามสายบังคับบัญชาโดยผ่านหัวหน้าเป็ นหลัก
2. สถานบริ ก ารธุ ร กิ จ สปามี ก ารประสาน งานการปฏิ บ ตั ิ ง านทั้ง ภายในและภายนอกสถานที่ ว่า มี
ข้อขัดข้องผิดพลาดอย่างใดบ้าง
3. สถานบริ การธุรกิจสปาใช้ระบบบันทึกการทํางานในการประสานงาน
และแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ สถานบริ การธุรกิจสปา
การประสานงานปรับเปลี่ยนตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
ผูป้ ระกอบธุ รกิ จสปา ที่มีประเภทธุ รกิ จสปา ต่างกัน มี ความคิดเห็นเกี่ ยวกับการจัดการธุ รกิ จสปา
โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ สถานบริ การธุ รกิจสปามีการประสานงานตามแผนการปฏิบตั ิงานที่
กําหนดไว้
ผูป้ ระกอบธุ รกิจสปา ที่มีระดับการศึกษาสู งสุ ด ต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการธุ รกิจสปา
โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 4 รายการ คือ
1. สถานบริ การธุ รกิ จสปา การประสานงานปรั บเปลี่ยนตามการเปลี่ ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลง
2. สถานบริ การธุรกิจสปาใช้การประสานงานตามสายบังคับบัญชาโดยผ่านหัวหน้าเป็ นหลัก
3 สถานบริ การธุ รกิ จสปามี การประสานงานการปฏิ บตั ิ งานทั้งภายในและภายนอกสถานที่ว่ามี
ข้อขัดข้องผิดพลาดอย่างใดบ้าง
4. สถานบริ การธุรกิจสปาใช้ระบบบันทึกการทํางานในการประสานงาน
และแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ สถานบริ การธุรกิจสปามี
การประสานงานตามแผน การปฏิบตั ิงานที่กาํ หนดไว้
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ผูป้ ระกอบธุรกิจสปา ที่มีประสบการณ์ในการดําเนิ นธุรกิจ ต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการ
ธุรกิจสปา โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่าง
กันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกรายการ คือ
1. สถานบริ การธุรกิจสปามีการประสานงานตามแผนการปฏิบตั ิงานที่กาํ หนดไว้
2. สถานบริ การธุ รกิ จสปาการประสานงานปรั บเปลี่ ยนตามการเปลี่ ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลง
3. สถานบริ การธุรกิจสปาใช้การประสาน งานตามสายบังคับบัญชาโดยผ่านหัวหน้าเป็ นหลัก
4. สถานบริ ก ารธุ ร กิ จ สปามี ก ารประสาน งานการปฏิ บ ตั ิ ง านทั้ง ภายในและภายนอกสถานที่ ว่ ามี
ข้อขัดข้องผิดพลาดอย่างใดบ้าง
5. สถานบริ การธุรกิจสปาใช้ระบบบันทึกการทํางานในการประสานงาน
ด้ านการควบคุม
ผูป้ ระกอบธุ รกิจสปา ที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการธุ รกิจสปา โดยรวม แตกต่าง
กันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 จํานวน 3 รายการ คือ
1. การตรวจสอบ ดูแลแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อผิดพลาด ที่เกิดขึ้นในองค์การเป็ นประจําทุกสัปดาห์
2. การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในองค์การ เพื่อให้การดําเนินงานเป็ นไปตามแผนที่กาํ หนดไว้
3. การมีการตั้งดัชนีวดั ความสําเร็ จตามวัตถุ ประสงค์ ที่กาํ หนดไว้
และแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ
1. การกํากับดูแลและทบทวนให้การดําเนินงานกิจกรรรมต่าง ๆ เป็ นไปตามแผนงานและเป้ าหมาย ที่
วางไว้ต้ งั แต่เริ่ มต้น
2. มีการตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของพนักงานว่าเป็ นไปตามแผนที่กาํ หนดไว้
ผูป้ ระกอบธุรกิจสปา ที่มีอายุ ต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจสปา โดยรวม ไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จํานวน 1 รายการ คือ การกํากับดูแลและทบทวนให้การดําเนิ นงานกิจกรรมต่าง ๆ เป็ นไปตามแผนงานและ
เป้าหมาย ที่วางไว้ต้ งั แต่เริ่ มต้น
ผูป้ ระกอบธุ รกิจสปา ที่มีประเภทธุ รกิ จสปา ต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ ยวกับการจัดการธุ รกิจสปา
โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 3 รายการ คือ
1 . การกํากับดูแลและทบทวนให้การดําเนินงานกิจกรรรมต่าง ๆ เป็ นไปตามแผนงานและเป้าหมาย ที่
วางไว้ต้ งั แต่เริ่ มต้น
2. การตรวจสอบ ดูแลแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อผิดพลาด ที่เกิดขึ้นในองค์การเป็ นประจําทุกสัปดาห์
3. มีการตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของพนักงาน ว่าเป็ นไปตามแผนที่กาํ หนดไว้
และแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ การแก้ไขปั ญหาต่างๆ ที่
เกิดขึ้นในองค์การ เพือ่ ให้การดําเนินงานเป็ นไปตามแผนที่กาํ หนดไว้
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ผูป้ ระกอบธุ รกิจสปา ที่มีระดับการศึกษาสู งสุ ด ต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการธุ รกิจสปา
โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 3 รายการ คือ
1. การกํากับดูแลและทบทวนให้การดําเนินงานกิจกรรรมต่างๆ เป็ นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่วาง
ไว้ต้ งั แต่เริ่ มต้น
2. การตรวจสอบดูแลแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อผิดพลาด ที่เกิดขึ้นในองค์การเป็ นประจํา ทุกสัปดาห์
3. มีการตรวจสอบการปฏิบตั ิ งานของพนักงาน ว่าเป็ นไปตามแผนที่กาํ หนดไว้
และแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ
1. การแก้ไขปั ญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรเพือ่ ให้การดําเนินงาน เป็ นไปตาม ที่กาํ หนดไว้
2. การมีการตั้งดัชนีวดั ความสําเร็ จตามวัตถุ ประสงค์ที่กาํ หนดไว้
ผูป้ ระกอบธุรกิจสปา ที่มีประสบการณ์ในการดําเนินธุรกิจ ต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการ
ธุรกิจสปา โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 4 รายการ คือ
1. การกํากับดูแลและทบทวนให้การดําเนินงานกิจกรรรมต่างๆ เป็ นไปตามแผนงานและเป้ าหมาย ที่
วางไว้ต้ งั แต่เริ่ มต้น
2. การตรวจสอบ ดูแลแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อผิด พลาด ที่เกิดขึ้นในองค์การเป็ นประจําทุกสัปดาห์
3. การแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในองค์การ เพื่อให้การดําเนินงานเป็ นไปตามแผนที่กาํ หนดไว้
4. มีการตรวจสอบการการปฏิบตั ิงานของพนักงาน ว่าเป็ นไปตามแผนที่กาํ หนดไว้
และแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ การมีการตั้งดัชนี วดั
ความสําเร็ จตามวัตถุประสงค์ ที่กาํ หนดไว้
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล เรื่ อง ผลกระทบของวิกฤติเศรษฐกิจ ที่มีต่อประสิ ทธิ ภาพการทํางานของพนักงาน บริ ษทั ซี
เกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด สาขาเทพารักษ์ สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
อภิปรายผล
การวิจยั เรื่ อง การจัดการธุรการสปา เขตอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ได้ผลการวิจยั ที่สามารถ
นํามาอภิปรายผลได้ดงั นี้
1. ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผูป้ ระกอบธุรกิจสปา ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุ 35-40 ปี ประเภทธุรกิจสปา เป็ นแบบ สปาที่ไม่
มีที่พกั ค้างคืน การศึกษาระดับ ปริ ญญาตรี ประสบการณ์ในการดําเนินธุรกิจ 4-6 ปี
2. วิเคราะห์ การจัดการธุรกิจสปา
ผูป้ ระกอบธุรกิจสปา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจสปา ในภาพรวม อยูใ่ นระดับระดับ
มาก ( = 3.50 ) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า อยูใ่ นระดับมาก ( =4.07 ) จํานวน1 ด้าน คือ ด้านการจัดการ
องค์การ และอยูใ่ นระดับปานกลาง ( =3.27 , 3.34 , 3.40 , 3.42 ตามลําดับ) จํานวน 4 ด้าน เรี ยงลําดับจากค่ามาก
ที่ สุ ด คื อ ด้า นการประสานงาน ด้า นการวางแผน ด้า นการควบคุ ม และด้านการส่ ง การ ซึ่ งสอดคล้อ งกับ
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ผลการวิจยั ของ วัชราภรณ์ อักษรแหลม (2547) ศึกษาเรื่ อง การศึกษาถึงกลยุทธ์ทางการตลาด ที่มีผลต่อการใช้
บริ การสปา ราคาพอสมควรเหมาะสมกับคุณภาพบริ การ สถานที่ต้ งั มี ที่จอดรถสะดวก และพนักงานมีความรู ้
ความสามารถในงานที่ตอ้ งรับผิดชอบอย่างแท้จริ ง ส่ วน ด้านการสั่งการ และด้านการควบคุม ผูป้ ระกอบธุ รกิจ
สปา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจสปา อยูใ่ นระดับปานกลาง ( = 3.11 , 3.29 , 3.39 , 3.41 ตามลําดับ)
ซึ่ งสอดคล้องกับทฤษฏีของ ศิริวรรณ เสรี รัตน์และคณะ (2545) การจัดการเป็ นกระบวนการที่สมาชิ กทุกคนใน
องค์การจะต้องทําหน้าที่ของตนและประสานการทํางานร่ วมกันผูอ้ ื่นอย่างดี ที่สุด ภายใต้การควบคุมดู แลของ
ผูบ้ ริ หารที่ เข้าใจถึ งสภาพแวดล้อมภายนอกที่ เปลี่ ยนแปลงอยู่ต ลอดเวลา โดยสามารถใช้ทรั พยากรที่ มีอยู่ใ น
องค์ก ารอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล เพื่ อ มุ่ ง สู่ เ ป้ า หมายหลัก ขององค์ก ารที่ ไ ด้ว างไว้ โดยใช้
กระบวนการจัดการพื้นฐาน
3. ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ของคะแนนการจัดการธุรกิจสปา จําแนกตามลักษณะปัจจัยส่ วนบุคคล
สรุปได้ ดงั นี้
ด้ านการวางแผน ผูป้ ระกอบธุรกิจสปา ที่มีอายุ ประเภทธุรกิจสปา การศึกษา และประสบการณ์ใน
การดําเนิ นธุ รกิจ ต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการธุ รกิจสปา โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01
ด้ านการจัดองค์ การ ผูป้ ระกอบธุ รกิจสปา ที่มีระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการดําเนิ น
ธุรกิจ ต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจสปา โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01
ด้ านการสั่ งการ ผูป้ ระกอบธุรกิจสปา ที่มีประเภทธุรกิจสปา และประสบการณ์ในการดําเนินธุรกิจ
ต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจสปา โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ด้ านการประสานงาน ผูป้ ระกอบธุรกิจสปา ที่มีการศึกษา และประสบการณ์ในการดําเนินธุรกิจ
ต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจสปา โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ด้ านการควบคุม ผูป้ ระกอบธุรกิจสปา ที่มีเพศ ประเภทธุรกิจสปา การศึกษา และประสบการณ์ใน
การดําเนินธุรกิจ ต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจสปา โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01
ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ วัชราภรณ์ อักษรแหลม (2547) ศึกษาเรื่ อง การศึกษาถึงกลยุทธ์
ทางการตลาดที่มีผลต่อการใช้บริ การสปา พบว่า ปั จจัยอายุ เพศ ระดับการศึกษา ระดับรายได้ และอาชี พ มี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้บริ การสปา อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และปั จจัยกลยุทธ์ทาง
การตลาดด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์ ราคา ช่ อ งทางการจํา หน่ า ย การส่ ง เสริ มการตลาด พนั ก งานและการบริ การ
กระบวนการให้บริ การและสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้บริ การ สปา อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ข้ อเสนอแนะ
ผูท้ ี่ตอ้ งการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจสปา สามารถนําผลที่ได้ไปศึกษาต่อ ดังนี้

474

วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปี ที่ 10 ฉบับที่ 2
โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

1. ควรเน้นเรื่ อง บุคลากร ตั้งแต่การสรรหาพนักงานที่มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม มีความสุภาพ
อัธยาศัยดี มีความกระตือรื อร้น และเอาใจใส่ ในการบริ การ รวมถึงการจัดฝึ กอบรมเพื่อมีประสบการณ์และความ
ชํานาญของพนักงาน
2. ควรมีการส่ งเสริ มการขายและการตลาด โดยเน้นให้เห็นถึงประโยชน์ของการบําบัดด้วยนํ้าและ
อาจต้องมีการให้บริ การเสริ มอื่น ๆ ที่เป็ นการช่วยเพิ่มความผ่อนคลายและควรมีการสร้างกลยุทธ์ดา้ นการตลาดที่
ให้เกิดความแตกต่างในเชิงธุรกิจ และสร้างความได้เปรี ยบทางการตลาดต่อไป
บรรณานุกรม
วัชราภรณ์ อักษรแหลม.(2547). การศึกษาถึงกลยุทธ์ ทางการตลาดทีม่ ผี ลต่ อการใช้ บริการสปา. วิทยานิพนธ์
ปริ ญญา บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ. (2545). องค์ การและการจัดการ. กรุ งเทพมหานคร: ธรรมสาร.
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การจัดการธุรกิจจําหน่ ายเครื่ องมือและอุปกรณ์ ทางการแพทย์ ภายใต้ วกิ ฤตเศรษฐกิจ*
Business Management of Selling Medical Tools and Equipments
under Economic Crisis
นางสาวอรอนงค์ ษารักษ์**
Miss Onanong Sarak
บทคัดย่อ
การวิจยั เรื่ องนี้มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาการจัดการธุรกิจจําหน่ายเครื่ องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์
ภายใต้วิกฤตเศรษฐกิจ และเพื่อเปรี ยบเทียบการจัดการธุรกิจจําหน่ายเครื่ องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ของผู ้
ประกอบธุรกิจ จําแนกตามประเภทของธุรกิจ กลุ่มตัวอย่างคือ ผูป้ ระกอบธุ รกิจจําหน่ายเครื่ องมือและอุปกรณ์
ทางการแพทย์จาํ นวน 152 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ความถี่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ผลการวิจัยพบว่า ผูป้ ระกอบธุ รกิ จมี ความคิ ดเห็ น เกี่ ย วกับการจัดการธุ ร กิ จจําหน่ ายเครื่ องมื อและ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่ อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน
เรี ยงลําดับจากค่ามากไปน้อยคือ ด้านการการวางแผน ด้านการอํานวยการ ด้านการจัดองค์กร และด้านการ
ควบคุม ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจจําหน่ายเครื่ องมือและอุปกรณ์ทางการ
แพทย์ จําแนกตามประเภทของธุรกิจ พบว่า ผูป้ ระกอบธุรกิจที่มี ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระยะเวลาที่
ประกอบธุ รกิจ ต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการธุ รกิจจําหน่ายเครื่ องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ใน
ภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 ตามลําดับ เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า
ด้านการวางแผน ด้านการจัดองค์กร และด้านการอํานวยการ แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
และ 0.05 ตามลําดับ
Abstract
The purposes of this research were to study business management of selling medical tools and
equipments in time of economic crisis, and to compare business management of selling medical tools and
equipment of entrepreneurs classified by business category. The sample in this study consisted of 152
entrepreneurs in medical tools and equipment business. The questionnaire was used as a research tool. Data
were analyzed by using frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test and F-test.
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The findings revealed that entrepreneurs’ overall opinion about business management of selling
medical tools and equipment was at high level. Considered item by item, they had high opinions ranked from
more to less towards: planning, administrating, organizational management, and controlling. The comparison
results by means of the analyses of opinions about business management of selling medical tools and equipment
classified by business category were that: the entrepreneurs who had difference in education level, average
income per month, and period of doing business had different overall opinions about business management of
selling medical tools and equipment which were statistically significant at 0.01and 0.05 respectively.
Considered item by item, planning, organizational management, and administrating were significantly different
at 0.01and 0.05 respectively.
ความนํา
ปั จจุบนั สภาพเศรษฐกิจ อยู่ในสภาวะตกตํ่าทําให้วิกฤตการณ์หลายประการ เช่น การผันผวนทาง
เศรษฐกิจในประเทศ ราคานํ้ามันขยับตัวสู งขึ้น รวมถึงปั ญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกตํ่า ซึ่ งได้ส่งผลกระทบ
ต่อการดํารงชีวิตของประชาชนทัว่ ไป อีกทั้งการเกิดปั ญหาการว่างงานซึ่ งเกิดจากการลดกําลังคนในภาคธุรกิจ
อุตสาหกรรม หรื อปั ญหาการมีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายจากการประกอบอาชีพหลัก
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (2552) กล่าวว่า ปั จจุบนั ความเจริ ญรุ่ งเรื องและเสถียรภาพใน
ด้านเศรษฐกิจของประเทศนั้น เป็ นที่ยอมรับว่านอกจากจะเป็ นการส่งเสริ มเศรษฐกิจเพิ่มรายได้และมาตรฐานการ
ครองชีพของประเทศให้สูงขึ้นแล้ว ยังนํามาซึ่งความมัน่ คงของประเทศในด้านอื่น ๆ ลักษณะตลาดของเครื่ องมือ
และอุปกรณ์ทางการแพทย์จะแตกต่างกับตลาดของสิ นค้าอุปโภคบริ โภค (consumer products) เนื่องจากเครื่ องมือ
และอุปกรณ์ทางการแพทย์เป็ นสิ นค้าที่มีการซื้ อขาย หรื อมีกลุ่มเป้ าหมายทางการตลาดเฉพาะด้านนัน่ เอง (niche
market) แต่ท้ งั นี้ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีการแข่งขันกันทางตลาด กล่าวคือ นอกจากจะมีคู่แข่งขันที่เป็ นผูน้ าํ เข้า
เครื่ องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์จากต่างประเทศแล้ว ยังมีผูป้ ระกอบการที่เป็ นผูผ้ ลิตเครื่ องมือและอุปกรณ์
ทางการแพทย์ภายในประเทศอีกด้วย
ธุ รกิ จเครื่ องมื อและอุปกรณ์ ทางการแพทย์ภายในประเทศมี มูลค่าการตลาดปี ละ 20,000 ล้านบาท
(สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา, 2552) โดยเครื่ องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์มีหลายประเภท แต่ละ
ประเภทจะใช้เทคโนโลยีแตกต่ างกัน ขณะที่การพัฒนาการผลิตเครื่ องมื อและอุปกรณ์ ทางการแพทย์ข้ ึนใช้เอง
ภายในประเทศเกิดขึ้นอย่างช้า ๆ เนื่องจากเครื่ องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์เป็ นอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยี
การผลิตและการลงทุนสู ง อุตสาหกรรมในไทยส่ วนใหญ่มีศกั ยภาพในการผลิตเครื่ องมือ และอุปกรณ์ทางการ
แพทย์ที่ใช้เทคโนโลยีระดับกลางและระดับตํ่า ที่สามารถผลิตใช้เองได้ภายในประเทศส่ วนใหญ่เป็ นอุปกรณ์ที่ใช้
เทคนิ คและเทคโนโลยีไม่ซบั ซ้อน ซึ่ งมีท้ งั เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ได้แก่ อุปกรณ์สิ้นเปลืองที่ตอ้ งการเปลี่ยนการ
ใช้บ่อยหรื อใช้ครั้งเดียว และครุ ภณ
ั ฑ์ทางการแพทย์ ได้แก่ เครื่ องมือต่าง ๆ ที่ใช้หลายครั้งแต่ใช้เทคโนโลยีไม่สูง
นัก ซึ่งสามารถผลิตได้เอง เพือ่ ทดแทนการนําเข้าและสามารถส่งออกได้บางรายการ
ตั้งแต่ประเทศไทยประสบภาวะวิกฤตเศรษฐกิ จ พ.ศ. 2540 เป็ นต้นมา ภาพรวมของอุตสาหกรรม
เครื่ องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์มียอดการจัดจําหน่ายลดลงอย่างมาก การแข่งขันด้านราคามีความรุ นแรงมาก
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ยิง่ ขึ้น สิ นค้าบางรายการมีราคาลดลงกว่าครึ่ งจากราคาเดิมและยังมีสินค้าจากประเทศจีนเข้ามาแข่งขันเพิ่มมากขึ้น
ทําให้ราคาสิ นค้าลดลงอีก จนมีผปู ้ ระกอบการบางรายได้ปิดกิจการลง และบางรายก็ได้เลิกทําการผลิตเองแต่สั่ง
สิ นค้าจากประเทศจีนเข้ามาเป็ นตัวแทนจําหน่าย สภาพของธุรกิจในอดีตจนถึงปั จจุบนั นับได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลง
ไปมาก และด้วยข้อจํากัดในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ นเงินลงทุน บุคลากรที่มีความรู ้ ความสามารถ การเข้าไม่ถึง
ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ทําให้การปรับตัวของสถานประกอบการเป็ นไปล่าช้า รวมทั้งขาดการวิเคราะห์และปรับปรุ ง
การทํางาน วิจยั จึ งสนใจที่จะศึกษาการจัดการธุ รกิ จจําหน่ ายเครื่ องมื อและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ภายใต้วิกฤต
เศรษฐกิจ เพื่อนําข้อมูลของตลาดเครื่ องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์มาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อลดความสู ญเสี ย
ในกระบวนการ เป็ นการเพิ่มยอดขาย ซึ่งจะส่ งผลต่อความอยูร่ อดของกิจการในระยะยาว
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการจัดการธุรกิจจําหน่ายเครื่ องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ภายใต้วิกฤตเศรษฐกิจ
2. เพื่อเปรี ยบเทียบการจัดการธุรกิจจําหน่ายเครื่ องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ภายใต้วิกฤต
เศรษฐกิจ ของผูป้ ระกอบธุรกิจ จําแนกตามข้อมูลของธุรกิจ
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ที่ ใช้ในการศึกษา คือ ผูป้ ระกอบธุ รกิ จจําหน่ ายเครื่ องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ใน
กรุ งเทพมหานคร จํานวนประมาณ 250 คน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์)
กลุ่มตัวอย่ าง ที่ใช้ในการศึกษาคือผูป้ ระกอบธุรกิจจําหน่ายเครื่ องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เลือก
เป็ นกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่ มตัวอย่างอย่างง่าย (simple random sampling) และกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตาม
ตารางกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie และ Morgan (1970, p.608) ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 152 คน
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นแบบสอบถามจํานวน 1 ฉบับ แบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน คือ
1. ข้อมูลทัว่ ไปของธุรกิจของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ ประเภทของธุรกิจ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
และระยะเวลาที่ประกอบธุรกิจ จํานวน 3 ข้อ
2. การจัดการธุรกิจจําหน่ายเครื่ องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ภายใต้วิกฤตเศรษฐกิจ ด้านต่าง ๆ
แบ่งออกเป็ น 4 ด้าน คือ ด้านการวางแผน ด้านการจัดองค์การ ด้านการอํานวยการ และด้านการควบคุม ลักษณะ
แบบสอบถาม เป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ ของลิเคิร์ท (Likert) จํานวน 20 ข้อ
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมู ล ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการเก็บข้อมูล ด้วยการขอความร่ วมมื อจากกลุ่มตัวอย่างที่
ประกอบธุ รกิจจําหน่ายเครื่ องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยนําแบบสอบถามไปแจกให้กลุ่มตัวอย่างกรอก
ข้อมูล จํานวน 152 ฉบับ โดยเก็บแบบสอบถามในเดือน พฤศจิกายน ช่วงวันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 9.00 – 16.00
น. และขอรับคืนแบบสอบถามด้วยตนเอง ได้รับแบบสอบถามคืนมาจํานวน 152 ชุด คิดเป็ นร้อยละ 100.00
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การวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถาม จะนํามาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของทุกชุ ดและนํามา
ลงรหัสประมวลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิติ หาความถี่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
t - test, F - test และ LSD ดังนี้
1. วิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม โดยใช้ความถี่และค่าร้อยละ (percentage)
2. วิเคราะห์การจัดการธุรกิจจําหน่ายเครื่ องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ภายใต้วิกฤตเศรษฐกิจ โดย
ใช้ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
3. เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ย ( X ) ของคะแนนการจัดการธุ รกิ จจําหน่ ายเครื่ องมือและอุปกรณ์ทางการ
แพทย์ ภายใต้วิกฤตเศรษฐกิจ ของผูป้ ระกอบธุ รกิจ จําแนกตามข้อมูลของธุ รกิจ โดยใช้ t-test และ F-test และ
เปรี ยบเทียบพหุคูณ เพื่อทดสอบค่าเฉลี่ย ( X ) ของคะแนนการจัดการธุรกิจจําหน่ายเครื่ องมือและอุปกรณ์ทางการ
แพทย์ ภายใต้วิกฤตเศรษฐกิจ ของผูป้ ระกอบธุรกิจ เมื่อมีความแตกต่าง จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนด้วย
วิธีของ Least Significant Difference (LSD)
สรุปผลการวิจยั
1. ข้ อมูลทัว่ ไปของธุรกิจของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มีประเภทของธุ รกิ จ แบบบริ ษทั จํากัดร้ อยละ 55.26 รองลงมา ห้าง
หุ ้นส่ วนจํากัด ร้อยละ 41.45 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ตํ่ากว่า 5,000,000 บาท ร้ อยละ 44.74 รองลงมา 5,000,000 –
10,000,001 บาท ร้อยละ 34.87 ระยะเวลาที่ประกอบธุรกิจ 5 ปี – 10 ปี ร้อยละ 48.03 รองลงมา 11 ปี – 15 ปี ร้อย
ละ 36.04
2. การวิเคราะห์ การจัดการธุรกิจจําหน่ ายเครื่ องมือและอุปกรณ์ ทางการแพทย์ ภายใต้ วกิ ฤตเศรษฐกิจ
ผูป้ ระกอบธุ รกิจที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการธุ รกิจจําหน่ ายเครื่ องมือและ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.12) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน ดังนี้
ด้ านการวางแผน
ผูป้ ระกอบธุ รกิจมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการธุ รกิจจําหน่ายเครื่ องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์
ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 4.28) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ผูป้ ระกอบธุรกิจมีความคิดเห็น อยู่ใน
ระดับมากทุกข้อ ( X = 4.13 - 4.44) คือ
1. มีการกําหนดการวางแผนในการปฏิบตั ิงานไว้ล่วงหน้า
2. แผนที่วางไว้มีการกําหนดระยะเวลา คือ ระยะสั้นหรื อระยะยาว
3. มีการเตรี ยมการ การออกแบบ การกําหนดเป้าหมายในการปฏิบตั ิงานไว้เป็ นประจําและสมํ่าเสมอ
4. ผูบ้ ริ หารมองว่าองค์การควรจะเดินไปสู่ จุดใด มีการกําหนดกลยุทธ์และเลือกแนวทางที่ดีที่สุด
5. ในการวางแผนได้คาํ นึงถึงปั จจัยต่าง ๆ ที่สาํ คัญ เช่น เงินทุน สภาพเศรษฐกิจ เป็ นต้น
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ด้ านการจัดองค์ กร
ผูป้ ระกอบธุรกิจมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจจําหน่ายเครื่ องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์
ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 4.06) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ผูป้ ระกอบธุ รกิจมีความคิดเห็น อยู่ใน
ระดับมากทุกข้อ ( X = 3.95 – 4.26) คือ
1. มีการกําหนดบทบาทหน้าที่ของแต่ละตําแหน่งอย่างชัดเจน
2. การประสานงานภายในองค์การ มีการแบ่งตามสายงาน
3. มีการพัฒนาระบบงานต่าง ๆ ภายในองค์การให้สามารถดําเนินไปอย่างดี
4. มีหลักเกณฑ์ และมีการจัดแบ่งรู ปแบบของการจัดองค์การ
5. โครงสร้างองค์การประกอบด้วยการบริ หารระดับ ต่าง ๆ
ด้ านการอํานวยการ
ผูป้ ระกอบธุ รกิจมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการธุ รกิจธุรกิจจําหน่ายเครื่ องมือและอุปกรณ์ทางการ
แพทย์ ในภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.11) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ผูป้ ระกอบการมีความคิดเห็น อยู่
ในระดับ มากทุกข้อ ( X = 4.01 -4.20) คือ
1. สามารถจูงใจผูอ้ ื่นในองค์การให้ร่วมกันทํางาน เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายขององค์การที่กาํ หนดไว้
2. ธุรกิจมีการแบ่งงานตามสายการบังคับบัญชา
3. มีการช่วยเหลือและชี้แนะ สร้างความเข้าใจในงานที่ทาํ อยู่
4. มีการกระตุน้ ให้พนักงานแสดงความสามารถที่มีอยูอ่ อกมาอย่างเต็มที่
5. มีการจูงใจพนักงานในองค์การ เช่น ค่าตอบแทน โบนัส สวัสดิการที่ดี การเลื่อนตําแหน่ง
ด้ านการควบคุม
ผูป้ ระกอบธุรกิจ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจจําหน่ายเครื่ องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.05) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ผูป้ ระกอบธุ รกิจมีความคิดเห็น อยู่ใน
ระดับมากทุกข้อ ( X = 3.98 – 4.14) คือ
1. มีการติดตามและกํากับดูแลความก้าวหน้าของกิจกรรมต่าง ๆ ในองค์การ
2. ผูบ้ ริ หารสามารถควบคุมการดําเนินงานให้เป็ นไปตามวิธีการหรื อขั้นตอน ให้บรรลุเป้ าหมายที่ต้ งั
ไว้
3. ผูบ้ ริ หารมีการกําหนดมาตรฐานการทํางาน
4. ใช้เครื่ องมือในการควบคุมงาน เช่น ปริ มาณ เวลา และค่าใช้จ่าย
5. มีการให้คาํ แนะนําเกี่ยวกับการทํางาน และข้อเสนอแนะที่ควรปรับปรุ งแก้ไข
3. การเปรีย บเทีย บค่ าเฉลีย่ ของคะแนนการจัดการธุรกิจจําหน่ ายเครื่ องมือและอุปกรณ์ ทางการแพทย์
ของผู้ประกอบธุรกิจ จําแนกตามข้ อมูลของธุรกิจ
3.1 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนการจัดการธุ รกิจจําหน่ ายเครื่ องมือและอุปกรณ์ทางการ
แพทย์ ของผูป้ ระกอบธุ รกิจ ที่มีประเภทของธุ รกิ จต่างกัน พบว่า ผูป้ ระกอบธุ รกิ จมี ความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
จัดการธุรกิจจําหน่ ายเครื่ องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านการจัดองค์กร ผูป้ ระกอบธุ รกิจที่มีประเภทของธุ รกิจต่างกัน มีความ
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คิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการธุ รกิจ จําหน่ายเครื่ องมื อและอุปกรณ์ทางการแพทย์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 และด้านการวางแผน แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3.2 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนการจัดการธุรกิจจําหน่ายเครื่ องมือและอุปกรณ์ทางการ
แพทย์ ของผูป้ ระกอบธุรกิจ ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดื อนต่างกัน พบว่า ผูป้ ระกอบธุ รกิจมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
จัดการธุ รกิจจําหน่ายเครื่ องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านการวางแผน และด้านการอํานวยการ ผูป้ ระกอบธุรกิจที่มีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ ยวกับการจัดการธุ รกิจ จําหน่ ายเครื่ องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
3.3 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนการจัดการธุรกิจจําหน่ ายเครื่ องมือและอุปกรณ์ทางการ
แพทย์ ของผูป้ ระกอบธุรกิจ ที่มีระยะเวลาที่ประกอบธุรกิจ ต่างกัน พบว่า ผูป้ ระกอบธุรกิจมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การจัดการธุ รกิ จจําหน่ ายเครื่ องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 เมื่ อ พิจ ารณาเป็ นรายด้า น พบว่า ด้า นการวางแผน และด้านการอํานวยการ ผูป้ ระกอบธุ ร กิ จที่ มี
ระยะเวลาที่ประกอบธุ รกิจต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจ จําหน่ายเครื่ องมือและอุปกรณ์ทางการ
แพทย์ แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
อภิปรายผล
การวิจยั เรื่ อง การจัดการธุ รกิจจําหน่ ายเครื่ องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ภายใต้วิกฤตเศรษฐกิจ
ของผูป้ ระกอบธุ รกิจ ด้านการวางแผน ด้านการจัดองค์กร ด้านการอํานวยการ และด้านการควบคุม มีประเด็น
สําคัญที่นาํ มาอภิปราย ดังนี้
1. ข้อมูลทัว่ ไปของธุ รกิจของผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เป็ นประเภทของธุรกิจ แบบบริ ษทั จํากัด
ร้อยละ 55.26 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ตํ่ากว่า 5,000,000 บาท ร้อยละ 44.74 ระยะเวลาที่ประกอบธุ รกิจ 5 ปี – 10 ปี
ร้อยละ 48.03
ซึ่ งมีค่าสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ ชิ นพงษ์ มุ่งสันติ (2549) ศึกษาสภาพการดําเนินงาน และปั จจัยที่
มีผลกระทบต่อธุรกิจอุตสาหกรรมเครื่ องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ พบว่า สถานประกอบการส่ วนใหญ่เป็ น
สถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมเป็ นบริ ษทั ในประเทศไทย เปิ ดดําเนิ นธุ รกิจมา 11-20 ปี ผลิตและ
จําหน่ายทั้งในและต่างประเทศ
2. การวิเคราะห์การจัดการธุรกิจจําหน่ายเครื่ องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ของผูป้ ระกอบธุรกิจ
พบว่า ผูป้ ระกอบธุ ร กิ จ ที่ ต อบแบบสอบถาม มี ความคิ ด เห็ นเกี่ ย วกับการจัด การธุ ร กิ จจําหน่ า ยเครื่ องมื อและ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.12) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า อยูใ่ นระดับ
มากทุกด้าน เรี ยงลําดับจากค่ามากไปน้อย คือ ด้านการวางแผน มีการกําหนดการวางแผนในการปฏิบตั ิงานไว้
ล่วงหน้า แผนที่วางไว้มีการกําหนดระยะเวลา มีการเตรี ยมการออกแบบกําหนดเป้ าหมายในการปฏิบตั ิงานอย่าง
ด้านการ
สมํ่าเสมอ ในการวางแผนควรคํานึ งถึงปั จจัยต่าง ๆ ที่สําคัญ เช่น เงินทุน สภาพเศรษฐกิจ เป็ นต้น
อํานวยการ สามารถจูงใจผูอ้ ื่นในองค์การให้ร่วมกันทํางาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การที่กาํ หนดไว้ ธุรกิจมี
การแบ่งงานตามสายการบังคับบัญชา มีการช่วยเหลือและชี้แนะสร้างความเข้าใจในงานที่ทาํ กระตุน้ ให้พนักงาน
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แสดงความสามารถที่มีอยูอ่ อกมาอย่างเต็มที่ มีการจูงใจพนักงานในองค์การ เช่น ค่าตอบแทน โบนัส สวัสดิการที่
ดี การเลื่ อ นตํา แหน่ ง ด้า นการจัด องค์ก ร มี ก ารกํา หนดบทบาทหน้าที่ ข องแต่ ล ะตํา แหน่ ง อย่างชัด เจน มี ก าร
ประสานงานภายในองค์การ และแบ่งตามสายงาน พัฒนาระบบงานต่าง ๆ ภายในองค์การให้สามารถดําเนิ นไป
อย่างดี โครงสร้างองค์การประกอบด้วยการบริ หารระดับต่าง ๆ และด้านการควบคุม มีการติดตามและกํากับดูแล
ความก้าวหน้าของกิจกรรมต่าง ๆ ในองค์การ ผูบ้ ริ หารสามารถควบคุมการดําเนิ นงานให้เป็ นไปตามวิธีการหรื อ
ขั้นตอน ให้บรรลุเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้ มีการกําหนดมาตรฐานการทํางาน การใช้เครื่ องมือในการควบคุมงาน เช่ น
ปริ มาณ เวลา และค่าใช้จ่าย มีการให้คาํ แนะนําเกี่ยวกับการทํางาน และข้อเสนอแนะที่ควรปรับปรุ งแก้ไข
3. ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนการจัดการธุ รกิจจําหน่ ายเครื่ องมื อและอุปกรณ์ทางการ
แพทย์ จําแนกตามข้อมูลของธุรกิจ
3.1 ผูป้ ระกอบธุรกิจที่มีประเภทของธุรกิจ ต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจจําหน่าย
เครื่ องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็ น
รายด้าน พบว่า ด้านการวางแผน และด้านการจัดองค์กร แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ
0.05 ตามลําดับ
3.2 ผูป้ ระกอบธุ รกิจที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดื อน ต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการธุ รกิจ
จําหน่ ายเครื่ องมื อและอุปกรณ์ ทางการแพทย์ โดรวม แตกต่ างกันอย่างมี นัย สําคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.01 เมื่ อ
พิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านการวางแผน และด้านการอํานวยการ แตกต่ างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01
3.3 ผูป้ ระกอบธุรกิจที่มีระยะเวลาที่ประกอบธุรกิจ ต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจ
จําหน่ ายเครื่ องมือและอุปกรณ์ ทางการแพทย์ โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่ อ
พิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านการวางแผน และด้านการอํานวยการ แตกต่างกันอย่างมี นยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01
ซึ่ งมีค่าสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ ชินพงษ์ มุ่งสันติ (2549) ศึกษาเรื่ อง ศึกษาสภาพการดําเนินการ
และปั จจัยที่มีผลกระทบต่อธุ รกิ จอุตสาหกรรมเครื่ องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ พบว่า สถานประกอบการ
ส่ วนใหญ่เป็ นสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมเป็ นบริ ษทั ในประเทศ เปิ ดดําเนิ นธุ รกิจมา 11 – 20 ปี
ได้รับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001: 2000 เครื่ องมือแพทย์ส่วนใหญ่เป็ นประเภทเครื่ องมือแพทย์ทวั่ ไป มีการวิจยั
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ใช้วตั ถุดิบเครื่ องจักรและอุปกรณ์หลักจากภายในและต่างประเทศ ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ได้รับ
การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) จัดจําหน่ ายโดยผ่านตัวแทน การเปรี ยบเทียบความแตกต่าง
ของปั จจัยที่มีผลกระทบต่อธุ รกิจอุตสาหกรรมเครื่ องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ จําแนกตามขนาดของสถาน
ประกอบการ พบว่า โดยภาพรวม มีความแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถติที่ระดับ 0.05
จากข้อค้นพบดังกล่าวพบว่า กิจการเจ้าของคนเดียว มีผลกระทบมากที่สุด เนื่องจากเมื่อกิจการประสบ
ความสําเร็ จมีผลกําไรก็จะได้รับผลประโยชน์เพียงคนเดียว ในขณะเดียวกันก็ตอ้ งยอมรับการเสี่ ยงจากการขาดทุน
เพียงคนเดียว และการดําเนิ นงานไม่สลับซับซ้อน มีความคล่องตัวสู งในการตัดสิ นใจดําเนิ นงาน เมื่อเทียบกับ
บริ ษทั จํากัด และห้างหุน้ ส่ วนจํากัด ดังนั้นผูป้ ระกอบธุรกิจควรที่จะมีแผนการดําเนินงาน โดยยอมรับความเสี่ ยงที่
อาจเกิ ดขึ้นในการดําเนิ นกิจการ เพื่อผลกําไร หรื อเป็ นผูก้ ระตุ ้นในการเปลี่ ยนแปลงทางเศรษฐกิ จโดยเป็ นผูม้ ี

482

วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปี ที่ 10 ฉบับที่ 2
โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

เป้ าหมายในการค้นหา มีการวางแผนอย่างรอบคอบ และตัดสิ นใจตามกระบวนการ รวมทั้งผูป้ ระกอบธุ รกิจต้อง
เป็ นผูท้ าํ งานอย่างสร้างสรรค์ มีมุมมองที่ดี เพื่อเป้าหมายในการสร้างสรรค์ความมัง่ คัง่ แก่กิจการ
ข้ อเสนอแนะ
จากผลการวิจัยเรื่ อง การจัดการธุ รกิ จจําหน่ ายเครื่ องมื อและอุปกรณ์ ทางการแพทย์ ภายใต้วิกฤต
เศรษฐกิจ ผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะ ดังนี้
1. ควรมีการเตรี ยมการ การรวบรวมข้อมูลและการออกแบบ การกําหนดเป้ าหมายและวิธีการที่จะ
ดําเนิ นการไปสู่ เป้ าหมายที่ ได้ต้ งั ไว้ ซึ่ งการวางแผนควรมี การทํากระทําไว้ล่วงหน้าและทําอยู่เป็ นประจําอย่าง
สมํ่าเสมอ เพื่อให้การดําเนินงานไม่ติดขัดส่ งจะส่งผลให้การทํางานมีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
2. ควรมีการจัดสรรหน้าที่ตามความรับผิดชอบภายในหน่วยงาน มีการกําหนดบทบาทหน้าที่ของแต่
ละตําแหน่งอย่างชัดเจน เพื่อให้การทํางานในแต่ละช่วงของการดําเนินงานสามารถดําเนินไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
และก้าวไปสู่ ความสําเร็ จและเป้าหมายที่องค์การได้วางไว้ และควรมีการกําหนดโครงสร้างที่เหมาะสม
3. ควรมี ก ารจัด องค์ก รให้บุ ค คลแต่ ล ะคนได้ท าํ งานในส่ ว นที่ ต นเองถนัด มี ความสามารถหรื อ
รับผิดชอบ และควรเลี่ยงการกระทําที่จะมีผลกระทบต่อการดําเนินงาน เพื่อให้การดําเนินงานสามารถเป็ นไปอย่าง
มีประสิ ทธิภาพมากที่สุด
4. ควรมีการควบคุมหรื อการประเมินผล การติดตามและกํากับดูแลความก้าวหน้าของกิจกรรมต่าง ๆ
ในองค์กรว่าบรรลุเป้ าหมายตามที่ต้ งั ไว้หรื อไม่ ซึ่ งผูบ้ ริ หารควรมีการกําหนดมาตรฐานการทํางานให้คาํ แนะนํา
เกี่ยวกับการทํางาน เพือ่ ให้บรรลุสู่เป้าหมายที่คาดหวังหรื อตั้งไว้
ข้ อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรศึกษาถึงโครงสร้างทางการตลาดของธุ รกิจจําหน่ายเครื่ องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ใน
กรุ งเทพมหานคร เพื่อทราบผลการดําเนินงานของผูป้ ระกอบธุรกิจจําหน่ายเครื่ องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์
ในด้านยอดขายและผลกําไรที่เพิ่มขึ้นหรื อลดลงตลอดจนประสิ ทธิภาพในการบริ หารจัดการที่ดีข้ ึน
2. ปั ญหาและอุปสรรคของผูป้ ระกอบการในการจําหน่ ายเครื่ องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดย
ทําการศึกษาถึงปั ญหาด้านการทํางานของผูป้ ระกอบการ ปั ญหาด้านการบริ หารจัดการ เพื่อนําผลที่ได้มาพัฒนา
ปรับปรุ งให้การทํางานมีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
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ความรับผิดชอบต่ อสั งคมของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ในจังหวัดสมุทรปราการ*
The Social Responsibilities of Non-Formal Education Students in the Vocational
Certificate Program in Samutprakan Province
นางสาวอุไรวรรณ วัชระคุม้ ครอง**
Miss Uraiwan Watcharakoomkrong
บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาระดับความรับผิดชอบต่อสังคม และ 2) เปรี ยบเทียบความ
รับผิดชอบต่อสังคมของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรี ยน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในจังหวัดสมุทรปราการ
ตาม เพศ อายุ ศาสนา ภูมิลาํ เนา สถานภาพสมรส รายได้ ระดับการศึกษา และประสบการณ์การทํางาน กลุ่ม
ตัวอย่างที่ ใช้ศึกษา จํานวน 388 คน เก็บรวบรวมโดยแบบสอบถามชนิ ดมาตราส่ วนประเมิ นค่า 5 ระดับ การ
วิเคราะห์ขอ้ มูล โดยหาค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การหาค่าสถิติค่าที การหาค่าสถิติค่า
เอฟ การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยรายคูโ่ ดยวิธีการทดสอบแบบ LSD (Dunnett)
ผลการวิจยั พบว่า 1) ระดับความรั บผิดชอบต่ อสังคมของนักศึ กษาการศึกษานอกโรงเรี ยน ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในจังหวัดสมุทรปราการ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับสู งมาก เรี ยงลําดับจากมากไปหาน้อย คือ
ความรั บผิดชอบต่อเพื่อน ความรั บผิดชอบต่อครอบครั ว ความรั บผิดชอบต่อสถานศึกษา ความรั บผิดชอบต่อ
หน้าที่พลเมือง 2) นักศึกษาที่มีเพศ อายุ สถานภาพสมรส รายได้ ระดับการศึกษา และประสบการณ์การทํางาน
ต่างกัน มีความรับผิดชอบต่อสังคมแตกต่างกัน ส่ วนนักศึกษาที่มี ศาสนา ภูมิลาํ เนาแตกต่างกัน มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมไม่แตกต่างกัน นักศึกษาที่มีอายุมาก มีรายได้ต่อเดือนสู ง มีระดับการศึกษาสู ง และมีประสบการณ์การ
ทํางานสู ง มีความรับผิดชอบต่อสังคมสู ง
Abstract
The objectives of this research were to 1) study the level of social responsibilities and 2) compare
social responsibilities of non-formal education students in the vocational certificate program in Samutprakan
province across gender, age, religion, location, marital status, income, educational levels, and working
experience. The 388 subjects were selected by proportional stratified random sampling. The data were collected
by 5 rating scales questionnaires and were analyzed by percentage, mean, standard deviation, t-test, f-test, and
the Dunnett method the of multiple comparisons.
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The results findings were 1) the level of social responsibilities of non-formal education students in the
vocational certificate program in Samutprakan province were at high level overall as follow: the responsibilities
to friends, responsibilities to family, responsibilities to institutions, and responsibilities to civic duty. 2) the
social responsibilities of the students were different across their gender, age, marital status, income, education
level and working experience, but had no difference across their religion and location. This study indicated that
the students who were more age, high income, education level and working experience had high social
responsibilities.
ความนํา
หน้าที่ของการเป็ นพลเมืองที่ดีของสังคมข้อหนึ่ ง คือการมีความรั บผิดชอบต่อสังคม คําถามตามมาว่า
ขอบเขตของความรั บผิดชอบต่อสังคมของผูค้ นนั้น ควรจะมีถึงระดับไหนถึงเรี ยกว่า เป็ นผูม้ ีความรับผิดชอบต่อ
สังคม ควรจะใช้อะไรเป็ นกฎเกณฑ์ในการกําหนดขอบเขตของความรับผิดชอบต่อสังคม การศึกษาหาปั จจัยใน
การศึกษาความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้เหมาะสมกับความรุ นแรงของสถานการณ์ของปั ญหาในสถานการณ์
ปั จจุบนั เช่นปั ญหาในหนังสื อพิมพ์ทุกวันที่มีข่าวเกี่ยวกับความไม่รับผิดชอบต่อสังคม ในฐานะผูเ้ ป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของสังคมจะต้องขวนขวายหาความรู ้ ความเข้าใจ รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ทั้งระลึกเสมอว่า ตนเองมีศกั ยภาพที่จะ
ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม รวมถึงทรัพยากรที่มีอยูใ่ นโลก
อย่างจํากัด ลดการใช้ผลิตภัณฑ์จากสารเคมี มีแนวคิด ตลอดจนตอบสนองต่อนโยบายของการพัฒนาประเทศให้
สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงตามความต้องการของสังคมให้ได้
ผลการศึกษาสภาพของปั ญหาดังกล่าว ความรับผิดชอบต่อสังคมมีความสําคัญอย่างมาก และงานวิจยั
ส่ วนใหญ่ ไม่ได้ศึกษาความรั บผิดชอบต่ อสังคมของนัก ศึกษาการศึกษานอกโรงเรี ยน ระดับประกาศนี ยบัตร
วิชาชีพ ในจังหวัดสมุทรปราการ โดยตรงทําให้ผวู ้ ิจยั เกิดความสนใจที่จะศึกษาหาความรับผิดชอบต่อสังคมของ
นักศึกษาการศึกษานอกโรงเรี ยน ระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ ในจังหวัดสมุทรปราการ ผลการศึกษาในครั้งนี้ มี
ส่ วนที่จะส่ งผลทําให้นกั ศึกษาการศึกษานอกโรงเรี ยน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในจังหวัดสมุทรปราการ ผูม้ ี
ส่ วนเกี่ ยวข้องสามารถจะได้ผลผลิ ตและใช้เป็ นข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณานําไปปรั บเปลี่ ยนพฤติ ก รรม
พิจารณาหาแนวทางในการดําเนิ นการเพื่อปลูกฝั งและพัฒนาต่อสังคมส่ วนรวมสู่ อนาคตอย่างมีศกั ยภาพต่อไป
ส่ งผล และสามารถดํารงชีวิตอยูใ่ นสังคมยุคใหม่อย่างมีความสุ ขอย่างยัง่ ยืน
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพือ่ ศึกษาระดับความรับผิดชอบต่อสังคมของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรี ยน ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ในจังหวัดสมุทรปราการ
2. เพือ่ เปรี ยบเทียบความรับผิดชอบต่อสังคมของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรี ยน ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ในจังหวัดสมุทรปราการ ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน
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ขอบเขตการวิจยั
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรี ยน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ใน
จังหวัดสมุทรปราการ ที่ลงทะเบียนเรี ยนกับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมือง และ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอบางพลี ในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2552 จํานวน 388
คน
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นแบบสอบถามที่สร้างขึ้น มีค่าความเชื่อมัน่ เครื่ องมือ เท่ากับ 0.962
แบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 2 ตอน คือ
1. สภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ศาสนา สถานภาพ รายได้ ระดับการศึกษา และ
ประสบการณ์การทํางาน
2. ความรั บผิดชอบต่อสังคมของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรี ยน ระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ ใน
จังหวัดสมุทรปราการ ลักษณะของแบบสอบถามเป็ นมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนินการเก็บข้อมูล โดยดําเนินการยืน่ คําร้องถึงบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อทํา
หนังสื อจากคณะสังคมศาสตร์ เพื่อการพัฒนา มหาวิ ทยาลัย ราชภัฎ ธนบุ รี เพื่ อขอความร่ ว มมื อในการวิ จัย ไป
สํ า นั ก งานการศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศัย จั ง หวัด สมุ ท รปราการ สถาบั น การศึ ก ษา
กรุ งเทพมหานคร จํา นวน 40 ฉบับ และแจกแบบสอบถามแก่ นั ก ศึ ก ษาการศึ ก ษานอกโรงเรี ยน ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในจังหวัดสมุทรปราการ ในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2552 จํานวน 388 ฉบับ จากนั้นไป
ขอรับแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. วิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม โดยหาความถี่ และค่าร้อยละ
2. วิเคราะห์ปริ มาณ และ ระดับความรับผิดชอบต่อสังคมของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรี ยน ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในจังหวัดสมุทรปราการ โดยหาค่าเฉลี่ย () และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ()
3. เปรี ยบเทียบปั จจัยส่ วนบุคคลของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรี ยน ระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ ใน
จังหวัดสมุทรปราการ จําแนกตามเพศ ศาสนา ใช้ค่า t-test และจําแนกตามอายุ สถานภาพ รายได้ ระดับการศึกษา
ประสบการณ์การทํางาน โดยใช้คา่ F-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
สรุปผลการวิจยั
1. สรุปผลการวิเคราะห์ ระดับความรับผิดชอบต่ อสั งคม
ข้อ มูล สรุ ปได้ว่า ระดับความรั บ ผิด ชอบต่ อสังคมในภาพรวมของนักศึกษาอยู่ในระดับมาก เมื่ อ
พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า
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ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ เพื่ อ นในภาพรวม อยู่ ใ นระดับ มาก เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ นรายข้อ พบว่ า ความ
รับผิดชอบต่อสังคมด้านความรับผิดชอบต่อเพื่อนอยูใ่ นระดับมากที่สุด ได้แก่ ไม่ปัดความผิดที่ตนเองก่อให้เพื่อน
และยินดีเมื่อเพื่อนขอความช่วยเหลือในสิ่ งที่ถูกต้อง และด้านความรับผิดชอบต่อเพื่อนอยูใ่ นระดับมาก ได้แก่ ไม่
เอาเปรี ยบเพื่อนในงานที่อาจารย์มอบหมาย ปฏิบตั ิต่อเพื่อนอย่างเสมอต้นเสมอปลาย รับฟังความคิดเห็นของเพื่อน
ในทุ ก กรณี ให้อ ภัย เมื่ อ เพื่ อ นทํา ผิ ด พลาด ให้ ค าํ ปรึ ก ษาเมื่ อ เพื่ อ นมี ปั ญ หา ยื ม ของเพื่ อ นและส่ ง คื น ตาม
กําหนดเวลา พูดจากับเพื่อนอย่างสุ ภาพ อาสาช่ วยเพื่อนตามโอกาสและความจําเป็ น ขออนุ ญาตเพื่อนก่อนนํา
รายงานของเพื่อนมาศึกษา ตักเตื อนเพื่อนที่ไม่สนใจเรื่ องการเรี ยน ไม่นินทาเพื่อนในทุกกรณี บอกเหตุผลอย่าง
สุ ภาพเมื่อไม่สามารถปฏิบตั ิตามเพือ่ นได้ และตักเตือนเพือ่ นให้เลิกอบายมุข
ความรั บผิด ชอบต่อครอบครั ว ในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก เมื่ อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ความ
รับผิดชอบต่อสังคมด้านความรับผิดชอบต่อครอบครัว อยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ให้ความเคารพญาติผูใ้ หญ่ใน
ครอบครัว และความรับผิดชอบต่อครอบครัวอยูใ่ นระดับมาก ได้แก่ ปฏิบตั ิตามคําสัง่ สอนของพ่อแม่หารายได้เพื่อ
ช่วยเหลือตนเองและครอบครัว ดูแลความสะอาดบ้านเรื อน เฝ้าหรื อดูแลบ้าน เมื่อได้รับมอบหมายจากผูป้ กครอง
ดูแลความปลอดภัยเกี่ยวกับเครื่ องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ประพฤติปฏิบตั ิตนเป็ นคนดีของครอบครัว ปรึ กษาวางแผน
อนาคตกับพ่อแม่สมาชิ กในครอบครัว ไปร่ วมทําบุญตามประเพณี กบั ครอบครัว ใช้จ่ายประหยัด และเห็นคุณค่า
ของเงิน
ด้านความรับผิดชอบต่อสถานศึกษาในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่าความ
รั บผิดชอบต่อสังคมด้านความรั บ ผิด ชอบต่ อสถานศึ กษา อยู่ในระดับมากที่ สุด ได้แ ก่ ไม่ มวั่ สุ ม ยาเสพติ ด ใน
สถานศึกษา ไม่นาํ สิ่ งของ ของสถานศึกษากลับบ้าน เคารพอาจารย์ท้ งั ภายในและภายนอกสถานศึกษา และไม่
ทะเลาะวิวาทกับนักศึกษาสถานศึกษา และความรับผิดชอบต่อสถานศึกษา อยูใ่ นระดับมาก ได้แก่ แต่งกายถูกต้อง
ตามระเบียบของสถานศึกษา เข้าเรี ยนเป็ นปกติ ใช้วสั ดุ อุปกรณ์ของสถานศึกษาด้วยความระมัดระวัง ปิ ดพัดลม
ไฟฟ้ า เครื่ อ งปรั บ อากาศของสถานศึ ก ษาเมื่ อ เลิ ก ใช้ง าน ร่ ว มกิ จ กรรมของสถานศึ ก ษา ตามความถนัด และ
ความสามารถของตน ให้ความสําคัญกับการเรี ยน มากกว่าการเที่ยวเตร่ ไม่พูดคุยเสี ยงดังในขณะเรี ยนและการใช้
ห้องสมุด แจ้งอาจารย์ เจ้าหน้าที่ เมื่ อพบเห็นพฤติกรรมที่เสี่ ยงต่อการทะเลาะวิวาทในสถานศึกษา ร่ วมทําความ
สะอาดบริ เวณสถานศึกษา และทบทวนบทเรี ยนสมํ่าเสมอ
ด้านความรับผิดชอบต่อหน้าที่พลเมืองของนักศึกษาในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ น
รายข้อพบว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านความรั บผิดชอบต่ อหน้าที่พลเมืองอยู่ในระดับมากที่ สุด ได้แก่ ใช้
โทรศัพท์สาธารณะโดยไม่ทาํ ให้เสี ยหายหรื อสกปรก ไม่ทิ้งขยะลงในแม่ น้ าํ และพกบัตรประจําตัวประชาชน
ตลอดเวลา และความรับผิดชอบต่อหน้าที่พลเมืองอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ดูแลรักษาสิ่ งก่อสร้างที่เป็ นสาธารณะ
สมบัติ มีความรับผิดชอบ เสี ยสละ ซื่ อสัตย์ มีความขยันหมัน่ เพียร อดทน ปฏิบตั ิตามวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ไทย ตรงต่อเวลา อาทร ช่วยเหลือผูท้ ี่ดอ้ ยโอกาส ชําระภาษีตรงตามกําหนด รักษาสัจจะ และไม่พดู โกหก
ร่ วมกิจกรรมอันเป็ นประโยชน์ต่อสังคมส่ วนรวม และใช้พลังงานเชื้ อเพลิงทดแทน ข้อที่อยู่ในระดับปานกลาง
ได้แก่ ไปใช้สิทธิในการเลือกตั้งทุกครั้ง และแจ้งเจ้าหน้าที่ตาํ รวจทุกครั้งที่พบเห็นสิ่ งผิดปกติ
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2. ผลการเปรียบเทียบความรับผิดชอบต่ อสังคม ทีม่ ปี ัจจัยส่ วนบุคคลแตกต่ างกัน
2.1 เพศ
ผลสรุ ป พบว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมของนักศึกษาเพศชายและเพศหญิงแตกต่างกัน โดยเพศ
หญิงมีคะแนนเฉลี่ยของความรั บผิดชอบต่อสังคมสู งกว่าเพศชาย เมื่อพิจารณาความรับผิดชอบต่อสังคมในราย
ด้าน พบว่านักศึกษาเพศหญิงมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ความรับผิดชอบต่อสถานศึกษา และความรับผิดชอบ
ต่อเพือ่ นสูงกว่าเพศชาย แต่ความรับผิดชอบต่อหน้าที่พลเมืองของเพศชายและเพศหญิงไม่แตกต่างกัน
2.2 อายุ
ผลสรุ ป พบว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมของนักศึกษาที่กลุ่มอายุแตกต่างกัน มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมแตกต่างกัน โดยนักศึกษาที่มีอายุนอ้ ยกว่าหรื อเท่ากับ 22 ปี มีความรับผิดชอบต่อสังคม น้อยกว่านักศึกษา
ที่มีอายุ 23 - 30 ปี และนักศึกษาที่มีอายุมากกว่า 30 ปี เมื่อพิจารณาความรับผิดชอบต่อสังคมในรายด้าน พบว่า
นักศึ กษาที่ มี อายุน้อยกว่าหรื อเท่ ากับ 22 ปี มี ค วามรั บผิด ชอบต่ อครอบครั ว ความรั บ ผิด ชอบต่ อเพื่อ น ความ
รับผิดชอบต่อสถานศึกษา และความรับผิดชอบต่อหน้าที่พลเมืองน้อยกว่านักศึกษาที่มีอายุ 23 - 30 ปี และ
นักศึกษาที่มีอายุมากกว่า 30 ปี นอกจากนี้นกั ศึกษาที่มีอายุ 23 - 30 ปี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่พลเมืองน้อยกว่า
นักศึกษาที่มีอายุมากกว่า 30 ปี
2.3 ศาสนา
ผลสรุ ป พบว่า ความรั บ ผิด ชอบต่ อ สังคมของนักศึ กษา ที่ นับถื อศาสนาแตกต่ างกัน มี ความ
รับผิดชอบต่อสังคมไม่แตกต่างกัน โดยนักศึกษาที่มีศาสนาต่างกันมีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม ในด้าน
ความรั บผิดชอบต่ อหน้าที่ พลเมือง ความรั บผิดชอบต่ อครอบครั ว ความรั บผิดชอบต่อสถานศึกษา และความ
รับผิดชอบต่อเพือ่ นไม่แตกต่างกัน
2.4 ภูมลิ าํ เนา
ผลสรุ ป พบว่ า ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมของนัก ศึ ก ษา ที่ มี ภู มิ ล าํ เนาแตกต่ า งกัน มี ค วาม
รับผิดชอบต่อสังคมไม่แตกต่างกัน โดยนักศึกษาที่มีภูมิลาํ เนาต่างกันมีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม ในด้าน
ความรั บผิดชอบต่ อหน้าที่ พลเมือง ความรั บผิดชอบต่ อครอบครั ว ความรั บผิดชอบต่อสถานศึกษา และความ
รับผิดชอบต่อเพือ่ นไม่แตกต่างกัน
2.5 สถานภาพสมรส
ผลสรุ ป พบว่ า ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมของนัก ศึ ก ษาที่ มี ส ถานภาพแตกต่ า งกัน มี ค วาม
รับผิดชอบต่อสังคมแตกต่างกัน โดยนักศึกษาที่มีสถานภาพโสดมีความรับผิดชอบต่อสังคมน้อยกว่านักศึกษาที่มี
สถานภาพสมรส เมื่ อพิจารณาความรั บผิดชอบต่อสังคมในรายด้าน พบว่า นักศึกษาที่มีสถานภาพโสดมีความ
รับผิดชอบต่อครอบครัว ความรับผิดชอบต่อเพื่อน ความรับผิดชอบต่อสถานศึกษา และความรับผิดชอบต่อหน้าที่
พลเมืองน้อยกว่านักศึกษาที่มีสถานภาพสมรส
2.6 รายได้ ต่อเดือน
ผลสรุ ป พบว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมของนักศึกษาที่มีรายได้แตกต่างกันมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมแตกต่างกัน โดยนักศึกษาในกลุ่มที่มีรายได้ต่าํ กว่า 5,000 บาทต่อเดือน มีความรับผิดชอบต่อสังคมน้อย
กว่ากลุ่มที่มีรายได้ 5,001 - 10,000 บาทต่อเดือน เมื่อพิจารณาความรับผิดชอบต่อสังคมในรายด้าน พบว่านักศึกษา
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ที่มีรายได้ต่าํ กว่า 5,000 บาทต่อเดือน มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว และความรับผิดชอบต่อสถานศึกษาน้อยกว่า
นักศึกษาที่มีรายได้มากกว่า 10,000 บาทต่อเดือน นอกจากนี้นกั ศึกษาที่มีรายได้ต่าํ กว่า 5,000 บาทต่อเดือน มีความ
รับผิดชอบต่อสถานศึกษาน้อยกว่านักศึกษาที่มีรายได้ 5,001 - 10,000 บาทต่อเดือน สําหรับความรับผิดชอบต่อ
เพือ่ นและความรับผิดชอบต่อหน้าที่พลเมืองไม่พบความแตกต่างระหว่างนักศึกษาที่มีรายได้ต่างกัน
2.7 ระดับการศึกษา
ผลสรุ ป พบว่ า ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมของนัก ศึ ก ษาที่ มี ร ะดับ การศึ ก ษาต่ า งกัน มี ค วาม
รับผิดชอบต่อสังคมไม่แตกต่างกัน โดยนักศึกษาที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม ใน
ด้านความรับผิดชอบต่อหน้าที่พลเมือง ความรับผิดชอบต่อครอบครัว ความรับผิดชอบต่อสถานศึกษา และความ
รับผิดชอบต่อเพือ่ นไม่แตกต่างกัน
2.8 ประสบการณ์ การทํางาน
ผลสรุ ป พบว่า ความรั บผิดชอบต่ อสังคมของนักศึกษาที่ มีประสบการณ์ การทํางานต่ างกันมี
ความรับผิดชอบต่อสังคมแตกต่างกัน โดยนักศึกษาที่มีประสบการณ์การทํางานระหว่าง 0 - 1 ปี และระหว่าง 2 - 5
ปี มี ความรั บผิดชอบต่ อสังคมน้อยกว่านักศึกษาที่มี ประสบการณ์ การทํางานมากกว่า 5 ปี เมื่ อพิจ ารณาความ
รับผิดชอบต่อสังคมในรายด้าน พบว่านักศึกษาที่มีประสบการณ์การทํางานระหว่าง 0 - 1 ปี และระหว่าง 2 - 5 ปี มี
ความรับผิดชอบต่อครอบครัว และความรับผิดชอบต่อสถานศึกษา น้อยกว่านักศึกษาที่มีประสบการณ์การทํางาน
มากกว่า 5 ปี สําหรับความรับผิดชอบต่อหน้าที่พลเมืองพบเพียงว่านักศึกษาที่มีประสบการณ์การทํางานระหว่าง 0
- 1 ปี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่พลเมืองน้อยกว่านักศึกษาที่มีประสบการณ์การทํางานมากกว่า 5 ปี แต่ไม่พบว่า
นักศึกษาที่มีประสบการณ์การทํางานต่างกันมีความรับผิดชอบต่อเพื่อนแตกต่างกัน
อภิปรายผล
จากการศึกษาและการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรี ยน ระดับประกาศนี ยบัตร
วิชาชีพ ในจังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 388 คน ผลการวิจยั มีขอ้ ที่ควรอภิปราย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. เพศ
จากการวิ จัย พบว่ า นัก ศึ ก ษาการศึ ก ษานอกโรงเรี ย น ระดับ ประกาศนี ย บัต รวิ ช าชี พ ในจัง หวัด
สมุทรปราการ มีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยนักศึกษาเพศหญิงส่ วนใหญ่มีความรับผิดชอบต่อสังคมในระดับสู ง
กว่านักศึกษาเพศชาย ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ เวคิน วุฒิวงศ์ (2542, หน้า 86) ที่ศึกษาเรื่ อง ความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของนักศึกษามหาวิทยาลัยในภาคใต้ พบว่านักศึกษาหญิงมีความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านการปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายหรื อกฎระเบียบของสังคม และด้านการติดตามความเคลื่อนไหวของสังคมสู งกว่านักศึกษาชาย ทั้งนี้
ยังสอดคล้องกับการศึกษาของ อนุชิต งามขจรวิวฒั น์ (2549, หน้า 52) ที่ศึกษาเรื่ อง ความรับผิดชอบต่อสังคมของ
นักศึกษาอาชีวศึกษา : ศึกษากรณี จังหวัดปั ตตานี พบว่า นักศึกษาที่มีเพศต่างกัน มีความรับผิดชอบต่อสังคมใน
ด้านการปฏิบตั ิตามกฎหมายหรื อกฎระเบียบของสังคม โดยเพศหญิงมีความรับผิดชอบต่อสังคมมากกว่าเพศชาย
ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากเพศหญิงในปั จจุบนั มีบทบาทและสามารถที่ได้รับข่าวสารต่างๆ รวมถึงมีสิทธิ เสรี ภาพและมี
โอกาสในการแสวงหาความรู ้เท่าเทียมกัน ไม่มีขอ้ จํากัดใดๆ ในเรื่ องเพศ
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2. อายุ
จากการวิ จัย พบว่ า นัก ศึ ก ษาการศึ ก ษานอกโรงเรี ย น ระดับ ประกาศนี ย บัต รวิ ช าชี พ ในจัง หวัด
สมุทรปราการ ที่กลุ่มอายุแตกต่างกันมีความรับผิดชอบต่อสังคมแตกต่างกัน โดย นักศึกษาที่มีอายุนอ้ ยคือตํ่ากว่า
หรื อเท่ากับ 22 ปี มีความรับผิดชอบต่อสังคมน้อยกว่ากลุ่มที่มีอายุมากคือ กลุ่มอายุระหว่าง 23 - 30 ปี ขึ้นไป ซึ่ ง
สอดคล้องกับการศึกษาของ อนุ ชิต งามขจรวิวฒั น์ (2549, หน้า 52) และยังสอดคล้องกับการศึกษาของ พัชรี
นิ วฒั เจริ ญชัยกุล (2546, หน้า 85) ที่ศึกษาเรื่ อง การมีส่วนร่ วมรับผิดชอบต่อสังคมของพนักงานบริ ษทั เทเลคอม
เอเชียคอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ในเครื อ พบว่า อายุมีความสัมพันธ์กบั แนวทางการส่ งเสริ มการมี
ส่ วนร่ วมในกิจกรรมเพื่อสังคม ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากเรื่ องของวัยวุฒิ ผูท้ ี่มีวยั วุฒิสูงย่อมจะมีวุฒิภาวะมากตามมา
การพัฒนาของร่ างกายที่เจริ ญเติบโตเต็มที่ ฉะนั้นความสามารถในการรับผิดชอบสิ่ งต่างๆ ย่อมจะเพิ่มขึ้นตามมา
ประกอบกับกลุ่มประชากรจากการศึกษา ส่ วนใหญ่เป็ นผูท้ ี่มีงานทําแล้ว จึงเป็ นผูท้ ี่สามารถพึ่งพาตนเองได้ เมื่อ
นักศึ กษาสามารถพึ่งพาตนเองได้ก็ย่อมที่ จ ะเรี ยนรู ้ ที่จ ะรั บ ผิด ชอบชี วิ ตของตนเอง ตามอายุ เพราะว่า ได้รั บ
ประสบการณ์ การรับรู ้ในการอยูร่ ่ วมกันในสังคมมากขึ้น
3. ศาสนา
จากการวิ จัย พบว่ า นัก ศึ ก ษาการศึ ก ษานอกโรงเรี ย น ระดับ ประกาศนี ย บัต รวิ ช าชี พ ในจัง หวัด
สมุทรปราการ ที่ นับถื อศาสนาต่างกัน มี ความรั บผิดชอบต่ อสังคมไม่แตกต่าง ซึ่ ง สอดคล้องกับ การศึกษาของ
อนุชิต งามขจรวิวฒั น์ (2542, หน้า 53) พบว่า ศาสนาสอนให้ทุกคนเป็ นคนดี มีความรับผิดชอบต่อตนเองและ
ส่ วนรวม ให้รู้จกั เอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ นําสิ่ งที่ดีมาสู่ ตนเองและผูอ้ ื่น ทําให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมไม่แตกต่างกัน
ทั้งนี้ อาจมาจากความเสมอภาคทางสังคม ซึ่ งไม่มีขอ้ จํากัดใดๆ ในเรื่ องการนับถือศาสนา และทุกศาสนาสอนให้
ทุกคนเป็ นคนดี ปฏิบตั ิตามกฎ ข้อบังคับ ระเบียบที่ดีของสังคม
4. ภูมลิ าํ เนา
จากการวิ จัย พบ ว่ า นัก ศึ ก ษาการศึ ก ษานอกโรงเรี ย น ระดับ ประกาศนี ย บัต รวิ ช าชี พ ในจัง หวัด
สมุทรปราการ ที่มีภูมิลาํ เนาต่างกัน มี ความรับผิดชอบต่อสังคมไม่แตกต่าง ซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษาของ เวคิน
วุฒิวงศ์ (2542, หน้า 4) พบว่า นักศึกษาที่มีที่พกั อาศัยแตกต่างกัน มีความรับผิดชอบต่อสังคมไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้
อาจเนื่องจากการที่ผทู ้ ี่อาศัยอยูใ่ นภูมิลาํ เนาที่ต่างกัน เมื่อมาอาศัยทํางานในสังคมเมือง ต่างก็มีจิตสํานึกทางสังคมว่า
เป็ นเรื่ องของบทบาท ภาระหน้าที่ ตลอดจนคุณธรรมและจริ ยธรรมที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามกิจกรรมทางสังคมโดยสมัคร
ใจเพือ่ เข้าช่วยแก้ไขปัญหาสังคมนั้น
5. สถานภาพสมรส
จาการวิ จัย พบว่ า นัก ศึ ก ษาการศึ ก ษานอกโรงเรี ย น ระดับ ประกาศนี ย บัต รวิ ช าชี พ ในจัง หวัด
สมุทรปราการ ที่มีสถานภาพโสดมีความรับผิดชอบต่อสังคมน้อยกว่านักศึกษาที่มีสถานภาพสมรส ซึ่ งสอดคล้อง
กับการศึกษาของ พัชรี นิวฒั เจริ ญชัยกุล (2546, หน้า 86) พบว่า บุคคลที่มีสถานภาพสมรสย่อมเป็ นผูท้ ี่จะสามารถ
รั บ ผิ ด ชอบตนเองได้ ทั้ง นี้ อาจเนื่ อ งจาก บุ ค คลที่ เ ป็ นผู ้ พร้ อ มจะดู แ ลตนเองได้อ ย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิ ทธิ ผล ย่อมที่จะตัดสิ นใจสร้างครอบครัว ผูท้ ี่มีสถานภาพสมรสจึ งไม่อาจจะคํานึ งถึงแต่ตนเอง จะต้องคิด
คํานึงถึงครอบครัว เป็ นบุคคลที่จะต้องรับผิดชอบชี วิตของผูอ้ ื่นด้วย เมื่อความสามารถในการรับผิดชอบต่อตนเอง
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รวมไปถึงบุคคลอื่น บุคคลที่มีสถานภาพสมรสมีความพร้อมเช่นนี้ แล้ว ความรับผิดชอบต่อสังคมของบุคคลที่มี
สถานภาพสมรสจึงย่อมที่จะสูงตามมา
6. รายได้ ต่อเดือน
จากการวิ จัย พบว่ า นัก ศึ ก ษาการศึ ก ษานอกโรงเรี ย น ระดับ ประกาศนี ย บัต รวิ ช าชี พ ในจัง หวัด
สมุทรปราการ ที่มีรายได้ต่อเดื อนสู ง มีความรั บผิดชอบต่อสังคมสู งด้วย ซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษาของ พัชนี
นิวฒั เจริ ญชัยกุล (2548, บทคัดย่อ) พบว่า รายได้มีความสัมพันธ์กบั ปั จจัยที่ส่งเสริ มต่อการมีส่วนร่ วมในกิจกรรม
เพื่อสังคม รองลงมา คือ ต้องการช่ วยเหลือสังคม และต้องการช่ วยเหลือเพื่อนมนุ ษย์ และในด้านแนวทางการ
ส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมเพื่อสังคม ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจาก บุคคลที่มีรายได้สูงย่อมเป็ นผูท้ ี่พร้อมที่จะ
รับผิดชอบต่อสังคมได้สูง มีอิสระในการทํางานและสามารถตัดสิ นใจที่จะรับผิดชอบต่อสังคมได้มากขึ้นตามมา
โดยให้ความช่วยเหลือ ปรับปรุ งและส่งเสริ ม รักษาหรื อป้องกันผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าผูท้ ี่มีรายได้ต่าํ
7. ระดับการศึกษา
จากการวิ จัย พบว่ า นัก ศึ ก ษาการศึ ก ษานอกโรงเรี ย น ระดับ ประกาศนี ย บัต รวิ ช าชี พ ในจัง หวัด
สมุทรปราการ ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความรับผิดชอบต่อสังคมแตกต่างกัน โดยนักศึกษาที่มีระดับการศึกษา
สู งกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อสังคมสู งกว่านักศึกษาที่มีระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่ ง
สอดคล้องกับการศึกษาของ วัฒนาพร วัฒนบูรพากูล (2542, หน้า 56) ที่ศึกษาเรื่ อง ความรับผิดชอบต่อสังคมของ
สมาชิ ก จส.100 และสอดคล้องกับการศึกษาของ พัชนี นิ วฒั เจริ ญชัยกุล (2548, บทคัดย่อ) และสอดคล้องกับ
การศึกษาของ สุ ภา เลียวกายะสุ วรรณ (2547, บทคัดย่อ) ที่ศึกษา เรื่ อง ความรับผิดชอบต่อสังคมของผูส้ ื่ อข่าววิทยุ
กรมประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจาก นักศึกษาที่มีการศึกษาตํ่า มีโอกาสเลือกงานหรื อทางเลือกในการทํางาน
น้อยกว่ากลุ่ม ที่ มีระดับการศึกษาสู ง การศึกษายังมี ความสัมพันธ์กบั การปรับเปลี่ยนพฤติ กรรมที่ ดีต่อสังคม มี
ความสัมพันธ์กบั ปัจจัยที่ส่งเสริ มต่อการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมเพื่อสังคม และความรับผิดชอบต่อสังคมด้านต่างๆ
ในด้านพัฒนาชุมชนอยู่ในระดับมาก ซึ่ งมีส่วนสําคัญในความสํานึ กต่อหน้าที่ความรั บผิดชอบต่อสังคม มีความ
ชัดเจนที่สร้ างจิ ตสํานึก และส่ งเสริ มจริ ยธรรมในการปฏิบตั ิ งาน การศึกษามีส่วนสําคัญมาก เพราะการศึกษาที่
สู งขึ้น ย่อมมีแนวโน้มที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ดีต่อสังคมส่ วนรวมมากขึ้นตามมา
8. ประสบการณ์ การทํางาน
จากการวิ จัย พบว่ า นัก ศึ ก ษาการศึ ก ษานอกโรงเรี ย น ระดับ ประกาศนี ย บัต รวิ ช าชี พ ในจัง หวัด
สมุ ท รปราการ ที่ มี ป ระสบการณ์ ก ารทํา งานมากกว่ า 5 ปี มี ค วามรั บผิด ชอบต่ อ สั ง คมมาก ซึ่ ง สอดคล้อ งกับ
การศึกษาของ อนุชิต งามขจรวิวฒั น์ (2549, หน้า 51) กล่าวคือผูท้ ี่มีประสบการณ์ในการทํางานสู งย่อมที่จะเป็ นผู ้
ที่ผา่ นประสบการณ์ชีวิตสูงกว่าผูท้ ี่มีประสบการณ์ในการทํางานน้อย ดังนั้น ความรับผิดชอบต่างๆ ย่อมที่จะสู งขึ้น
ตามมา เมื่อบุคคลมีการประกอบอาชีพนัน่ ย่อมหมายถึงว่าบุคคลนั้นมีความสามารถที่จะดูแลตนเองและรับผิดชอบ
ตนเองในทุกเรื่ องๆ ได้ หากทํางานมาเป็ นเวลานานมากขึ้น การสั่งสมประสบการณ์ก็ยิ่งมีมากขึ้นด้วย ย่อมที่จะมี
ความก้าวหน้าในอาชีพ หมายรวมถึงว่าบุคคลนั้นจะมีการเรี ยนรู ้ในการอยู่ร่วมกันกับผูอ้ ื่น มีการช่วยเหลือ เกื้อกูล
กันในหน้าที่การงาน ทําให้มีโอกาสที่จะพัฒนาความสามารถในการรั บผิดชอบตนเองเพิ่มขึ้น และนําไปสู่ การ
ขยายความสามารถในการรับผิดชอบบุคคลอื่นๆ ที่แวดล้อม รวมทั้งสิ่ งแวดล้อมรอบตัวด้วย
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ข้ อเสนอแนะ
จากการวิจยั เรื่ อง ความรับผิดชอบต่อสังคมของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรี ยน ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ในจังหวัดสมุทรปราการ โดยผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนะแนะสองประการ คือ ข้อเสนอแนะเพื่อนําผลการวิจยั ไปใช้
และข้อเสนอแนะสําหรับการวิจยั ครั้งต่อไป
1. สําหรับการนําผลการวิจยั ไปใช้
1.1 ควรนําผลวิจยั ไปใช้ในการสร้างจิตสํานึกในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้เพิ่มมากขึ้น ให้ใช้
กับกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นนักเรี ยน นักศึกษาในแต่ละสถาบันการศึกษา
1.2 ควรนําผลวิจยั ไปใช้ในการมีส่วนร่ วมในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของนักเรี ยน นักศึกษาใน
แต่ละสถาบันการศึกษา
2. สําหรับการวิจยั ครั้งต่ อไป
2.1 การวิจยั ครั้ งต่อไปควรจะมีการศึกษาตัวแปรอื่นๆ เพิ่มเติ มนอกเหนื อไปจากปั จจัยส่ วนบุคคล
เช่น ปั จจัยทางสังคม ปั จจัยชุมชน ปัจจัยทางด้านจิตวิทยา เป็ นต้น
2.2 การวิจยั ครั้ งต่อไปควรจะมีการศึกษาด้วยการใช้วิธีวิจัยเชิ งคุณภาพ เช่ น การจัดสนทนากลุ่ ม
(focus group) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (interview) เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลที่ละเอียดและลึกซึ้งกว่านี้
2.3 ควรจะมี ก ารศึ ก ษาเรื่ อง “การมี ร ะเบี ย บวิ นัย ของนัก ศึ ก ษาการศึ ก ษานอกโรงเรี ยนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในจังหวัดสมุทรปราการ”
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ความคิดเห็นของผู้บริโภคทีม่ ีต่อร้ านค้ าสวัสดิการกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ *
The Opinions of Customers to the Department of Medical Sciences Center Store.
นางเสาวนีย ์ แต้มทอง**
Ms. Saowanee Tamthong
บทคัดย่อ
การวิจยั เรื่ องนี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อร้ านค้าสวัสดิ การกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ และเพื่อเปรี ยบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อร้านค้าสวัสดิการกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ของผูบ้ ริ โภค จําแนกตามลักษณะ
ส่ วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างคือ ผูใ้ ช้บริ การที่ร้านค้าสวัสดิการกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ จํานวน 132 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
เป็ นแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์
ความแปรปรวน
ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริ โภคมีความคิดเห็นต่อร้านค้าสวัสดิ การกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ในภาพรวมคะแนน
เฉลี่ย อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก 4 ด้าน เรี ยงลําดับจากค่ามากที่สุด คือ ด้านผลิตภัณฑ์
และบริ การ ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย/สถานที่ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด และด้านพนักงาน ผลการเปรี ยบเทียบความคิดเห็น
ที่มีต่อร้านค้าสวัสดิการกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ของผูบ้ ริ โภคจําแนกตามลักษณะส่ วนบุคคล พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีอายุ และ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันมีความคิดเห็นในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็ น
รายด้าน พบว่าด้านผลิตภัณฑ์ ผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 ด้านราคา ผูบ้ ริ โภคที่มีอายุและรายได้เฉลี่ยต่อเดื อนต่างกันมีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย/สถานที่ ผูบ้ ริ โภคที่มีอายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระดับการศึกษา และ
อาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 ตามลําดับ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ผูบ้ ริ โภคที่มีระดับการศึกษา และอายุ ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01 และ 0.05 ตามลําดับ และด้านพนักงาน ผูบ้ ริ โภคที่มีระดับการศึกษาและรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
Abstract
The objectives of research were to study the opinions of customers concerning the Department of
Medical Sciences Center store, and to compare the customers’ opinions when they were classified by their
personal characteristics. The sample included 132 customers. Questionnaires were used as a research tool. Data
were analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, and analysis of variance.
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The research findings revealed that the average score of customers’ overall opinion on the
department of Medical Sciences center store was at high level. In terms of aspects, the average scores of overall
opinions on 4 aspects were at high level, ranked in descending order as follows: product and service,
distribution channel/location, marketing promotion, and officer. The comparison of customers’ opinions on the
Department of Medical Sciences center store based on personal characteristics showed that customers having
different age and monthly income had significantly different overall opinions at 0.05. Comparison of aspects in
terms of product, showed that customers having different monthly income had significantly different overall
opinions at 0.01. Comparison of price aspect indicated that customers having different age and monthly income
had significantly different overall opinions at 0.01. Regarding distribution channel / location aspect, customers
with different age, monthly income, and educational level had significantly different overall opinions at 0.01
while those in different occupation were different at .05. Concerning marketing promotion aspect, customers
with different educational level and age had significantly different overall opinions at 0.01 and 0.05
respectively. Concerning personnel, customers with different education and average monthly income had significantly different
overall opinion at .05.
บทนํา
กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุ ข เป็ นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการวิเคราะห์และวิจยั
ทางห้องปฏิบตั ิการ เพื่อสนับสนุนนโยบายด้านสาธารณสุ ขของประเทศ โดยเน้นการป้ องกันรักษา ควบคุมป้องกัน
โรคติดเชื้อและโรคไม่ติดเชื้ อ นอกจากนี้ยงั มีบทบาทสําคัญในการส่ งเสริ มสุ ขภาพอนามัยของประชาชนและการ
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภค (วิทยาลัยการสาธารณสุ ขและสถาบัน วิจยั วิทยาศาสตร์การแพทย์ 2550, หน้า 1) อีกทั้งยังเป็ น
หน่วยงานที่มีศกั ยภาพในการผลิต ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ได้มาตรฐาน และได้ดาํ เนินการพัฒนาขีดความสามารถใน
ด้านนี้อย่างต่อเนื่อง ผลิตภัณฑ์ที่กรมฯ ผลิตประกอบด้วย เจลใสล้ างหน้ าว่ านหางจระเข้ สรรพคุณ เนื้อเจลใสอุดมไป
ด้วยสารสกัดจากว่านหางจระเข้สาํ หรับทําความสะอาดผิวหน้า ช่วยปกป้ องและคืนความสมดุลแก่ผิว เหมาะสําหรับ
ทุกสภาพผิว เจลบํารุ งผิวว่ านหางจระเข้ สรรพคุณ สําหรับทาผิวให้ความชุ่มชื้น ช่วยสมานผิวโดยเฉพาะผิวแห้ง ผิว
แตกเนื่องจากอากาศหรื อแสงแดดจัด ผิวถูกไฟไหม้ นํ้าร้อนลวก เจลล้ างมือว่ านหางจระเข้ สรรพคุณ เจลล้างมือเป็ น
เนื้อเจลใสบริ สุทธ์ ใช้เพียงเล็กน้อยบริ เวณผิวที่ตอ้ งการทําความสะอาดลูบไล้ให้ทวั่ ไม่ตอ้ งใช้น้ าํ ด้วยสารบํารุ งผิวใน
เนื้อเจล ช่วยให้ผิวนุ่มนวล เจลอาบนํ้าว่ านหางจระเข้ สรรพคุณ เจลอาบนํ้าว่านหางจระเข้ เป็ นผลิตภัณฑ์สมุนไพร
คุณภาพสู งที่อุดมไปด้วยสารสกัดจากว่านหางจระเข้ ที่มีคุณค่าต่อผิวพรรณและช่วยบํารุ งผิวพรรณให้นุ่มนวลเมื่อใช้
เป็ นประจําทุกวัน โฟมล้ างหน้ าว่ านหางจระเข้ (สํ าหรับผิวมัน) สรรพคุณ โฟมล้างหน้าว่านหางจระเข้อุดมไปด้วยสาร
สกัดจากว่านหางจระเข้และวิตามินอี สําหรับทําความสะอาดผิวหน้าพร้อมบํารุ งผิว สบู่มะขาม สรรพคุณ สบู่มะขาม
ช่ ว ยบํารุ ง ผิ ว พรรณลดริ้ ว รอยหมองคลํ้าและจุ ด ด่ างดําบนผิ ว ลดความมัน ทําให้ผิ ว เนี ยนใสและนุ่ ม นวลขึ้ น
สบู่ว่านหางจระเข้ สรรพคุณ สบู่ว่านหางจระเข้ ประกอบด้วย สารสกัดจากว่านหางจระเข้และวิตามินอี สําหรับทํา
ความสะอาดผิว ช่วยสมานและบํารุ งผิว ลดการเกิดสิ วฝ้าจุดด่างดําและความมันบนผิวได้ดี เมื่อใช้เป็ นประจําผิวจะ
สะอาดเกลี้ยงเกลาขึ้น สบู่มังคุด สรรพคุณ สบู่มงั คุดประกอบ ด้วยสารสกัดจากผลมังคุด และวิตามินอี ช่วยบํารุ งผิว
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บรรเทาอาการอักเสบของสิ วทําให้ผวิ เกลี้ยงเกลาสะอาดสดใสยิ่งขึ้นเมื่อใช้เป็ นประจํา เจลล้ างหน้ าขมิน้ ชัน (สํ าหรับผิว
แห้ ง) สรรพคุณ ทําความสะอาดผิวหน้า และบํารุ งผิวในเวลาเดียวกันลดความหมองคลํ้าและจุดด่างดํา เมื่อใช้เป็ นประจํา
จะทําให้ผิวขาวกระจ่างใส เจลใสล้ างหน้ าขมิน้ ชัน (สํ าหรับผิวมัน) สรรพคุณ ทําความสะอาดผิวช่วยให้ผิวขาวใสลด
การอักเสบ เจลอาบนํ้าขมิน้ ชัน สรรพคุณ ใช้ทาํ ความสะอาดผิวพร้อมกับบํารุ งผิวให้ใสสะอาดเหมาะสําหรับผิว
แพ้ง่าย แชมพูขิง สรรพคุณ แชมพูขิงประกอบด้วยสารสกัดธรรมชาติจากขิง ช่วยทําความสะอาดเส้นผมและหนัง
ศรี ษะ และสารสกัดจากว่านหางจระเข้ช่วยปกป้ องหนังศรี ษะและเส้นผมจากรังสี ยวู ีคืนความชุ่มชื้น และความ
แข็งแรงให้กบั เส้นผมที่เสี ย เมื่อใช้เป็ นประจําจะช่วยลดการหลุดร่ วงของเส้นผม ทําให้เส้นผมเป็ นประกายเงางาม
ลดการเกิดรังแคและการอักเสบของหนังศรี ษะ ครีมนวดผมนํ้ามันงา สรรพคุณ ครี มนวดผมนํ้ามันงาอุดมไปด้วย
สารบํารุ งจากนํ้ามันงาใช้สาํ หรับนวดผมหลังสระด้วยแชมพูจะทําให้เส้นผมอ่อนนุ่มมีน้ าํ หนักจัดรู ปทรงง่ายบํารุ ง
หนังศรี ษะและเส้นผม แป้ งขมิน้ ชัน สรรพคุณ แป้งขมิ้นชันประกอบด้วยสารสกัดจากขมิ้นชันและสารบํารุ งผิวอื่นๆ
ช่วยลดผดผืน่ คัน ไม่ทาํ ให้เกิดการระคายเคืองและปลอดภัยต่อทุกผิวพรรณ นํ้ามันหอมสมุนไพร สรรพคุณ สําหรับ
สู ดดม ทําให้สดชื่ นกระปรี้ กระเปร่ า นํ้ายาบ้ วนปากกานพลู สรรพคุณ นํ้ายาบ้วนปากกานพลูสามารถกําจัด
เชื้อจุลินทรี ยท์ ี่เป็ นสาเหตุของโรคเหงือกและฟัน ช่วยกําจัดกลิ่นปาก ทําให้ปากสะอาดสดชื่น รักษาสุ ขภาพเหงือกและ
ฟั นอย่างเป็ นธรรมชาติ (กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุ ข, 2551) โดยนําผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวมา
เผยแพร่ เพื่อต่อยอดงานวิจยั และมีการจัดจําหน่ายให้กบั บุคคลทัว่ ไปที่ร้านค้าสวัสดิการกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์
กระแสความนิยมผลิตภัณฑ์สมุนไพรเริ่ มมาแรง ส่งผลให้มีผปู ้ ระกอบการที่สนใจทําธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
สมุนไพรเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงประมาณ 5 ปี ที่ผา่ นมา แต่อย่างไรก็ดี ในช่วงก่อนที่จะเกิดกระแสความนิยมสมุนไพร
ขึ้นมานั้น มีบริ ษทั อยูเ่ พียงไม่กี่รายที่เริ่ มต้นดําเนินธุรกิจทางด้านนี้ จนกระทัง่ เป็ นผูน้ าํ ทางด้านผลิตภัณฑ์เสริ มความงามที่
ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ และสามารถสร้างตราสิ นค้าให้เป็ นที่ยอมรับของผูบ้ ริ โภค (http://mdit.pbru.ac.th/sme/Details/
SelfStudy /CaseStudyfrom ISMED /C007.doc) แต่สิ่งหนึ่งที่ผปู ้ ระกอบการหลายแห่งประสบปั ญหาคือการแข่งขันค่อนข้าง
สู งในเรื่ องส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ จึงทําให้ผูบ้ ริ โภคมีทางเลือกหรื อมีการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การจากสถาน
ประกอบการที่เห็นว่ามีความคุม้ ค่าได้ประโยชน์ และมีความพึงพอใจมากที่สุด หากผูป้ ระกอบการมองเห็นถึงความสําคัญ
ของปัญหาก็ตอ้ งคิดวิธีการตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคโดยคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ และสร้างความแตกต่างเหนือ
คู่แข่ง
ดังนั้น เพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคที่มาใช้บริ การจากร้านค้าสวัสดิ การกรมวิทยา ศาสตร์ การแพทย์ ผูศ้ ึกษาจึงสนใจ ศึกษาความคิดเห็นของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อร้านค้าสวัสดิการกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ซึ่งปฏิบตั ิงานอยูใ่ นกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์เพื่อให้ผบู ้ ริ หารนําผลการ ศึกษาที่ได้มาเป็ นแนวทางในการ
ปรับปรุ งด้านส่ วนประสมทางการตลาดให้มีประสิ ทธิภาพและให้สอดคล้องกับความต้องการของผูบ้ ริ โภคในปั จจุบนั
มากที่สุด
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อร้านค้าสวัสดิการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
2. เพื่อเปรี ย บเที ย บความคิ ด เห็ น ที่ มีต่ อร้ า นค้าสวัสดิ การกรมวิ ทยาศาสตร์ ก ารแพทย์ของผูบ้ ริ โ ภค
จํา แนกตามลักษณะส่ ว นบุ คคล
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สมมุติฐานของการวิจยั
ความคิ ด เห็ น ที่ มี ต่ อ ร้ า นค้า สวัส ดิ ก ารกรมวิ ท ยาศาสตร์ ข องผู บ้ ริ โภค
จํา แนกตามลัก ษณะ
ส่วนบุคคล แตกต่างกัน
1. ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ลูกค้าที่มาใช้บริ การที่ร้านค้าสวัสดิการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
2. กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ งนี้ คื อ ลู ก ค้า ที่ ม าใช้ บ ริ การที่ ร้ า นค้า สวัส ดิ ก ารของ
กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ เลือกเป็ นกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 132 คน ตามตารางกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ
Krejcie และ Morgan (1970, p.608)
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามที่สร้างขึ้นโดยมีข้ นั ตอนตามลําดับดังนี้
1. การศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2. การจัดทําโครงสร้ างของแบบสอบถาม ให้มีเนื้ อหาครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้ งนี้
แบบสอบถามมี 2 ส่วน คือ
ส่ วนที่หนึ่ง ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา ตําแหน่งงาน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ส่ วนที่สอง ความคิ ดเห็ นที่ มี ต่ อร้ านค้าสวัสดิ การด้านต่ าง ๆ แบ่ งออกเป็ น 7
ด้าน คื อ ด้านผลิ ตภัณฑ์
ด้านราคา ด้ านช่ องทางการจั ดจําหน่ าย ด้ านการส่ งเสริ มการตลาด ด้ านบุ คลากร ด้ านสร้ างและการนํ าเสนอลักษณะ
ทางกายภาพและด้านกระบวนการให้บริ การจํานวน 30 ข้อ ลักษณะของแบบสอบถามถามเป็นมาตราส่ วนประมาณค่า5ระดับของลิเคิร์ท
(Likert)
3. นําแบบสอบถามที่สร้างขึ้นให้อาจารย์ที่ปรึ กษาการค้นคว้าอิสระของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ได้ตรวจสอบความสอดคล้องของเนื้อหา กับจุดประสงค์ของการวิจยั เป็ นการศึกษาความเที่ยงตรง (validity) ของ
แบบสอบถาม แล้วนํามาปรับปรุ งแก้ไข เพื่อให้คาํ ถามชัดเจนสามารถสื่ อความหมายได้ตรงประเด็นและเหมาะสม
ยิง่ ขึ้น
4. นําแบบสอบถามไปทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่าง ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั จํานวน 27 ชุด
ข้อมูลดังกล่าวมาหาความเชื่อมัน่ (reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้สูตรสัมประสิ ทธ์แอลฟา ของครอนบัค
(Cronbach’s Alpha Coefficient)
วิธีการรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนินการเก็บข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถามให้กบั กลุ่มลูกค้าที่มา
ใช้บ ริ การที่ ร้ า นค้า สวัส ดิ ก ารกรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ ที่ เ ป็ นกลุ่ ม ตัว อย่ า ง จํา นวน 132 คน ให้ ต อบ
แบบสอบถาม และขอรับแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง
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การวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถาม จะนํามาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ทุกชุดและ นํามาลง
รหัส ประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป หาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ
F-test ดังนี้
1. วิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม โดยใช้ความถี่และร้อยละ
2. วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจลาออกจากงานก่อนเกษียณอายุของพนักงานโดยใช้ค่าเฉลี่ย
( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
3. เปรี ยบเที ยบค่าเฉลี่ย ( X ) ของคะแนนความคิดเห็ นที่มีต่อร้ านค้าสวัสดิ การกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ของผูบ้ ริ โภค จําแนกตามลักษณะส่วนบุคคลโดยใช้ t-test และ F-test
4. เปรี ยบเทียบพหุ คูณเพื่อทดสอบค่าเฉลี่ย ( X ) ของคะแนนความคิดเห็นที่มีต่อร้านค้าสวัสดิ การ
กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ของผูบ้ ริ โภค จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของ Least Significant Difference
(LSD)
สรุปผลการวิจยั
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความคิดเห็นของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อร้านค้าสวัสดิการกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์
สามารถสรุ ปได้ ดังนี้
1. ข้ อมูลส่ วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผูบ้ ริ โภคที่ ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง ร้ อยละ 53.79 อายุ 30-39 ปี ร้ อยละ 38.64
รองลงมา อายุ 20-29 ปี ร้อยละ 37.88 สถานภาพสมรส ร้อยละ 64.39 รองลงมา โสด ร้อยละ 27.28 การศึกษาปริ ญญาตรี
ร้อยละ81.82 รองลงมา ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี 10.61 อาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 64.39 รองลงมา พนักงานบริ ษทั
ร้อยละ 17.42 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000-20,000 บาท ร้อยละ 49.24 รองลงมา ตํ่ากว่า 10,000 บาท ร้อยละ 21.21
2. วิ เคราะห์ ค่ าเฉลี่ ย ( X ) ของความคิ ด เห็ นของผู้ บริ โภคที่ มี ต่ อร้ านค้ าสวั สดิ การกรมวิ ทยาศาสตร์ การแพทย์ จําแนกตามลักษณะส่ วนบุคคล
ผูบ้ ริ โภคมี ความคิ ดเห็ นต่ อร้ านค้าสวัสดิ การกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก
( X = 3.56) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน ดังนี้
ด้ านผลิตภัณฑ์ และบริการ
ผูบ้ ริ โภค มีความคิดเห็นโดยรวม อยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.14) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่าอยูใ่ น
ั ฑ์มีคุณภาพปลอดภัย
ระดับมากที่สุด ( X = 4.50) จํานวน 1 รายการ คือ บรรจุภณ
ซึ่งสอดคล้องกับผูบ้ ริ โภคที่มีการศึกษาสู งกว่าปริ ญญาตรี
ด้ านราคา
ผูบ้ ริ โภค มีความคิดเห็นโดยรวม อยูใ่ นระดับปานกลาง ( X = 3.32) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่าอยู่
ในระดับมาก ( X = 3.86) จํานวน 1 รายการ คือ สิ นค้าราคาเหมาะสม
ซึ่งสอดคล้องกับเพศชาย และเพศหญิง อายุ 20 – 29 ปี และอายุ 40 ปี ขึ้นไป ทุกสถานภาพ สมรส ทุก
ระดับการศึกษา ทุกอาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนตํ่ากว่า 10,000-20,000 บาท และมากกว่า 30,000 บาท
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ด้ านช่ องทางการจัดจําหน่ าย/สถานที่
ผูบ้ ริ โภค มีความคิดเห็นโดยรวม อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.94) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่าอยูใ่ น
ระดับมาก ( X = 3.85 - 4.03) ทุกรายการ 5 อันดับแรก คือ
1. การจัดวางสิ นค้าแยกประเภทชัดเจน
2. จัดแสดงสิ นค้าตามงานนิทรรศการ
3. สถานที่ต้ งั เหมาะสมและปลอดภัย
4. สะดวกในการเดินทางมาใช้บริ การ
5. หยิบสิ นค้าสะดวกและหาได้ง่าย
ซึ่ งสอดคล้องกับเพศชาย และเพศหญิง ทุกระดับอายุ และทุกสถานภาพสมรส การศึกษาปริ ญญาตรี
และสู งกว่าปริ ญญาตรี อาชี พข้าราชการ/รั ฐวิสาหกิ จ พนักงานบริ ษทั และธุ รกิ จส่ วนตัว รายได้เฉลี่ยต่ อเดื อน
10,000 – 20,000 บาท และมากกว่า 30,000 บาท
ด้ านการส่ งเสริมการตลาด
ผูบ้ ริ โภค มีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.90) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า อยู่ใน
ระดับมาก ( X = 4.35) จํานวน 1 รายการ คือ มีการลดราคาสิ นค้าถ้าเป็ นเจ้าหน้าที่ในกรมฯ
ซึ่ งสอดคล้องกับเพศชาย และเพศหญิ ง อายุ 40ปี ขึ้ นไป สถานภาพสมรส การศึ กษาปริ ญญาตรี อาชี พ
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ พนักงานบริ ษทั รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000 – 20,000 บาท
ด้ านพนักงาน
ผูบ้ ริ โภคมีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.88) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า อยูใ่ น
ระดับมาก ( X = 3.84 - 4.02) จํานวน 6 รายการ 5 อันดับแรก คือ
1. พนักงานมีความสุภาพ มารยาทดี
2. พนักงานมีภาพลักษณ์ในการให้บริ การที่ดี เช่น ให้บริ การทุกระดับชั้น
3. พนักงานแสดงความนับถือและให้เกียรติลูกค้า
4. พนักงานยินดีให้บริ การอย่างเต็มใจ
5. พนักงานสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ ว
ซึ่งสอดคล้องกับเพศหญิง อายุ 20 – 29 ปี สถานภาพโสด การศึกษาปริ ญญาตรี อาชีพนิสิต/นักศึกษา และ
พนักงานบริ ษทั รายได้เฉลี่ยต่อเดือนตํ่ากว่า 10,000 บาท และ 10,000 – 20,000 บาท
ด้ านการสร้ างและการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ
ผู ้บ ริ โภคมี ค วามคิ ด เห็ น โดยรวม อยู่ ใ นระดับ ปานกลาง ( X =
2.68) เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น
รายข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับปานกลาง ( X = 3.03) จํานวน 1 รายการ คือ มีป้ายบอกทางไปร้านค้าอย่างชัดเจน
ซึ่ งสอดคล้องกับเพศชาย และเพศหญิง ทุกระดับอายุ ทุกสถานภาพสมรส ทุกระดับการศึกษา อาชี พ
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ พนักงานบริ ษทั และธุรกิจส่วนตัว และทุกระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
กระบวนการให้ บริการ
ผู บ้ ริ โภค มี ค วามคิ ด เห็ น โดยรวม อยู่ ใ นระดับ ปานกลาง ( X =
3.04) เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น
รายข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.95) จํานวน 1 รายการ คือ มีการบริ การเป็ นลําดับผูม้ าก่อนหลัง
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ซึ่งสอดคล้องกับเพศชาย และเพศหญิง ทุกระดับอายุ สถานภาพโสด ทุกระดับการศึกษา ทุกอาชีพ และ
ทุกระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
3. เปรียบเทียบค่ าเฉลี่ย ( X ) ของความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่ อร้ านค้ าสวัสดิการกรม- วิทยาศาสตร์
การแพทย์ จําแนกตามตามสถานภาพส่ วนบุคคล
ผลการเปรี ยบเที ย บค่ า เฉลี่ ย ( X ) ความคิ ด เห็ น ของผู ้บ ริ โภคที่ มี ต่ อ ร้ า นค้า สวัส ดิ ก าร
กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ จําแนกตามตามสถานภาพส่ วนบุคคล พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีอายุ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ต่างกัน มีความคิดเห็นในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน
ดังนี้
ด้ านผลิตภัณฑ์ และบริการ
ผูบ้ ริ โภคที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็ น
รายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 3 รายการ คือ
1. ตรา/ยีห่ อ้ ผลิตภัณฑ์มีชื่อเสี ยง
2. ผลิตภัณฑ์ตรงความต้องการ
3. มีผลิตภัณฑ์ให้เลือกหลายชนิด
และแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ 0.01 จํานวน 3 รายการ คือ
1. มีฉลากผลิตภัณฑ์กาํ กับ
2. คุณภาพของผลิตภัณฑ์
3. บรรจุภณ
ั ฑ์มีคุณภาพปลอดภัย
ผูบ้ ริ โภคที่มีสถานภาพสมรสต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 3 รายการ คือ
1. มีผลิตภัณฑ์ให้เลือกหลายชนิด
2. บรรจุภณ
ั ฑ์มีคุณภาพปลอดภัย
3. การรับประกันเปลี่ยนสิ นค้าที่มีปัญหา
ผูบ้ ริ โภคที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ มีผลิตภัณฑ์ให้
เลือกหลายชนิด
และแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 2 รายการ คือ
1. มีฉลากผลิตภัณฑ์กาํ กับ
2. คุณภาพของผลิตภัณฑ์
ผูบ้ ริ โ ภคที่ มี อาชี พ ต่ า งกัน มี ค วามคิ ด เห็ น โดยรวมไม่ แ ตกต่ า งกัน อย่า งมี นัย สําคัญ ทางสถิ ติ เมื่ อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ คุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์
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ผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 4 รายการ
คือ
1. ผลิตภัณฑ์ตรงความต้องการ
2. มีผลิตภัณฑ์ให้เลือกหลายชนิด
3. มีฉลากผลิตภัณฑ์กาํ กับ
4. คุณภาพของผลิตภัณฑ์
และแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ บรรจุภณ
ั ฑ์มีคุณภาพปลอดภัย
ด้ านราคา
ผูบ้ ริ โภคเพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ สิ นค้าทุกชนิด
มีป้ายราคาชัดเจน
ผูบ้ ริ โภคที่มีอายุต่างกันมีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 2 รายการ คือ
1. สิ นค้าทุกชนิดมีป้ายราคาชัดเจน
2. สิ นค้าราคาเหมาะสม
ผูบ้ ริ โภคมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันมีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 รายการ สิ นค้าทุก
ชนิดมีป้ายราคาชัดเจน
ด้ านช่ องทางการจัดจําหน่ าย/สถานที่
ผูบ้ ริ โภคที่เป็ นเพศชายและเพศหญิง มีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ สิ นค้าทุก
ชนิดมีป้ายราคาชัดเจน
ผู ้ บ ริ โภคที่ มี อ ายุ ต่ า งกั น มี ค วามคิ ด เห็ น โดยรวมแตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ
ที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ
คือ มีช่องทางเดินภายในร้านสะดวก
และแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ 0.01 จํานวน 3 รายการ คือ
1. การจัดวางสิ นค้าแยกประเภทชัดเจน
2. หยิบสิ นค้าสะดวกและหาได้ง่าย
3. บริ เวณภายในร้านสะอาด
ผูบ้ ริ โภคที่มีสถานภาพสมรสต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ การจัดวางสิ นค้าแยก
ประเภทชัดเจน
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ผูบ้ ริ โภคที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ
คือ การจัดวางสิ นค้าแยกประเภทชัดเจน
ผู ้ บ ริ โภคที่ มี อาชี พต่ า งกั น มี ค วามคิ ด เห็ น โดยรวมแตกต่ างกั น อย่ า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ
ที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ การ
จัดวางสิ นค้าแยกประเภทชัดเจน
ผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 3
รายการ คือ
1. การจัดวางสิ นค้าแยกประเภทชัดเจน
2. บริ เวณภายในร้านสะอาด
3. หยิบสิ นค้าสะดวกและหาได้ง่าย
ด้ านการส่ งเสริมการตลาด
ผูบ้ ริ โภคที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือมีการลดราคา
สิ นค้าถ้าเป็ นเจ้าหน้าที่ในกรม
ผูบ้ ริ โภคที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ
ได้รับการจูงใจจากสื่ อโทรทัศน์ วิทยุ หรื อสื่ อสิ่ งพิมพ์ต่างๆ
และแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ มีการลดราคาสิ นค้าถ้าเป็ น
เจ้าหน้าที่ในกรมฯ
ผูบ้ ริ โภคที่มีอาชี พต่างกัน มีความคิดเห็ นโดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่ อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ มีการลดราคา
สิ นค้าถ้าเป็ นเจ้าหน้าที่ในกรมฯ
ผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกรายการ คือ
1. มีการลดราคาสิ นค้าถ้าเป็ นเจ้าหน้าที่ในกรมฯ
2. ได้รับการจูงใจจากสื่ อโทรทัศน์ วิทยุ หรื อสื่ อสิ่ งพิมพ์ต่างๆ
ด้ านพนักงาน
ผู ้ บ ริ โภคที่ มี อ ายุ ต่ า งกั น มี ค วามคิ ด เห็ น โดยรวมไม่ แ ตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือพนักงานมีความ
กระตือรื อร้นในการให้บริ การ
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ผูบ้ ริ โภคที่มีสถานภาพสมรสต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ พนักงาน
ยิม้ แย้มแจ่มใสและเข้าใจความต้องการของลูกค้า
และแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ พนักงานมีความกระตือรื อร้น
ในการให้บริ การ
ผูบ้ ริ โภคที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 2 รายการ คือ
1. พนักงานมีความกระตือรื อร้นในการให้บริ การ
2. พนักงานมีภาพลักษณ์ในการให้บริ การที่ดี เช่น ให้บริ การทุกระดับชั้น
ผูบ้ ริ โภคที่มีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 2 รายการ คือ
1. พนักงานมีความกระตือรื อร้นในการให้บริ การ
2. พนักงานมีภาพลักษณ์ในการให้บริ การที่ดี เช่น ให้บริ การทุกระดับชั้น
ผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 2 รายการ
คือ
1. พนักงานมีความกระตือรื อร้นในการให้บริ การ
2. พนักงานมีความสุ ภาพ มารยาทดี
อภิปรายผล

การวิจยั เรื่ องความคิดเห็นของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อร้านค้าสวัสดิการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้นาํ ข้อมูล
นํามาอภิปรายผลดังนี้
1. ข้ อมูลส่ วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผูท้ ี่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 53.79 อายุ 30-39 ปี ร้อยละ 38.64 รองลงมา อายุ
20-29 ปี ร้อยละ 37.88 สถานภาพสมรส ร้อยละ 64.39 รองลงมาโสด ร้อยละ 27.28 การศึกษาปริ ญญาตรี ร้อยละ81.82
รองลงมา ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี 10.61 อาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 64.39 รองลงมาพนักงานบริ ษทั ร้อยละ 17.42
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000-20,000 บาท ร้อยละ 49.24 รองลงมาตํ่ากว่า 10,000 บาท ร้อยละ 21.21
2. วิ เ คราะห์ ค่ าเฉลี่ ย ( X ) ของความคิ ด เห็ น ของผู้ บริ โภคที่ มี ต่ อร้ านค้ าสวั ส ดิ ก ารกรม
วิทยาศาสตร์ การแพทย์ จําแนกตามลักษณะส่ วนบุคคล
ผู ้ บ ริ โภคมี ความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกั บ ที่ มี ต่ อร้ านค้ า สวั ส ดิ การกรมวิ ทยาศาสตร์ การแพทย์
ในภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก (X = 3.76) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน ดังนี้
ด้ านผลิตภัณฑ์ และบริการ
ผูบ้ ริ โภค มีความคิดเห็นโดยรวม อยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.14) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่าอยูใ่ น
ั ฑ์มีคุณภาพปลอดภัย
ระดับมากที่สุด ( X = 4.50) รายการ บรรจุภณ
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ด้ านราคา
ผูบ้ ริ โภค มีความคิดเห็นโดยรวม อยูใ่ นระดับปานกลาง ( X = 3.32) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่าอยูใ่ น
ระดับมาก ( X = 3.86) รายการ สิ นค้าราคาเหมาะสม
ด้ านช่ องทางการจัดจําหน่ าย/สถานที่
ผูบ้ ริ โภค มีความคิดเห็นโดยรวม อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.96) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่าอยูใ่ น
ระดับมาก ( X = 3.85 - 4.03) ทุกรายการ คือ การจัดวางสิ นค้าแยกประเภทชัดเจน จัดแสดงสิ นค้าตามงานนิทรรศการ
สถานที่ต้ งั เหมาะสมและปลอดภัย สะดวกในการเดินทางมาใช้บริ การ หยิบสิ นค้าสะดวกและหาได้ง่าย มีช่องทางเดิน
ภายในร้านสะดวก และบริ เวณภายในร้านสะอาด
ด้ านการส่ งเสริมการตลาด
ผูบ้ ริ โภค มีความคิดเห็นโดยรวม อยูใ่ นระดับมาก( X = 3.90) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับ
มาก ( X = 4.35) รายการ มีการลดราคาสิ นค้าถ้าเป็ นเจ้าหน้าที่ในกรมฯ
ด้ านพนักงาน
ผูบ้ ริ โภคมีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.88) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า อยูใ่ น
ระดับมาก ( X = 3.84 - 4.02) 6 รายการ คือ พนักงานมีความสุ ภาพ มารยาทดี พนักงานมีภาพลักษณ์ในการให้บริ การ
ที่ดี เช่น ให้บริ การทุกระดับชั้น พนักงานยินดีให้บริ การอย่างเต็มใจ พนักงานแสดงความนับถือและให้เกียรติลูกค้า
พนักงานสามารถตอบสนองต่ อความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ ว พนักงานยิ้มแย้มแจ่ มใสและเข้าใจความ
ต้องการของลูกค้า
ด้ านการสร้ างและการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ
2.68) เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น
ผู ้บ ริ โภคมี ค วามคิ ด เห็ น โดยรวม อยู่ ใ นระดับ ปานกลาง ( X =
รายข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับปานกลาง ( X = 3.03) รายการ มีป้ายบอกทางไปร้านค้าอย่างชัดเจน
กระบวนการให้ บริการ
ผู บ้ ริ โภค มี ค วามคิ ด เห็ น โดยรวม อยู่ ใ นระดับ ปานกลาง ( X =
3.04) เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น
รายข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.95) รายการ มีการบริ การเป็ นลําดับผูม้ าก่อนหลัง
3. เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ( X ) ของความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อร้ านค้ าสวัสดิการกรม- วิทยาศาสตร์
การแพทย์ จําแนกตามตามสภาพส่ วนบุคคล
ผลการเปรี ยบเที ย บค่ า เฉลี่ ย ( X ) ความคิ ด เห็ น ของผู ้บ ริ โภคที่ มี ต่ อ ร้ า นค้า สวัส ดิ ก าร
กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ จําแนกตามตามสภาพส่ วนบุคคล พบว่า ผูบ้ ริ โภคเพศชายและเพศหญิงค่าเฉลี่ยความ
คิดเห็นในภาพรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน ดังนี้
ด้ านผลิตภัณฑ์ และบริการ
ผูบ้ ริ โภคที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็ น
รายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือ ตรา/ยี่หอ้ ผลิตภัณฑ์มีชื่อเสี ยง ผลิตภัณฑ์ตรงความ
ต้องการ และมีผลิตภัณฑ์ให้เลือกหลายชนิด และแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ 0.01 คือ มีฉลากผลิตภัณฑ์กาํ กับ
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ และบรรจุภณ
ั ฑ์มีคุณภาพปลอดภัย ผูบ้ ริ โภคที่มีสถานภาพต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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คือ มีผลิตภัณฑ์ให้เลือกหลายชนิด บรรจุภณ
ั ฑ์มีคุณภาพปลอดภัย และการรับประกันเปลี่ยนสิ นค้าที่มีปัญหา ผูบ้ ริ โภคที่
มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 รายการ มี ผลิตภัณฑ์ให้เลือกหลายชนิ ด และแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 คือ มีฉลากผลิตภัณฑ์กาํ กับ และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ผูบ้ ริ โภคที่มีระดับรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 คือ ผลิตภัณฑ์ตรงความต้องการมีผลิตภัณฑ์ให้เลือกหลายชนิด มีฉลาก
ผลิตภัณฑ์กาํ กับ และ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ และแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ
คือ รายการบรรจุภณ
ั ฑ์มีคุณภาพปลอดภัย
ด้ านราคา
ผูบ้ ริ โภคเพศชายและเพศหญิ ง มี ความคิด เห็ นโดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติที่
ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ
รายการสิ นค้าทุกชนิดมีป้ายราคาชัดเจน ผูบ้ ริ โภคมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันมีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01 จํานวน 1 รายการ คือ รายการสิ นค้าทุกชนิดมีป้ายราคาชัดเจน
ซึ่ งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ชลธิ ชา แก้วสว่าง (2548) ศึ กษาเรื่ อง พฤติ กรรมผูบ้ ริ โภคในการใช้
เครื่ องสําอางสมุนไพร: กรณี ศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มา พบว่า
1. ผูบ้ ริ โภคโดยส่ วนใหญ่นิยมเลือกใช้เครื่ องสําอางสมุนไพรเป็ นครี มบํารุ งหน้า ชนิ ดของเครื่ อง สําอาง
สมุนไพร ได้แก่ ขมิ้น ลักษณะคุณสมบัติจากสรรพคุณของสมุนไพร ข้อพิจารณาในการใช้คือ มีสถาบันวิจยั รับรอง ผูท้ ี่
มีอิทธิพลในการตัดสิ นใจซื้อคือ เพื่อน จะซื้อ เมื่อผลิตภัณฑ์ที่ใช้หมด นิยมซื้ อที่เคาน์เตอร์ในห้างสรรพสิ นค้า ปริ มาณ
การซื้ อจํานวน 1 ชิ้น และใช้เครื่ องสําอางสมุนไพรวันละ 2 ครั้ง นิยมใช้กบั บริ เวณผิวหน้า และเมื่อใช้แล้วมีความรู ้สึก
พึงพอใจปานกลาง
2. พฤติกรรมการใช้เครื่ องสําอางสมุนไพรกับส่วนประสมทางการตลาดมีผลสรุ ปดังนี้
2.1 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ที่มีต่อพฤติกรรมการเลือกใช้เครื่ อง สําอางสมุนไพร โดย
ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่พิจารณาคุณภาพของเครื่ องสําอาง รองลงมา ได้แก่
ด้านส่วนผสมของผลิตภัณฑ์และความสวยงามของบรรจุภณ
ั ฑ์ตามลําดับ
2.2 ด้านราคา ปั จจัยส่ วนผสมทางการตลาดด้านราคามีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้เครื่ อง สําอางสมุนไพร โดย
ภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า พิจารณาจากการที่เครื่ อง สําอางมีให้เลือกหลายราคามากที่สุด รองลงมา
ได้แก่ ราคาถูกกว่าเครื่ องสําอางประเภทอื่น และการลดราคาตามลําดับ
2.3 ด้านช่ องทางการจัดจําหน่ าย ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านช่ องทางการจัดจําหน่ าย
มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้เครื่ องสําอางสมุนไพรโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า โดยส่ วนใหญ่
พิจารณาจากความสะดวกในการเดิ นทาง รองลงมาได้แก่ ด้านสภาพ แวดล้อมของร้ านจําหน่ าย และที่ต้ งั ของร้ านจําหน่ าย
ตามลําดับ
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2.4 ด้านการส่ งเสริ มการขาย ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านการส่ งเสริ มการขายมีผลต่อพฤติกรรม การ
เลือกใช้เครื่ องสําอางสมุนไพร โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ส่ วนใหญ่พิจารณาจากการ
โฆษณามากที่สุด รองลงมาได้แก่ การประชาสัมพันธ์ การส่ งเสริ มการขาย ตามลําดับ
3. ปั ญหาในการใช้เครื่ องสําอางสมุ นไพรของผู บ้ ริ โภคในเขตอําเภอเมื อง จังหวัดนครราชสี มา
(1) เครื่ องสําอางสมุนไพรใช้ไม่ได้ผลตามที่ได้อา้ งสรรพคุณไว้ (2) สี กลิ่น และ บรรจุภณ
ั ฑ์ไม่ดึงดูดความสนใจ
(3) ไม่กาํ หนดวันที่ผลิต หมดอายุ ส่ วนผสมและวิธีใช้ให้ชดั เจน (4) บางชนิดมีราคาแพงเกินไป (5) สถานที่จาํ หน่ายมีนอ้ ย
(6) การโฆษณามีนอ้ ย (7) การส่ งเสริ มการขายมีนอ้ ย และไม่ดีเท่าที่ควร (8) พนักงานไม่แนะนําผลิตภัณฑ์ (9) ควรมี
จําหน่ายในห้างสรรพสิ นค้า (10) ควรบอกสรรพคุณให้ชดั เจน
ซึ่ งสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของธี ระศักดิ์ เพชรสิ งห์ (2546) ศึกษาเรื่ อง กลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพร
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี พบว่า
1. ผูป้ ระกอบการผลิ ตภัณฑ์สมุ นไพรมี ความเห็ นเกี่ ย วกับ ปั จจัยที่ มี ผลต่ อความสําเร็ จในการ
ดําเนินงานร้านค้าโดยรวมมีผลกระทบอยูใ่ นระดับไม่แน่ใจ แต่เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านจุดแข็งและด้าน
โอกาส ผูป้ ระกอบการมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับเห็นด้วย ว่าปั จจัยด้านจุดแข็งและด้านโอกาสมีผลต่อความสําเร็ จใน
การดําเนิ นงาน ส่ วนในด้านจุ ดอ่อนและด้านอุปสรรค ผูป้ ระกอบการมี ความคิ ดเห็ นอยู่ในระดับไม่แน่ ใจ และมี
ความเห็นว่าคู่แข่งทางธุ รกิจที่สําคัญมากที่สุดคือผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีตราสิ นค้าที่ผลิตภายในประเทศ นอกจากนี้
ผูป้ ระกอบการมีความเห็นว่าการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดโดยรวมมีความสําคัญมีความสัมพันธ์ต่อความสําเร็ จในธุรกิจ
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่ากลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านการส่ งเสริ มการตลาด
ผูป้ ระกอบการให้ความสําคัญในระดับมาก ส่ วนด้านช่องทางการจัดจําหน่ายผูป้ ระกอบการให้ความสําคัญอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง
2. ผูป้ ระกอบการมีสิ่งจู งใจทางการตลาดที่ใช้ในผลิตภัณฑ์สมุนไพร สําหรั บผูท้ ี่เคยใช้และไม่เคยใช้
ผลิ ตภัณฑ์สมุ นไพร โดยรวมมี ความคิ ดเห็ นอยู่ในระดับเห็ นด้วย เมื่ อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่าด้านผลิ ตภัณฑ์
ด้านราคา และด้านการส่ งเสริ มการตลาดมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย ส่ วนด้านช่ องทางการจัดจําหน่ายมีความ
คิดเห็นอยูใ่ นระดับไม่แน่ใจ ส่ วนใหญ่ผบู ้ ริ โภคซื้ อผลิตภัณฑ์นาํ ไปใช้เอง สาเหตุที่ตดั สิ นใจเลือกซื้อเพราะผลิตภัณฑ์ที่
เป็ นภูมิปัญญาพื้นบ้านไทย รู ้จกั ผลิตภัณฑ์จากการแนะนําของเพื่อน นิ ยมเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์ที่โรงพยาบาลเจ้าพระยา
อภัยภูเบศรในวันหยุดสุ ดสัปดาห์ประมาณ 1-2 ชิ้นในการซื้ อแต่ละครั้ง ผลิตภัณฑ์ที่ผบู ้ ริ โภคสนใจในกลุ่มยารักษาโรค
ทัว่ ไปจากสมุนไพร คือ ตระไคร้หอม กลุ่มยารักษาโรคจากสมุนไพรบรรจุแคปซูล คือแคปซูลฟ้าทะลายโจร กลุ่มชาชง
รั กษาโรคจากสมุ นไพร คื อชาชงดอกคําฝอย กลุ่ มเครื่ องสําอางผสมสมุ นไพร คื อครี มล้างหน้ามะขาม AHA จาก
ธรรมชาติ กลุ่มเครื่ องสําอางผสมสมุนไพรในรู ปแบบสบู่ คือสบู่ใสแตงกวา และกลุ่มเครื่ องดื่ มจากสมุนไพร คือ นํ้า
มะตูม นํ้าตะไคร้ นํ้าใบเตย ส่ วนความคิดเห็นของผูท้ ี่ไม่เคยใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
โดยรวมเป็ นรายด้านพบว่าด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และด้านการส่ งเสริ มการตลาด มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับไม่แน่ ใจ ส่ วนใหญ่ซ้ื อผลิตภัณฑ์นาํ ไปเป็ นของฝาก/ของกํานัล สาเหตุที่ตดั สิ นใจซื้ อเพราะเป็ น
ผลิตภัณฑ์ที่เป็ นภูมิปัญญาพื้นบ้านไทย ส่ วนใหญ่รู้จกั ผลิตภัณฑ์เป็ นครั้งแรก มีการซื้อผลิตภัณฑ์ในวันหยุดสุ ดสัปดาห์
ประมาณ 1-2 ชิ้น และถ้าต้องการซื้อผลิตภัณฑ์ในภายหลังจะหาซื้อจากร้านค้าสมุนไพรทัว่ ไป
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3. ผูป้ ระกอบการและผูเ้ คยใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาดโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเมื่อพิจารณารายด้านทั้ง 4 ด้าน
คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และด้านการส่ งเสริ มการตลาด ทุกด้านแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
โดยสรุ ปโรงพยาบาลควรมีบทบาทในการส่ งเสริ มการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรทั้งในโรงพยาบาลและมี
การขยายออกสู่ ชุมชนให้มากยิ่งขึ้น เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรแบบครบวงจร ซึ่ งจะนําไปสู่ การ
พึ่งพาตนเองในการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรต่อไปในอนาคต
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ (2546, หน้า 53) ได้ให้ความหมายของ ราคา (price) หมายถึง จํานวนเงินหรื อสิ่ ง
อื่นๆ ที่มีความจําเป็ นต้องจ่ายเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ หรื อหมายถึงคุณค่าผลิตภัณฑ์ในรู ปตัวเงิน ราคาเป็ น P ตัวที่สองที่
เกิดขึ้นถัดจาก product ราคา เป็ นต้นทุน (cost) ของลูกค้า ผูบ้ ริ โภคจะเปรี ยบเทียบระหว่างคุณค่า (value) ของผลิตภัณฑ์กบั
ราคา (price) ของผลิตภัณฑ์น้ นั ถ้าคุณค่าสู งกว่าราคา ผูบ้ ริ โภคก็จะตัดสิ นใจซื้ อ ดังนั้น ผูก้ าํ หนดกลยุทธ์ดา้ นราคาต้อง
คํานึงถึง
1. คุณค่าที่รับรู ้ (perceived value) ในสายตาของลูกค้า ซึ่ งต้องพิจารณาการยอมรับของลูกค้าในคุณค่าของ
ผลิตภัณฑ์วา่ สูงกว่าราคาผลิตภัณฑ์น้ นั
2. ต้นทุนสิ นค้าและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
3. การแข่งขันปั จจัยอื่นๆ
4. กลยุทธ์ดา้ นราคา
ด้ านช่ องทางการจัดจําหน่ าย/สถานที่
ผูบ้ ริ โภคที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการคือ รายการมี
ช่องทางเดินภายในร้านสะดวก และแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ 0.01 คือ การจัดวางสิ นค้าแยกประเภท
ชัดเจน หยิบสิ นค้าสะดวกและหาได้ง่าย และ บริ เวณภายในร้านสะอาด ผูบ้ ริ โภคที่มีสถานภาพต่างกัน มีความคิดเห็น
โดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คื อ การจัดวางสิ นค้าแยกประเภทชัดเจน ผูบ้ ริ โ ภคที่มีร ะดับการศึ กษาต่ างกัน
มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า แตกต่าง
กันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ การจัดวางสิ นค้าแยกประเภทชัดเจนผูบ้ ริ โภคที่มี
อาชี พต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ การจัดวางสิ นค้าแยกประเภทชัดเจน ผูบ้ ริ โภคที่
มีระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 คือ การจัดวางสิ นค้าแยกประเภท
ชัดเจน บริ เวณภายในร้านสะอาดและหยิบสิ นค้าสะดวกและหาได้ง่าย
ด้ านการส่ งเสริมการตลาด
ผูบ้ ริ โภคที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ มีการลดราคา
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สิ นค้าถ้าเป็ นเจ้าหน้าที่ในกรม ผูบ้ ริ โภคที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จํานวน 1 รายการ คือ ได้รับการจูงใจจากสื่ อโทรทัศน์ วิทยุ หรื อสื่ อสิ่ งพิมพ์ต่างๆ และแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือมีการลดราคาสิ นค้าถ้าเป็ นเจ้าหน้าที่ในกรมฯ ผูบ้ ริ โภคที่มีอาชีพต่างกัน
มีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ มีการลดราคาสิ นค้าถ้าเป็ นเจ้าหน้าที่ในกรมฯ ผูบ้ ริ โภคที่มี
ระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็ น
รายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 คือ มีการลดราคาสิ นค้าถ้าเป็ นเจ้าหน้าที่ในกรมฯ
และได้รับการจูงใจจากสื่ อโทรทัศน์ วิทยุ หรื อสื่ อสิ่ งพิมพ์ต่างๆ
ด้ านพนักงาน
ผูบ้ ริ โภคที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ รายการพนักงานมีความกระตือรื อร้นในการ
ให้บริ การ ผูบ้ ริ โภคที่มีสถานภาพต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ พนักงานยิ้มแย้มแจ่มใสและเข้าใจความ
ต้องการของลูกค้า และแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ พนักงานมีความกระตือรื อร้นใน
การให้บริ การ ผูบ้ ริ โภคที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 คือ พนักงานมีความกระตือรื อร้นในการ
ให้บริ การ และพนักงานมีภาพลักษณ์ในการให้บริ การที่ดี เช่น ให้บริ การทุกระดับชั้นผูบ้ ริ โภคที่มีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็น
โดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01 คือ พนักงานมีความกระตือรื อร้นในการให้บริ การ และ พนักงานมีภาพลักษณ์ในการให้บริ การที่ดี เช่น ให้บริ การทุก
ระดับชั้น บริ โภคที่มีระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ที่ระดับ
0.05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 คือ พนักงานมีความกระตือรื อร้นในการ
ให้บริ การ และพนักงานมีความสุ ภาพ
ข้ อเสนอแนะเพื่อการศึกษาครั้งต่ อไป
จากผลการวิจัยเรื่ อง ความคิดเห็ นของผูบ้ ริ โภคที่ มีต่อร้ านค้าสวัสดิ การกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ข้อมูลที่ ได้จากการวิจยั ครั้ งนี้ จะเป็ นข้อมูลพื้นฐานในการศึกษาความคิดเห็นของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อร้ านค้าสวัสดิ การ
กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ ผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะดังนี้
1.
ด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์ ควรมี ฉ ลากผลิ ต ภัณ ฑ์ก ํา กับ เพื่ อ ให้ ผู ้บริ โภคได้ศึ ก ษาวิ ธี ใ ช้ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์
ได้อย่างถูกต้อง
2. ด้านราคา ควรมีการกําหนดราคาให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ และตามสภาพเศรษฐกิจ และไม่ควรมี
ความผิดพลาดในการติดป้ายราคา
3. ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย/สถานที่ สามารถครอบคลุม และมีการกระจายสิ นค้าตามสถานที่ต่างๆ
ให้มากขึ้น รวมทั้งให้อยูใ่ กล้แหล่งสะดวกแก่ผซู ้ ้ือที่จะสามารถหาซื้อได้สะดวกรวดเร็ ว
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4. ด้านการส่งเสริ มการตลาด ควรมีการส่ งเสริ มการตลาด ทางสื่ อโทรทัศน์ วิทยุ หรื อสื่ อสิ่ งพิมพ์ต่าง ๆ
5. ด้านพนักงาน ควรมี การจัดอบรมพนักงานขายเพื่อให้มีความรู ้ ในตัวสิ นค้า และมี ความพร้ อมในการ
ให้บริ การ
6. ด้านการสร้ างและการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ควรมี การสร้ างหรื อตกแต่ งหน้าร้ าน
ให้ มี ล ัก ษณะสวยงามหรื อแตกต่ า งจากร้ า นค้า ที่ มี ก ารจํา หน่ า ยสิ นค้า ลั ก ษณะเดี ย วกั น เพื่ อ ให้ ผู ้บ ริ โภค
มีความต้องการเข้ามาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์
7. กระบวนการให้บริ การ ควรมีการนําเทคโนโลยีที่ทนั สมัยมาใช้บริ การ เช่น เครื่ องเก็บเงิน เครื่ อง-รู ดบัตรเครดิต
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการ เพื่อให้การบริ หารงานเกิดความสะดวกคล่องตัว มีความทันสมัย และเกิดความรวดเร็ ว
ในการให้บริ การ และเกิดประสิ ทธิภาพสูงสุ ด
ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
1. การวิจยั ครั้งเป็ นการศึกษาเฉพาะกลุ่มผูบ้ ริ โภค ในครั้งต่อไปควรศึกษาทัศนคติของกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ได้
ใช้เครื่ องสําอางสมุนไพร เพื่อเปรี ยบเทียบทัศนคติและพฤติ กรรมของผูบ้ ริ โภคที่ใช้เครื่ องสําอางสมุนไพรและไม่ใช้
เครื่ องสําอางสมุนไพร เพือ่ จะได้ทราบว่าทําไมจึงไม่ใช้เครื่ องสําอางสมุนไพร
2. ควรมีการศึกษากลุ่มตัวอย่างในต่างจังหวัดที่เป็ นเมืองใหญ่ ๆ หรื อ ตามศูนย์วิทยาศาสตร์ การแพทย์ 14 แห่ง
ทัว่ ประเทศ เพื่อประโยชน์ในการนําผลวิจยั มาใช้เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุ งแก้ไขคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ และ
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดของเครื่ องสําอางสมุนไพร
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บทคัดย่อ
การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการศูนย์พฒั นาครอบครัวในชุมชนตําบลบางโปรง อําเภอ
เมือง จังหวัดสมุทรปราการ และเพื่อศึกษาปั ญหาและข้อเสนอแนะในการดําเนินงานของโครงการ กลุ่มตัวอย่าง
เป็ นผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ 217 คน และเจ้าหน้าที่ผูร้ ั บผิดชอบโครงการ 36 คน การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้
แบบสอบถามแบบมาตราส่ วนประเมิ นค่า 2 ฉบับ การวิเคราะห์ขอ้ มูล ใช้ค่าความถี่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจยั พบว่า การประเมินโครงการศูนย์พฒั นาครอบครัวในชุ มชนตําบลบางโปรง อําเภอเมือง
จัง หวัด สมุ ท รปราการโดยกลุ่ ม เจ้า หน้า ที่ ผูร้ ั บ ผิ ด ชอบโครงการและผู เ้ ข้า ร่ ว มโครงการ โดยภาพรวมมี ผ ล
การประเมิ นอยู่ในระดับปานกลาง เรี ยงตามลําดับดังนี้ ด้านผลการดําเนิ นงาน ด้านสภาพแวดล้อมหรื อบริ บท
ด้านกระบวนการ และด้านปั จจัยเบื้องต้น เมื่อพิจารณาเป็ นรายกลุ่ม พบว่า ในกลุ่มเจ้าหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบโครงการ
ผลการประเมินมีความเหมาะสมและมีความสําเร็ จอยู่ในระดับมาก 1 ด้าน คือ ด้านผลการดําเนิ นงาน และอยู่ใน
ระดับปานกลาง 3 ด้าน คือ ด้านกระบวนการ ด้านปั จจัยเบื้องต้น และด้านสภาพแวดล้อมหรื อบริ บท ตามลําดับ
ส่ วนกลุ่มผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ ผลการประเมินมีความเหมาะสมและมีความสําเร็ จอยูใ่ นระดับมาก 1 ด้าน คือ ด้าน
สภาพแวดล้อมหรื อบริ บท และอยูใ่ นระดับปานกลาง 3 ด้าน คือ ด้านปั จจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ และด้านผล
การดําเนินงาน ตามลําดับ ในส่ วนของปั ญหาและข้อเสนอแนะกลุ่มเจ้าหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบโครงการมีความคิดเห็น
ว่าปั ญหาคือ การได้รับงบประมาณจากรัฐบาลน้อยมาก การเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารยังไม่เพียงพอ ข้อเสนอแนะ คือ
ควรดําเนิ นงานอย่างต่อเนื่ องและกลุ่มผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ มี ความคิดเห็นว่าปั ญหาคือ ประชาชนยังไม่ ทราบถึง
วัตถุประสงค์ของโครงการ เนื่ องจากการประชาสัมพันธ์ยงั ไม่ทวั่ ถึ ง ประชาชนบางส่ วนยังไม่มีโอกาสเข้าร่ วม
กิจกรรม เพราะงบประมาณไม่เพียงพอ ประชาชนไม่ค่อยให้ความร่ วมมือ ข้อเสนอแนะคือควรประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชน ทราบถึงวัตถุประสงค์และเป้ าหมายของโครงการให้มากขึ้น รัฐบาลควรจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ
เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่ วมอย่างทัว่ ถึง ควรมีการสํารวจถึงปั ญหาก่อนการวางแผนการ เพื่อให้ตอบสนองตาม
ความต้องการของประชาชน และช่วยลดปั ญหาในครอบครัวอย่างแท้จริ ง

*
**

บทความนี้เป็ นส่ วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการโครงการและการประเมินโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
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Abstract
The objectives of the research were to evaluate the family development center in community
project, Bangprong Tambon, Mueang Disitrict, Samutprakarn Province, and to study the problems and
suggestions for running the project. The sample was composed of 217 participants in the project and 36
personnel who were responsible for the project. The data were collected by rating scale questionnaires and
were analyzed by frequency, percentage, mean, and standard deviation.
The results of the research revealed that the community development projects run by the Family
Development Center, Bangprong Tambon, Mueang District, Samutprakarn Province were evaluated at
average in all aspects, which were product, context, process and input orderly. Evaluation of individual group
of the sample concerning the personnel suitability and success was high in one aspect, i.e. product , and average
in three aspects : process, input and context. Problems and suggestions were as follows:- according to the
personnel opinions, the problems were the lease of government budget and the insufficiency of spreading
information. The suggestion was that the project should be continuous. Concerning the people’s view about
problem, it was found that the subjects in the study had the opinion that the people did not know the objectives
of the project because the public relations were not thoroughly conducted; in addition, some people had no
chance to take part in activities because of the insufficiency of budget; and lack of participants’ cooperation..
The suggestions were as follows:-more public relations should be created for people to know the objectives and
targets of the project, the government should provide enough budget for people to take part thoroughly, and a
survey of the problem before planning in order to find out about the people’s need should be conducted to
actually reduce the family problems.
ความนํา
สภาพปั ญหาสังคมสังคมไทยในปั จจุบนั ส่ งผลกระทบต่อความมัน่ คงของครอบครั วและนําไปสู่
ปั ญหาของสังคมต่างๆ มากมาย หากครอบครัวไม่เข้มแข็ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งปั ญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับครอบครั ว
ซึ่ งเป็ นปั ญหาหลักที่ ส่งผลกระทบต่ อการพัฒนาประเทศ จึ งริ เริ่ มให้จัด ทําโครงการพัฒนาสถาบันครอบครั ว
เพื่อเสริ มสร้างครอบครัวเข้มแข็ง และบทบาทของครอบครั วและชุมชน ตามนโยบายเร่ งด่วนของรัฐบาล ซึ่ งได้
กําหนดนโยบายในการบริ หารประเทศ การส่ งเสริ มการสร้างสถาบันครอบครัวให้อบอุ่นและเข้มแข็ง เป็ นหน่วย
พื้นฐานในการฟื้ นฟูเศรษฐกิ จและการสร้ างภู มิ คุม้ กันให้แก่ สมาชิ กทุ กวัยในครอบครั วจากปั ญหาสังคม จึ ง มี
การสํารวจลักษณะครอบครั วผาสุ กทั้งประเทศในปี 2542 มี ครอบครัวเพียง 4.8 ล้านครอบครัว จาก 7.5 ล้าน
ครัวเรื อนที่สํารวจทั้งหมด หรื อคิดเป็ นร้อยละ 63.38 ที่มีสมาชิ กพ่อ แม่ และลูก อยู่พร้ อมหน้ากัน ส่ วนที่เหลือ
พบว่ามีเด็กถูกทอดทิ้งอยู่ 1.6 แสนครัวเรื อน มีเด็กกําพร้า 2.6 แสนครัวเรื อน มีเด็กพิการอยู่ 3.8 แสนครัวเรื อน และ
มี เด็กตํ่ากว่า 15 ปี ไม่ ได้อาศัยอยู่กับพ่อแม่ จํานวน 8.3 แสนครั ว เรื อน (สถิ ติสวัสดิ การสังคมและงาน
ประชาสงเคราะห์, 2542, หน้า 19-20)
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ตําบลบางโปรงก็เป็ นชุ มชนที่ ประสบปั ญหาความอ่อนแอของสถาบันครอบครั ว จากสถานการณ์
ดังกล่าว ส่ งผลให้ผูน้ าํ ชุมชนและประชาชนในตําบลมีความตื่นตัวค่อนข้างมาก มีความพร้อมที่จะมีส่วนร่ วม
ในการรั บผิดชอบของชุ มชนของตนเองมากขึ้น ประกอบกับองค์การบริ หารส่ วนตําบลบางโปรง ได้ถูกคัดเลือก
จากสํานักงานกิ จการสตรี และสถาบันครอบครั ว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์ ให้เป็ น
องค์การบริ หารส่ วนตําบลนําร่ องของจังหวัดสมุทรปราการ ในการจัดตั้งศูนย์พฒั นาครอบครัวในชุมชนประจํา
ตําบล ซึ่ งปั จจุบนั ได้เริ่ มดําเนินการไปได้ในระดับหนึ่งแล้ว โดยงบประมาณขององค์การบริ หารส่ วนตําบล และ
ถ้าหากโครงการนี้ ได้รับการสนับสนุ นต่อเนื่ อง จะมีผลทําให้คุณภาพชี วิตของคนไทยในตําบลบางโปรง อําเภอ
เมือง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อแก้ไขปั ญหาต่างๆ ของสังคมได้อย่างยัง่ ยืนและสอดคล้องกับแนวทาง การพัฒนา
ชุมชนตามแนวพระราชดําริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั “ครอบครัวมัน่ คง ชุมชนเข้มแข็ง”
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพือ่ ประเมินโครงการศูนย์พฒั นาครอบครัวในชุมชนตําบลบางโปรง อําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรปราการ โดยใช้รูปแบบซิปป์ (CIPP MODEL) ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านสภาพแวดล้อมหรื อบริ บท ด้านปัจจัย
เบื้องต้น ด้านกระบวนการ และด้านผลการดําเนินงาน
2. เพือ่ ศึกษาปั ญหา และข้อเสนอแนะในการดําเนินงานของโครงการศูนย์พฒั นาครอบครัวในชุมชน
ตําบลบางโปรง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
ขอบเขตของการวิจยั
ขอบเขตด้ านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย
1.ประชาชนผูเ้ ข้าร่ วมโครงการศูนย์พฒั นาครอบครั วในชุ มชนตําบลบางโปรง องค์การบริ หาร
ส่ วนตําบลบางโปรง อําเภอเมื อง จังหวัด สมุ ทรปราการ จํานวน 104 ครอบครั ว ได้มาโดยวิธีสุ่มอย่างง่าย
ซึ่งกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางสําเร็ จรู ปของเครจซี และ มอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970, p. 607610) ได้กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นประชาชน จํานวน 217 คน
2.คณะทํางาน คณะที่ปรึ กษา รวมทั้งคณะผูช้ ่ วยคณะทํางาน เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบโครงการศูนย์
พัฒนาครอบครัวในชุมชนตําบลบางโปรง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ได้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 36 คน
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ เป็ นแบบสอบถามที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น 2 ชุด คือ แบบสอบถามกลุ่ม
ผูป้ ระเมินโครงการ คือ กลุ่มเจ้าหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบโครงการและกลุ่มประชาชนผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ แบ่งเป็ น 3 ตอน
ทั้ง 2 ชุด ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานสภาพทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามและเป็ นแบบสํารวจ
รายการ (check list) ในด้านเพศ สถานภาพการสมรส อายุ อาชีพ ตําแหน่ง ระดับการศึกษา และรายได้
ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามการประเมินการดําเนินงานโครงการศูนย์พฒั นาครอบครัวในชุมชนตําบล
บางโปรง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ เป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ ตามแบบของ
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ลิเคอร์ ท (Likert, 1932 อ้างถึงในบุญชม ศรี สะอาด, 2545 หน้า 166) คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
โดยประเมินโครงการจํานวน 4 ด้าน ตามรู ปแบบซิปป์ (CIPP Model) คือ
1. การประเมินด้านสภาพแวดล้อมหรื อบริ บท (context evaluation)
2. การประเมินด้านปั จจัยเบื้องต้น (input evaluation)
3. การประเมินด้านกระบวนการ (process evaluation)
4. การประเมินผลการดําเนินงาน (product evaluation)
ตอนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามปลายเปิ ด เพื่อให้ผตู ้ อบแบบสอบถามเสนอปั ญหาและข้อเสนอแนะใน
การปฏิ บัติ ง านโครงการศู น ย์พ ฒ
ั นาครอบครั ว ในชุ ม ชนตํา บลบางโปรง อํา เภอเมื อ ง จัง หวัด สมุ ท รปราการ
ตามกรอบแนวคิดทั้ง 4 องค์ประกอบ คือ ด้านสภาพแวดล้อมหรื อบริ บท ด้านปั จจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ
และด้านผลการดําเนินงาน
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. ขอหนังสื อรั บรอง และแนะนําตัวผูว้ ิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีถึงองค์การบริ หาร
ส่วนตําบลบางโปรงและประชาชนในพื้นที่ เพื่อขอความร่ วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
2. ผูว้ ิจยั เดินทางไปแจกแบบสอบถามและเก็บรวบรวมคําตอบด้วยตนเอง พร้อมทั้งสัมภาษณ์
เพิม่ เติมบางกรณี ที่ไม่ชดั เจนด้านปัญหาและข้อเสนอแนะ
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิ เ คราะห์ ขอ้ มู ลที่ ไ ด้จ ากการตอบแบบสอบถามจะดําเนิ นการวิ เ คราะห์ข อ้ มู ล โดยใช้เ ครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์โปรแกรมสําเร็ จรู ป มีข้นั ตอนในการวิเคราะห์ ดังนี้
1. วิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามโดยใช้ค่าความถี่ และค่าร้อยละ
2. วิเคราะห์ขอ้ มูลการประเมินโครงการรู ปแบบซิ ปป์ (CIPP Model) 4 ด้าน ซึ่งเป็ นมาตราส่ วน
ประมาณค่า โดยหาค่าเฉลี่ย  และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ผูศ้ ึกษาได้แปลค่าตามเกณฑ์ของ Likert Scale
(บุญชม ศรี สะอาด, 2545, หน้า 166) ดังนี้
4.50 – 5.00
หมายความว่า ระดับการดําเนินงาน/ความสําเร็ จ/ความเหมาะสม “มากที่สุด”
3.50 – 4.49
หมายความว่า ระดับการดําเนินงาน/ความสําเร็ จ/ความเหมาะสม “มาก”
2.50 – 3.49
หมายความว่า ระดับการดําเนินงาน/ความสําเร็ จ/ความเหมาะสม “ปานกลาง”
1.50 – 2.49
หมายความว่า ระดับการดําเนินงาน/ความสําเร็ จ/ความเหมาะสม “น้อย”
1.00 – 1.49
หมายความว่า ระดับการดําเนินงาน/ความสําเร็ จ/ความเหมาะสม “น้อยที่สุด”
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สรุปผลการวิจยั
1. สถานภาพส่ วนบุคคล
กลุ่มเจ้าหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบโครงการ ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่า สถานภาพทัว่ ไปของกลุ่ม
ตัว อย่า ง คื อ เจ้า หน้าที่ ผู ร้ ั บ ผิด ชอบโครงการ กลุ่ ม ตัว อย่า งส่ ว นใหญ่ เ ป็ นเพศหญิ ง กลุ่ ม ตัว อย่า งส่ ว นใหญ่ มี
สถานภาพสมรส มากที่สุด รองลงมาสถานภาพโสด กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีอายุระหว่าง 41-50 ปี มากที่สุด
รองลงมามีอายุระหว่าง 31-40 ปี กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นพนักงานจ้าง มากที่สุด รองลงมาเป็ นปฏิบตั ิงานอยูใ่ น
ตําแหน่ งคณะกรรมการศูนย์พฒั นาครอบครั วในชุ มชน กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/
ปวช. หรื อเทียบเท่ามากที่สุด รองลงมา จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีรายได้
เฉลี่ยระหว่าง 5,000–10,000 บาท มากที่สุด รองลงมามีรายได้เฉลี่ยระหว่าง 10,001–20,000 บาท
กลุ่มประชาชนผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่า สถานภาพทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการศึกษาจากการเก็บตัวอย่างข้อมูลของประชาชนผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ มีสถานภาพโสด มากที่สุด รองลงมาสถานภาพสมรส กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีอายุมีอายุ
ระหว่าง 31-40 ปี มากที่สุด รองลงมามีอายุระหว่าง 41-50 ปี กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ประกอบอาชี พรั บจ้าง
มากที่ สุด รองลงมาประกอบอาชี พค้าขาย กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี หรื อเที ยบเท่า
มากที่สุด รองลงมาจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/ปวช. หรื อเทียบเท่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีรายได้ระหว่าง
10,001– 20,000 บาท มากที่สุด รองลงมา มีรายได้ระหว่าง 5,000–10,000 บาท
2. การประเมินผลโครงการศู นย์ พฒ
ั นาครอบครัวในชุมชน
2.1 การประเมิ น โครงการภาพรวม พบว่า ผลการประเมิ น แต่ ล ะด้านของกลุ่ ม เจ้าหน้า ที่
ผูร้ ับผิดชอบโครงการและประชาชนผูเ้ ข้าร่ วมโครงการต่อการประเมินโครงการศูนย์พฒั นาครอบครัวในชุ มชน
ตําบลบางโปรง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โดยภาพรวมผลการประเมินมีความเหมาะสมและความสําเร็ จอยูใ่ น
ระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย=3.42) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับปานกลางทุกด้าน
ระหว่าง 3.38-3.48 โดยเรี ยงตามลําดับดังนี้ ด้านผลผลิต ด้านสภาพแวดล้อมหรื อบริ บท ด้านกระบวนการ และด้านปั จจัย
เบื้องต้น ตามลําดับ
จําแนกตามกลุ่มผูป้ ระเมิน พบว่า ในกลุ่มเจ้าหน้าที่ผูร้ ับผิดชอบโครงการ ผลการประเมินมีความเหมาะสม
และความสําเร็ จอยูใ่ นระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย =3.36) และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านกระบวนการ ด้าน
ปั จจัยเบื้องต้น ด้านสภาพแวดล้อมหรื อบริ บท มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับปานกลาง ระหว่าง 3.25-3.36 ส่ วนด้าน
ผลการดําเนินงาน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.52) และกลุ่มผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ ผลการประเมินมี
ความเหมาะสมและความสําเร็ จอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย =3.48) และ เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้าน
ปั จจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ และด้านผลการดําเนินงาน มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับปานกลาง ระหว่าง 3.273.46 ส่ วนด้านสภาพแวดล้อม มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย =3.57)
3. ปัญหา และข้ อเสนอแนะในการดําเนินงานโครงการศูนย์ พฒ
ั นาครอบครัวในชุ มชน ตําบลบางโปรง
อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
ปั ญหาตามความคิดเห็นของกลุ่มเจ้าหน้าที่ ผูร้ ั บผิดชอบในการดําเนิ นงานโครงการศูนย์พฒั นา
ครอบครัวในชุมชน ตําบลบางโปรง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ที่พบมากที่สุด ได้แก่ โครงการได้รับ
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งบประมาณจากรัฐบาลน้อยมาก
ข้อเสนอแนะของกลุ่มเจ้าหน้าที่ ผูร้ ั บผิดชอบโครงการในการดําเนิ นงานโครงการศูนย์พฒั นา
ครอบครัวในชุมชนตําบลบางโปรง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ที่พบมากที่สุด ได้แก่ รัฐบาลควรดําเนิน
โครงการอย่างต่อเนื่อง เพือ่ แก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างแท้จริ ง
ปั ญหาตามความคิดเห็นของกลุ่มประชาชนผูเ้ ข้าร่ วมโครงการในการดําเนินงานโครงการศูนย์
พัฒนาครอบครั วในชุมชนตําบลบางโปรง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ที่พบมากที่ สุด ได้แก่ ประชาชน
บางส่ วนยังไม่ทราบถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ เนื่องจากการประชาสัมพันธ์โครงการยังไม่ทวั่ ถึง
ั นา
ข้อเสนอแนะของกลุ่ ม ประชาชนผูเ้ ข้า ร่ ว มโครงการในการดําเนิ น งานโครงการศูน ย์พ ฒ
ครอบครัวในชุมชน ตําบลบางโปรง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ที่พบมากที่สุด ได้แก่ ควรประชาสัมพันธ์
โครงการให้ประชาชนทราบถึงวัตถุประสงค์และเข้าใจเป้าหมายในการดําเนินโครงการมากยิง่ ขึ้น
อภิปรายผล
การประเมินโครงการศูนย์พฒั นาครอบครัวในชุมชน มีประเด็นที่สาํ คัญแก่การอภิปรายผลได้ดงั นี้
1. การประเมินโครงการศูนย์พฒั นาครอบครั วในชุมชน ผลการวิจยั ครั้งนี้ พบว่า กลุ่มเจ้าหน้าที่
ผูร้ ั บผิดชอบโครงการและประชาชนผูเ้ ข้าร่ วมโครงการในภาพรวมทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านสภาพแวดล้อม
2. ด้า นปั จ จัย เบื้ อ งต้น 3.ด้า นกระบวนการ 4.ด้า นผลการดําเนิ น งาน พบว่ า การดําเนิ น งานมี ความเหมาะสม
และมีความสําเร็ จอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย=3.42) เนื่องจากประชาชนได้รับประโยชน์จากการดําเนิ นงาน
ในการแก้ปัญหาครอบครัวอย่างไม่ทวั่ ถึง ซึ่ งสาเหตุจากการได้รับงบประมาณไม่เพียงพอและรัฐบาลควรสร้ าง
ความเข้าใจให้กับประชาชนทราบถึ งวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างชัดเจน เพื่อให้ประชาชนมี ส่วนร่ วมใน
การดําเนิ นกิ จกรรมต่ างๆ ซึ่ งคณะกรรมการยังไม่ ทราบถึงปั ญหาที่ แท้จริ งของประชาชน อันเนื่ องมาจากไม่ มี
การสํารวจถึ งปั ญ หาก่ อนการวางแผนการดําเนิ นงานและขาดการประชาสัม พันธ์ ใ นการรั บ รู ้ ข่า วสาร ทํา ให้
ประชาชนไม่ให้ความร่ วมมือในการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับปัญหาในครอบครัวเท่าที่ควร ซึ่งการบริ หารจัดการในชุมชน
ไม่ได้เกิดจากการบริ หารของผูน้ าํ ชุมชนแต่เพียงอย่างเดียว แต่ตอ้ งเกิดจากความร่ วมมือของคนในชุมชน ทั้งนี้ผนู ้ าํ
ชุมชนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องเข้าไปกระตุน้ และส่ งเสริ มพัฒนาศักยภาพแก่ประชาชนในชุมชน เพื่อปรับปรุ ง
การดําเนิ นงานและควบคุมการปฏิบตั ิงานให้ดาํ เนิ นไปสู่ เป้ าหมายตามวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ โสภณ สุ วรรณวงศ์ (2536, หน้า 106)ได้ศึกษาเรื่ อง การประเมินโครงการศูนย์
วิชาการเขต สํานักงานการศึกษากรุ งเทพมหานคร ระหว่างปี 2530–2534 ผลการวิจยั พบว่า คณะกรรมการศูนย์
วิชาการเขต และครู หวั หน้ากลุ่มประสบการณ์มี ความคิดเห็นว่า เนื้อหาหลักการและจุดมุ่งหมายของศูนย์วิชาการ
เขตมีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง ทรั พยากรที่ ใช้ในโครงการศูนย์วิช าการเขต ได้แก่ บุคลากร วัสดุ
อุ ป กรณ์ และงบประมาณมี เ พีย งพออยู่ใ นระดับ ปานกลาง การดําเนิ น งานเรื่ อ งวิ ช าการ กิ จ กรรมการพัฒ นา
บุคลากร การประเมินผล และการวิจยั มีปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับปานกลาง
2. การประเมินโครงการเป็ นรายด้าน
2.1 ด้านสภาพแวดล้อมหรื อบริ บท ผลการประเมิน พบว่า กลุ่มเจ้าหน้าที่ ผูร้ ั บผิดชอบโครงการ
มี ความเหมาะสมอยู่ใ นระดับปานกลาง เนื่ อ งจากมี เ ป้ า หมายในการดําเนิ นโครงการมี ส่ว นช่ ว ยแก้ไ ขปั ญ หา
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ครอบครั วได้ ส่ วนกลุ่มผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เพราะว่า สามารถช่วยเสริ มสร้ าง
ครอบครั วให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น และโครงการฯได้ให้ประโยชน์แก่ ประชาชนในชุ มชน จึ งเป็ นผลทําให้
โครงการบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายในการดําเนิ นโครงการสามารถช่วยแก้ไขปั ญหาครอบครั วได้อย่าง
ชัดเจน ส่ วนผลกระทบที่ มีต่อโครงการ คือ เจ้าหน้าที่มีส่วนร่ วมในการวางแผนการดําเนิ นโครงการ เนื่ องจาก
เจ้าหน้ายังขาดความรู ้ความสามารถในการวางแผนและเวลาในการทํางานน้อย เพราะว่า เจ้าหน้าที่มีงานประจําที่
ต้องรับผิดชอบอยูแ่ ล้ว ซึ่งสอดคล้องกับผลการของ วรยุทธ กิตติอุดม (2550, หน้า 5-6) ได้การศึกษาเรื่ องชุมชนสุ ข
สันต์พฒ
ั นาเขตคลองสามวา ผลการวิ จัยพบว่า กระบวนการเรี ย นรู ้ ในการพัฒนาความเข้ม แข็งของชุ ม ชนใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก การมีส่วนร่ วมของชุ มชน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และการพัฒนาชุ มชนเข้มแข็ง
ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
2.2 ด้านปั จจัยเบื้องต้น ผลการประเมิน พบว่า กลุ่มเจ้าหน้าที่ผูร้ ับผิดชอบโครงการและกลุ่ม
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับปานกลาง พบว่า สถานที่ต้ งั ในการดําเนินงาน ตามโครงการเป็ น
ส่ วนสําคัญและการกําหนดวิธีการบริ หารจัดการมีความเหมาะสมต่อการทํากิจกรรมต่างๆ แต่ควรที่จะปรับปรุ งใน
ด้านบุคลากรที่รับผิดชอบโครงการ ยังไม่มีความเหมาะสมเท่าที่ควร ควรมีการประสานความร่ วมมือในการดําเนิน
โครงการเพื่อให้เกิดผลอย่างจริ งจัง สอดคล้องกับผลงานของศรี พนั ธุ์ ทิมพงศ์ (2540, หน้า 156-158) ได้ศึกษา
การ ปฏิบตั ิงานของอาสาสมัครโครงการพัฒนาครอบครัว ปี พ.ศ.2539 : กรณี ศึกษาจังหวัดพิษณุโลก การวิจยั
ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณโดยใช้แบบสอบถามกลุ่มประชากร ซึ่ งเป็ นอาสาสมัครที่ผ่านการฝึ กอบรมโครงการ
พัฒนาครอบครัวของจังหวัดพิษณุโลก เมื่อปี พ.ศ.2539 ผลการวิจยั พบว่า 1) อายุและการสนับสนุนของเจ้าหน้าที่
ที่ ต่างกัน ไม่มีผลต่อการปฏิ บตั ิ งานของอาสาสมัครโครงการพัฒนาครอบครั ว ในระดับที่ ต่างกัน 2) ปั ญหา
อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบตั ิงานของอาสาสมัครโครงการพัฒนาครอบครัว 2.1 ปั ญหา อุปสรรคใน
การปฏิ บัติ ง านเกี่ ย วกับการปฏิ บัติ ตามบทบาทหน้าที่ ได้แก่ ผูป้ กครองไม่ เชื่ อถื ออาสาสมัคร ปั ญหาเกี่ ย วกับ
การสนับสนุ นของเจ้าหน้าที่ ได้แก่ เจ้าหน้าที่เข้าไปเยี่ยมกลุ่มน้อยครั้ ง และขาดการประสานงานเพื่อเข้าไปเยี่ยม
กลุ่มในคราวเดี ยวกัน ปั ญหาเกี่ ยวกับการสนับสนุ นของผูน้ าํ ชุ มชน/กลุ่มองค์กรได้แก่ คณะกรรมการหมู่บา้ นให้
ความสําคัญของการวางแผนด้านโครงสร้างพื้นฐานมากกว่าการวางแผนการพัฒนาคน
2.3 ด้านกระบวนการ การประเมิน พบว่า กลุ่มเจ้าหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบโครงการและกลุ่มผูเ้ ข้าร่ วม
โครงการ มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับปานกลาง พบว่า คณะกรรมการได้ปฏิบตั ิงานร่ วมกับประชาชนโดยยึดหลัก
ประชาธิ ปไตยในการทํางาน คณะกรรมการได้ประสานงานร่ วมกับประชาชนในการบริ หารงานตามโครงการ
คณะกรรมการได้อุทิศเวลาในการปฏิบตั ิ งานตามโครงการ คณะกรรมการได้เปิ ดเผยข้อมู ลการปฏิ บตั ิ งานให้
ประชาชนรับทราบ ทําให้ประชาชนมีส่วนร่ วมสนับสนุนในการดําเนิ นงานของโครงการ ซึ่งสอดคล้องกับผลงาน
ของกลุ่มงานส่ งเสริ มและพัฒนาศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขตที่ 8 (2549, หน้า 235) ได้ทาํ การวิจยั
เรื่ องการนําโครงการปฏิบตั ิการแก้จนแบบเข้าถึงทุกครัวเรื อนสู่ การปฏิบตั ิ กรณี ศึกษา 7 จังหวัดในเขตพื้นที่ศูนย์
ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขตที่ 8 ผลการวิจยั พบว่า ปัจจัยที่เกี่ยวกับโครงการปฏิบตั ิการแก้จนฯ ในส่ วนที่
เกี่ยวกับทัศนคติที่มีต่อโครงการ การเตรี ยมความพร้อม กระบวนการทํางาน การสนับสนุนการปฏิบตั ิการแก้จน
แบบเข้าถึงทุกครัวเรื อน และการติดตามและรายงานผล พบว่า เจ้าหน้าที่พฒั นาชุมชนระดับจังหวัดและอําเภอมี
ความคิดเห็นในระดับปานกลาง โดยมีระดับความคิดเห็นสู งสุ ด คือ ด้านการเตรี ยมความพร้อมตามโครงการฯ
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รองลงมาคือ ด้านกระบวนการทํางาน/การปฏิ บตั ิการตามโครงการฯ ด้านทัศนคติ ที่มีต่อโครงการฯด้าน
การติดตามและรายงานผลการปฏิบตั ิการแก้จนฯ และด้านการสนับสนุนการปฏิบตั ิการฯ ตามลําดับ ปั จจัยเกี่ยวกับ
ผลการนําโครงการปฏิบตั ิการแก้จนฯ สู่ การปฏิบตั ิ พบว่าเจ้าหน้าที่พฒั นาชุ มชนระดับจังหวัดและอําเภอมี
ความคิดเห็นในระดับปานกลาง โดยมีระดับความคิดเห็นสู งสุ ด คือ ระดับการปฏิบตั ิ 4 ท. ของชุดปฏิบตั ิการแก้จน
รองลงมา คือ การจัดทําหรื อการปรับปรุ งแผนชุ มชน ผลการปฏิบตั ิตามโครงการฯ และการดําเนินงานศูนย์
ปฏิบตั ิการแก้จนฯตามลําดับ และยังสอดคล้องกับผลงานของ จิระศักดิ์สุดเจริ ญ. (2548,หน้า 87) ได้ทาํ การศึกษา
การประเมินผลความสําเร็ จในการบริ หารงานของศูนย์ประสานงานขององค์กรชุมชนตําบล (ศอช.ต.) ตําบลหัน
ตะเภา อําเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ผลการวิจยั ครั้งนี้ พบว่า ปั ญหาการบริ หารงานศูนย์ประสานงาน
องค์ชุมชนตําบล (ศอช.ต.) ก่อให้เกิดกระบวนการเรี ยนรู ้จากกระบวนการจัดเวทีประชาคมร่ วมกันของกรรมการ
ศูนย์ประสานงานองค์ชุมชนตําบล (ศอช.ต.) ตําบลหันตะเภา และเป็ นแนวทางแก้ไขปั ญหาในเรื่ องของการบริ หาร
เพื่อมาปรับปรุ งภารกิจ การพัฒนาความสามารถของเจ้าหน้าที่ศูนย์ให้เหมาะสม และเกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดกับ
การดําเนินงานต่อไปในอนาคต
2.4 ด้ า นผลการดํา เนิ น งาน การประเมิ น พบว่ า กลุ่ ม เจ้า หน้ า ที่ ผู ้รั บ ผิ ด ชอบโครงการมี
ความสําเร็ จและพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ส่ วนผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง พบว่า
โครงการที่ดาํ เนินการอยูม่ ีผลดีต่อประชาชน แต่โครงการยังไม่ประสบความสําเร็ จในการแก้ไข ปั ญหาครอบครัว
เท่าที่ควร ดังนั้น ควรเปิ ดโ อกาสและส่ งเสริ มให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วมในเรื่ องการดําเนินงานด้านต่างๆ ให้
กว้างขวางมากยิง่ ขึ้น โ ดยให้มีสวนร่ วมตั้งแต่ร่วมคิดร่ วมตัดสิ นใจ และรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และ
การให้ชุมชนเข้ามามีส่ วนร่ วมในการวางแผนการดําเนิ นงานของโ ครงการ ซึ่ งสอดคล้องกับผลงานของ สํานัก
ส่งเสริ มสุขภาพ (2540, หน้า บทคัดย่อ) ได้ทาํ การศึกษาการศึกษาผลการวิจยั และแนวทางการสร้างเสริ มครอบครัว
ที่ พึ ง ประสงค์ข องไทย ผลการวิ จัย พบว่ า การศึ ก ษาคุ ณ ลัก ษณะของครอบครั ว ที่ พึ ง ประสงค์จ ากหน่ ว ยงาน
ซึ่งรับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาสถาบันครอบครัวและคุณภาพชีวิตของคนไทย
3. ปั ญ หา และข้อ เสนอแนะในการดํา เนิ น งานโครงการศู น ย์พ ฒ
ั นาครอบครั ว ในชุ ม ชนตํา บล
บางโปรง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
3.1 ปั ญหาที่พบมาก เรี ยงตามลําดับดังนี้ คือ
1. โครงการได้รับงบประมาณจากรัฐบาลน้อยมาก
2 . การเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารยังไม่เพียงพอ
3. ประชาชนบางส่ วนยังไม่ทราบถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ
4. ประชาชนบางส่วนไม่ได้รับโอกาสในการเข้าร่ วมกิจกรรม
3.2 ข้อเสนอแนะที่พบมาก เรี ยงตามลําดับดังนี้ คือ
1. รัฐบาลควรดําเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างแท้จริ ง
2. รัฐบาลควรเพิม่ งบประมาณเพื่อให้เพียงพอต่อการดําเนินโครงการ
3. ควรสร้างความเข้าใจให้ประชาชนทราบถึงวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างชัดเจน
4. ควรประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนทราบถึงวัตถุประสงค์และเข้าใจเป้ าหมาย
ในการดําเนินโครงการมากยิง่ ขึ้น
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5. รัฐบาลควรจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อการดําเนินโครงการ
ผลการวิจยั นี้ สอดคล้องกับผลงานของ จิระศักดิ์ สุ ดเจริ ญ. (2548,หน้า 87) ได้ทาํ การศึกษาเรื่ อง
การประเมินผลความสําเร็ จในการบริ หารงานของศูนย์ประสานงานขององค์กรชุ มชนตําบล (ศอช.ต.) ตําบล
หั น ตะเภา อํา เภอวัง น้อ ย จัง หวัด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ผลการวิ จัย ครั้ งนี้ พบว่ า ปั ญ หาการบริ หารงานศู น ย์
ประสานงานองค์ชุมชนตําบล (ศอช.ต.) ก่อให้เกิดกระบวนการเรี ยนรู ้จากกระบวนการจัดเวทีประชาคมร่ วมกัน
ของกรรมการศูนย์ประสานงานองค์ชุมชนตําบล (ศอช.ต.) ตําบลหันตะเภา และเป็ นแนวทางแก้ไขปั ญหาในเรื่ อง
ของการบริ ห ารเพื่ อ มาปรั บ ปรุ ง ภารกิ จ การพัฒ นาความสามารถของเจ้า หน้า ที่ ศู น ย์ใ ห้เ หมาะสม และเกิ ด
ประสิ ทธิภาพสู งสุดกับการดําเนินงานต่อไปในอนาคต
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช้
1. หน่วยงานรับผิดชอบในระดับนโยบาย ควรนําผลการวิจยั ในครั้งนี้ไปพิจารณา เพื่อกําหนด
แนวทางในการส่งเสริ มการดําเนินงานโครงการ ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็ นจริ ง
2. ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงวัตถุประสงค์ และขั้นตอนการดําเนินงานตาม
โครงการศูนย์พฒั นาครอบครัวในชุมชน ให้ประชาชนทราบอย่างทัว่ ถึง
3. ควรส่ งเสริ มให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์ สู งสุ ดตามเป้าหมายที่วางไว้
4. ควรมีการสํารวจถึงปั ญหาของประชาชนก่อนการวางแผน เพือ่ ให้โครงการตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนและช่วยลดปั ญหาในครอบครัวได้อย่างแท้จริ ง
5. ควรสนับสนุนงบประมาณโครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการทํางานต่อไป
ข้ อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรมีการทําวิจยั เชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาการประเมินโครงการศูนย์พฒั นาครอบครัวในชุมชน
โดยนํา ข้อ มู ล ที่ ใ ช้ใ นการศึ ก ษาวิ จัย ครั้ งนี้ ไปศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม หรื อศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม ในประเด็ น ผลกระทบหลัง
การดํา เนิ นงานตามโครงการศู น ย์พ ฒ
ั นาครอบครั ว ในชุ ม ชน เพื่อ ให้เ กิ ด ประโยชน์สู ง สุ ด ในการดําเนิ น งาน
โครงการฯ ต่อไป
ั นาครอบครั ว ในชุ ม ชนทุ ก ชุ ม ชนของในจัง หวัด
2. ควรวิ จัย ติ ด ตามผลโครงการศูน ย์พ ฒ
สมุทรปราการ
3.ควรทําการวิจยั เรื่ องปั ญหาครอบครัวของชุมชนในตําบลบางโปรง อําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรปราการ
4. ควรทําการวิจยั เรื่ องการเปลี่ยนแปลงทัศนะคติและค่านิยมของเยาวชนในตําบลบางโปรง
อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
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ความคิดเห็นต่ อการให้ บริการ “แบบบ้ านเพื่อประชาชน” ของผู้ใช้ บริการ
อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี*
Customers’ Opinions on “Housing Model for People” Service Provided in
Bangbuathong District, Nonthaburi Province
นายคุณภัทร เต็มพร้อม**
Mr. Khunnapat Temprom
บทคัดย่อ
การวิจยั เรื่ องนี้มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาความคิดเห็นต่อการให้บริ การ “แบบบ้านเพื่อประชาชน” ของ
ผูใ้ ช้บริ การ อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี และเพื่อเปรี ยบเทียบความคิดเห็นต่อการให้บริ การ “แบบบ้านเพื่อ
ประชาชน” ของผูใ้ ช้บริ การ จําแนกตามปัจจัยส่ วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างคือ ประชาชนที่มาติดต่อขอทราบแบบบ้าน
เพื่อประชาชน ในอําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี จํานวน 132 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความ
แปรปรวน
ผลการวิจยั พบว่า ผูใ้ ช้บริ การมีความคิดเห็นต่อการให้บริ การ “แบบบ้านเพื่อประชาชน” ในภาพรวม
อยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ผูใ้ ช้บริ การมีความคิดเห็นต่อการให้บริ การ อยู่ในระดับ
ปานกลางทุกด้าน โดยเรี ยงลําดับจากค่ามากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านสิ่ งที่สามารถจับต้องได้ ด้านความน่ าเชื่ อถือ
ด้านการตอบสนอง ด้านความแน่นอน ด้านความเอาใจใส่ ผูใ้ ช้บริ การ ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนน
ความคิดเห็นต่อการให้บริ การ “แบบบ้านเพื่อประชาชน” ของผูใ้ ช้บริ การ จําแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล พบว่า
ผูใ้ ช้บริ การที่มี อายุ ต่างกัน มี ความคิดเห็น ในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่ อ
พิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ผูใ้ ช้บริ การที่มี การรับรู ้ขอ้ มูลแบบ
บ้าน ต่างกัน มีความคิดเห็น ในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 และผูใ้ ช้บริ การที่มี แบบบ้านเหมาะสมกับ
พื้นที่ ๆ ที่มีอยูต่ ่างกัน มีความคิดเห็นในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณา
เป็ นรายข้อพบว่าแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05
Abstract
The objectives of this research were to study the opinions of customers on “house model for people”
service provided in Bangbuathong district, Nonthaburi province and to compare the opinions of customers
*
**

บทความการค้นคว้าอิสระ
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classified by personal factors. The sample included 132 customers. Questionnaires were used as a research tool.
Data were analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, and analysis of variance.
The research findings indicated that the mean score of overall opinion given by customers toward the
service was at median level. Analyzed in term of aspects, the mean scores of every opinion given to each aspect
were at median level, ranked in descending order as following: tangibility, reliability, attentiveness, response,
accuracy, and attention to customers. By comparing the mean scores of opinions based on personal factors, the
results indicated that customers in different perception of housing model had difference in overall opinion,
calculated at 0.01 statistically significant level. Comparing in aspects, customers had different overall opinions
on tangibility, response, accuracy, and attentiveness aspects, calculated at 0.01 level. With difference of age and
area of house, customers had difference in overall opinions, calculated at 0.05 levels. Comparing in aspects,
customers in different age had difference in overall opinions on both tangibility and attentiveness at 0.01 level.
ความนํา
ที่พกั อาศัยเป็ นปั จจัยหลักสําคัญอย่างหนึ่ งในปั จจัย 4 ซึ่ งถือเป็ นสิ่ งจําเป็ นที่สําคัญในการดํารงชี วิต
ของมนุ ษย์ ในปั จจุบนั ประเทศไทยยังมี ประชาชนจํานวนมากที่ ไม่มีที่อยู่อาศัยของตนเองรวมถึงมี ผูท้ ี่สูญเสี ย
ทรัพย์สินและที่อยู่อาศัยจากภัยธรรมชาติ ดังนั้นรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยได้เล็งเห็นความสําคัญของความ
ต้องการที่พกั อาศัยของประชาชนจึงได้มอบหมายให้กรมโยธาธิ การและผังเมือง ซึ่ งมีภารกิจเกี่ยวกับงานด้านการ
ผังเมืองระดับต่างๆ ด้านการโยธาธิ การในการออกแบบการก่อสร้าง การควบคุมการก่อสร้างอาคาร ดําเนิ นการ
และให้การสนับสนุนองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในด้านการพัฒนาเมือง พื้นที่และชนบทโดยกําหนดและกํากับ
ดูแลนโยบายการใช้ประโยชน์ที่ดิน ระบบการตั้งถิ่นฐาน และโครงสร้างพื้นฐานรวมทั้งการกําหนดคุณภาพ และ
มาตรฐานการก่อสร้างด้านสถาปั ตยกรรมวิศวกรรม และการผังเมืองเพื่อให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี เกิดมาตรฐาน
ความปลอดภัยแห่ งสาธารณชน ความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยของบ้านเมือง และสิ่ งปลูกสร้ างตามระบบการผัง
เมืองที่ดี อันจะนําไปสู่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ทําหน้าที่ดาํ เนินการออกแบบบ้านสําหรับโครงการ “แบบบ้านเพื่อ
ประชาชน” ของผูใ้ ช้บริ การ อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เพือ่ บรรเทาความเดือดร้อนจากการไม่มีที่อยูอ่ าศัย
โครงการ “แบบบ้านเพื่อประชาชน” เป็ นโครงการเพื่อยกระดับความเป็ นอยูท่ ี่ดีให้แก่ประชาชน และ
เปิ ดโอกาสให้ประชาชนทุกระดับตั้งแต่ผมู ้ ีรายได้นอ้ ยถึงผูม้ ีรายได้ระดับปานกลางที่มีที่ดินอยู่แล้ว ได้สร้างบ้าน
บนที่ดินของตนเอง โดยไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่ายในการจ้างสถาปนิ กวิศวกรออกแบบ ทั้งยังเป็ นบ้านที่มีความมัน่ คง
แข็งแรง และถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร กรมโยธาธิ การและผังเมือง กระทรวงมหาดไทยเป็ น
ผูด้ าํ เนินการออกแบบบ้านที่อยูอ่ าศัยและอาคารพาณิ ชย์ในรู ปแบบต่างๆ จํานวน 33 แบบ แบ่งเป็ น 5 ประเภท
คือ
1. แบบบ้าน “ไทยช่ วยไทย” เป็ นแบบบ้านสําหรั บผูป้ ระสบภัยต่าง ๆ และเป็ นแบบบ้านแบบ
ประหยัด โดยเน้นที่ความประหยัดและสามารถสร้างให้แล้วเสร็ จโดยเร็ วมีจาํ นวน 6 แบบ
2. แบบบ้าน “ไทยอนุรักษ์ไทย” เป็ นแบบบ้านที่เน้นศิลปวัฒนธรรมแสดงถึงความเป็ นไทยทั้ง 4 ภาค
จํานวน 4 แบบ
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3. แบบบ้านตึกแถว “ไทยอนุรักษ์ไทย” เป็ นแบบอาคารพาณิ ชย์ที่เน้นศิลปวัฒนธรรมแสดงถึงความ
เป็ นไทยทั้ง 4 ภาค มีแบบอาคารพาณิ ชย์ 2,3 และ 4 ชั้น จํานวน 12 แบบ
4. แบบบ้าน “ครอบครัวไทยเป็ นสุ ข” เป็ นแบบบ้านพักอาศัยที่พบเห็นทัว่ ไปตามหมู่บา้ นจัดสรร
ต่าง ๆ มีจาํ นวน 8 แบบ
5. แบบบ้าน “รวมนํ้าใจไทย” เป็ นแบบบ้านผูป้ ระสบภัยต่าง ๆ ที่ประหยัดและสามารถสร้างให้แล้ว
เสร็ จโดยเร็ ว จํานวน 3 แบบ
กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ออกแบบบ้านเริ่ มต้นจากราคาประมาณ 4 หมื่นบาท จนถึงแบบบ้าน
ราคา 2.7 ล้านบาท ในเนื้อที่ 24-50 ตารางเมตร โดยมีรายการประมาณราคา บัญชีแรงงาน ปริ มาณงาน ค่า
วัสดุ ค่าแรง และค่าก่อสร้ างไว้ให้เสร็ จ เพื่ออํานวยความสะดวก ประหยัดเงิน และเวลาสําหรับประชาชนที่
ต้องการจะปลูกบ้าน หรื ออาคารพาณิ ชย์ แต่ยงั ไม่มีแบบแปลนสามารถที่จะขอรั บแบบแปลนนี้ ไปดําเนิ นการ
ประกอบการยื่นขออนุ ญาตต่อหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ จากการออกแบบประชาชนทัว่ ไป
สามารถขอรับแบบได้ที่หน่วยงานท้องถิ่น เช่นกรุ งเทพมหานคร สํานักงานเขตทุกเขต ศาลากลางจังหวัด ที่ว่า
การอําเภอ องค์การบริ หารส่ วนตําบล ฯลฯ โดยผูข้ อรับแบบจะเสี ยค่าใช้จ่ายเฉพาะค่าถ่ายเอกสาร
โครงการ “แบบบ้านเพื่อประชาชน” เริ่ มเปิ ดตัวอย่างเป็ นทางการ เพื่อให้บริ การแก่ประชาชนทัว่ ไป
ในวันที่ 11 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2547 ที่หอประชุมทหารเรื อโดยมี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็ น
ประธานและจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์ รวมถึงการแจกหนังสื อและเอกสารแผ่นพับให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อการรั บรู ้ ขอ้ มูลข่าวสารโครงการ “แบบบ้านเพื่อประชาชน” ซึ่ งภายหลังจากงานเปิ ดตัวอย่างเป็ น
ทางการได้มีประชาชนสนใจติดต่อขอรับบริ การแบบแปลนบ้าน จากหน่ วยงานประชาสัมพันธ์ของกรมโยธาธิ
การและผังเมืองจํานวนพอสมควร เนื่องจากโครงการ “แบบบ้านเพื่อประชาชน” เป็ นโครงการใหม่ยงั ไม่เป็ นที่
รู ้จกั แพร่ หลาย และเพื่อที่จะให้ประชาชนทัว่ ไปได้รับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารโครงการ “แบบบ้านเพื่อประชาชน” เพิ่ม
มากขึ้น ผูศ้ ึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาความคิดเห็นต่อการให้บริ การ “แบบบ้านเพื่อประชาชน” ของผูใ้ ช้บริ การ
อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เพื่อศึกษาและนําผลการวิจยั มาปรั บปรุ งการประชาสัมพันธ์ โครงการ “แบบ
บ้านเพื่อประชาชน” ให้เป็ นที่รู้จกั แพร่ หลายมากขึ้นทั้งเพิ่มโอกาสและยกระดับความเป็ นอยูข่ องประชาชนให้มี
คุณภาพชีวิตการมีที่อยูอ่ าศัยที่ดีข้ นึ ต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นต่อการให้บริ การ “แบบบ้านเพื่อประชาชน” ของผูใ้ ช้บริ การ อําเภอบางบัว
ทอง จังหวัดนนทบุรี
2. เพื่อเปรี ยบเทียบความคิดเห็นต่อการให้บริ การ “แบบบ้านเพื่อประชาชน” ของผูใ้ ช้บริ การ จําแนก
ตามปัจจัยส่ วนบุคคล
สมมุติฐานของการวิจยั
ความคิดเห็นต่อการให้บริ การ “แบบบ้านเพื่อประชาชน” ของผูใ้ ช้บริ การ จําแนกตามปั จจัยส่ วน
บุคคล แตกต่างกัน
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ขอบเขตของการวิจยั
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ประชาชนที่มาติดต่อขอทราบแบบบ้านเพื่อประชาชน ในอําเภอ
บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ระหว่างเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน 2553จํานวน 200 คน เลือกเป็ นกลุ่มตัวอย่าง
โดยการสุ่ มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (purposive random sampling) และกําหนดกลุ่มตัวอย่างตามตารางกําหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie และ Morgan (1970, p. 608) ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 132 คน
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามที่สร้างขึ้นโดยมีข้ นั ตอนตามลําดับดังนี้
1. การศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจยั ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจยั ครั้งนี้
2.//การจัดทําโครงสร้างของแบบสอบถาม ให้มีเนื้อหาครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจยั ครั้ งนี้
แบบสอบถามมี 2 ส่วนคือ
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา รายได้ต่อเดือน อาชีพ การรับรู ้ขอ้ มูลแบบบ้านเพื่อประชาชนจากสื่ อ และแบบบ้านเหมาะสมกับพื้นที่ ๆ
ที่มีอยู่ จํานวน 8 ข้อ
ส่ วนที่ 2 ความคิดเห็นต่อการให้บริ การ แบบบ้านเพื่อประชาชน แบ่งออกเป็ น 5 ด้าน ได้แก่
ด้านสิ่ งที่สามารถจับต้องได้ ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านการตอบสนอง ด้านความแน่นอน และด้านความเอาใจ
ใส่ ลักษณะของแบบสอบถามเป็ นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับของลิเคิร์ท (Likert) จํานวน 24 ข้อ
3. นําแบบสอบถามที่สร้างขึ้นให้อาจารย์ที่ปรึ กษาการค้นคว้าอิสระของ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ได้ตรวจสอบความสอดคล้องของเนื้ อหา กับวัตถุประสงค์ของการวิจัย เป็ นการศึกษาความเที่ยงตรง (validity)
ของแบบสอบถาม แล้วนํามาปรั บปรุ งแก้ไข เพื่อให้คาํ ถามชัดเจนสามารถสื่ อความหมายได้ตรงประเด็นและ
เหมาะสมยิง่ ขึ้น
4. นําแบบสอบถามไปทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่าง ที่ไม่ใช่ กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั จํานวน 30 คน
แล้ว นําข้อ มู ล ดัง กล่ าวมาหาค่า ความเชื่ อ มั่น (reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้สูต รสั ม ประสิ ท ธิ์ แอลฟา
ของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้คา่ ความเชื่อมัน่ 0.9494
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการแจกแบบสอบถามให้กบั กลุ่ม
ตัวอย่างกรอกข้อมูลที่มาขอรับบริ การแบบบ้านที่กรมโยธาธิการในอําเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี จํานวน 132
คน และขอรั บคืนแบบสอบถามด้ว ยตนเอง เป็ นการเก็บโดยวิธี สะดวก ซึ่ งเก็บแบบสอบถามในช่ วงวันที่ 17
พฤษภาคม 2553 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2553 ช่วงเวลา 8.30 น. – 15.00 น. ได้รับแบบสอบถามคืนมาจํานวน 132
ชุด คิดเป็ นร้อยละ 100.00
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การวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถาม จะนํามาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ทุกชุ ด และนํามาลง
รหัส ประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป หาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ
F-test ดังนี้
1.//วิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม โดยใช้ความถี่ และค่าร้อยละ (Percentage)
2.//วิเคราะห์ความคิดเห็นต่อการให้บริ การ แบบบ้านเพื่อประชาชน ของผูใ้ ช้บริ การ โดยใช้ค่าเฉลี่ย
( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
3.//เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ย ( X ) ของคะแนนความคิดเห็นต่อการให้บริ การ แบบบ้านเพื่อประชาชน
ของผูใ้ ช้บริ การ จําแนกตามปั จจัยส่วนบุคคล โดยใช้ t-test และ F-test
4.//เปรี ยบเทียบพหุคูณ เพื่อทดสอบค่าเฉลี่ย ( X ) ของคะแนนความคิดเห็นต่อการให้บริ การ แบบ
บ้านเพื่อประชาชน ของผูใ้ ช้บริ การ จําแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยวิธีของ
LSD (Least Significant Difference)
สรุปผลการวิจยั
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความคิดเห็นต่อการให้บริ การ “แบบบ้านเพื่อประชาชน” ของผูใ้ ช้บริ การ
อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี สามารถสรุ ปได้ ดังนี้
1. ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 60.61 อายุ 21 – 40 ปี ร้ อยละ 43.94
รองลงมา 41 - 50 ปี ร้อยละ 38.64 สถานภาพสมรส ร้อยละ 50.76 รองลงมา โสด ร้อยละ 44.70 ระดับการศึกษา
ปริ ญญาตรี ร้อยละ 53.79 รองลงมา ปริ ญญาโทหรื อสู งกว่า ร้อยละ 40.91 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 50,000
บาท ร้ อยละ 50.76 รองลงมา 10,000 – 30,000 บาท ร้อยละ 35.61 อาชี พ รั บราชการ/รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 50.09
รองลงมา พนัก งานบริ ษทั ร้ อ ยละ 28.79 ท่านรั บรู ้ ขอ้ มู ลแบบบ้านเพื่อประชาชนจากสื่ อชนิ ด วิทยุ/โทรทัศน์
ร้อยละ 47.73 รองลงมา แผ่นพับ/ใบปลิว ร้อยละ 22.73 และแบบบ้านเหมาะสมกับพื้นที่ ๆ ที่มี ร้อยละ 77.27
2. การวิเคราะห์ ความคิดเห็นต่ อการให้ บริการ “แบบบ้ านเพื่อประชาชน” ของผู้ใช้ บริการอําเภอบาง
บัวทอง จังหวัดนนทบุรี
ผูใ้ ช้บริ การ มีความความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริ การ “แบบบ้านเพื่อประชาชน” ในภาพรวม อยูใ่ น
ระดับปานกลาง ( X = 3.08) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน ดังนี้
ด้ านสิ่ งทีส่ ามารถจับต้ องได้
ผูใ้ ช้บริ การมีความคิดเห็น โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ( X = 3.17) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า
อยูใ่ นระดับปานกลาง ( X = 2.92 – 3.38) ทุกรายการ คือ
1. แบบบ้านง่ายต่อการเข้าใจ
2. มีแบบบ้านหลากหลาย ทันสมัยให้เลือก และเหมาะสมกับจํานวนเงินที่มีอยู่
3. แบบบ้านเป็ นแบบที่ทนั สมัย และได้มาตรฐาน
4. มีพ้นื ที่ใช้สอยได้ตามความต้องการ
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5. มีการจัดเตรี ยมแบบฟอร์มเอกสารต่าง ๆ เพื่อขอใช้บริ การไว้อย่างเหมาะสม
6. มีมุมรับรองขณะรอรับบริ การในหน่วยงานที่ให้บริ การอย่างเหมาะสม
7. มีป้ายบอกจุดให้บริ การแบบบ้าน และป้ายประชาสัมพันธ์ที่สามารถเห็นได้อย่างชัดเจน
ซึ่ งมีค่าสอดคล้องกับผูใ้ ช้บริ การเพศชาย และเพศหญิง อายุ 20 – 30 ปี , 30 – 40 ปี และ 41 – 50 ปี
สถานภาพโสด และสมรส ระดับการศึกษาตํ่ากว่าปริ ญญาตรี และปริ ญญาโทหรื อสู งกว่า รายได้ต่อเดือน 10,000 –
30,000 บาท และ 30,001 – 50,000 บาท อาชี พรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ และธุรกิจส่ วนตัว การรับรู ้ขอ้ มูลแบบบ้าน
จากสื่ อ แผ่นพับ/ใบปลิว และวิทยุ/โทรทัศน์ แบบบ้านเหมาะสมกับพื้นที่ ๆ ที่มีอยู่
ด้ านความน่ าเชื่ อถือ
ผูใ้ ช้บริ การมีความคิดเห็น โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ( X = 3.10) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า
อยูใ่ นระดับปานกลาง ( X = 3.00 – 3.23) ทุกรายการ คือ
1. มีความเชื่อมัน่ ว่าแบบบ้านที่ได้รับนั้น มีความแข็งแรง และถูกต้อง
2. สามารถนําข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมาช่วยตัดสิ นใจในการเลือกใช้บริ การแบบบ้าน
3. มีระบบคิวให้ความสะดวกแก่ผบู ้ ริ โภค เพือ่ ความเป็ นธรรม
4. มีเจ้าหน้าที่ให้บริ การด้วยความจริ งใจ
5. ข่าวสารที่ได้รับมีความถูกต้องและชัดเจน
ซึ่ งมีค่าสอดคล้องกับผูใ้ ช้บริ การเพศชาย และเพศหญิง อายุ 20 – 30 ปี , 30 – 40 ปี และ 41 – 50 ปี
สถานภาพโสด และสมรส ทุกระดับการศึกษา ทุกกลุ่มรายได้ต่อเดือน ทุกกลุ่มอาชีพ การรับรู ้ขอ้ มูลแบบบ้านจาก
สื่ อทุกกลุ่ม แบบบ้านเหมาะสมกับพื้นที่ ๆ ที่มีอยู่
ด้ านการตอบสนอง
ผูใ้ ช้บริ การมีความคิดเห็น โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ( X = 2.96) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า
อยูใ่ นระดับปานกลาง ( X = 2.88 – 3.05) ทุกรายการ คือ
1. เจ้าหน้าที่ให้บริ การอย่างรวดเร็ วทันใจ
2. ช่วยเสริ มสร้างความรู ้ในการเลือกแบบบ้านมากขึ้น
3. ข่าวสารข้อมูลที่ได้รับ กระตุน้ ให้เกิดความสนใจในการใช้บริ การมากขึ้น
4. ข่าวสารมีความสมํ่าเสมอในการนําเสนอให้ขอ้ มูลข่าวสารอย่างสมํ่าเสมอ
ซึ่ งมีค่าสอดคล้องกับผูใ้ ช้บริ การเพศชาย และเพศหญิง อายุ 20 – 30 ปี , 30 – 40 ปี และ 41 – 50 ปี
สถานภาพโสด และสมรส ทุกระดับการศึกษา ทุกกลุ่มรายได้ต่อเดือน ทุกกลุ่มอาชีพ การรับรู ้ขอ้ มูลแบบบ้านจาก
สื่ อ แผ่นพับ/ใบปลิว และวิทยุ/โทรทัศน์ แบบบ้านเหมาะสมกับพื้นที่ ๆ ที่มีอยู่
ด้ านความแน่ นอน
ผูใ้ ช้บริ การมีความคิดเห็น โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ( X = 2.91) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า
อยูใ่ นระดับปานกลาง ( X = 2.72 – 3.12) ทุกรายการ คือ
1. แบบบ้านที่ประชาชนได้รับสามารถนําไปขออนุญาตและทําการก่อสร้างได้เลย
2. เจ้าหน้าที่สามารถอธิบายข้อจํากัดและแนะนําแบบบ้านประชาชนได้อย่างชัดเจน
3. ข่าวสารทําให้ทราบความเคลื่อนไหวเมื่อมีแบบบ้านใหม่เกิดขึ้น
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4. ปริ มาณของข้อมูลข่าวสารเพียงพอต่อความต้องการของผูใ้ ช้บริ การ
ซึ่ งมีค่าสอดคล้องกับผูใ้ ช้บริ การเพศชาย และเพศหญิง อายุ 20 – 30 ปี , 30 – 40 ปี และ 41 – 50 ปี
สถานภาพโสด และสมรส ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี และปริ ญญาโทหรื อ สู งกว่า รายได้ต่อเดื อน 30,001 –
50,000 บาท และ 50,000 บาทขึ้นไป อาชี พรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริ ษทั การรับรู ้ ขอ้ มูลแบบบ้าน
จากสื่ อแผ่นพับ/ใบปลิว ป้ายโฆษณา และวิทยุ/โทรทัศน์ แบบบ้านไม่เหมาะสมกับพื้นที่ ๆ ที่มีอยู่
ด้ านความเอาใจใส่
ผูใ้ ช้บริ การมีความคิดเห็น โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ( X = 3.03) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า
อยูใ่ นระดับปานกลาง ( X = 2.98 – 3.11) ทุกรายการ คือ
1. เจ้าหน้าที่สามารถแก้ไขปั ญหาเมื่อไม่เข้าใจในการใช้บริ การแบบบ้าน
2. เจ้าหน้าที่เอาใจใส่ประชาชนเป็ นรายบุคคล
3. เจ้าหน้าที่ให้บริ การประชาชนเปรี ยบเสมือนญาติมิตร
4. เจ้าหน้าที่ให้บริ การโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของประชาชน
ซึ่ งมี ค่าสอดคล้องกับผูใ้ ช้บริ การเพศชาย และเพศหญิง อายุ 20 – 30 ปี , 30 – 40 ปี และ 41 – 50 ปี
สถานภาพโสด และสมรส ทุกระดับการศึกษา ทุกกลุ่มรายได้ต่อเดือน ทุกกลุ่มอาชีพ การรับรู ้ขอ้ มูลแบบบ้านจาก
สื่ อแผ่นพับ/ใบปลิว วิทยุ/โทรทัศน์ และหน่วยงานประชาสัมพันธ์ของกรมโยธาธิ การ แบบบ้านเหมาะสมกับพื้นที่
ๆ ที่มีอยู่
3. การเปรียบเทียบค่ าเฉลีย่ ของคะแนนความคิดเห็นต่ อการให้ บริการ “แบบบ้ านเพื่อประชาชน” ของ
ผู้ใช้ บริการ จําแนกตามปัจจัยส่ วนบุคคล
ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความคิดเห็นต่อการให้บริ การ “แบบบ้านเพื่อประชาชน” ของ
ผูใ้ ช้บริ การ จําแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล พบว่า ผูใ้ ช้บริ การที่มี การรับรู ้ขอ้ มูลแบบบ้านต่างกัน มีความคิดเห็น ใน
ภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และผูใ้ ช้บริ การที่มีอายุ แบบบ้านเหมาะสมกับพื้นที่ ๆ
ที่ มี อยู่ต่ างกัน มี ความคิ ด เห็ นในภาพรวม แตกต่ างกันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติ ที่ร ะดับ 0.05 ตามลําดับ เมื่ อ
พิจารณาเป็ นรายด้าน ดังนี้
ด้ านสิ่ งทีส่ ามารถจับต้ องได้
ผูใ้ ช้บ ริ การที่ มี เ พศต่ า งกัน มี ค วามคิ ด เห็ น โดยรวมไม่ แ ตกต่ า งกันอย่า งมี นัย สํา คัญ ทางสถิ ติ เมื่ อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ มีป้ายบอกจุด
ให้บริ การแบบบ้าน และป้ายประชาสัมพันธ์ที่สามารถเห็นได้อย่างชัดเจน
ผูใ้ ช้บริ การ ที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 5 รายการ คือ
1. มีการจัดเตรี ยมแบบฟอร์มเอกสารต่าง ๆ เพื่อขอใช้บริ การไว้อย่างเหมาะสม
2. มีมุมรับรองขณะรอรับบริ การในหน่วยงานที่ให้บริ การอย่างเหมาะสม
3. แบบบ้านเป็ นแบบที่ทนั สมัย และได้มาตรฐาน
4. มีป้ายบอกจุดให้บริ การแบบบ้าน และป้ายประชาสัมพันธ์ที่สามารถเห็นได้อย่างชัดเจน
5. แบบบ้านง่ายต่อการเข้าใจ
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และแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ
1. มีพ้นื ที่ใช้สอยได้ตามความต้องการ
2. มีแบบบ้านหลากหลาย ทันสมัยให้เลือก และเหมาะสมกับจํานวนเงินที่มีอยู่
ผูใ้ ช้บริ การ ที่มีสถานภาพสมรสต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 2 รายการ คือ
1. มีพ้นื ที่ใช้สอยได้ตามความต้องการ
2. แบบบ้านง่ายต่อการเข้าใจ
ผูใ้ ช้บริ การ ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 2 รายการ
คือ
1. แบบบ้านง่ายต่อการเข้าใจ
2. มีพ้นื ที่ใช้สอยได้ตามความต้องการ
และแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ มีแบบบ้านหลากหลาย
ทันสมัยให้เลือก และเหมาะสมกับจํานวนเงินที่มีอยู่
ผูใ้ ช้บริ การ ที่มีการรับรู ้แบบบ้านต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 5 รายการ
คือ
1. มีป้ายบอกจุดให้บริ การแบบบ้าน และป้ายประชาสัมพันธ์ที่สามารถเห็นได้อย่างชัดเจน
2. มีการจัดเตรี ยมแบบฟอร์มเอกสารต่าง ๆ เพื่อขอใช้บริ การไว้อย่างเหมาะสม
3. มีมุมรับรองขณะรอรับบริ การในหน่วยงานที่ให้บริ การอย่างเหมาะสม
4. แบบบ้านง่ายต่อการเข้าใจ
5. แบบบ้านเป็ นแบบที่ทนั สมัย และได้มาตรฐาน
และแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ มีพ้ืนที่ใช้สอยได้ตาม
ความต้องการ
ผูใ้ ช้บริ การ ที่มีแบบบ้านเหมาะสมกับพื้นที่ ๆ ที่มีอยูต่ ่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จํานวน 4 รายการ คือ
1. แบบบ้านเป็ นแบบที่ทนั สมัย และได้มาตรฐาน
2. แบบบ้านง่ายต่อการเข้าใจ
3. มีป้ายบอกจุดให้บริ การแบบบ้าน และป้ายประชาสัมพันธ์ที่สามารถเห็นได้อย่างชัดเจน
4. มีพ้นื ที่ใช้สอยได้ตามความต้องการ
และแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ มีมุมรับรองขณะรอรับ
บริ การในหน่วยงานที่ให้บริ การอย่างเหมาะสม
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ด้ านความน่ าเชื่ อถือ
ผูใ้ ช้บ ริ การที่ มี เ พศต่ า งกัน มี ค วามคิ ด เห็ น โดยรวมไม่ แ ตกต่ า งกันอย่า งมี นัย สํา คัญ ทางสถิ ติ เมื่ อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ มีเจ้าหน้าที่
ให้บริ การด้วยความจริ งใจ
ผูใ้ ช้บริ การ ที่ มีอายุต่างกัน มี ความคิดเห็น โดยรวม ไม่ แตกต่ างกันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติ เมื่ อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ มีเจ้าหน้าที่
ให้บริ การด้วยความจริ งใจ
และแตกต่างกันอย่างมี นยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ สามารถนําข้อมูล
ข่าวสารที่ได้รับมาช่วยตัดสิ นใจในการเลือกใช้บริ การแบบบ้าน
ผูใ้ ช้บริ การ ที่มีสถานภาพสมรสต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ
สามารถนําข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมาช่วยตัดสิ นใจในการเลือกใช้บริ การแบบบ้าน
ผูใ้ ช้บริ การ ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มี ความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ
ข่าวสารที่ได้รับมีความถูกต้องและชัดเจน
ผูใ้ ช้บริ การ ที่มีการรับรู ้แบบบ้านต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิ ติ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ
ข่าวสารที่ได้รับมีความถูกต้องและชัดเจน
และแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ สามารถนําข้อมูลข่าวสาร
ที่ได้รับมาช่วยตัดสิ นใจในการเลือกใช้บริ การแบบบ้าน
ด้ านการตอบสนอง
ผูใ้ ช้บริ การ ที่ มีอายุต่างกัน มี ความคิดเห็น โดยรวม ไม่ แตกต่ างกันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติ เมื่ อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ เจ้าหน้าที่
ให้บริ การอย่างรวดเร็ วทันใจ
และแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ ช่วยเสริ มสร้างความรู ้ใน
การเลือกแบบบ้านมากขึ้น
ผูใ้ ช้บริ การ ที่มีสถานภาพสมรสต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ ช่วย
เสริ มสร้างความรู ้ในการเลือกแบบบ้านมากขึ้น
ผูใ้ ช้บริ การ ที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 3 รายการ
คือ
1. ช่วยเสริ มสร้างความรู ้ในการเลือกแบบบ้านมากขึ้น
2. ข่าวสารข้อมูลที่ได้รับ กระตุน้ ให้เกิดความสนใจในการใช้บริ การมากขึ้น
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3. ข่าวสารมีความสมํ่าเสมอในการนําเสนอให้ขอ้ มูลข่าวสารอย่างสมํ่าเสมอ
ผูใ้ ช้บริ การ ที่มีการรับรู ้แบบบ้านต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 4 รายการ
คือ
1. เจ้าหน้าที่ให้บริ การอย่างรวดเร็ วทันใจ
2. ข่าวสารมีความสมํ่าเสมอในการนําเสนอให้ขอ้ มูลข่าวสารอย่างสมํ่าเสมอ
3. ข่าวสารข้อมูลที่ได้รับ กระตุน้ ให้เกิดความสนใจในการใช้บริ การมากขึ้น
4. ช่วยเสริ มสร้างความรู ้ในการเลือกแบบบ้านมากขึ้น
ผูม้ าใช้บริ การ ที่มีแบบบ้านเหมาะสมกับพื้นที่ ๆ ที่มีอยูต่ ่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน
1 รายการ คือ ช่วยเสริ มสร้างความรู ้ในการเลือกแบบบ้านมากขึ้น
ด้ านความแน่ นอน
ผูใ้ ช้บริ การที่ มี เ พศต่ า งกัน มี ค วามคิ ด เห็ น โดยรวมไม่ แ ตกต่ า งกัน อย่างมี นัย สําคัญ ทางสถิ ติ เมื่ อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ แบบบ้านที่
ประชาชนได้รับสามารถนําไปขออนุญาตและทําการก่อสร้างได้เลย
ผูใ้ ช้บริ การ ที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่ างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติ เมื่ อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ แบบบ้าน
ที่ประชาชนได้รับสามารถนําไปขออนุญาตและทําการก่อสร้างได้เลย
และแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ เจ้าหน้าที่สามารถอธิ บาย
ข้อจํากัดและแนะนําแบบ้านประชาชนได้อย่างชัดเจน
ผูใ้ ช้บริ การ ที่มีสถานภาพสมรสต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 2 รายการ
คือ
1. แบบบ้านที่ประชาชนได้รับสามารถนําไปขออนุญาตและทําการก่อสร้างได้เลย
2. ปริ มาณของข้อมูลข่าวสารเพียงพอต่อความต้องการของผูใ้ ช้บริ การ
และแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ ข่าวสารทําให้ทราบความ
เคลื่อนไหวเมื่อมีแบบบ้านใหม่เกิดขึ้น
ผูใ้ ช้บริ การ ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติ เมื่ อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ
แบบบ้านที่ประชาชนได้รับสามารถนําไปขออนุญาตและทําการก่อสร้างได้เลย
ผูใ้ ช้บริ การ ที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มี ความคิดเห็ น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมี นัยสําคัญทาง
สถิติ เมื่ อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ
ปริ มาณของข้อมูลข่าวสารเพียงพอต่อความต้องการของผูใ้ ช้บริ การ
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ผูใ้ ช้บริ การ ที่มีการรับรู ้แบบบ้านต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 3 รายการ
คือ
1. ข่าวสารทําให้ทราบความเคลื่อนไหวเมื่อมีแบบบ้านใหม่เกิดขึ้น
2. ปริ มาณของข้อมูลข่าวสารเพียงพอต่อความต้องการของผูใ้ ช้บริ การ
3. เจ้าหน้าที่สามารถอธิบายข้อจํากัดและ แนะนําแบบ้านประชาชนได้อย่างชัดเจน
ผูใ้ ช้บริ การ ที่มีแบบบ้านเหมาะสมกับพื้นที่ ๆ ที่มีอยู่ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน
1 รายการ คือ ปริ มาณของข้อมูลข่าวสารเพียงพอต่อความต้องการของผูใ้ ช้บริ การ
ด้ านความเอาใจใส่
ผูใ้ ช้บ ริ การที่ มี เ พศต่ า งกัน มี ค วามคิ ด เห็ น โดยรวมไม่ แ ตกต่ า งกันอย่า งมี นัย สํา คัญ ทางสถิ ติ เมื่ อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ เจ้าหน้าที่เอาใจ
ใส่ ประชาชนเป็ นรายบุคคล
และแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ เจ้าหน้าที่สามารถแก้ไข
ปั ญหาเมื่อไม่เข้าใจในการใช้บริ การแบบบ้าน
ผูใ้ ช้บริ การ ที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 3 รายการ คือ
1. เจ้าหน้าที่ให้บริ การโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของประชาชน
2. เจ้าหน้าที่เอาใจใส่ประชาชนเป็ นรายบุคคล
3. เจ้าหน้าที่ให้บริ การประชาชนเปรี ยบเสมือนญาติมิตร
ผูใ้ ช้บริ การ ที่มีการรับรู ้แบบบ้านต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 3 รายการ
คือ
1. เจ้าหน้าที่ให้บริ การประชาชนเปรี ยบเสมือนญาติมิตร
2. เจ้าหน้าที่สามารถแก้ไขปั ญหาเมื่อไม่เข้าใจในการใช้บริ การแบบบ้าน
3. เจ้าหน้าที่เอาใจใส่ประชาชนเป็ นรายบุคคล
อภิปรายผล
การวิจยั เรื่ อง ความคิดเห็นต่อการให้บริ การ “แบบบ้านเพื่อประชาชน” ของผูใ้ ช้บริ การ อําเภอบางบัว
ทอง จังหวัดนนทบุรี ได้ขอ้ มูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของผูใ้ ช้บริ การ ควรนํามาอภิปราย ดังนี้
1. ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 60.61
อายุ 21 – 40 ปี ร้อยละ 43.94 สถานภาพสมรส ร้อยละ 50.76 ระดับการศึกษา ปริ ญญาตรี ร้อยละ 53.79 รายได้
เฉลี่ยต่อเดื อน 30,001 – 50,000 บาท ร้ อยละ 50.76 อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 50.09 ท่านรับรู ้ขอ้ มูล
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แบบบ้านเพื่อประชาชนจากสื่ อชนิด วิทยุ/โทรทัศน์ ร้อยละ 47.73 และแบบบ้านเหมาะสมกับพื้นที่ ๆ ที่มี ร้อยละ
77.27
2. การวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อการให้บริ การ “แบบบ้านเพื่อประชาชน” ของผูใ้ ช้บริ การ อําเภอบาง
บัวทอง จังหวัดนนทบุรี ของผูใ้ ช้บริ การผูใ้ ช้บริ การ ในภาพรวม อยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อจําแนกตามด้านต่าง
ๆ พบว่า ด้านสิ่ งที่สามารถจับต้องได้ ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านการตอบสนอง ด้านความแน่นอน ด้านความเอาใจ
ใส่ ผูใ้ ช้บริ การ มีความคิดเห็นโดยรวม และพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับปานกลาง
3. ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความคิดเห็นต่อการให้บริ การ “แบบบ้านเพื่อประชาชน”
ของผูใ้ ช้บริ การ จําแนกตามปัจจัยส่ วนบุคคล
ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความคิดเห็นต่อการให้บริ การ “แบบบ้านเพื่อประชาชน”
ของผูใ้ ช้บริ การ จําแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล พบว่า ผูใ้ ช้บริ การที่มี การรับรู ้ขอ้ มูลแบบบ้านต่างกัน มีความคิดเห็น
ในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และผูใ้ ช้บริ การที่มีอายุ แบบบ้านเหมาะสมกับพื้นที่
ๆ ที่มีอยู่ต่างกัน มีความคิดเห็นในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมี นยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ตามลําดับเมื่ อ
พิจารณาเป็ นรายด้าน ดังนี้
ด้ านสิ่งทีส่ ามารถจับต้ องได้
ผูใ้ ช้บริ การ ที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 ทุกรายการ
ผูใ้ ช้บริ การ ที่มีการรับรู ้แบบบ้านต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 5 รายการ
คือ
1.//มีป้ายบอกจุดให้บริ การแบบบ้าน และป้ายประชาสัมพันธ์ที่สามารถเห็นได้อย่างชัดเจน
2. มีการจัดเตรี ยมแบบฟอร์มเอกสารต่าง ๆ เพื่อขอใช้บริ การไว้อย่างเหมาะสม
3. มีมุมรับรองขณะรอรับบริ การในหน่วยงานที่ให้บริ การอย่างเหมาะสม
4. แบบบ้านง่ายต่อการเข้าใจ
5. แบบบ้านเป็ นแบบที่ทนั สมัย และได้มาตรฐาน
และแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ มีพ้ืนที่ใช้สอยได้ตาม
ความต้องการ
ผูใ้ ช้บริ การ ที่มีแบบบ้านเหมาะสมกับพื้นที่ ๆ ที่มีอยูต่ ่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จํานวน 4 รายการ คือ
1. แบบบ้านเป็ นแบบที่ทนั สมัย และได้มาตรฐาน
2. แบบบ้านง่ายต่อการเข้าใจ
3.//มีป้ายบอกจุดให้บริ การแบบบ้าน และป้ายประชาสัมพันธ์ที่สามารถเห็นได้อย่างชัดเจน
4. มีพ้นื ที่ใช้สอยได้ตามความต้องการ
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และแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ มีมุมรับรองขณะรอรับ
บริ การในหน่วยงานที่ให้บริ การอย่างเหมาะสม
ด้ านความน่ าเชื่ อถือ
ผูใ้ ช้บริ การ ที่ มีอายุต่างกัน มี ความคิดเห็น โดยรวม ไม่ แตกต่ างกันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติ เมื่ อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ มี
เจ้าหน้าที่ให้บริ การด้วยความจริ งใจ
และแตกต่างกันอย่างมี นยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ สามารถนําข้อมูล
ข่าวสารที่ได้รับมาช่วยตัดสิ นใจในการเลือกใช้บริ การแบบบ้าน
ผูใ้ ช้บริ การ ที่มีการรับรู ้แบบบ้านต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิ ติ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ
ข่าวสารที่ได้รับมีความถูกต้องและชัดเจน
และแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ สามารถนําข้อมูลข่าวสาร
ที่ได้รับมาช่วยตัดสิ นใจในการเลือกใช้บริ การแบบบ้าน
ด้ านการตอบสนอง
ผูใ้ ช้บริ การ ที่ มีอายุต่างกัน มี ความคิดเห็น โดยรวม ไม่ แตกต่ างกันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติ เมื่ อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ เจ้าหน้าที่
ให้บริ การอย่างรวดเร็ วทันใจ
และแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ ช่วยเสริ มสร้างความรู ้ใน
การเลือกแบบบ้านมากขึ้น
ผูใ้ ช้บริ การ ที่มีการรับรู ้แบบบ้านต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 4 รายการ
คือ
1. เจ้าหน้าที่ให้บริ การอย่างรวดเร็ วทันใจ
2. ข่าวสารมีความสมํ่าเสมอในการนําเสนอให้ขอ้ มูลข่าวสารอย่างสมํ่าเสมอ
3. ข่าวสารข้อมูลที่ได้รับ กระตุน้ ให้เกิดความสนใจในการใช้บริ การมากขึ้น
4. ช่วยเสริ มสร้างความรู ้ในการเลือกแบบบ้านมากขึ้น
ผูม้ าใช้บริ การ ที่มีแบบบ้านเหมาะสมกับพื้นที่ ๆ ที่มีอยูต่ ่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน
1 รายการ คือ ช่วยเสริ มสร้างความรู ้ในการเลือกแบบบ้านมากขึ้น
ด้ านความแน่ นอน
ผูใ้ ช้บริ การ ที่ มีอายุต่างกัน มี ความคิดเห็น โดยรวม ไม่ แตกต่ างกันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติ เมื่ อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ แบบบ้านที่
ประชาชนได้รับสามารถนําไปขออนุญาตและทําการก่อสร้างได้เลย
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และแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ เจ้าหน้าที่สามารถอธิ บาย
ข้อจํากัดและแนะนําแบบบ้านประชาชนได้อย่างชัดเจน
ผูใ้ ช้บริ การ ที่มีการรับรู ้แบบบ้านต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 3 รายการ
คือ
1. ข่าวสารทําให้ทราบความเคลื่อนไหวเมื่อมีแบบบ้านใหม่เกิดขึ้น
2. ปริ มาณของข้อมูลข่าวสารเพียงพอต่อความต้องการของผูใ้ ช้บริ การ
3. เจ้าหน้าที่สามารถอธิบายข้อจํากัดและ แนะนําแบบ้านประชาชนได้อย่างชัดเจน
ผูใ้ ช้บริ การ ที่มีแบบบ้านเหมาะสมกับพื้นที่ ๆ ที่มีอยู่ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน
1 รายการ คือ ปริ มาณของข้อมูลข่าวสารเพียงพอต่อความต้องการของผูใ้ ช้บริ การ
ด้ านความเอาใจใส่
ผูใ้ ช้บริ การ ที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 3 รายการ คือ
1. เจ้าหน้าที่ให้บริ การโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุ ดของประชาชน
2. เจ้าหน้าที่เอาใจใส่ ประชาชนเป็ นรายบุคคล
3. เจ้าหน้าที่ให้บริ การประชาชนเปรี ยบเสมือนญาติมิตร
ผูใ้ ช้บริ การ ที่มีการรับรู ้แบบบ้านต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 3 รายการ
คือ
1. เจ้าหน้าที่ให้บริ การประชาชนเปรี ยบเสมือนญาติมิตร
2. เจ้าหน้าที่สามารถแก้ไขปั ญหาเมื่อไม่เข้าใจในการใช้บริ การแบบบ้าน
3. เจ้าหน้าที่เอาใจใส่ ประชาชนเป็ นรายบุคคล
ซึ่ งมีค่าสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ ประเดิม สง่าแสง (2545) ศึกษาเรื่ อง การเปิ ดรับสื่ อ การรับรู ้
ข้อมูลข่าวสาร และความพอใจสื่ อที่ใช้เผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสาร โครงการกองทุนหมู่บา้ นและชุมชนเมืองแห่ งชาติ:
ศึกษากรณี อบต. บ้านยาง อ.เมือง จ.นครปฐม พบว่า โทรทัศน์เป็ นสื่ อยอดนิ ยมที่สุด โดยมีผเู ้ ปิ ดรับสื่ อโทรทัศน์
เพื่อรั บรู ้ ขอ้ มู ลข่าวสารทัว่ ไปมากที่ สุด และกลุ่มตัวอย่างมี ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และ
สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ เอื้องอลิน กองแก้ว (2550) ศึกษาเรื่ อง การรับสื่ อของประชาชนในจังหวัดเชี ยงใหม่
มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาการรับสื่ อของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ประชาชนมีการฟังวิทยุทุกวัน และ
สอดคล้องกับแนวคิดของ ชัยสมพล ชาวประเสริ ฐ (2547) เกี่ยวกับการรับรู ้คุณภาพบริ การ ซึ่ งเป็ นปั จจัยทางด้าน
ลักษณะที่สามารถจับต้องได้ และไม่สามารถจับต้องได้ เป็ นกริ ยาหรื อการกระทํา ประกอบด้วยสิ่ งอํานวยความ
สะดวก มีการตกแต่งภายนอกและภายใน เครื่ องมือหรื ออุปกรณ์ในการให้บริ การ และพนักงานให้บริ การ มีความ
น่ าเชื่ อถื อ ความซื่ อสัตย์ สามารถไว้วางใจในการใช้บริ การ มี ความพร้ อมในการให้บริ การอย่างต่ อเนื่ องและ
สมํ่าเสมอ และเป็ นมาตรฐาน ผูใ้ ช้บริ การสามารถได้รับทราบข่าวสารอยูเ่ สมอ และสามารถช่วยเหลือผูใ้ ช้บริ การ
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ด้วยความเต็มใจ ไม่ขาดตกบกพร่ อง พนักงานผูใ้ ห้บริ การมีความรู ้ ความชํานาญ ซึ่ งผูใ้ ช้บริ การมีความคาดหวัง
และในการใช้บริ การแบบบ้านเนื่ องจากแบบบ้านเป็ นแบบบ้านที่ทนั สมัยและได้มาตรฐาน สามารถจัดพื้นที่ใช้
สอยได้ตามความต้องการมีความแข็งแรง และแบบบ้านที่ประชาชนได้รับสามารถนําไปขออนุ ญาตและทําการ
ก่อสร้างได้ทนั ที
จากข้อ ค้นพบดังกล่ าวแสดงให้เห็ นว่า ผูใ้ ช้บริ ก ารมี ความคิ ดเห็ นต่ อการให้บ ริ การ แบบบ้านเพื่อ
ประชาชน ส่ วนใหญ่เป็ นผูห้ ญิง สถานภาพสมรส ประกอบอาชีพรั บราชการ/รัฐวิสาหกิจ โดยมีการรับรู ้ ขอ้ มูล
แบบบ้านจากสื่ อ วิทยุ/โทรทัศน์ และมี ความคิดเห็ นว่าแบบบ้านเหมาะสมกับพื้นที่ ๆ ที่มีอยู่ สิ่ งที่ ผูใ้ ช้บริ การ
คาดหวังกับโครงการเกี่ยวกับด้านความแน่นอนของโครงการ เจ้าหน้าที่สามารถอธิ บายข้อจํากัดเกี่ยวกับแบบบ้าน
และข่าวสารให้ผใู ้ ช้บริ การได้ทราบอย่างชัดเจน โดยมีการคํานึ งถึงผลประโยชน์ของผูใ้ ช้บริ การเป็ นหลัก โดยมี
แบบบ้านให้เลือกตามความเหมาะสมกับจํานวนเงิ นที่ผูใ้ ช้บริ การมี อยู่ ทําให้ผูใ้ ช้บริ การมี ความเชื่ อมัน่ และพึง
พอใจ ซึ่ งเหมาะสําหรับผูใ้ ช้บริ การทุกระดับตั้งแต่ผมู ้ ีรายได้นอ้ ยถึงผูม้ ีรายได้ระดับปานกลางที่มีที่ดินอยูแ่ ล้ว ได้
สร้างบ้านบนที่ดินของตนเอง โดยไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่ายในการจ้างสถาปนิ กวิศวกรออกแบบ ทั้งยังเป็ นบ้านที่มี
ความมัน่ คงแข็งแรง และถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร กรมโยธาธิ การและผังเมือง และสามารถ
ยกระดับความเป็ นอยูโ่ ดยสร้างความโดดเด่นในด้านคุณภาพชีวิตของผูใ้ ช้บริ การ
ข้ อเสนอแนะ
จากผลการวิจยั เรื่ อง ความคิดเห็นต่อการให้บริ การ “แบบบ้านเพื่อประชาชน” ของผูใ้ ช้บริ การ อําเภอ
บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะ ดังนี้
ด้านสิ่ งที่สามารถจับต้องได้ ควรปรับปรุ งในด้านป้ ายประชาสัมพันธ์ และป้ ายบอกจุดการให้บริ การ
ให้ผูใ้ ช้บริ การสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน และควรมี การปรั บปรุ งในด้านสถานที่สิ่งอํานวยความสะดวก
ต่าง ๆ และสถานที่นงั่ รอรับบริ การให้มีความสะดวกสบาย
ด้านความน่าเชื่อถือ เจ้าหน้าที่ให้บริ การควรให้บริ การด้วยความจริ งใจ มีความน่าเชื่อถือ แสดงออก
ถึงความไว้วางใจ และความถูกต้องด้านการให้บริ การ มีการให้ข่าวสารกับผูใ้ ช้บริ การด้วยความถูกต้องและชัดเจน
เพือ่ นําข้อมูลที่ได้รับมาใช้ประกอบการตัดสิ นใจเลือกแบบบ้านให้เหมาะสมกับพื้นที่และราคามากที่สุด
ด้านการตอบสนอง ข่าวสารเกี่ยวกับโครงการแบบบ้าน ควรมีความพร้อมในด้านข้อมูลข่าวสารอย่าง
เพียงพอ เพื่อให้ผใู ้ ช้บริ การทราบข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่ องและสมํ่าเสมอ ทําให้ข่าวสารข้อมูลที่ได้รับจะช่วย
กระตุน้ ให้ผใู ้ ช้บริ การเกิดความสนใจในการใช้บริ การมากยิง่ ขึ้น
ด้านความแน่นอน เจ้าหน้าที่ที่ให้บริ การควรมีทกั ษะ ความรู ้ ในด้านข้อมูลข่าวสารอย่างเพียงพอ และ
เจ้าหน้าที่ที่ให้บริ การสามารถอธิ บายข้อจํากัดและแนะนําแบบบ้าน และแบบบ้านใหม่ ที่เกิ ดขึ้นให้ผูใ้ ช้บริ การ
ทราบได้อย่างชัดเจน ทําให้ผใู ้ ช้บริ การมีความมัน่ ใจ
ด้านความเอาใจใส่ เจ้าหน้าที่ ให้บริ การ ควรเอาใจใส่ เกี่ ยวกับความต้องการของผูใ้ ช้บริ การ โดย
คํานึ งถึ งผลประโยชน์สูงสุ ดของผูใ้ ช้บริ การ และเจ้าหน้าที่ ควรเอาใจใส่ ผูใ้ ช้บริ การและพร้ อมให้บริ การอย่าง
ต่อเนื่องและสมํ่าเสมอ
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ข้ อเสนอแนะเพื่อการศึกษาครั้งต่ อไป
1. ควรศึกษาความต้องการของประชาชนในการขอรับแบบบ้านของสํานักงานกรมโยธาธิ การ ในเขต
อื่น ๆ เพือ่ ทราบความคิดเห็นข้อเสนอและแนวทาง เกี่ยวกับความต้องการแบบบ้านของผูป้ ระชน เพื่อนําผลที่ได้มา
พัฒนาปรับปรุ งการให้บริ การให้มีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
2. ควรศึกษาการเปิ ดรับสื่ อข่าวสารของประชาชนเกี่ยวกับโครงการแบบบ้านเพื่อประชาชนในจังหวัด
ต่าง ๆ เพือ่ ทราบถึงการรับรู ้ข่าวสารของประชาชนที่มีต่อโครงการแบบบ้านเพื่อประชาชน
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การรับรู้ นโยบายและพฤติกรรมด้ านความปลอดภัยในการทํางานของพนักงานฝ่ ายผลิต
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บทคัดย่อ
การวิจยั เรื่ องนี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาการรับรู ้นโยบายและพฤติกรรมด้านความปลอดภัยในการ
ทํางานของพนักงานฝ่ ายผลิต บริ ษทั ช.มหาอาจ จํากัด และเพื่อเปรี ยบเทียบการรับรู ้นโยบายและพฤติกรรมด้าน
ความปลอดภัยในการทํางานของพนักงานฝ่ ายผลิต จําแนกตามสถานภาพส่ วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างจํานวน 80 คน
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
ทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ผลการวิจยั พบว่า การรั บรู ้ นโยบายด้านความปลอดภัยของพนักงาน โดยรวม คะแนนเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า คะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก จํานวน 6 รายการ 2 อันดับแรก คือ
หัวหน้างานจัดการประชุมพูดคุยกิจกรรมด้านความปลอดภัยเป็ นการภายในก่อนลงมือทํางานเป็ นประจํา และมี
การจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยประกอบด้วยตัวแทนนายจ้างและตัวแทนลูกจ้างทําการเผยแพร่ ติดตาม
ประเมิ นผลการรั บรู ้ นโยบายด้านความปลอดภัยของบริ ษทั พฤติ ก รรมด้านความปลอดภัยในการทํางานของ
พนักงาน โดยรวม คะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก จํานวน 9 รายการ 2 อันดับแรก คือ ท่านให้คาํ แนะนําวิธีการ
ทํา งานที่ ถู ก ต้อ งปลอดภัย กับ เพื่ อ นร่ ว มงาน เมื่ อ พบเห็ น การกระทํา ที่ จ ะเป็ นอัน ตราย และท่ า นปฏิ บัติ ต าม
เครื่ องหมายเตือนภัยอย่างเคร่ งครัด ผลการเปรี ยบเทียบการรับรู ้นโยบายและพฤติกรรมด้านความปลอดภัยในการ
ทํางานของพนักงาน จําแนกตามสถานภาพส่ วนบุคคล พบว่า การรับรู ้นโยบายด้านความปลอดภัยในการทํางาน
ของพนักงานที่มีอายุงาน อายุ และประสบการณ์ฝึกอบรมต่างกัน มีการรั บรู ้ นโยบายด้านความปลอดภัยในการ
ทํางาน โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 ตามลําดับ และพฤติกรรมด้านความ
ปลอดภัยในการทํางานของพนักงานที่มีอายุงานต่างกัน มี พฤติกรรมด้านความปลอดภัยในการทํางานโดยรวม
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
Abstract
The objectives of this research were to study recognition of policies and behavior towards safety in
operation of employees working in production department of Chor-Mahaard Co.,Ltd and to compare the
*
**

บทความการค้นคว้าอิสระ
บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ (การจัดการทัว่ ไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

536

วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปี ที่ 10 ฉบับที่ 2
โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

recognition and behaviors of employees, mentioned earlier, based on personal status. The sample included 80
employees. Questionnaires were used as a research tool. Data were analyzed by frequency, percentage, mean,
standard deviation, t-test, and analysis of variance.
The research findings revealed that the mean score of overall recognition of policies and behaviors
towards safety in operation of employees was determined at median level. Analyzed in items, 6 items were
determined at high level in which the two highest included “meeting about safety in operation before
performing” and “settlement of safety committee comprised of both employers and employees representatives
to disseminate, keep track, and appraise the safety policy of the company”. The mean scores of overall
behaviors toward safety of employees were at high level in 9 items in which the two highest were “giving
suggestion on how to work safely to colleagues whenever they operate the work with danger” and “following
the warning sign shown with rigidness”. The comparison of recognition and behaviors toward safety of
employees based on personal characteristics showed that employees in different working experience and age
had difference in recognition of safety policies, calculated at 0.01 statistically significant level, while those in
different training experience had difference at 0.05 levels. For behaviors toward safety of employees,
employees in different working experience had difference in behaviors toward safety at 0.01 level.
ความนํา
ในปัจจุบนั พบว่า อุบตั ิเหตุที่เกิดจากการทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมมีอตั ราที่สูงขึ้น ซึ่งสาเหตุเกิด
จากหลายประการ ผูป้ ระกอบการหรื อเจ้าของโรงงานอุตสาหกรรมจึงจําเป็ นต้องมีนโยบายที่ชดั เจนในการลด
อุบตั ิเหตุอนั เกิดจากการทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม และสร้างความเชื่อมัน่ ด้านความปลอดภัยในการทํางานแก่
พนักงาน การทํางานที่มีความปลอดภัย คือ สภาพที่ไม่มีภยั อันตราย ดังนั้นความปลอดภัยในการทํางานจึงหมายถึง
การทํางานที่ปราศจากอันตราย ไม่เสี่ ยงต่อการเกิดอุบตั ิเหตุ กล่าวคือ ไม่ก่อให้เกิดสิ่ งต่าง ๆ ได้แก่ การเจ็บป่ วย
หรื อเป็ นโรค การบาดเจ็บ พิการหรื อตาย ทรัพย์สินเสี ยหาย เสี ยเวลา ขบวนการผลิตหยุดชะงัก คนงานเสี ยขวัญ
และกําลังใจในการทํางาน กิจการเสี ยชื่อเสี ยง ซึ่งทั้งหมดนี้ลว้ นแต่เป็ นผลเสี ยทั้งสิ้ น การกีดกันทางการค้าระหว่าง
ประเทศ ก็ได้ยกเอาประเด็นเรื่ องความปลอดภัยในการทํางาน มาเป็ นเครื่ องมือพิจารณาการค้าขายระหว่างประเทศ
เนื่ องจากความปลอดภัยในการทํางานนั้นเป็ นปั จจัยพื้นฐานในการเพิ่มผลผลิตที่มีคุณภาพ รัฐบาลจึงสนับสนุน
ส่ งเสริ มให้ผูป้ ระกอบการ เสริ มสร้างประสิ ทธิ ภาพการผลิตสิ นค้าที่มีคุณภาพ โดยเน้นให้สถานประกอบการ
คํานึงถึงความปลอดภัยในการทํางาน ได้มีการออกระเบียบโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การชี้
บ่งอันตราย การประเมินความเสี่ ยง และการจัดทําแผนงานบริ หารความเสี่ ยง พ.ศ.2543 ขึ้น เพื่อให้ผปู ้ ระกอบ
กิจการโรงงาน หรื อผูข้ อรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หรื อใบอนุญาตขยายโรงงาน ต้องจัดทํารายงาน
การวิเคราะห์ความเสี่ ยงจากอันตรายที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน โดยต้องทําการศึกษา วิเคราะห์ และ
ทบทวนการดําเนินงานเพือ่ ชี้บ่งอันตราย ประเมินความเสี่ ยง และจัดทําแผนงานการจัดการที่มีความเหมาะสม
ปั จจุบนั จํานวนผูป้ ระกอบการธุรกิจโรงงาน มีจาํ นวนเพิ่มมากขึ้น จํานวนพนักงานโรงงานเพิ่มมาก
ขึ้นตามลําดับ แม้ว่าวิกฤตเศรษฐกิจจะส่ งผลให้การทําธุ รกิ จต่าง ๆ การผลิ ตสิ นค้าต่าง ๆ มี การแข่งขันกันอย่าง
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รุ นแรง ผูป้ ระกอบการธุ รกิ จจึ งพยายามปรั บปรุ งการบริ หารความปลอดภัยไปพร้อมกับการแข่งขันทางธุ รกิจต่างๆ
เพื่อให้สอดคล้องและควบคู่กนั ทําให้ธุรกิจดําเนินงานต่อได้ สิ่ งสําคัญที่สุดเพื่อเป็ นการจูงใจให้พนักงานปฏิบตั ิงาน
ด้วยความระมัดระวังในการทํางานให้ปลอดภัย ผูว้ ิจยั เป็ นพนักงานฝ่ ายผลิตของบริ ษทั ช.มหาอาจ จํากัด จึงหวังเป็ น
อย่างยิ่งว่าการบริ หารความปลอดภัย เพื่อพัฒนาและปรั บปรุ งการปฏิบตั ิงานเน้นการสร้างแรงจูงใจให้พนักงาน
ปฏิ บ ัติต ามอย่า งเป็ นระเบี ย บเพื่อความปลอดภัยของพนักงานในฝ่ ายผลิ ต ผูว้ ิ จัยจึ ง สนใจศึกษา เรื่ องการรั บรู ้
นโยบายและพฤติกรรมด้านความปลอดภัยในการทํางานของพนักงานฝ่ ายผลิต บริ ษทั ช. มหาอาจ จํากัด
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการรับรู ้นโยบายและพฤติกรรมด้านความปลอดภัยภัยในการทํางาน ของพนักงานฝ่ าย
ผลิต บริ ษทั ช.มหาอาจ จํากัด
2. เพื่อเปรี ยบเทียบการรับรู ้นโยบายและพฤติกรรมด้านความปลอดภัยในการทํางาน ของพนักงาน
ฝ่ ายผลิต จําแนกตามลักษณะส่ วนบุคคลของพนักงานฝ่ ายผลิต
สมมุติฐานของการวิจยั
การรับรู ้นโยบายและพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานของพนักงานฝ่ ายผลิต บริ ษทั ช.มหา
อาจ จํากัด จําแนกตามลักษณะส่วนบุคคลแตกต่างกัน
ขอบเขตของการวิจยั
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั คือ พนักงานฝ่ ายผลิตของ บริ ษทั ช.มหาอาจ จํากัด จํานวน 102 คน
เลือกเป็ นกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie and Morgan (1970, p.608) ได้กลุ่ม
ตัวอย่าง 80 คน
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามที่สร้างขึ้น โดยมีข้นั ตอนตามลําดับดังนี้
1. การศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจยั ทีเกี่ยวข้อง
2. การจัดทําโครงสร้ างของแบบสอบถาม ให้มีเนื้ อหาครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้ งนี้
แบบสอบถามมี 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา
ตําแหน่งงานในฝ่ ายผลิต อายุงาน และประสบการณ์ฝึกอบรมด้านความปลอดภัย
ตอนที่ 2 ความเห็นด้านระดับการรับรู ้นโยบายด้านความปลอดภัยในการทํางานของพนักงานฝ่ ายผลิต
บริ ษทั ช.มหาอาจ จํากัด จํานวน 15 ข้อ ลักษณะแบบสอบถามเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (rating scale) มี 5
ระดับ ของลิเคิร์ท (Likert)
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ตอนที่ 3 ระดับพฤติ กรรมด้านความปลอดภัยในการทํางานของพนักงานฝ่ ายผลิ ต บริ ษทั ช.
มหาอาจ จํากัด จํานวน 14 ข้อ ลักษณะแบบสอบถามเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (rating scale) มี 5 ระดับ
ของลิเคิร์ท (Likert)
3. นําแบบสอบถามที่ได้สร้ างขึ้นให้อาจารย์ที่ปรึ กษาการค้นคว้าอิสระของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุ รี ได้ต รวจสอบความสอดคล้องของเนื้ อหากับวัต ถุ ป ระสงค์ของการวิ จัย เป็ นการศึ ก ษาความเที่ ย งตรง
(validity) ของแบบสอบถามแล้วนํามาปรับปรุ งแก้ไขเพื่อให้คาํ ถามชัดเจน สามารถสื่ อความหมายได้ตรงประเด็น
และเหมาะสมยิง่ ขึ้น
4. นําแบบสอบถามไปทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่ กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั จํานวน 20 คน
แล้ว นําข้อ มู ล ดัง กล่ า วมาหาค่า ความเชื่ อ มั่น (reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้สูต รสั ม ประสิ ท ธิ์ แอลฟา
ของครอนบัค (Cronbach’s alpha coefficient) ได้ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม เท่ากับ 95%
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ผูว้ ิจยั ขอหนังสื อจากโครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ถึงผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ช.
มหาอาจ จํากัด เพื่อขอความอนุเคราะห์ให้พนักงานฝ่ ายผลิต บริ ษทั ช.มหาอาจ จํากัด ตอบแบบสอบถาม
2. ขอความร่ วมมือจากพนักงานฝ่ ายผลิต บริ ษทั ช.มหาอาจ จํากัด ที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างทําการตอบ
แบบสอบถาม แล้วขอรับคืนด้วยตนเอง
3. ผลการเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจยั ได้รับแบบสอบถามคืน จํานวน 80 ฉบับ คิดเป็ นร้อยละ 100.00
4. รวบรวมแบบสอบถามทั้งหมดที่ได้มาดําเนินการตามขั้นตอนการวิจยั ต่อไป
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามจะนํามาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ทุกชุ ดและนํามาลง
รหัส ประมวลผลข้อมูลโดยการใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป ดังนี้
1. วิเคราะห์ขอ้ มูลลักษณะส่ วนบุคคลของผ◌ู ◌้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ความถี่และร้อยละ
2. วิเคราะห์การรับรู ้นโยบายและพฤติกรรมด้านความปลอดภัยในการทํางานของพนักงาน โดยใช้
ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
3. เปรี ยบเที ยบค่ าเฉลี่ ย ( X ) ของคะแนนการรั บรู ้ นโยบายและพฤติ กรรมด้ านความปลอดภั ย
ในการทํางานของพนักงาน จําแนกตามลักษณะส่ วนบุคคลของพนักงาน โดยใช้ t-test และ F-test
4. เปรี ยบเทียบพหุคูณเพื่อทดสอบค่าเฉลี่ย ( X ) ของคะแนนการรับรู ้นโยบายและพฤติกรรมด้านความ
ปลอดภัยในการทํางานของพนักงานฝ่ ายผลิต จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยวิธี Least Significant
Difference (LSD)
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สรุปผลการวิจยั
1. ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย ร้อยละ 93.75 อายุ 20-30 ปี ร้อยละ 56.25 รองลงมา 31-40
ปี ร้อยละ 31.25 สถานภาพโสด ร้อยละ 58.75 และสมรส ร้อยละ 41.25 ระดับการศึกษาตํ่ากว่าอนุปริ ญญา ร้อยละ
72.50 รองลงมา ปริ ญญาตรี ร้อยละ 17.50 ตําแหน่งพนักงานปฏิบตั ิการ ร้อยละ 76.25 รองลงมา หัวหน้างาน ร้อย
ละ 15.00 มีอายุงานตํ่ากว่า 5 ปี ร้ อยละ 62.50 รองลงมา 5-10 ปี ร้ อยละ 25.00 เคยรั บการฝึ กอบรมด้านความ
ปลอดภัย ร้อยละ 95.00 และไม่เคยรับการฝึ กอบรม ร้อยละ 5.00
2. วิเคราะห์ การรับรู้ นโยบายและพฤติกรรมด้ านความปลอดภัย ในการทํางานของพนักงานฝ่ ายผลิต
จําแนกตามสถานภาพส่ วนบุคคล
ตอนที่ 1 การรับรู้ นโยบายด้ านความปลอดภัยของพนักงานฝ่ ายผลิต
พนักงานฝ่ ายผลิตมีการรับรู ้ เกี่ ยวกับนโยบายด้านความปลอดภัยในการทํางาน โดยรวม อยู่ใน
ระดับปานกลาง ( X = 3.31) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.53-4.07) จํานวน 6 รายการ 5
อันดับแรก คือ
1. หัวหน้างานจัดการประชุมพูดคุยกิจกรรมด้านความปลอดภัยเป็ นการภายในก่อนลงมือทํางาน
เป็ นประจํา
2. มีการจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยประกอบด้วยตัวแทนนายจ้างและตัวแทนลูกจ้างทํา
การเผยแพร่ ติดตามประเมินผลการรับรู ้นโยบายด้านความปลอดภัยของบริ ษทั
3. บริ ษทั เน้นมาตรการปฏิบตั ิให้พนักงานมีส่วนร่ วมลดอุบตั ิเหตุในการทํางาน
4. นโยบายด้านความปลอดภัย ครอบคลุมกฎระเบียบด้านความปลอดภัย
5. บริ ษทั เผยแพร่ นโยบายด้านความปลอดภัยให้พนักงานรับรู ้ดว้ ยวิธีต่าง ๆ เช่น ติดบอร์ ด
ประชาสัมพันธ์ หรื อเรี ยกประชุมพนักงาน
ตอนที่ 2 พฤติกรรมด้ านความปลอดภัยในการทํางานของพนักงานฝ่ ายผลิต
พนักงานฝ่ ายผลิตมีพฤติกรรมเกี่ยวกับด้านความปลอดภัยในการทํางาน โดยรวม อยูใ่ นระดับมาก
( X = 3.57) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.53-4.05) จํานวน 9 รายการ 5 อันดับแรก คือ
1. ท่านให้คาํ แนะนําวิธีการทํางานที่ถูกต้องปลอดภัยกับเพื่อนร่ วมงาน เมื่อพบเห็นการกระทําที่
จะเป็ นอันตราย
2. ท่านปฏิบตั ิตามเครื่ องหมายเตือนภัยอย่างเคร่ งครัด
3. ท่านมีความสํานึกถึงการทํางานอย่างปลอดภัยก่อนลงมือทํางานเสมอ
4. ท่านตรวจสอบเครื่ องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ ก่อนและหลังการใช้งาน
5. เมื่อท่านจะเดินเครื่ องจักร ท่านต้องรู ้ก่อนว่าจะหยุดเครื่ องอย่างไร
ซึ่งมีคา่ สอดคล้องกับเพศชาย
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3. การเปรีย บเทีย บค่ าเฉลี่ย ของคะแนนการรั บรู้ นโยบายและพฤติกรรมด้ านความปลอดภัย ในการ
ทํางานของพนักงานฝ่ ายผลิต จําแนกตามสถานภาพส่ วนบุคคล
ตอนที่ 1 การรับรู้นโยบายด้ านความปลอดภัยของพนักงานฝ่ ายผลิต
ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนการรับรู ้ นโยบายด้านความปลอดภัยในการทํางานของ
พนักงานฝ่ ายผลิต จําแนกตามสถานภาพส่ วนบุคคล พบว่า พนักงานฝ่ ายผลิตเพศชาย และเพศหญิง มี การรับรู ้
นโยบายด้านความปลอดภัยในการทํางาน โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ บริ ษทั จัดทําคู่มือการปฏิบตั ิงาน
หรื อมาตรฐานการทํางานอย่างปลอดภัยแจกพนักงานทุกระดับ
และแตกต่างกันอย่างมี นยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ พนักงานรั บรู ้ ว่า
นโยบายด้านความปลอดภัยของบริ ษทั มีการพัฒนาและปรับปรุ งอย่างต่อเนื่อง
พนักงานฝ่ ายผลิตที่มีอายุต่างกัน มีการรับรู ้นโยบายด้านความปลอดภัยในการทํางาน โดยรวม
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 4 รายการ คือ
1. บริ ษทั เผยแพร่ นโยบายด้านความปลอดภัยให้พนักงานรับรู ้ดว้ ยวิธีต่าง ๆ เช่น ติดบอร์ ด
ประชาสัมพันธ์ หรื อเรี ยกประชุมพนักงาน
2. บริ ษทั จัดบอร์ดเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารด้านความปลอดภัยให้แก่พนักงานทุกหน่วยทราบเป็ น
ประจําและเป็ นข้อมูลข่าวสารที่เป็ นปัจจุบนั
3. บริ ษทั จัดอบรมความรู ้ดา้ นความปลอดภัยให้กบั พนักงานทุกระดับอยูเ่ ป็ นระยะ ๆ
4. บริ ษ ทั จัด ให้มี นิ ท รรศการความปลอดภัย มี โ ครงการรณรงค์กิจ กรรมความปลอดภัย เป็ น
ประจําปี
และแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ หัวหน้างานจัดการ
ประชุมพูดคุยกิจกรรมด้านความปลอดภัยเป็ นการภายในก่อนลงมือทํางานเป็ นประจํา
พนัก งานฝ่ ายผลิ ต ที่ มี สถานภาพสมรสต่ างกัน มี การรั บรู ้ น โยบายด้านความปลอดภัยในการ
ทํางาน โดยรวม ไม่ แตกต่ างกันอย่างมี นัย สําคัญทางสถิ ติ เมื่ อ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่ างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ
1. พนักงานรับรู ้วา่ นโยบายด้านความปลอดภัยของบริ ษทั มีการพัฒนาและปรับปรุ งอย่างต่อเนื่อง
2. บริ ษทั ได้จัดอุป กรณ์ ป้องกันอัน ตรายที่ มี ป ระสิ ทธิ ภาพ สําหรั บเครื่ องจักรเครื่ องมื อ อย่าง
ครบถ้วน
พนักงานฝ่ ายผลิตที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีการรับรู ้นโยบายด้านความปลอดภัยในการทํางาน
โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 3 รายการ คือ
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยประกอบด้วยตัวแทนนายจ้างและตัวแทนลูกจ้างทํา
การเผยแพร่ ติดตามประเมินผลการรับรู ้นโยบายด้านความปลอดภัยของบริ ษทั
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2. หัวหน้างานจัดการประชุมพูดคุยกิจกรรมด้านความปลอดภัยเป็ นการภายในก่อนลงมือทํางาน
เป็ นประจํา
3. บริ ษทั จัด ให้มี นิ ทรรศการความปลอดภัย มี โ ครงการรณรงค์กิจ กรรมความปลอดภัย เป็ น
ประจําปี
พนักงานฝ่ ายผลิตที่มีตาํ แหน่งงานต่างกัน มีการรับรู ้นโยบายด้านความปลอดภัยในการทํางาน
โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 4 รายการ คือ
1. บริ ษทั จัดสรรงบประมาณสําหรับการเผยแพร่ นโยบายด้านความปลอดภัยอย่างเพียงพอ
2. บริ ษทั จัดทําคู่มือการปฏิบตั ิงานหรื อมาตรฐานการทํางานอย่างปลอดภัยแจกพนักงานทุก
ระดับ
3. บริ ษทั จัดบอร์ ดเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารด้านความปลอดภัยให้แก่พนักงานทุกหน่วยทราบเป็ น
ประจําและเป็ นข้อมูลข่าวสารที่เป็ นปั จจุบนั
4. บริ ษทั จัด ให้มี นิ ทรรศการความปลอดภัย มี โ ครงการรณรงค์กิจ กรรมความปลอดภัย เป็ น
ประจําปี
พนัก งานฝ่ ายผลิ ต ที่ มี อายุง านต่ างกัน มี ก ารรั บ รู ้ น โยบายด้า นความปลอดภัย ในการทํา งาน
โดยรวม แตกต่างกันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.01 เมื่ อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 12 รายการ คือ
1. บริ ษ ทั เผยแพร่ น โยบายด้านความปลอดภัยให้พ นักงานรั บรู ้ ด้ว ยวิ ธี ต่ าง ๆ เช่ น ติ ด บอร์ ด
ประชาสัมพันธ์ หรื อเรี ยกประชุมพนักงาน
2. นโยบายด้านความปลอดภัย ครอบคลุมกฎระเบียบด้านความปลอดภัย
3. นโยบายด้านความปลอดภัยชัดเจน และบริ ษทั มีการทบทวนตรวจสอบการรับรู ้ของพนักงาน
ด้วยการให้พนักงานแสดงความคิดเห็นย้อนกลับได้
4. พนักงานเข้าใหม่บริ ษทั ทําการทดสอบทัศนคติดา้ นความปลอดภัยอย่างเข้มงวด
5. มีการประเมินผลการรับรู ้นโยบายด้านความปลอดภัยจากพนักงานอย่างสมํ่าเสมอ
6. มีการจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยประกอบด้วยตัวแทนนายจ้างและตัวแทนลูกจ้างทํา
การเผยแพร่ ติดตามประเมินผลการรับรู ้นโยบายด้านความปลอดภัยของบริ ษทั
7. บริ ษทั จัดทําคู่มือการปฏิบตั ิงานหรื อมาตรฐานการทํางานอย่างปลอดภัยแจกพนักงานทุก
ระดับ
8. บริ ษทั มีมาตรฐานการควบคุมกิจกรรมด้านความปลอดภัยให้มีประสิ ทธิภาพอยูเ่ สมอ
9. หัวหน้างานจัดการประชุมพูดคุยกิจกรรมด้านความปลอดภัยเป็ นการภายในก่อนลงมือทํางาน
เป็ นประจํา
10. บริ ษทั จัดบอร์ ดเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารด้านความปลอดภัยให้แก่พนักงานทุกหน่วยทราบเป็ น
ประจําและเป็ นข้อมูลข่าวสารที่เป็ นปั จจุบนั
11. บริ ษทั จัดอบรมความรู ้ดา้ นความปลอดภัยให้กบั พนักงานทุกระดับอยูเ่ ป็ นระยะ ๆ
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12. บริ ษทั จัด ให้มีนิ ทรรศการความปลอดภัยมี โครงการรณรงค์กิจ กรรมความปลอดภัยเป็ น
ประจําปี
และแตกต่างกันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ บริ ษทั จัดสรร
งบประมาณสําหรับการเผยแพร่ นโยบายด้านความปลอดภัยอย่างเพียงพอ
พนักงานฝ่ ายผลิตที่มีประสบการณ์ฝึกอบรมต่างกัน มีการรับรู ้นโยบายด้านความปลอดภัยในการ
ทํางาน โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 4 รายการ คือ
1. นโยบายด้านความปลอดภัยชัดเจน และบริ ษทั มีการทบทวนตรวจสอบการรับรู ้ของพนักงาน
ด้วยการให้พนักงานแสดงความคิดเห็นย้อนกลับได้
2. บริ ษทั จัดสรรงบประมาณสําหรับการเผยแพร่ นโยบายด้านความปลอดภัยอย่างเพียงพอ
3.หัวหน้างานจัดการประชุมพูดคุยกิจกรรมด้านความปลอดภัยเป็ นการภายในก่อนลงมือทํางาน
เป็ นประจํา
4.บริ ษทั จัดอบรมความรู ้ดา้ นความปลอดภัยให้กบั พนักงานทุกระดับอยูเ่ ป็ นระยะ ๆ
และแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ
1. บริ ษทั เน้นมาตรการปฏิบตั ิให้พนักงานมีส่วนร่ วมลดอุบตั ิเหตุในการทํางาน
2. มีการจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยประกอบด้วยตัวแทนนายจ้างและตัวแทนลูกจ้างทํา
การเผยแพร่ ติดตามประเมินผลการรับรู ้นโยบายด้านความปลอดภัยของบริ ษทั
ตอนที่ 2 พฤติกรรมด้ านความปลอดภัยในการทํางานของพนักงานฝ่ ายผลิต
ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมด้านความปลอดภัยในการทํางานของพนักงาน
ฝ่ ายผลิตจําแนกตามสถานภาพส่ วนบุคคล พบว่า พนักงานฝ่ ายผลิตเพศชาย และเพศหญิง มีพฤติกรรมด้านความ
ปลอดภัยในการทํางาน โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่าง
กันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ
1. ท่านมีความสํานึกถึงการทํางานอย่างปลอดภัยก่อนลงมือทํางานเสมอ
2. ท่านตรวจสอบเครื่ องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ ก่อนและหลังการใช้งาน
พนักงานฝ่ ายผลิ ตที่ มีอายุต่างกัน มี พฤติ กรรมด้านความปลอดภัยในการทํางาน โดยรวม ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01 จํานวน 1 รายการ คือ ท่านปฏิบตั ิตามคําแนะนําในการใช้เครื่ องจักรอย่างเคร่ งครัด
พนักงานฝ่ ายผลิ ต ที่ มี ร ะดับ การศึ กษาต่ า งกัน มี พฤติ ก รรมด้านความปลอดภัย ในการทํางาน
โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 2 รายการ คือ
1. ท่านสวมรองเท้าหุม้ ส้นในขณะทํางาน
2. ท่านใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่ วนบุคคลที่บริ ษทั ให้ไว้และแต่งกายรัดกุมเหมาะสมกับงาน
ตลอดระยะเวลาทํางาน

543

วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปี ที่ 10 ฉบับที่ 2
โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

พนักงานฝ่ ายผลิตที่มีตาํ แหน่งงานต่างกัน มีพฤติกรรมด้านความปลอดภัยในการทํางาน โดยรวม
ไม่แตกต่างกันอย่างมี นยั สําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมี นยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 จํานวน 4 รายการ คือ
1. ท่านสวมรองเท้าหุม้ ส้นในขณะทํางาน
2. ท่านชอบหยอกล้อกับเพือ่ นร่ วมงานขณะทํางานเพือ่ คลายเครี ยด
3. ท่านใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่ วนบุคคลที่บริ ษทั ให้ไว้และแต่งกายรัดกุมเหมาะสมกับงาน
ตลอดระยะเวลาทํางาน
4. เมื่อท่านจะเดินเครื่ องจักร ท่านต้องรู ้ก่อนว่าจะหยุดเครื่ องอย่างไร
และแตกต่ างกันอย่างมี นยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ ท่านปฏิ บตั ิ ตาม
เครื่ องหมายเตือนภัยอย่างเคร่ งครัด
พนักงานฝ่ ายผลิ ตที่ มีอายุงานต่ างกัน มี พฤติ กรรมด้านความปลอดภัยในการทํางาน โดยรวม
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 7 รายการ คือ
1. ท่านสวมรองเท้าหุม้ ส้นในขณะทํางาน
2. ท่านจัดวางเครื่ องมืออุปกรณ์อย่างเป็ นระเบียบหลังใช้งานแล้ว
3. ท่านปฏิบตั ิตามคําแนะนําในการใช้เครื่ องจักรอย่างเคร่ งครัด
4. ท่านเอาใจใส่ สนใจและปฏิบตั ิตามกฎข้อบังคับในการทํางานอย่างปลอดภัยอยูเ่ สมอ
5. ท่านใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่ วนบุคคลที่บริ ษทั ให้ไว้และแต่งกายรัดกุมเหมาะสมกับงาน
ตลอดระยะเวลาทํางาน
6. เมื่อท่านจะเดินเครื่ องจักร ท่านต้องรู ้ก่อนว่าจะหยุดเครื่ องอย่างไร
7. ท่านจะไม่ใช้อปุ กรณ์ที่ชาํ รุ ด แม้ว่าจะพอใช้ได้อยูก่ ต็ าม
และแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ
1. ท่านตรวจสอบเครื่ องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ ก่อนและหลังการใช้งาน
2. ท่านชอบหยอกล้อกับเพือ่ นร่ วมงานขณะทํางานเพือ่ คลายเครี ยด
พนัก งานฝ่ ายผลิ ต ที่ มี ป ระสบการณ์ ฝึกอบรมต่ างกัน มี พฤติ ก รรมด้านความปลอดภัย ในการ
ทํางาน โดยรวม ไม่ แตกต่ างกันอย่างมี นัย สําคัญทางสถิ ติ เมื่ อ พิ จารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่ างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ ท่านจัดวางเครื่ องมืออุปกรณ์อย่างเป็ นระเบียบหลังใช้งาน
แล้ว
และแตกต่ างกันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ ท่านปฏิ บตั ิ ตาม
เครื่ องหมายเตือนภัยอย่างเคร่ งครัด
อภิปรายผล
การศึกษาเรื่ อง การรั บรู ้ นโยบายและพฤติ กรรมด้านความปลอดภัยในการทํางานของพนักงานฝ่ าย
ผลิต บริ ษทั ช.มหาอาจ จํากัด ได้ผลการวิจยั ที่สามารถนํามาอภิปรายผลดังนี้
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1. วิเคราะห์ การรับรู้ นโยบายและพฤติกรรมด้ านความปลอดภัย ในการทํางานของพนักงานฝ่ ายผลิต
จําแนกตามสถานภาพส่ วนบุคคล
ตอนที่ 1 การรับรู้นโยบายด้ านความปลอดภัยของพนักงานฝ่ ายผลิต
พนักงานฝ่ ายผลิตมีการรั บรู ้เกี่ ยวกับนโยบายด้านความปลอดภัยในการทํางาน โดยรวม อยู่ใน
ระดับปานกลาง ( X = 3.31)
ตอนที่ 2 พฤติกรรมด้ านความปลอดภัยในการทํางานของพนักงานฝ่ ายผลิต
พนักงานฝ่ ายผลิตมีพฤติกรรมเกี่ยวกับด้านความปลอดภัยในการทํางาน โดยรวม อยูใ่ นระดับมาก
( X = 3.57)
ซึ่ งมีค่าสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ บัญชา เข็มทอง (2546) ศึกษาเรื่ อง การรับรู ้การบริ หาร
ความปลอดภัยและพฤติกรรมด้านความปลอดภัยในการทํางานของพนักงานส่ วนผลิต บริ ษทั เฟื่ องฟูอนันต์ จํากัด
ผลการศึกษาพบว่า พนักงานมีการรับรู ้การบริ หารความปลอดภัย อยูใ่ นระดับปานกลาง และมีพฤติกรรมด้านความ
ปลอดภัยในการทํางานอยู่ในระดับดี และมีค่าสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ รัชนี ธรรมสโรช (2551) ศึกษาเรื่ อง
การรับรู ้การบริ หารความปลอดภัยและพฤติกรรมด้านความปลอดภัยในการทํางานของพนักงานฝ่ ายผลิต บริ ษทั
ประมวลผล จํากัด จากผลการศึกษาพบว่า 1) พนักงานมีการรับรู ้การบริ หารความปลอดภัย มากกว่าร้อยละ 50 ทุก
รายการ 2) พนักงานมีพฤติกรรมด้านความปลอดภัยในการทํางาน โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
2. การเปรีย บเทีย บค่ าเฉลี่ย ของคะแนนการรั บรู้ นโยบายและพฤติกรรมด้ านความปลอดภัย ในการ
ทํางานของพนักงานฝ่ ายผลิต จําแนกตามสถานภาพส่ วนบุคคล
ตอนที่ 1 การรับรู้นโยบายด้ านความปลอดภัยของพนักงานฝ่ ายผลิต
ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนการรั บรู ้ นโยบายด้านความปลอดภัยในการทํางานของ
พนักงานฝ่ ายผลิตที่ มีอายุงาน อายุ และประสบการณ์ ฝึกอบรมต่างกัน มีการรั บรู ้ โดยรวม แตกต่ างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 ตามลําดับ
ตอนที่ 2 พฤติกรรมด้ านความปลอดภัยในการทํางานของพนักงาน
ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมด้านความปลอดภัยในการทํางานของพนักงาน
ฝ่ ายผลิตที่มีอายุงานต่างกัน มีพฤติกรรม โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ซึ่งมีค่าสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ บัญชา เข็มทอง (2546) ที่พบว่า พนักงานที่มีประสบการณ์
อบรมแตกต่างกันมีการรับรู ้การบริ หารความปลอดภัยแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ .05 และมีค่าสอดคล้องกับ
ผลการวิจยั ของ ณัฐกิตติ์ วัฒนพันธ์ (2549) ศึกษาเรื่ อง การรับรู ้ความปลอดภัยในการทํางานและพฤติกรรมการ
ทํางานที่ปลอดภัยของพนักงาน บริ ษทั ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จํากัด ผลการศึกษาพบว่า พนักงานที่มีอายุ และ
ประสบการณ์การเกิดอุบตั ิเหตุในการทํางานแตกต่างกัน มีการรับรู ้ความปลอดภัยในการทํางานแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมีค่าสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ รัชนี ธรรมสโรช (2551) ที่พบว่า พนักงาน
ที่มีอายุต่างกัน มีการรับรู ้การบริ หารความปลอดภัยแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จากข้อมูลที่
ค้นพบสอดคล้องสภาพความเป็ นจริ งว่า พนักงานที่มีอายุ ประสบการณ์ฝึกอบรม และอายุงานน้อย จะมีการรับรู ้
นโยบายด้า นการปลอดภัย ในการทํา งาน และพฤติ ก รรมการทํา งานที่ ป ลอดภัย น้อ ยกว่ าผูท้ ี่ มี อ ายุม าก ผ่า น
ประสบการณ์ ฝึ กอบรม และอายุงานมาก เนื่ องจากพนักงานที่ เข้าปฏิ บตั ิ งานใหม่ ๆ ส่ วนมากอายุน้อย ระดับ
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การศึกษาน้อย ไม่มีประสบการณ์การทํางาน ทําให้ไม่ระมัดระวัง อุบตั ิเหตุที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาขณะที่เครื่ องจักร
กําลังทํางาน และพนักงานมักจะคิดว่าอุปกรณ์ป้องกันอุบตั ิเหตุบางอย่างไม่น่าจะมีความสําคัญมากมาย รวมทั้ง
ความประมาทเลินเล่อ ไม่ละเอียดรอบคอบ ซึ่งทําให้เกิดอุบตั ิเหตุและความสู ญเสี ยทั้งชี วิตและทรัพย์สิน บางราย
เสี ยชีวิต หลายสิ บรายร่ างกายพิการ สู ญเสี ยอวัยวะสําคัญในการทํางานโดยเฉพาะมือและขา
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้อมูลที่ได้จากการวิจยั ในครั้งนี้ บริ ษทั ฯสามารถนําข้อมูลที่ได้จากการวิจยั มาใช้ในการปรับปรุ ง
และพัฒนาด้านความปลอดภัยในการทํางานของพนักงานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพเพิ่มขึ้น
2.
จากข้อมูลที่ได้ บริ ษทั ฯควรจัดให้มีการเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสาร และจัดอบรมความรู ้ และจัด
นิทรรศการด้านความปลอดภัยในการทํางานให้แก่พนักงานทุกหน่วยงานทราบ
3. จากข้อมูลที่ได้ บริ ษทั ฯควรพิจารณาพนักงานที่มีอายุงานน้อย และไม่ผ่านประสบการณ์ฝึกอบรม
เป็ นพิเศษ เพื่อประสิ ทธิภาพของพนักงานในด้านความปลอดภัยในการทํางาน
บรรณานุกรม

ณั ฐ กิ ตติ์ วั ฒ นพั น ธ์ . (2549). การ รั บรู้ ค ว าม ปลอด ภั ย ในการ ทํ า ง านและพ ฤติ ก ร ร ม การ ทํ า ง าน
ที่ปลอดภัย ของพนักงาน บริ ษัทผลิต ภัณ ฑ์ และวัสดุ ก่อสร้ าง จํากัด. วิทยานิ พนธ์ปริ ญญาวิศวกรรม
ศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
บั ญ ชา เข็ ม ทอง. (2546). การรั บ รู้ การบริ หารความปลอดภั ย และพ ฤติ ก รรมด้ านความปลอดภั ย
ในการทํางานของพนั กงานส่ วนผลิต บริ ษัท เฟื่ องฟู อนันต์ จํากัด. ภาคนิ พนธ์ปริ ญญาบริ หารธุ รกิ จ
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.
รั ช นี ธรรมสาโรช. (2551). การรั บ รู้ การบริ ห ารความปลอดภั ย และพฤติ ก รรมด้ านความปลอดภั ย
วิ ท ยานิ พ นธ์ ป ริ ญญา
ในการทํ า งานของพนั กงานฝ่ ายผลิ ต บริ ษั ท ประมวลผล จํ า กั ด .
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ความพึงพอใจของผู้โดยสารชาวไทยต่ อการบริการของท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ
กรุ งเทพฯ *
Passenger’ Satisfactions Suvarnabhumi Airport’s Services Bangkok
นายเฉลิมพล กิจรุ่ งเรื อง**
Mr.Chalermphol Kitrungruang
บทคัดย่อ
การวิ จัย ครั้ งนี้ มี ว ัต ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ ศึ ก ษาความพึ ง พอใจของผู โ้ ดยสารชาวไทยต่ อ การบริ ก ารของ
ท่าอากาศยานสุ วรรณภู มิ
กรุ งเทพฯ และเพื่อเปรี ยบเที ยบความพึงพอใจต่อการบริ การของท่าอากาศยาน
สุ วรรณภูมิของผูโ้ ดยสารชาวไทย จําแนกตามคุณลักษณะส่ วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 คน เครื่ องมือที่ใช้
เป็ นแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการใช้ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที
และการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ผลการวิจยั พบว่า ความพึงพอใจของผูโ้ ดยสารชาวไทยต่อการบริ การของท่าอากาศยานสุ วรรณภู มิ
กรุ งเทพฯ ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก 4 ด้าน เรี ยงลําดับจาก
ค่ามากที่สุด คือ ด้านร้ านค้าภายในอาคาร ด้านสถานที่จอดรถ ด้านสิ่ งอํานวยความสะดวกในอาคารผูโ้ ดยสาร และ
ด้านการรั กษาความปลอดภัยและการตรวจคนเข้า เมื อง ผลการเปรี ย บเที ย บความพึ งพอใจต่ อ การบริ ก ารของ
ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ ของผูโ้ ดยสารชาวไทย จําแนกตามคุณลักษณะส่ วนบุคคล พบว่า ผูโ้ ดยสาร
ชาวไทย ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชี พ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่างกันมีความพึงพอใจต่อการบริ การของ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุ งเทพฯ ในภาพรวมและพิจารณาเป็ นรายด้าน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
Abstract
This research has the purposes on (1) to study Thai passengers’ satisfactions from Suvarnabhumi
Airport’s services, Samutprakan province , and (2) to compare Thai passengers’ satisfactions from
Suvarnbhumi Airport’s services classified by individual characteristics. The tool used in this research is
questionnaire. The size of sample space is 400 people. The statistics values used in analysis are frequency,
percentage, means, standard deviation value, t-test and analysis of variance.
The finding revealed that overall, the level of Thai passengers’ satisfactions from Suvarnabhumi
Airport’s services, Samutprakan province, is high. In detail, the high satisfaction aspects are car park lots,
facilities within passenger terminal building, shops inside building, and securities and immigration inspection.
The medium satisfaction aspects are arrival process, departure process, and cleanness of inside and outside of
* บทความภาคนิพนธ์
** บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ (การตลาด) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
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passenger terminal building. Comparison of Thai passengers’ satisfactions from Suvarnabhumi Airport’s
services, Samutprakan province, classified by gender, shows that Thai passengers ,with different gender, age,
education level, occupation and salary, have satisfactions from Suvarnabhumi Airport’s services, Samutprakan
province, with no statistical significance.
ความนํา
ปั จจุ บนั ธุ รกิ จการขนส่ งทางอากาศ ได้ทวีความสําคัญและมี บทบาทมากขึ้ น ด้วยปั จจัยหลักทางด้าน
เศรษฐกิจ และความต้องการเดินทางเพือ่ ธุรกิจและการท่องเที่ยว ส่ งผลให้การขนส่ งทางอากาศมีอตั ราการเติบโตที่
สู งขึ้น ทําให้ประเทศต่าง ๆ พัฒนาท่าอากาศยาน และใช้ท่าอากาศยานเป็ นตัวกระตุน้ การเจริ ญเติบโตของประเทศ
โดยมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ขยายท่าอากาศยานเดิม และก่อสร้างท่าอากาศยานใหม่ ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าเดิม
พร้อมทั้งนําเทคโนโลยีสมัยใหม่มาให้บริ การ
ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิเปรี ยบเสมือนประตูสู่ประเทศไทยที่เปิ ดต้อนรับผูม้ าเยือนจากทัว่ โลก เป็ น
ศูนย์กลางการบินเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ที่เชื่ อมโยงระหว่างทวีปเอเชี ย ทวีปยุโรป ทวีปอเมริ กาและทวีป
ั ฑ์ ในการ
ออสเตรเลีย ซึ่ งเป็ นจุดแวะลงหรื อเชื่อมต่อการเดินทางของผูโ้ ดยสาร นักท่องเที่ยวและขนส่ งพัสดุภณ
จัดการบริ การและสิ่ งอํานวยความสะดวกของท่าอากาศยานต่างๆ นั้น ได้แบ่งการบริ การเป็ น 2 ส่ วนใหญ่ ๆ คือ
การให้บริ การและสิ่ งอํานวยความสะดวกในเขตการบิน (Airside) และนอกเขตการบิน (Landside)
การให้บริ การและสิ่ งอํานวยความสะดวกในเขตการบิน(Airside) มีกลุ่มผูใ้ ช้บริ การ คือ นักบินอากาศยาน
ของสายการบินต่างๆ ทัว่ โลก ซึ่ งใช้บริ การทั้งหมดในเขตการบินในขณะปฏิบตั ิงานอยู่บนอากาศยาน ซึ่ งในการวัด
ระดับความพึงพอใจในการให้บริ การและสิ่ งอํานวยความสะดวก จะวัดจากสิ่ งอํานวยความสะดวกพื้นฐานทาง
กายภาพ (Runway, Taxiway และ Apon) การบริ การในกรณี เหตุฉุกเฉิน และการบริ การอื่นๆ เช่น บริ การจัดการใน
เขตลานจอด และงานบริ การภาคพื้นแก่อากาศยาน เป็ นต้น โดยที่การบริ การดังกล่าวในเขตการบิน จะต้องอยู่
ภายใต้ขอ้ กําหนดมาตรฐานสากลและข้อเสนอแนะการปฏิ บตั ิ แห่ งอนุ สัญญาว่าด้วย การบิ นพลเรื อนระหว่าง
ประเทศ (บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด มหาชน, 2550) สําหรับการให้บริ การและสิ่ งอํานวยความสะดวกใน
บริ เวณนอกเขตการบิ น (Landside) มี ก ลุ่ ม ผู ้ใ ช้ บ ริ การ คื อ ผู ้โ ดยสาร ผู ้ใ ช้ บ ริ การอื่ น ๆ รวมทั้ง เจ้า หน้ า ที่
ผูป้ ระกอบการในท่าอากาศยาน และเจ้าหน้าที่สายการบิน เป็ นต้น ซึ่ งในการวัดระดับพึงพอใจในการให้บริ การ
และสิ่ งอํานวยความสะดวก จะวัดจากสิ่ งอํานวยความสะดวกต่างๆ ในบริ เวณนอกเขตการบิน ได้แก่ การบริ การใน
หรื อบริ เวณอาคารผูโ้ ดยสาร อาคารสํานักงาน อาคารและลานจอดรถยนต์ รวมไปถึงกิจกรรมบริ การต่างๆ เช่ น
กิจกรรมเชิ งพาณิ ชย์ บริ การสาธารณูปโภค สิ่ งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ในอาคารผูโ้ ดยสาร ส่ วนการบริ การใน
อาคารและลานจอดรถยนต์ โดยการบริ การดังกล่าวนอกเขตการบิน มิได้อยูภ่ ายใต้ขอ้ กําหนดมาตรฐานสากลและ
ข้อเสนอแนะการปฏิบตั ิแห่งอนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรื อนระหว่างประเทศ แต่ข้ ึนอยูก่ บั การบริ หารจัดการของ
ท่าอากาศยาน ซึ่ งการบริ หารและการจัดการบริ การนอกเขตการบินนี้ เป็ นสิ่ งที่สาํ คัญและขาดไม่ได้ที่ช่วยส่ งเสริ ม
และสนับสนุนการบริ การหลัก คือ การบริ การในเขตการบินของกิจการท่าอากาศยาน (บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย
จํากัด มหาชน, 2550)
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ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ เป็ นสนามบินตั้งอยู่ที่ ถนนบางนาตราด ใน จังหวัดสมุทรปราการ
(โดยกําลังจะเปลี่ยนเป็ น จังหวัดสุ วรรณภูมิมหานคร) กําหนดเปิ ดใช้งานวันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2549 และมี
กําหนดการใช้งานแทนท่าอากาศยานกรุ งเทพที่ดอนเมืองหลังดําเนินการระยะหนึ่ง โดยนโยบายรัฐบาลได้กาํ หนดท่า
อากาศยานสุ วรรณภูมิเป็ นท่าอากาศยานหลักของประเทศ และจะเป็ นศูนย์กลางการบินในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ชื่อ
ของสนามบินสุ วรรณภูมิ มีความหมายว่า “แผ่นดินทอง” เป็ นชื่อพระราชทานโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระ
กรุ ณาโปรดเกล้าฯ เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2543 และเสด็จพระราชดําเนินทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคาร
ผูโ้ ดยสารท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ในวันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2545 สถาปนิกผูอ้ อกแบบอาคาร คือ เฮลมุต จาห์น
ชาวอเมริ กนั -เยอรมัน และบริ ษทั เมอร์ ฟีจาห์นสํานักงานใหญ่ที่ชิคาโก ซึ่งแบบอาคารสนามบินได้ถูกปรับเปลี่ยน
ขนาดอาคาร และวัสดุจากแบบเดิมไปในหลายส่ วน เช่น เพิ่มการประดับยักษ์ และสถาปั ตยกรรมไทยเพิ่มเข้าไป
โดยสถาปนิ กชาวไทยท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ เป็ นท่าอากาศยานนานาชาติขนาดใหญ่ที่มีความสําคัญต่อการ
ส่งเสริ มและพัฒนาความเจริ ญด้านเศรษฐกิจ สังคม การท่องเที่ยว และด้านอื่นๆ ของประเทศเป็ นอย่างมาก รัฐบาล
จึงกําหนดให้การก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็ นวาระแห่งชาติ โดยเป็ นท่าอากาศยานหลักของประเทศ และ
เป็ นศูนย์กลางการบินของภูมิภาค
ด้วยเหตุดงั กล่าวในข้างต้น ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงความพึงพอใจของผูโ้ ดยสารต่อการบริ การ
ของท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ เพื่อเสนอผลที่ได้จากการวิจยั ครั้งนี้ให้กบั ผูท้ ี่เกี่ยวข้อง ได้นาํ ไปใช้เป็ นแนวทางใน
การวางแผน ปรับปรุ งและพัฒนาการบริ การในบริ เวณนอกเขตการบินของท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพือ่ ศึกษาความพึงพอใจของผูโ้ ดยสารชาวไทยต่อการบริ การของท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ
2. เพื่อเปรี ยบเทียบความพึงพอใจต่อการบริ การของท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิของผูโ้ ดยสารชาวไทย
จําแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคล
สมมติฐานของการวิจยั
ความพึงพอใจต่อการบริ การของท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิของผูโ้ ดยสารชาวไทย จําแนกตามคุณลักษณะ
ส่วนบุคคล แตกต่างกัน
ขอบเขตของการวิจยั
ประชากร คือ ผูโ้ ดยสารชาวไทยที่มาใช้บริ การท่าอากาศยานสุ วรรณภู มิ กรุ งเทพฯ ในเดื อนมกราคม
2552 ถึ งเดื อนมิ ถุนายน 2552 จํานวนทั้งหมด 1,171,610 คน (จากสถิ ติของสํานักงานตรวจคนเข้าเมื อง เฉลี่ ย
ผูโ้ ดยสารชาวไทยที่มาใช้บริ การประมาณ 195,268.33 คน ต่อ เดือน)
กลุ่มตัวอย่าง คือ ผูโ้ ดยสารชาวไทยที่ มาใช้บริ การท่ าอากาศยานสุ วรรณภู มิ กรุ งเทพฯเลื อกเป็ นกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยใช้ตารางสําเร็ จรู ปของ Krejcie และ Morgan (1970, p.608) ได้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 400 คน ใช้การสุ่ ม
ตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling)
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เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นแบบสอบถามที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้นซึ่ งแบ่งแบบสอบถามออกเป็ น 2 ส่ วน
ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชี พ และรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน ลักษณะของแบบสอบถามเป็ นแบบให้เลือกตอบ (checklist)
ส่ ว นที่ 2 ความพึ ง พอใจของผู ้โ ดยสารชาวไทยต่ อ การให้ บ ริ การของท่ า อากาศยานสุ ว รรณภู มิ
ประกอบด้วย 7 ด้าน คือ กระบวนการขาเข้า กระบวนการขาออก สถานที่ จอดรถ ความสะอาดของอาคาร
ผูโ้ ดยสาร สิ่ งอํานวยความสะดวกภายในอาคารผูโ้ ดยสาร ร้ านค้าภายในอาคารผูโ้ ดยสาร และการรั กษาความ
ปลอดภัย
เก็บรวบรวมข้ อมูล
การรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการเก็บรวบรวมข้อมู ลด้วยการขอความร่ วมมื อจากกลุ่มตัวอย่าง
ผูโ้ ดยสารชาวไทยที่มาใช้บริ การ ณ ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ โดยนําแบบสอบถามไปแจกให้กลุ่มตัวอย่างกรอก
ข้อมูล จํานวน 400 ฉบับ แล้วขอรับคืนด้วยตนเอง ได้แบบสอบถามคืนมา จํานวน 400 ฉบับ คิดเป็ นร้อยละ 100.00
ช่วงเวลาที่เก็บ เดือนตุลาคม 2552 เป็ นเวลา 2 สัปดาห์
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถาม จะนํามาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ทุกชุดและนํามาลงรหัส
ประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป หาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test, F-test และ
LSD ดังนี้
1. วิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม โดยใช้ความถี่และค่าร้อยละ
2. วิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการให้บริ การของท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิของผูโ้ ดยสารชาวไทย โดยใช้
ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
3. เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความพึงพอใจของการให้บริ การของท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิของ
ผูโ้ ดยสารชาวไทย จําแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคล โดยใช้ t-test และ F-test
4. เปรี ยบเทียบพหุ คูณเพื่อทดสอบค่าเฉลี่ย ( X ) ของคะแนนความพึงพอใจต่อการให้บริ การของท่า
อากาศยานสุ วรรณภู มิของผูโ้ ดยสารชาวไทย จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน โดยวิธี Least Significant
Difference (LSD)
สรุปผลการวิจยั
สรุ ปผล ความพึงพอใจของผูโ้ ดยสารชาวไทยต่อการบริ การของท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ ได้
ดังต่อไปนี้
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1. การวิเคราะห์ ข้อมูลทัว่ ไปของผู้โดยสารชาวไทยทีต่ อบแบบสอบถาม
ผูโ้ ดยสารชาวไทยในท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯเป็ นเพศชาย เท่ากับเพศหญิง ร้อยละ 50.00
ส่วนใหญ่มีอายุ 25-45 ปี ร้อยละ 60.00 รองลงมาอายุ 46 – 65 ปี ร้อยละ 25.00 มีการศึกษาปริ ญญาตรี ร้อยละ 85.00
รองลงมามีการศึกษาตํ่ากว่าอนุปริ ญญา ร้ อยละ 10.00 มีอาชี พรับจ้าง/พนักงานบริ ษทั ร้อยละ 60.00 รองลงมา
แม่บา้ น ร้อยละ 20.00 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,000-50,000 บาท ร้อยละ 70.00 รองลงมาตํ่ากว่า 20,000 บาท ร้อย
ละ 20.50
2. การวิเคราะห์ ความพึงพอใจของผู้โดยสารชาวไทยต่ อการบริการของท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ กรุงเทพฯ
ความพึงพอใจของผูโ้ ดยสารชาวไทยต่อการบริ การของท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ ใน
ภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.56) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมาก ( X = 3.55 – 3.78) จํานวน
4 ด้าน คือ
1. ด้านร้านค้าภายในอาคาร
2. ด้านสถานที่จอดรถ
3. ด้านสิ่ งอํานวยความสะดวกในอาคารผูโ้ ดยสาร
4. ด้านการรักษาความปลอดภัยและการตรวจคนเข้าเมือง
ความพึงพอใจของผูโ้ ดยสารชาวไทยต่อการบริ การของท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ ด้าน
กระบวนการขาเข้า โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.07) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมาก
( X = 4.00) จํานวน 2 รายการ คือ
1. การบริ การตรวจคนเข้าเมืองมีความสะดวกรวดเร็ ว
2. การบริ การรับกระเป๋ า/สัมภาระมีความสะดวกรวดเร็ ว
ความพึงพอใจของผูโ้ ดยสารชาวไทยต่อการบริ การของท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ ด้าน
กระบวนการขาออก โดยรวม อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.51) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับมาก ( X =
3.65 – 3.95) จํานวน 4 รายการ คือ
1. การให้บริ การข้อมูลเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์
2. การบริ การ ณ เคาน์เตอร์ Check- in ค่าเฉลี่ย
3. การบริ การตรวจคนเข้าเมืองมีความสะดวกรวดเร็ ว
4. ความเหมาะสมของพื้นที่ Check-in ค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจของผูโ้ ดยสารชาวไทยต่อการบริ การของท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ ด้าน
สถานที่จอดรถ โดยรวม อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.71) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.80 –
4.00) จํานวน 5 รายการ คือ
1. ความกระตือรื อร้นในการให้บริ การของเจ้าหน้าที่
2. ความสุภาพในการให้บริ การของเจ้าหน้าที่
3. บริ เวณลานจอดรถมีเพียงพอและเหมาะสม
4. ที่จอดรถรับ-ส่งผูโ้ ดยสารมีเพียงพอและเหมาะสม
5. การจัดระเบียบและอํานวยความสะดวกในที่จอดรถรับ-ส่งผูโ้ ดยสารเหมาะสม
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ความพึงพอใจของผูโ้ ดยสารชาวไทยต่อการบริ การของท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ ด้านความ
สะอาดพื้นที่ใน/นอกอาคารผูโ้ ดยสาร โดยรวม อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.55) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า อยูใ่ น
ระดับมาก ( X = 3.82 – 3.83) จํานวน 2 รายการ คือ
1. ความสะอาดของพื้นที่ทางเดินภายในอาคาร
2. ความสะอาดของพื้นที่ทางเดินภายนอกอาคาร
ความพึงพอใจของผูโ้ ดยสารชาวไทยต่อการบริ การของท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ ด้านสิ่ ง
อํานวยความสะดวกในอาคารผูโ้ ดยสาร โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.68) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า อยู่
ในระดับมาก ( X = 3.73 – 4.00) จํานวน 7 รายการ 5 อันดับแรก คือ
1. อุณหภูมิภายในอาคารเหมาะสม
2. ประตูทางเข้า-ออกอาคารเหมาะสม
3. ลิฟท์ บันได/ทางเลื่อน มีบริ การเพียงพอและเหมาะสม
4. จอภาพแสดงข้อมูลเกี่ยวกับเที่ยวบินมีบริ การเพียงพอและเหมาะสม
5. รถเข็นกระเป๋ ามีบริ การเพียงพอและเหมาะสม
ความพึงพอใจของผูโ้ ดยสารชาวไทยต่อการบริ การของท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ ด้าน
ร้านค้าภายในอาคาร โดยรวม อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.78) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับมาก ( X =
3.85 – 4.00) ทุกรายการ 5 อันดับแรก คือ
1. ความหลากหลายของร้านค้า สิ นค้า อาหาร/เครื่ องดื่ม
2. จํานวนร้านค้าและร้านอาหารเหมาะสม
3. ความเหมาะสมในการจัดพื้นที่ของร้านค้า
4. การจัดพื้นที่ของร้านค้าและร้านอาหารเหมาะสม
5. ความเพียงพอของร้านค้าและร้านอาหาร
ความพึงพอใจของผูโ้ ดยสารชาวไทยต่อการบริ การของท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ ด้านการ
รักษาความปลอดภัยและการตรวจคนเข้าเมือง โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.55) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า
อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.68 – 3.97) ทุกรายการ 5 อันดับแรก คือ
1. ความเพียงพอของพนักงาน
2. มารยาทและการให้ความช่วยเหลือของพนักงาน
3. ความเหมาะสมของเวลาในการตรวจสอบความปลอดภัย
4. ความรู ้สึกด้านความปลอดภัย
5. การบริ การของพนักงานตรวจค้น
3. การเปรีย บเทีย บ ความพึงพอใจต่ อการบริการของท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ของผู้โดยสารชาวไทย
จําแนกตามคุณลักษณะส่ วนบุคคล
ผลการเปรี ยบเทียบความพึงพอใจต่อการบริ การของท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ของผูโ้ ดยสารชาวไทย
จําแนกตามคุณลักษณะส่ วนบุคคล พบว่า ผูโ้ ดยสารชาวไทยที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ย
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ต่อเดือนต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริ การของท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ในภาพรวม และพิจารณาเป็ นรายด้าน
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ดังนี้
3.1 ผลการเปรี ยบเทียบความพึงพอใจต่อการบริ การของท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ของผูโ้ ดยสารชาว
ไทย จําแนกตามเพศ พบว่า ผูโ้ ดยสารชาวไทยที่มีเพศต่างกัน มี ความพึงพอใจต่อการบริ การของท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ ในภาพรวม และพิจารณาเป็ นรายด้าน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
3.2 ผลการเปรี ยบเทียบความพึงพอใจต่อการบริ การของท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิของผูโ้ ดยสารชาว
ไทย จําแนกตามอายุ พบว่า ผูโ้ ดยสารชาวไทยที่มีอายุต่างกัน มี ความพึงพอใจต่อการบริ การของท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ ในภาพรวม และพิจารณาเป็ นรายด้าน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
3.3 ผลการเปรี ยบเทียบความพึงพอใจต่อการบริ การของท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิของผูโ้ ดยสารชาว
ไทย จําแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ผูโ้ ดยสารชาวไทยที่ มีระดับการศึกษาต่างกัน มี ความพึงพอใจต่อการ
บริ การของท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ในภาพรวม และพิจารณาเป็ นรายด้าน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติ
3.4 ผลการเปรี ยบเทียบความพึงพอใจต่อการบริ การของท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิของผูโ้ ดยสารชาว
ไทย จําแนกตาอาชีพ พบว่า ผูโ้ ดยสารชาวไทยที่มีอาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริ การของท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ ในภาพรวม และพิจารณาเป็ นรายด้าน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
3.5 ผลการเปรี ยบเทียบความพึงพอใจต่อการบริ การของท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิของผูโ้ ดยสารชาว
ไทย จําแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ผูโ้ ดยสารชาวไทยที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความพึงพอใจต่อ
การบริ การของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในภาพรวม และพิจารณาเป็ นรายด้าน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติ
อภิปรายผล
ผลการศึ กษาเรื่ องความพึง พอใจของผูโ้ ดยสารชาวไทยต่ อการบริ การของท่ า อากาศยานสุ ว รรณภู มิ
กรุ งเทพฯ สามารถตอบวัตถุประสงค์ของการวิจยั และสมมติฐานการวิจยั โดยนํามาอภิปรายผลการวิจยั ดังต่อไปนี้
1. ผลการศึกษาข้อมูลคุณลักษณะส่ วนบุคคล พบว่า เพศ อายุ อาชีพ การศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ที่แตกต่างกันของผูโ้ ดยสารชาวไทย ไม่มีผลต่อการให้ระดับความสําคัญกับปัจจัยโดยรวมด้านต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้อง
กับผลงานวิจัยของ สุ ธีวนั ปรี ชาวิบูลย์ (2546) ที่ ได้ศึกษา เรื่ อง “ความคิดเห็นต่อปั จจัยที่ มีผลในการตัดสิ นใจ
เดินทางกับบริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)” พบว่า อายุ อาชีพ การศึกษา และรายได้ที่แตกต่าง ไม่มีผลต่อการ
ให้ระดับความสําคัญกับปั จจัยโดยรวมที่ใช้ในการตัดสิ นใจเดินทางโดยสารการบินไทย
2. ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูโ้ ดยสารชาวไทยต่อการให้บริ การของท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ผล
การศึ กษา พบว่า มี ความพึงพอใจในระดับ ปานกลาง ซึ่ งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ วิภาดา สรเพชญ์พิสัย
(2546) ที่ศึกษาเรื่ อง “พฤติกรรมและทัศนคติของผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศที่มีต่อการบริ การภาคพื้นดินของสาย
การบินไทย” พบว่า ผูโ้ ดยสารส่ วนใหญ่ยงั มีทศั นคติที่ดีต่อความพึงพอใจในสิ่ งที่ได้รับ แต่ควรปรับปรุ งในด้าน
ของการให้ขอ้ มูลข่าวสารที่ชดั เจนมากกว่านี้ อีกทั้งควรปรับปรุ งด้านการบริ การเกี่ยวกับสัมภาระที่มกั จะเกิดความ
ล่าช้า ชํารุ ดเสี ยหาย ทําให้ผโู ้ ดยสารเกิดความเดือดร้อน
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ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะของผู้โดยสารชาวไทยทีม่ ตี ่ อกระบวนการขาเข้ า
1.1 เวลาที่ใช้ในการรอรับกระเป๋ านานมาก ควรเพิม่ พนักงานบริ การในจุดรับกระเป๋ า
1.2 จุดบริ การข้อมูลควรจัดหา ทําเลที่ต้ งั ให้เหมาะสม กระจายเป็ นระยะๆ และมีป้ายที่มองเห็นได้ใน
ระยะ 50 เมตร เพราะสนามบินมีขนาดใหญ่มาก
2. ข้ อเสนอแนะของผู้โดยสารชาวไทยทีม่ ตี ่ อกระบวนการขาออก
2.1 ควรเพิ่มพื้นที่นงั่ พักคอยสําหรับผูโ้ ดยสาร ซึ่งยังมีไม่เพียงพอ และควรเปลี่ยนเป็ นที่นงั่ แบบเบาะ
นุ่มๆ
2.2 สายการบิ นขว้า งและปิ ดกั้น ทางเดิ นของผูโ้ ดยสาร โดยไม่ มี การจัด พื้นที่ หน้าเคาน์เตอร์ ใ ห้
เพียงพอต่อผูท้ ี่มาใช้บริ การอย่างแท้จริ ง
2.3 ตารางแสดงเที่ยวบินมีตวั หนังสื อขนาดเล็กมาก
2.4 ควรเพิ่มทักษะความรู ้ ภาษาอังกฤษเบื้องต้นให้กบั เจ้าหน้าที่ผูท้ ี่เกี่ ยวข้อง เช่ น เจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัย เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด ฯลฯ ในกรณี ที่ผโู ้ ดยสารต้องการความช่วยเหลือเร่ งด่วน
2.5 ผูโ้ ดยสารส่ วนใหญ่สบั สนเรื่ องการจ่ายค่าภาษีสนามบิน
3. ข้ อเสนอแนะของผู้โดยสารชาวไทยทีม่ ตี ่ อการจราจรและการคมนาคมขนส่ ง
3.1 ที่จอดรถไกล ควรมีสิ่งอํานวยความสะดวกในการเดินทาง
3.2 ค่าจอดรถแพงเกินไป
3.3 ขนาดอาคารที่จอดรถเล็ก มีทางเชื่ อมต่อที่ฝนสาดได้ ควรเพิ่มพื้นที่ และจัดจราจรให้รถไม่จอด
ขวางกัน
4. ข้ อเสนอแนะของผู้โดยสารชาวไทยทีม่ ตี ่ อความสะอาดในอาคารผู้โดยสาร
4.1 กระจกรอบอาคารค่อนข้างสกปรก
4.2 ห้องนํ้าสกปรกมาก ในห้องนํ้าควรจะมี หัวฉี ดนํ้าด้วย และควรมี พนักงานทําความสะอาดอยู่
ประจําตลอดเวลา
5. ข้ อเสนอแนะของผู้โดยสารชาวไทยทีม่ ตี ่ อสิ่ งอํานวยความสะดวกในอาคารผู้โดยสาร
5.1 ควรมีป้ายบอกทิศทางให้มาก และชัดเจนกว่านี้
5.2 อุณหภูมิบางพื้นที่ร้อนมาก โดยเฉพาะพื้นที่ต้ งั แต่ช้ นั 4 ขึ้นไป
5.3 ที่นงั่ พักมีไม่เพียงพอ และไม่สะดวกสบาย เก้าอี้แข็งมาก
5.4 จอแสดงข้อมูลเกี่ยวกับเที่ยวบินตัวหนังสื อเล็กมา อ่านไม่สะดวก
5.5 ควรจัดหานํ้าดื่มไว้บริ การบริ เวณพื้นที่นงั่ คอย
5.6 ห้องนํ้ามีไม่เพียงพอต่อผูใ้ ช้บริ การ ทําให้มีผรู ้ อใช้บริ การมาก แต่ละจุดของห้องนํ้ามีโถปั สสาวะ
น้อยไป ไม่เพียงพอ
6. ข้ อเสนอแนะของผู้โดยสารชาวไทยทีม่ ตี ่ อร้ านค้ า หรื อร้ าอาหาร-เครื่ องดื่ม
6.1 ร้ านอาหารกระจัดกระจาย ทําให้ยากต่ อการเลื อกใช้ และควรให้ความสําคัญกับรสชาด และ
ปริ มาณของอาหารด้วย
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6.2 ราคาค่อนข้างแพง ราคาถูกมีนอ้ ย
6.3 ควรมีจุดขายอาหาร หรื อร้านค้าไว้บริ การมากกกว่านี้
7. ข้ อเสนอแนะของผู้โดยสารชาวไทยทีม่ ตี ่ อภาพรวมของท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ
ทางเข้า-ออกสนามบินค่อนข้างสับสน ควรเพิ่มป้ ายในระยะก่อนถึงจุดทางแยก และทางเลี้ยวให้มาก
ขึ้น
8. ข้ อเสนอแนะสํ าหรับการทําวิจยั ครั้งต่ อไป
8.1 ควรวิจยั เกี่ยวกับเรื่ องปั ญหาและความต้องการของผูใ้ ช้บริ การเกี่ยวกับรู ปแบบการบริ การต่างๆ
ในท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของผูใ้ ช้บริ การและเป็ นการพัฒนาการบริ การให้ผู ้
มาใช้บริ การเกิดความพึงพอใจสู งสุ ดรวมทั้งยังเป็ นข้อมูลเพื่อปรับปรุ งท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิให้ทนั สมัยมาก
ยิง่ ขึ้น
8.2 ควรแยกทําวิจยั เฉพาะภายในประเทศหรื อต่างประเทศเท่านั้น
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ส่ วนประสมการตลาดทีม่ ีผลต่ อการเลือกใช้ บริการ สถานตรวจสภาพรถยนต์ เอกชน
อารียนต์ อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ*
Marketing mix dominating on use of Areeyont Inspection Vehicle Center, located
in Amphoe Mueang, Samut Prakan province.
นายมนตรี กังวาลไกล**
Mr. Montri Kangwanklai
บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาส่ วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริ การสถานตรวจ
สภาพรถยนต์เอกชนอารี ยนต์ อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ และเพื่อเปรี ยบเทียบส่ วนประสมการตลาดที่มีผล
ต่อการเลือกใช้บริ การสถานตรวจสภาพรถยนต์เอกชนอารี ยนต์ของผูบ้ ริ โ ภค จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์
กลุ่มตัวอย่างที่ใ ช้ใ นการศึก ษาได้แ ก่ ประชาชนที่ ใ ช้บริ ก ารสถานตรวจสภาพรถยนต์เอกชน อารี ยนต์ จํานวน
169 คน เครื่ องมือที่ใ ช้คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใ ช้คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบทางเดียว และการทดสอบรายคู่ โดยวิธี แอลเอสดี
ผลการวิจัยพบว่า 1) ส่ วนประสมการตลาดที่มีผลต่อ การเลื อกใช้บ ริ ก ารสถานตรวจสภาพรถยนต์
เอกชนอารี ยนต์ ของผูบ้ ริ โ ภค ในภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า อยูใ่ นระดับมาก 6 ด้าน
เรี ยงลําดับจากมากที่สุดคือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านกระบวนการ ด้านราคา ด้านบุคคล และ
ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 2) ผลการเปรี ยบเทียบส่ วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริ การสถานตรวจ
สภาพรถยนต์เอกชนอารี ยนต์ ของผูบ้ ริ โ ภค จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ พบว่า ผูบ้ ริ โ ภคมีความคิดเห็น
ต่อส่ วนประสมการตลาดที่ มีผลต่ อ การเลือ กใ ช้บ ริ ก ารสถานตรวจสภาพรถยนต์เอกชนอารี ยนต์ ใ นภาพรวม
ไม่แ ตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า เฉพาะด้านกระบวนการ ผูบ้ ริ โ ภคเพศชาย
และเพศหญิง มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
Abstract
The objectives of this research were to study the customers’ opinions towards marketing mix which
influenced the selection of the Areeyont Inspection Vehicle Center, located in Amphoe Mueang, Samut Prakan
Province, and to compare the marketing mix based on demographic characteristics. The sample included 169
customers. Questionnaires were used as a research tool. Statistics used were percentage, mean, standard
deviation, one-way ANOVA, and Multiple comparison test by LSD.
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The results showed that 1) the overall marketing mix was at high level. Considering aspect by aspect,
six of them were at high level, arranged in descending order as follows: product, promotion, procedure, price,
personnel, and distribution channel. 2) The comparison of marketing mix based on demographic characteristics
showed that the overall opinions toward the marketing mix were not different at .05 significant level. Regarding
sex aspect, men and women had significantly different opinions toward procedure at .05 significant level.
ความนํา
รถยนต์ถือเป็ นปัจจัยที่มีความสําคัญเป็ นอย่างมากในปั จจุบนั รถยนต์ช่วยอํานวยความสะดวก และทํา
ให้เราสามารถเดิ นทางไปที่ต่างๆ ได้ด้วยเวลาอันรวดเร็ ว และนับวันรถยนต์ยิ่งมี จาํ นวนมากขึ้น รวมจํานวน
รถยนต์ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย ปี พ.ศ.2550 มีจาํ นวนทั้งสิ้ น 24,77,952 คัน
และในปี พ.ศ. 2551 มีจาํ นวนทั้งสิ้ น 25,511,574 คัน ซึ่ งมีปริ มาณเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.13 (กรมการขนส่ งทางบก
,2552,ออนไลน์) ปริ มาณรถยนต์ที่เพิ่มมากขึ้นส่ งผลกระทบ ต่อสิ่ งแวดล้อมอย่างมากมาย สภาพอากาศถูกทําลาย
ซึ่งอาจเกิดจากความไม่ไ ด้ต้ งั ใจของมนุษย์ อันเนื่องมาจากการปล่อยมลพิษของเครื่ องยนต์ที่ขบั ขี่ ปริ มาณไอเสี ยที่
ถูกปล่อยออกมาจากการเผาไหม้ของเครื่ องยนต์ โดยสาเหตุอนั เนื่องจากการเผาไหม้ที่ไ ม่สมบูรณ์ การเสื่ อม หรื อ
ด้อยประสิ ทธิ ภาพในการทํางานของเครื่ องยนต์ อีกทั้งอายุการทํางานของเครื่ องยนต์ที่ใ ช้มานานยิง่ ทําให้ควันพิษ
ถูก ปล่อยออกมาจากเครื่ อ งยนต์มากขึ้นด้วย จากเหตุผลดังกล่ าว ทําให้รัฐ บาลได้เล็งเห็นถึงอันตรายที่อ าจจะ
เกิดขึ้นต่อมนุ ษย์ และสิ่ งแวดล้อ ม กรมการขนส่ งทางบกได้มีนโ ยบายให้ภาคเอกชนจัดตั้งสถานตรวจสภาพ
รถยนต์ทวั่ ประเทศ โดยเริ่ มดําเนินการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 เป็ นต้นมา จนถึงปัจจุบนั ได้มีสถานตรวจสภาพรถยนต์
เอกชนประมาณ 1,900 แห่งทัว่ ประเทศ
ทั้งนี้ เพื่ อ ใ ห้ภาคเอกชนเข้า มามี ส่ ว นร่ ว มใ นการตรวจสภาพ และทํา หน้า ที่ ต รวจสภาพรถ ตาม
หลักเกณฑ์ที่กรมการขนส่ งทางบกกําหนด โ ดยกําหนดให้รถยนต์ที่มีอายุเกิน 7 ปี ต้องมีการตรวจสภาพรถยนต์
จากสถานตรวจสภาพรถยนต์เอกชนก่ อ นชําระภาษี รถยนต์ประจําปี การตรวจสภาพรถยนต์ ส่ วนบุคคลตาม
เงื่อนไขของกรมการขนส่ งทางบก โ ดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้รถยนต์ที่ใ ช้งานอยู่บนท้อ งถนนได้รับการตรวจ
สภาพ และมีส ภาพที่ดี มีอุปกรณ์ส่ วนควบครบถ้วนถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อลดมลภาวะทางอากาศและเสี ยง
และยังเป็ นการลดปั ญหาอุบตั ิเหตุอนั เกิดจากสภาพรถไม่เหมาะสม เพื่อกระตุน้ ให้เจ้าของรถหมัน่ ตรวจสอบดูแ ล
สภาพรถของตนให้อยูใ่ นสภาพมัน่ คง แข็งแรง และเป้าหมายหลักของกรมการขนส่ งทางบก คือ ลดงบประมาณ
และภาระการดําเนิ นการของทางราชการ และลดจํานวนรถที่มีส ภาพไม่พร้ อมใช้งาน เพื่อลดปั ญหาอุบ ตั ิเหตุ
และปั ญหามลพิษ (กรมการขนส่ งทางบก, 2550, ออนไลน์) ถ้ารถยนต์คนั ใดมีสภาพที่ดีผา่ นเกณฑ์ที่กาํ หนดไว้จึง
จะออกใบผ่านการตรวจสภาพให้ แต่ถา้ รถยนต์มีสภาพไม่เหมาะสม เจ้าของรถยนต์
คันนั้นต้องกลับ ไปแก้ไ ข หรื อ ซ่ อมแซมใ ห้อยู่ใ นสภาพที่ดีเสี ยก่ อน แล้วจึ งนํามาตรวจสภาพใหม่
ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผูว้ ิจยั จึ งต้องการศึกษาเรื่ องส่ วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริ ก ารสถานตรวจ
สภาพรถยนต์เอกชน อารี ยนต์ ว่ามีปัจจัยใดบ้างเข้ามาเกี่ยวข้องในการเลือกใช้บริ ก ารสถานตรวจสภาพรถยนต์
เอกชนอารี ยนต์ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โดยผูใ้ ช้บริ การมีความคาดหวังอะไรบ้างในการเลือกใช้
บริ การ ด้วยเหตุน้ ีจึงได้ทาํ การสํารวจถึงความต้องการที่แท้จริ งของผูบ้ ริ โ ภค ในการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสถาน
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ตรวจสภาพรถยนต์เอกชน อารี ยนต์ และสามารถนํามากําหนดเป้ าหมายกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อสร้ างความ
ได้เปรี ยบในการแข่งขัน อีกทั้งในการวางแผนการตลาดให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของผูใ้ ช้บริ การ
ต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพื่อ ศึ ก ษาส่ วนประสมการตลาดที่ มีผลต่ อ การเลื อ กใ ช้บ ริ ก ารสถานตรวจสภาพรถยนต์เอกชน
อารี ยนต์ อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
2. เพื่อเปรี ยบเทียบส่ วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริ การสถานตรวจสภาพรถยนต์เอกชน
อารี ยนต์ของผูบ้ ริ โ ภค จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์
สมมติฐานของการวิจยั
ส่ ว นประสมการตลาดที่ มี ผลต่ อการเลื อกใช้บริ การสถานตรวจสภาพรถยนต์เ อกชนอารี ยนต์ข อง
ผูบ้ ริ โภค จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์แตกต่างกัน
1. ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ประชาชนที่ใช้บริ การสถานตรวจสภาพรถยนต์เอกชน อารี ยนต์
อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ เดือนกันยายน- ตุลาคม 2552
2.กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ คือ ประชาชนที่ใช้บริ การสถานตรวจสภาพรถยนต์เอกชน
อารี ยนต์ อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ เดือนกันยายน- ตุลาคม 2552 จํานวนประมาณ 300 คน เลือกเป็ นกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้ตารางกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie and Morgan (1970,p.608) ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 169
คน
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามที่สร้างขึ้นโดยมีข้ นั ตอนตามลําดับ ดังนี้
1. การศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจยั ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจยั ครั้งนี้
2. การจัด ทําโครงสร้ างของแบบสอบถามให้มี เนื้ อหาครอบคลุม วัต ถุ ป ระสงค์ของการวิ จัยครั้ งนี้
แบบสอบถามมี 2 ส่ วน คือ
2.1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชี พ และประเภท
รถยนต์
2.2 ส่ วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริ การสถานตรวจสภาพรถยนต์เอกชน อารี ยนต์
แบ่งออกเป็ น ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจําหน่าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุคคล ด้านลักษณะ
ทางกายภาพ และด้านกระบวนการ ลัก ษณะแบบสอบถามเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ ของลิเคิร์ท
(Likert ) จํานวน 24 ข้อ
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3. นําแบบสอบถามที่ไ ด้สร้างขึ้นให้อาจารย์ที่ปรึ กษาการค้นคว้าอิสระของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ได้ตรวจสอบความสอดคล้องของเนื้อหา กับวัตถุประสงค์ของการวิจยั เป็ นการศึกษาความเที่ยงตรง (validity) ของ
แบบสอบถาม แล้วนํามาปรับปรุ งแก้ไ ขเพื่อให้คาํ ถามชัดเจน สามารถสื่ อความหมายได้ตรงประเด็น และเหมาะสม
ยิง่ ขึ้น
4. นําแบบสอบถามไปทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่างที่ไ ม่ใ ช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั จํานวน 30 คน แล้ว
นํา ข้อ มู ล มาหาค่ า ความเชื่ อ มั่น (reliability) ของแบบสอบถามโ ดยใ ช้สู ตรสัมประสิ ท ธิ์ แอลฟาของครอนบัค
(Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้คา่ ความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามเท่ากับ 0.9160
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยการขอความร่ วมมือจากลูกค้าที่มาใช้บริ การสถานตรวจ
สภาพรถยนต์เอกชนอารี ยนต์ อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โ ดยนําแบบสอบถามไปแจกให้ก ลุ่มตัวอย่าง
กรอกข้อมูลจํานวน 169 ชุด แล้วขอรับคืนด้วยตนเอง ได้รับแบบสอบถามคืนมา จํานวน 169 ชุด คิดเป็ นร้ อยละ
100.00
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. วิเคราะห์ขอ้ มูลลักษณะประชากรศาสตร์ ของผูต้ อบแบบสอบถาม โดยใช้คา่ ความถี่ และค่าร้อยละ
2. วิเคราะห์ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริ การสถานตรวจสภาพรถยนต์โ ดยใช้ค่าเฉลี่ย
(  ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
3. เปรี ยบเทียบส่ วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริ ก ารสถานตรวจสภาพรถยนต์ จําแนก
ตามลักษณะประชากรศาสตร์โ ดยใช้ t-test และ F-test
4. เปรี ยบเทียบพหุ คูณ เพื่อทดสอบค่าเฉลี่ย (  ) ของคะแนน ส่ วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการ
เลือกใช้บ ริ ก ารสถานตรวจสภาพรถยนต์ จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนโ ดยวิธีของ Least Significant
Difference (LSD)
สรุปผลการวิจยั
1. วิเคราะห์ ข้อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย ร้อยละ 82.84 อายุ 40 ปี ขึ้นไป ร้อยละ 46.20 รองลงมา 2540 ปี ร้อยละ 45.00 ระดับการศึกษาตํ่ากว่าปริ ญญาตรี ร้อยละ64.50 รองลงมา ปริ ญญาตรี ร้อยละ 34.40 อาชีพ
ธุรกิจส่ วนตัว ร้อยละ 44.40 รองลงมาพนักงานบริ ษทั ร้อยละ 39.60 ประเภทรถยนต์นงั่ ส่ วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน
(รย.1) ร้อยละ 47.34รองลงมารถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รย.3) ร้อยละ 39.64
2. วิเคราะห์ ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่ อการเลื อกใช้ บริ การสถานตรวจสภาพรถยนต์ เอกชนอารี
ยนต์ ของผู้บริโภค จําแนกตาม ลักษณะประชากรศาสตร์
ผูบ้ ริ โภคมีความคิดเห็นเกี่ยวกับส่ วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริ การสถานตรวจสภาพ
รถยนต์เอกชนอารี ยนต์ ในภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก ( X =3.76) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน ดังนี้
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ด้ านผลิตภัณฑ์ ผูบ้ ริ โ ภคมีความคิดเห็นโ ดยรวม อยู่ใ นระดับมาก ( X =4.03) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่าอยูใ่ นระดับมาก ( X =3.85-4.25) ทุกรายการคือ
1. บริ การให้คาํ แนะนําปรึ กษาด้านรถยนต์
2. มีอุปกรณ์เครื่ องมือตรวจสภาพ ที่ทนั สมัย
3. มีความหลากหลายด้านบริ การ เช่นฝากชําระภาษี, รับทําประกันภัย, พรบ. เป็ นต้น
ซึ่ งมีค่าสอดคล้องกับเพศชายและเพศหญิง ทุกระดับอายุ ทุกระดับการศึกษา ทุกอาชี พ ทุกประเภท
รถยนต์
ด้ านราคา ผูบ้ ริ โ ภคมีความคิดเห็นโดยรวม อยูใ่ นระดับมาก ( X =3.88) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า
อยูใ่ นระดับมาก ( X =3.83-3.90) ทุกรายการคือ
1. มีป้ายบอกราคาอย่างชัดเจนตรงตามที่กฎหมายกําหนด
2. ราคาเหมาะสมกับคุณภาพการให้บริ การ
3. มีระบบการจัดเก็บเงินที่ถูกต้องตรงตามใบเสร็ จรับเงิน
4. ราคาค่าบริ การด้านอื่นๆ เช่น ฝากต่อภาษี ,พรบ. และประกันภัย มีความเหมาะสม
ซึ่ งมีค่าสอดคล้องกับเพศชาย และเพศหญิง ทุกระดับอายุ ทุกระดับการศึกษา ทุกอาชี พ ทุกประเภท
รถยนต์
ด้ านช่ องทางการจัดจําหน่ าย ผูบ้ ริ โ ภคมีความคิดเห็นโดยรวม อยูใ่ นระดับมาก ( X =3.57) เมื่อพิจารณา
เป็ นรายข้อ พบว่าอยูใ่ นระดับมาก ( X =3.83-4.39) จํานวน 2 รายการคือ
1. ความสะดวกโดยภาพรวมของสถานที่ต้ งั
2. มีเวลาเปิ ด ปิ ดเหมาะสม สะดวกกับการมาใช้บริ การ
ซึ่ งมีค่าสอดคล้องกับเพศชาย อายุ ตํ่ากว่า 25 ปี และ25-40 ปี การศึกษาปริ ญญาตรี และตํ่ากว่าปริ ญญา
ตรี ทุกอาชีพ ทุกประเภทรถยนต์
ด้ านการส่ งเสริมการตลาด ผูบ้ ริ โ ภคมีความคิดเห็นโดยรวม อยูใ่ นระดับมาก ( X =3.96) เมื่อพิจารณา
เป็ นรายข้อ พบว่าอยูใ่ นระดับมากที่สุด ( X =4.58) จํานวน 1 รายการคือ มีบริ การรับฝากรถที่มาใช้บริ การ
ซึ่ งมีค่าสอดคล้องกับเพศชาย อายุ 25-40 ปี และ 40 ปี ขึ้นไป ทุกระดับการศึกษา อาชี พพนักงานบริ ษทั
และธุรกิจส่วนตัว รถยนต์นงั่ ส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน(รย.1) และประเภทรถยนต์บรรทุกส่ วนบุคคล (รย.3)
ด้ านบุคคล ผูบ้ ริ โ ภคมีความคิดเห็นโดยรวม อยูใ่ นระดับมาก ( X =3.88) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า
อยูใ่ นระดับมาก ( X =3.76-3.96) ทุกรายการคือ
1. เจ้าหน้าที่รับรถ มีความรู ้ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สื่ อสารได้อย่างถูกต้อง
2. ผูใ้ ห้บริ การมีความรู ้เกี่ยวกับรถยนต์สามารถตอบคําถามข้อสงสัยได้
3. ผูค้ วบคุมการตรวจสภาพรถ ให้ความเอาใจใส่ใ นการบริ การ
4. ความกระตือรื อร้นในการให้บริ การ
ซึ่ งมี ค่าสอดคล้อ งกับ เพศชาย และเพศหญิ ง ทุ ก ระดับ อายุ ทุ ก ระดับ การศึ ก ษา ทุ ก อาชี พ และทุ ก
ประเภทรถยนต์

560

วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปี ที่ 10 ฉบับที่ 2
โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ด้ านลักษณะทางกายภาพ ผูบ้ ริ โ ภคมีความคิดเห็นโ ดยรวม อยู่ใ นระดับปานกลาง ( X =3.03) เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า อยู่ใ นระดับมาก ( X =3.97) จํานวน 1 รายการคือ มีพ้ืนที่เพียงพอกับการจอดรถเพื่อ
ให้บริ การ
ซึ่งมีค่าสอดคล้องกับเพศชายอายุ 40 ปี ขึ้นไป ทุกระดับการศึกษา อาชีพธุรกิจส่ วนตัว ประเภทรถยนต์
นัง่ ส่ วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน (รย.1)
ด้ านกระบวนการ ผูบ้ ริ โ ภคมีความคิดเห็นโดยรวม อยูใ่ นระดับมาก ( X =3.94) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่า อยูใ่ นระดับมาก ( X =3.91- 3.97) ทุกรายการคือ
1. มีความเหมาะสมด้านระยะเวลาการให้บริ การ
2. ความสะดวกรวดเร็ ว ในการออกใบรับรองผลการตรวจสภาพรถ
3. มีการรับรถที่เป็ นระบบ และให้บริ การตามขั้นตอน ก่อน-หลัง
ซึ่ งมีค่าสอดคล้องกับ เพศชาย และเพศหญิง ทุกระดับอายุ ทุกระดับการศึก ษา ทุกอาชี พ ทุกประเภท
รถยนต์
3. เปรี ยบเทียบค่ าเฉลี่ยของคะแนนส่ วนประสมการตลาดที่มีผลต่ อการเลือกใช้ บริ การสถานตรวจ
สภาพรถยนต์ เอกชนอารียนต์ จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์
ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนส่ วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริ การสถานตรวจ
สภาพรถยนต์เอกชนอารี ยนต์ ของผูบ้ ริ โ ภคเพศชาย และเพศหญิง พบว่า มี ความคิดเห็นเกี่ ยวกับส่ วนประสม
การตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริ การสถานตรวจสภาพรถยนต์เอกชนอารี ยนต์ ในภาพรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน ดังนี้
ด้ านผลิต ภัณฑ์ ผูบ้ ริ โ ภคจําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ มีความคิดเห็น โดยรวม และ เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ด้ านราคา ผูบ้ ริ โ ภคเพศชาย และเพศหญิง และผูบ้ ริ โ ภคที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็น โ ดยรวม ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 จํานวน 1 รายการ คือ มีป้ายบอกราคาอย่างชัดเจนตรงตามที่กฎหมายกําหนด
ผูบ้ ริ โ ภคที่มีประเภทรถยนต์ต่างกัน มีความคิดเห็นโ ดยรวมไม่แ ตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน1 รายการ คือราคาเหมาะสมกับ
คุณภาพการให้บริ การ
ด้ านช่ องทางการจัดจําหน่ าย ผูบ้ ริ โ ภคเพศชาย และเพศหญิง ผูบ้ ริ โ ภคที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็น
โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ ความสะดวกโดยภาพรวมของสถานที่ต้ งั
ผูบ้ ริ โ ภคที่มีระดับการศึกษา อาชีพ และประเภทรถยนต์ ต่างกัน มีความคิดเห็น โ ดยรวม และพิจารณา
เป็ นรายข้อ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ด้ านการส่ งเสริมการตลาด ผูบ้ ริ โ ภคที่มี ประเภทรถยนต์ ต่างกัน มีความคิดเห็น โ ดยรวม ไม่แ ตกต่าง
กันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จํานวน 1 รายการ คือ มีการแจกเอกสารหรื อใบปลิว
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ด้ านบุคคล ผูบ้ ริ โ ภคที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็น โ ดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการคือ ผูค้ วบคุม
การตรวจสภาพรถให้ความเอาใจใส่ ใ นการบริ การ
ด้ านลักษณะทางกายภาพ ผูบ้ ริ โ ภคจําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ มีความคิดเห็น โ ดยรวม และ
พิจารณาเป็ นรายข้อ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ด้ านกระบวนการผูบ้ ริ โ ภคเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็น โ ดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1
รายการ คือ มีการรับรถที่เป็ นระบบ และให้บริ การตามขั้นตอน ก่อน-หลัง
ผูบ้ ริ โ ภคที่ มีอ าชี พ ต่ า งกัน มี ความคิ ดเห็ น โ ดยรวม ไม่ แ ตกต่ างกันอย่า งมี นัยสํา คัญทางสถิ ติ เมื่ อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ ความสะดวก
รวดเร็ ว ในการออกใบรับรองผลการตรวจสภาพรถ
อภิปรายผล
การศึกษาเรื่ องส่ วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริ การสถานตรวจสภาพรถยนต์เอกชนอารี
ยนต์ อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการได้ผลการวิจยั ที่สามารถนํามาอภิปรายผลดังนี้
1.ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย ร้อยละ 82.84 อายุ 41 ปี ขึ้นไป ร้อยละ 46.20 ระดับการศึกษา
ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี ร้อยละ 64.50 อาชี พธุ รกิจส่ วนตัว ร้ อยละ 44.40 ประเภทรถยนต์นงั่ ส่ วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน
(รย.1) ร้อยละ 47.34 ซึ่ งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ สุ ทธิ ณ ลําพูน (2548) ศึกษาเรื่ อง สภาพการให้บริ การของ
สถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการวิจยั พบว่า ผูม้ าใช้บริ การ ส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย โดย
มีอายุระหว่าง 41-50 ปี ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย /ปวช. อาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนจากอาชีพระหว่าง 15,001-30,000 บาท และประเภทรถยนต์ที่เข้ามาใช้บริ การเป็ นรถกระบะ ข้อมูลระดับ
สภาพการให้บริ การของสถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) รวม 4 ด้าน พบว่าด้านผูใ้ ห้บริ การในภาพรวมมีความ
คิดเห็นอยูใ่ นระดับปานกลาง ด้านเครื่ องมือ และอุปกรณ์ที่ใ ห้บริ การทันสมัย ซึ่ งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ
ศิรินทิพย์ ศุภตระกูล (2551) ศึกษาเรื่ อง ปั จ จัย ส่ ว นประสมการตลาดบริ การที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใ จของ
ผู ้ใ ช้ ร ถยนต์ ใ นการเลื อ กใ ช้ บ ริ การสถานตรวจสภาพรถเอกชนใ นจัง หวัด เชี ย งใ หม่ ผลการวิจยั พบว่า
ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปั จจัยด้านการจัดจําหน่าย ปั จจัยด้านบุคคล ปั จจัยด้านลักษณะทาง กายภาพ
และปจจัยด้านกระบวนการ ผูใ้ ช้บริ ก ารให้ความสําคัญ อยู่ใ นระดับมาก ส่ วนปั จจัย ด้านการส งเสริ มการตลาด
ผูใ้ ช้บริ การใหความสําคัญอยูใ่ นระดับปานกลาง
2. วิเคราะห์ ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่ อการเลือกใช้ บริการสถานตรวจสภาพรถยนต์ จําแนกตาม
ลักษณะประชากรศาสตร์
ผูบ้ ริ โ ภคมีความคิดเห็นต่อส่ วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริ การสถานตรวจสภาพรถยนต์
เอกชน อารี ยนต์ อยู่ใ นระดับมาก ( X =3.76) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่าผูบ้ ริ โ ภคมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจําหน่าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุคคล และด้านกระบวนการ อยูใ่ น
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ระดับมาก ( X = 4.03,3.88,3.57,3.96,3.88 และ 3.94 ตามลําดับ) ยกเว้นด้านลักษณะทางกายภาพ อยูใ่ นระดับ
ปานกลาง ( X = 3.03)ซึ่ งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ ทวีศกั ดิ์ ปึ งวงศานุรักษ์ (2550) ศึกษาเรื่ อง บทบาทหน้าที่
ของสถานประกอบการและความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริ การของสถานตรวจสภาพรถเอกชนจังหวัด
อุตรดิตถ์ ผลการวิจยั พบว่า การปฏิบตั ิงานในบทบาท หน้าที่ของสถานตรวจสภาพรถเอกชนจังหวัดอุตรดิตถ์การ
บริ การตรวจเช็คทั้งหมด 14 รายการ โดยไดรับการตรวจเช็คในภาพรวม เฉลี่ยร้อยละ 70.60 ไม่ได้รับการตรวจเช็ค
ร้อยละ 29.40 ซึ่ งสถานตรวจสภาพรถเอกชนให้บริ การตรวจเช็คมากที่สุด ได้แก่การตรวจสอบหมายเลขเครื่ อง
การตรวจหมายเลขแชสซี (ตัวถัง) และการตรวจสอบ ระบบแตร ส่ วนรายการที่สถานตรวจสภาพรถให้บริ การ
ตรวจเช็คน้อยที่สุด ได้แก่ การตรวจวิเคราะห์ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ การตรวจสอบระบบห้ามล้อ (เบรค)
และการตรวจเช็คควันดํา และสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ วิศณุ แปงยาแก้ว (2550) ศึกษาเรื่ อง ส่ วนประสม
การตลาดที่มีผลต่อการในการเลือกใช้บริ การอู่ซ่อมรถยนต์ในจังหวัดเชี ยงราย ผลการวิจยั พบว่า ภาพรวมของ
ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ และการให้บริ การ ปั จจัยด้านราคาและปั จจัยด้านสถานที่มีความสําคัญมากต่อการตัดสิ นใจ
ในการเลือกใช้บริ การอู่ซ่อมรถยนต์ปัจจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาดมีความสําคัญต่อการตัดสิ นใจในระดับปาน
กลาง เมื่ อพิจารณาแยกตามปั จจัย เฉพาะปั จจัย ด้านผลิ ต ภัณฑ์ และการให้บริ การเป็ นรายข้อพบว่าข้อที่ มี
ความสําคัญในระดับมาก ได้แก่ การกําหนดเวลาที่ใช้ในการซ่ อมรถยนต์เหมาะสมกับความยากง่ายของงาน
ความรู ้ความสามารถของพนักงานในการซ่ อมรถยนต์ ความทันสมัยของเครื่ องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อม
รถยนต์สภาพรถยนต์ภายหลังการซ่อมเสร็ จสามารถใช้งานได้ดี
3. เปรี ยบเทียบค่ าเฉลี่ยของคะแนนส่ วนประสมการตลาดที่มีผลต่ อการเลือกใช้ บริ การสถานตรวจ
สภาพรถยนต์ เอกชนอารียนต์ จําแนกตาม ลักษณะประชากรศาสตร์
ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนส่ วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริ การสถานตรวจ
สภาพรถยนต์เอกชนอารี ยนต์ ของผูบ้ ริ โ ภคที่มีอาชีพ ต่างกัน พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับส่ วนประสมการตลาดที่มี
ผลต่อการเลือกใช้บริ การสถานตรวจสภาพรถยนต์เอกชนอารี ยนต์ ในภาพรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติ เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน ดังนี้
ด้ านราคา ผูบ้ ริ โ ภคเพศชาย และเพศหญิง และผูท้ ี่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน
1 รายการ คือ มีป้ายบอกราคาอย่างชัดเจนตรงตามที่กฎหมายกําหนด
ด้ านช่ องทางการจัดจําหน่ าย ผูบ้ ริ โ ภคเพศชาย และเพศหญิง และผูท้ ี่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็น
โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ ความสะดวกโดยภาพรวมของสถานที่ต้ งั
ด้ านการส่ งเสริมการตลาด ผูบ้ ริ โ ภคที่มีประเภทรถยนต์ ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน
1 รายการ คือ มีการแจกเอกสาร หรื อใบปลิว
ด้ านบุคคล ผูบ้ ริ โ ภคที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการคือ ผูค้ วบคุมการ
ตรวจสภาพรถให้ความเอาใจใส่ ใ นการบริ การ
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ด้ านกระบวนการ ผูบ้ ริ โ ภค เพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1
รายการ คือ มีการรับรถที่เป็ นระบบ และให้บริ การตามขั้นตอน ก่อน-หลัง
ผูบ้ ริ โ ภคที่ มีอ าชี พ ต่ า งกัน มี ความคิ ด เห็ นโ ดยรวม ไม่ แ ตกต่ า งกัน อย่า งมี นัยสํา คัญทางสถิ ติ เมื่ อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการคือ ความสะดวก
รวดเร็ วในการออกใบรับรองผลการตรวจสภาพรถ
ซึ่งมีคา่ สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ นิตยา จันทร์แจ่มดารา (2548) ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีอิทธิ ผลต่อการ
ตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การอู่ซ่อมรถยนต์ ในอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ผลการวิจยั พบว่า
1. ผูต้ อบแบบสอบถามมากกว่าครึ่ งหนึ่ งเป็ นเพศชาย มี อายุอ ยู่ใ นในช่ วง 40 ปี ขึ้นไป ส่ วนใหญ่รับ
ราชการ และรัฐวิสาหกิจ มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี หรื อสู งกว่า และมีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท ผูต้ อบ
แบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นในการพิจารณาปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การอู่ซ่อมรถยนต์
ทุกด้าน อยู่ใ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน สามารถเรี ยงลําดับจากมากไปหาน้อยได้ดงั นี้ คือ ด้านบุคคล
ด้านสิ นค้า และบริ การ ด้านเทคนิค และกระบวนการ ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านช่องทางการบริ การ ด้านราคา
และด้านการส่งเสริ มการบริ การ
2. เปรี ยบเทียบปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ ก ารอู่ซ่อมรถยนต์จาํ แนกตามปั จจัยส่ วน
บุคคล จากผลกการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า ลูกค้าเพศชาย และเพศหญิงไม่มีความแตกต่างกันในการพิจารณาปัจจัยที่
มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การอูซ่ ่อมรถยนต์ใ นทุกๆ ด้าน รวมถึงลูกค้าที่มีอายุ อาชีพ ระดับการศึกษาที่
แตกต่างกัน ยกเว้นลูกค้าที่มีรายได้ไ ม่เกิน 10,000 บาทจะพิจารณาเลือกใช้บริ การอู่ซ่อมรถยนต์ ด้านการส่ งเสริ ม
การบริ การแตกต่างกันทางสถิติที่ ระดับ .01 กับผูม้ ีรายได้ต้ งั แต่ 10,001 บาทขึ้นไป พบว่า ลูกค้าจะตัดสิ นใจ
เลือกใช้บริ ก ารอู่ซ่อ มรถยนต์เพื่อ ทําสี รถยนต์เมื่อเกิ ดอุบ ตั ิเหตุ ก่อนเลื อกใช้บ ริ ก ารมี ก ารสอบถามข้อ มูล อู่ซ่อ ม
รถยนต์จากบุคคลที่ไ ว้วางใจ และเลือกอู่ท่ีมีบริ การแก้ไ ขงานให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าหลังจากการส่ ง
มอบรถยนต์
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะจากการวิจยั ครั้งนี้
1.1 ด้า นผลิ ตภัณฑ์ผูป้ ระกอบการควรมี น โ ยบายใ นการบริ ก ารตามทางราชการกํา หนดอย่า ง
เคร่ งครัดเพื่อเป็ นการป้องกันความผิดพลาดในการปฏิบตั ิงาน
1.2 ควรมีนโยบายเรื่ องความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงานของผูใ้ ห้บริ การและของผูม้ าใช้บริ การ ซึ่ ง
ถือว่าเป็ นเรื่ องสําคัญเรื่ องหนึ่ งเพื่อให้เกิดความรู ้สึ กปลอดภัยในการปฏิบตั ิงาน และเป็ นการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพใน
การทํางาน
1.3 ควรมีนโยบายเกี่ยวกับเครื่ องมือ อุปกรณ์ที่ใ ห้บริ การในการตรวจสภาพรถ เพื่อให้ไ ด้มาตรฐาน
ตามที่กรมการขนส่ งได้กาํ หนดไว้
1.4 ควรมีนโยบายเกี่ยวกับการจัดและรักษาสภาพสิ่ งแวดล้อมของสถานตรวจสภาพรถ
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ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
1. ควรทําการศึกษาถึงสภาพการให้บริ การของสถานตรวจสภาพรถเอกชนทั้งภาคตะวันออก ซึ่งจะทํา
ให้ไ ด้รับข้อมูลที่เป็ นประโยชน์อย่างกว้างขวาง
2. ควรศึกษาถึงปั ญหา และอุปสรรคของผูป้ ระกอบการเพื่อจะได้รับทราบถึงปั ญหาต่าง ๆเพื่อเป็ น
แนวทางให้กบั หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนําไปเป็ นแนวทางในการส่งเสริ ม และแก้ไ ขต่อไป
3. ควรศึกษาถึงคุณภาพในการให้บริ การในด้านความความหวังก่อนการใช้บริ การกับสภาพความเป็ น
จริ งของบริ การที่ไ ด้รับ ซึ่งจะทําให้ไ ด้ขอ้ มูลในการนําไปปรับปรุ งด้านการบริ การ
4. ควรศึกษาถึงตัวแปรอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น พฤติกรรมในการใช้รถยนต์ เป็ นต้น ซึ่ งจะทําให้ไ ด้รับข้อมูล
ของผูใ้ ช้บริ การที่เป็ นประโยชน์ต่อผูป้ ระกอบการสถานตรวจสภาพรถเอกชน ต่อไป
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บทคัดย่อ
การวิ จัย เรื่ อ งนี้ มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาการประเมิ น คุ ณ ภาพชี วิ ต ในการทํา งานของเจ้า หน้า ที่
สํานักงานศาลปกครองระยอง และเพื่อเปรี ยบเทียบการประเมินคุณภาพชีวิตในการทํางานของเจ้าหน้าที่ จําแนก
ตามปั จจัยส่ วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างคือ เจ้าหน้าที่สาํ นักงานศาลปกครองระยอง จํานวน 80 คน เครื่ องมือที่ใช้ใน
การวิจยั เป็ นแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ
ค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ผลการวิจยั พบว่า เจ้าหน้าที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพชี วิตในการทํางาน โดยรวม
คะแนนเฉลี่ยอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านความภูมิใจในองค์การ เจ้าหน้าที่ มีความ
คิดเห็นโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก 1 ด้าน นอกนั้นอีก 7 ด้าน ได้แก่ ด้านผลตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม สภาพ
แวดล้อมที่ปลอดภัย การพัฒนาศักยภาพ ความก้าวหน้าในงาน สังคมสัมพันธ์ ลักษณะการบริ หารงาน และภาวะ
อิสระจากงาน อยู่ในระดับปานกลาง ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพชี วิตใน
การทํางาน ของเจ้าหน้าที่ จําแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล พบว่า เจ้าหน้าที่ ที่มีระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
และตําแหน่งงาน ต่างกัน มีความคิดเห็นในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05
ตามลําดับ เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านผลตอบแทนที่ยตุ ิธรรมและเพียงพอ และด้านภาวะอิสระจากงาน
เจ้าหน้าที่ที่มี ระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
สําหรับด้านสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ด้านการพัฒนาศักยภาพ ด้านความก้าวหน้าในงาน ด้านสังคมสัมพันธ์ และ
ด้านลักษณะการบริ หารงาน แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เจ้าหน้าที่ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ด้านผลตอบแทนที่ยตุ ิธรรมและเพียงพอ และด้านภาวะอิสระจากงาน แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สําหรับด้านลักษณะการบริ หารงาน แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 เจ้าหน้าที่ที่มีตาํ แหน่งงาน ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ด้านภาวะอิสระจากงาน แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สําหรั บด้านผลตอบแทนที่ เพียงพอ ด้านสภาพแวดล้อมที่ ปลอดภัย ด้านสังคม
สัมพันธ์ และด้านลักษณะการบริ หารงาน แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

*
**

บทความการค้นคว้าอิสระ
บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ (การจัดการทัว่ ไป) มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
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Abstract
The objectives of this research were to assess the quality of working life of staff members of Rayong
administrative court office and to compare the assessment on the quality of working life of members of staff
classified by personal factors. The sample included 80 staff members working in Rayong administrative court
office. Questionnaires were used as a research tool. Data were analyzed by frequency, percentage, mean,
standard deviation, t-test, and analysis of variance.
The results revealed that the staff members’ overall opinion toward the assessment on quality of
working life was at medium level. Considered in terms of aspects, only the overall opinion given to the aspect
of pride in organization was at high level while the overall opinions given to the other 7 aspects –sufficient and
fair reward, safe environment, potential development, working progress, social relation, management,
retirement were at medium level. The comparison of average opinions of staff members toward the assessment
based on personal factors showed that staff members having different educational level, different monthly
income, and working position had significantly different overall opinions at 0.01 and 0.05 respectively. Aspect
comparisons indicated that staff members having different educational level had significantly different overall
opinion concerning the aspects of sufficient and fair reward and retirement at 0.01 however, the difference
concerning the aspects of safe environment, potential development, working progress, social relationship, and
management were significantly different at 0.05. Staff members having different monthly income had
significantly different overall opinions toward aspects of fair and sufficient benefits and retirement at 0.01 while
the opinion on management aspect was significantly different at 0.05. Staff members in different working
position had significantly different overall opinion toward aspect of retirement at 0.01 while they had
significantly different opinions regarding the aspects of sufficient and fair benefits, safe environment, social
relationship, and management at 0.05.
ความนํา
รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 223 บัญญัติให้ศาลปกครองมีอาํ นาจพิจารณา
พิพากษาคดีพิพาทระหว่างหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น หรื อองค์กร
ตามรัฐธรรมนูญ หรื อเจ้าหน้าที่ของรัฐกับเอกชนหรื อระหว่างหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นหรื อองค์กรตามรัฐธรรมนูญ หรื อเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกัน เนื่องมาจากการใช้อาํ นาจทางการ
ปกครองตามกฎหมาย หรื อเนื่ องมาจากการดําเนิ นกิ จการการปกครองของหน่ วยราชการ หน่ ว ยงานของรั ฐ
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น องค์กรตามรัฐธรรมนูญ หรื อเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามที่กฎหมาย
บัญญัติไว้ รวมทั้งมี อาํ นาจพิจ ารณาพิพากษาเรื่ องที่ รัฐธรรมนู ญหรื อกฎหมายบัญญัติให้อยู่ในอํานาจของศาล
ปกครอง พระราชบัญญัติการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 บัญญัติไว้ในมาตรา 42
วรรคหนึ่ง ว่า “ผูใ้ ดได้รับความเดือดร้อนหรื อเสี ยหาย หรื ออาจจะเดือดร้อนหรื อเสี ยหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ อัน
เนื่ องจากการกระทําหรื องดเว้นการกระทําของหน่ วยงานทางปกครอง หรื อเจ้าหน้าที่ ของรั ฐหรื อมีขอ้ โต้แย้ง
เกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง หรื อกรณี อื่นใดที่อยู่ในเขตอํานาจศาลปกครองตามมาตรา 9 และการแก้ไขหรื อ
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บรรเทาความเดือดร้อนหรื อความเสี ยหาย หรื อยุติขอ้ โต้แย้งนั้น ต้องมีคาํ บังคับตามที่กาํ หนดในมาตรา 72 ผูน้ ้ นั มี
สิ ทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง”
สํานักงานศาลปกครอง เป็ นหน่ วยงานธุ รการของศาลปกครองในการสนับสนุ น การพิจารณาคดี
ปกครองให้มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล พัฒนาเผยแพร่ ความรู ้เกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิราชการที่ดีแก่เจ้าหน้าที่ของ
รัฐ โดยมีเลขาธิ การสํานักงานศาลปกครองเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาสู งสุ ดที่มี vision statement ว่างานได้ “ผล” คนเป็ น
“สุ ข” การตอบสนองภารกิ จของศาลปกครองให้ตุลาการศาลปกครองและข้าราชการฝ่ ายศาลปกครองได้มีส่วน
ร่ ว ม (participation) ในการบริ ห ารจัดการ รวมทั้งจะผลักดันยุทธศาสตร์ ด้านการบริ ห ารงานบุ คคล ด้า น
ค่าตอบแทน ด้านสวัสดิการ ด้านพัฒนาบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่ขา้ ราชการฝ่ ายศาลปกครอง เพื่อให้เกิดผล
ผลิต (output) ของงานและได้ผลลัพธ์ (outcome) ที่เป็ นเลิศจนทําให้ศาลปกครองสามารถอํานวยความยุติธรรมทาง
ปกครองแก่ประชาชนได้อย่างสัมฤทธิ์ผล ศาลปกครองเป็ นสถาบันหลักของประชาชนที่ใช้อาํ นาจตุลาการอํานวย
ความยุติธรรมเกี่ยวกับข้อพิพาททางปกครองโดยมุ่งให้เกิดความสมดุลในการคุม้ ครองสิ ทธิเสรี ภาพของประชาชน
และการดํา เนิ น งานของรั ฐ เพื่ อ ประโยชน์ ส าธารณะพิ พ ากษาคดี ด้ว ยความเป็ นธรรมและรวดเร็ ว เพื่ อ เป็ น
หลักประกันในการคุม้ ครองสิ ทธิ เสรี ภาพให้เกิดความเป็ นธรรมแก่คู่กรณี วางหลักกฎหมายปกครองที่เป็ นบรรทัด
ฐานในการปฏิบตั ิราชการของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ศาลปกครองระยอง เป็ นศาลปกครองในภูมิภาค ภาคตะวันออกเป็ นแห่งที่ 6 ในจํานวน 7 ศาลที่เปิ ดทํา
การ โดยศาลปกครองเชี ยงใหม่ ศาลปกครองสงขลา ศาลปกครองนครราชสี ม า ศาลปกครองขอนแก่น ศาล
ปกครองพิษณุ โลก และศาลปกครองนครศรี ธรรมราช เปิ ดทําการไปแล้ว ตามลําดับ พระราชบัญญัติจดั ตั้งศาล
ปกครองและวิธีพิจารณาคดี ปกครอง พ.ศ. 2542 ได้กาํ หนดให้ศาลปกครองระยอง ตั้งอยู่ในจังหวัดระยองมีเขต
ตลอดท้องที่ จังหวัดจันทบุรี ฉะเชิ งเทรา ชลบุรี ตราด ปราจี นบุรี ระยองและสระแก้ว เปิ ดทําการเมื่ อวันที่ 28
มกราคม 2546 ปั จจุบนั ตั้งอยู่เลขที่ 777 ถนนสุ ขมุ วิท ตําบลเนิ นพระ อําเภอเมือง จังหวัดระยอง มีสํานักงานศาล
ปกครองเป็ นหน่วยธุรการ มีอาํ นาจหน้าที่ปฏิบตั ิงานสารบรรณ การบริ หารงานบุคคล การคลัง การบัญชีทรัพย์สิน
พัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ งานเลขานุ การอธิ บดี ศาลปกครองชั้นต้น รั บคําฟ้ อง ตรวจคําฟ้ อง จัดทํา
ทะเบียนและจัดระบบข้อมูลคดี ทําหน้าที่ช่วยตุลาการในการพิจารณาคดี และพิพากษาคดี ปกครอง ดําเนิ นการ
เกี่ยวกับการออกหนังสื อ หมายหรื อคําสั่งของตุลาการ เก็บรักษาสํานวนคดี วัตถุ และเอกสารเกี่ยวกับคดี จัดทํา
สารบบคดี คําสั่งและคําพิพากษา รวมทั้งจัดทําสถิติคดีและประสานงานกับสํานักบังคับคดีปกครองในการบังคับ
คดี
ดังนั้นผูว้ ิจยั ซึ่งปฏิบตั ิงานอยูท่ ี่ศาลปกครองระยอง มีความสนใจที่จะศึกษาการประเมินคุณภาพชีวิตใน
การทํางานของเจ้าหน้าที่สาํ นักงานศาลปกครองระยอง เพื่อผูบ้ ริ หารสํานักงานศาลปกครอง จะได้นาํ ข้อมูลที่ได้
ไปพัฒนาและส่ งเสริ มคุณภาพชี วิตเพื่อประโยชน์ในการปฏิ บตั ิ ราชการ และในการสนับสนุ นการพิจารณาคดี
ปกครอง สามารถอํานวยความยุติธรรมทางปกครองแก่ประชาชนได้อย่างสัมฤทธิ ผลภายใต้ vision “งานได้ผล คน
เป็ นสุข”
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1.//เพือ่ ศึกษาการประเมินคุณภาพชีวิตในการทํางานของเจ้าหน้าที่สาํ นักงานศาลปกครองระยอง

568

วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปี ที่ 10 ฉบับที่ 2
โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

2.//เพือ่ เปรี ยบเทียบการประเมินคุณภาพชีวิตในการทํางานของเจ้าหน้าที่สาํ นักงานศาลปกครองระยอง
จําแนกตามปัจจัยส่ วนบุคคล
สมมติฐานการวิจยั
การประเมินคุณภาพชีวิตในการทํางานของเจ้าหน้าที่สาํ นักงานศาลปกครองระยอง จําแนกตามปั จจัย
ส่วนบุคคล แตกต่างกัน
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ เจ้าหน้าที่สํานักงานศาลปกครองระยอง จํานวน 103 คน
(ที่มา: กลุ่มงานบริ หารทัว่ ไป สํานักงานศาลปกครองระยองฯ, 2553) เลือกเป็ นกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางกําหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่าง Krejcie and Morgan (1970, p.608) ได้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 80 คน
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามที่สร้างขึ้นโดยมีข้ นั ตอนตามลําดับดังนี้
1. การศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจยั ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจยั ครั้งนี้
2. การจัดทําโครงสร้างของแบบสอบถาม ให้มีเนื้อหาครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจยั ครั้ งนี้
แบบสอบถามมี 2 ส่วน คือ
2.1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ประสบการณ์ทาํ งาน (อายุงาน) และตําแหน่งงาน จํานวน 7 ข้อ
2.2 คุณภาพชีวิตการทํางานของเจ้าหน้าที่ ลักษณะของแบบสอบถาม เป็ นมาตราส่ วนประมาณ
ค่า 5 ระดับของลิเคิร์ท (Likert) จํานวน 40 ข้อ แบ่งออกเป็ น 8 ด้าน ได้แก่ ผลตอบแทนที่ยตุ ิธรรมและเพียงพอ
สภาพสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย การพัฒนาศักยภาพ ความก้าวหน้าในงาน สังคมสัมพันธ์ ลักษณะการ
บริ หารงาน ภาวะอิสระจากงาน ความภูมิใจในองค์การ
3. นําแบบสอบถามที่ได้สร้างขึ้นให้อาจารย์ที่ปรึ กษาการค้นคว้าอิสระของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ได้ตรวจสอบความสอดคล้องของเนื้อหา กับวัตถุประสงค์ของการวิจยั เป็ นการศึกษาความเที่ยงตรง (validity) ของ
แบบสอบถาม แล้วนํามาปรับปรุ งแก้ไขเพื่อให้คาํ ถามชัดเจน สามารถสื่ อความหมายได้ตรงประเด็น และเหมาะสม
ยิง่ ขึ้น
4. นําแบบสอบถามไปทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั จํานวน 20 คน แล้ว
นําข้อมูลมาหาค่าความเชื่ อมัน่ (reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้สูตรสัมประสิ ทธิ์ แอลฟาของครอนบัค
(Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้คา่ ความเชื่อมัน่ 0.9607
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บ รวบรวมข้อ มู ล ผูว้ ิจัย ได้ด ําเนิ นการเก็บ รวบรวมข้อมู ลด้ว ยการขอความร่ ว มมื อจากกลุ่ ม
ตัวอย่าง เจ้าหน้าที่สาํ นักงานศาลปกครองระยอง โดยนําแบบสอบถามไปแจกให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม
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จํานวน 80 ฉบับ แล้วขอรับคืนด้วยตนเอง โดยเก็บแบบสอบถามใน วันที่ 22 มิถุนายน 2553 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน
2553 ได้รับแบบสอบถามคืนมา จํานวน 80 ชุด คิดเป็ นร้อยละ 100.00
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้อมูลที่ ได้จากการตอบแบบสอบถาม จะนํามาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ทุกชุด และนํามาลง
รหัส ประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป หาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test, F-test
และ LSD ดังนี้
1.//เคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม โดยใช้ความถี่และค่าร้อยละ (Percentage)
2. วิเคราะห์การประเมินคุณภาพชีวิตในการทํางานของเจ้าหน้าที่สาํ นักงานศาลปกครองระยอง โดยใช้
ค่าเฉลี่ย (  ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
3. เปรี ยบเทียบ ค่าเฉลี่ย (  ) ของคะแนนการประเมินคุณภาพชีวิตในการทํางานของเจ้าหน้าที่ จําแนก
ตามปัจจัยส่ วนบุคคล โดยใช้ t-test และ F-test
4. เปรี ยบเทียบพหุ คูณ เพื่อทดสอบค่าเฉลี่ย (  ) ของคะแนนการประเมินคุณภาพชีวิตในการทํางาน
ของเจ้าหน้าที่ จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน โดยวิธี Least Significant Difference (LSD)
สรุปผลการวิจยั
ผลการวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล การประเมิ น คุ ณ ภาพชี วิ ต ในการทํา งานของเจ้ า หน้ า ที่ สํ า นั ก งาน
ศาลปกครองระยอง สามารถสรุ ปได้ ดังนี้
1. ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้ อยละ 60.00 อายุ 26 – 40 ปี ร้ อยละ 81.25
รองลงมาอายุ 40 ปี ขึ้นไป ร้อยละ 15.00 ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี ร้อยละ 67.50 รองลงมาสู งกว่าปริ ญญาตรี
ร้อยละ 26.25 สถานภาพสมรส ร้อยละ 51.25 รองลงมา โสด ร้อยละ 46.25 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000 – 20,000
บาท ร้ อยละ 47.50 รองลงมา 20,001 – 30,000 บาท ร้อยละ 22.50 ประสบการณ์การทํางาน (อายุงาน) 6 – 10 ปี
ร้ อยละ 32.50 รองลงมา 11 – 15 ปี ร้ อยละ 25.00 ตําแหน่ ง พนักงานคดี ปกครอง ร้ อยละ 37.50 รองลงมา
เจ้าหน้าที่ศาลปกครอง ร้อยละ 32.50
2. การวิเคราะห์ การประเมินคุณภาพชีวติ ในการทํางานของเจ้ าหน้ าทีส่ ํ านักงานศาลปกครองระยอง
เจ้าหน้าที่สาํ นักงานศาลปกครองระยอง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพชีวิตในการทํางาน
ในภาพรวม อยูใ่ นระดับปานกลาง ( X = 3.33) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน ดังนี้
ด้ านผลตอบแทนที่ยุติธ รรมและเพีย งพอ เจ้าหน้าที่ มีความคิด เห็ นโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง
( X = 2.79) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับปานกลาง ( X = 2.60 – 2.94) ทุกรายการ
ด้ านสภาพแวดล้ อมที่ปลอดภัย เจ้าหน้าที่มีความคิดเห็น โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X =
3.30) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.72) จํานวน 1 รายการ คือ มีระบบรักษาความ
ปลอดภัย และระบบป้องกันอัคคีภยั เตือนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

570

วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปี ที่ 10 ฉบับที่ 2
โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ซึ่ งมีค่าสอดคล้องกับเจ้าหน้าที่เพศหญิง อายุ 26 - 40 ปี การศึกษาระดับสู งกว่าปริ ญญาตรี สถานภาพ
โสด รายได้เฉลี่ยต่อเดือน น้อยกว่า 10,000 บาท และ 10,000 – 20,000 บาท ประสบการณ์ทาํ งาน 1 – 5 ปี และ 6 10 ปี ตําแหน่ง พนักงานศาลปกครอง และพนักงานคดีปกครอง
ด้ านการพัฒ นาศักยภาพ เจ้าหน้าที่มีความคิดเห็น โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ( X = 3.44) เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.51 – 3.61) จํานวน 2 รายการ คือ
1. ท่านสามารถใช้ความรู ้ความสามารถหลาย ๆ ด้านในการปฏิบตั ิงานได้อย่างเต็มที่
2. ท่านมีโอกาสเรี ยนรู ้งานเพิม่ ขึ้นจากหัวหน้างานและเพื่อนร่ วมงาน
ซึ่งมีค่าสอดคล้องกับเจ้าหน้าที่เพศหญิง ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี
ด้ านความก้ าวหน้ าในงาน เจ้าหน้าที่มีความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ( X = 3.38) เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.50) จํานวน 1 รายการ คือ การรับราชการในสํานักงานศาล
ปกครองทําให้ท่านมีงานทําไปจนกว่าจะเกษียณอายุ หรื อสมัครใจลาออก
ซึ่ งมีค่าสอดคล้องกับเจ้าหน้าที่ระดับการศึกษา ปริ ญญาตรี รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,000 บาทขึ้นไป
ประสบการณ์ทาํ งาน 15 ปี ขึ้นไป
ด้ านสั งคมสั มพันธ์ เจ้าหน้าที่มีความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ( X = 3.48) เมื่อพิจารณา
เป็ นรายข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.58 – 3.70) จํานวน 2 รายการ คือ
1. ท่านปฏิบตั ิต่อผูบ้ งั คับบัญชาและเพื่อนร่ วมงานด้วยความมีน้ าํ ใจและให้เกียรติแก่ผอู ้ ื่น
2. ผูบ้ งั คับบัญชาและเพือ่ นร่ วมงาน ส่งเสริ มให้ท่านทํางานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
ซึ่งมีค่าสอดคล้องกับเจ้าหน้าที่ อายุ 18 - 25 ปี ระดับการศึกษา ปริ ญญาตรี สถานภาพ สมรส ตําแหน่ง
พนักงานคดีปกครอง
ด้ านลักษณะการบริหารงาน เจ้าหน้าที่มีความคิดเห็น โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ( X = 3.35) เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับปานกลาง ( X = 3.23 – 3.49) ทุกรายการ
ซึ่ งมีค่าสอดคล้องกับเจ้าหน้าที่เพศหญิง อายุ 26 – 40 ปี ระดับการศึกษา ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี สถานภาพ
สมรส รายได้เฉลี่ยต่อเดือน น้อยกว่า 10,000 บาท และ 30,000 บาทขึ้นไป ประสบการณ์ทาํ งาน 1 – 5 ปี และ 15 ปี
ขึ้นไป ตําแหน่ง พนักงานศาลปกครอง
ด้ านภาวะอิสระจากงาน เจ้าหน้าที่มีความคิดเห็น โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ( X = 3.08) เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.60) จํานวน 1 รายการ คือ ช่วงเวลาที่ท่านปฏิบตั ิงานมีความ
เหมาะสมดี
ซึ่ งมีค่าสอดคล้องกับเจ้าหน้าที่เพศชาย และเพศหญิง อายุ 26 - 40 ปี ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี
สถานภาพ โสด และสมรส รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000 – 20,000 บาท ทุกกลุ่มประสบการณ์ทาํ งาน ตําแหน่ ง
พนักงานศาลปกครอง , เจ้าหน้าที่ศาลปกครอง และพนักงานคดีปกครอง
ด้ านความภูมิใจในองค์ การ เจ้าหน้าที่มีความคิดเห็น โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.77) เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.58 – 3.96) ทุกรายการ
ซึ่ งมีค่าสอดคล้องกับเจ้าหน้าที่เพศชายและเพศหญิง อายุ 26 – 40 ปี และอายุ 40 ปี ขึ้นไป ระดับ
การศึกษาปริ ญญาตรี และสู งกว่าปริ ญญาตรี สถานภาพ โสด และสมรส รายได้เฉลี่ยต่อเดื อน 10,000 – 20,000
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บาท 20,001 – 30,000 บาท และ 30,000 บาทขึ้นไป ประสบการณ์ทาํ งาน 6 -10 ปี , 11 – 15 ปี และ 15 ปี ขึ้นไป
ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ศาลปกครอง, พนักงานคดีปกครอง และผูอ้ าํ นวยการกลุ่ม
3. การเปรีย บเทีย บการประเมินคุณภาพชีวิตในการทํางานของเจ้ าหน้ าที่สํานักงานศาลปกครอง
ระยอง จําแนกตามปัจจัยส่ วนบุคคล
ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนการประเมินคุณภาพชีวิตในการทํางานของเจ้าหน้าที่สาํ นักงาน
ศาลปกครองระยอง จําแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล พบว่า เจ้าหน้าที่ที่มีระดับการศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็นใน
ภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และเจ้าหน้าที่ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน และตําแหน่ง
งาน ต่างกัน มีความคิดเห็นในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ด้าน ดังนี้
ด้ านผลตอบแทนทีย่ ุติธรรมและเพียงพอ
เจ้าหน้าที่เพศชายและเพศหญิง มีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ0.01จํานวน 1 รายการ คือ หน่วยงานมีการ
ดูแลในเรื่ องสวัสดิภาพและสวัสดิการในการทํางานให้อยูใ่ นมาตรฐานดี
เจ้าหน้าที่ที่มีระดับการศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 3 รายการ คือ
1. เงินเดือนที่ได้รับเพียงพอต่อการดํารงชีวิตของท่านและครอบครัว
2. ท่านได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่และความรับผิดชอบของท่าน
3. สวัสดิการต่าง ๆ ที่ได้รับมีความเหมาะสม
และแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ หน่วยงานมีการดูแลใน
เรื่ องสวัสดิภาพและสวัสดิการในการทํางานให้อยูใ่ นมาตรฐานที่ดี
เจ้าหน้าที่ที่มีสถานภาพสมรส ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ ท่านได้รับ
เงินเดือนอย่างยุติธรรมเมื่อเทียบกับพนักงานผูอ้ ยูใ่ นตําแหน่งเดียวกัน
เจ้าหน้าที่ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 2 รายการ
คือ
1. ท่านได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่และความรับผิดชอบของท่าน
2. สวัสดิการต่าง ๆ ที่ได้รับมีความเหมาะสม
และแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ เงินเดือนที่ได้รับเพียงพอ
ต่อการดํารงชีวิตของท่านและครอบครัว
เจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์ทาํ งาน (อายุงาน) ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ เมื่ อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 1
รายการ คือ หน่วยงานมีการดูแลในเรื่ องสวัสดิภาพ และสวัสดิการในการทํางานให้อยูใ่ นมาตรฐานที่ดี
และแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ สวัสดิการต่าง ๆ ที่ได้รับ
มีความเหมาะสม
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เจ้าหน้าที่ ที่มีตาํ แหน่ งงาน ต่ างกัน มี ความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 2 รายการ คือ
1. ท่านได้รับเงินเดือนอย่างยุติธรรมเมื่อเทียบกับพนักงานผูอ้ ยูใ่ นตําแหน่งเดียวกัน
2. สวัสดิการต่าง ๆ ที่ได้รับมีความเหมาะสม
ด้ านสภาพแวดล้ อมทีป่ ลอดภัย
เจ้าหน้าที่ที่มีเพศ และอายุ ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ อาคาร สถานที่
ทํางาน สะอาดและสะดวกสบาย มีแสงสว่างเพียงพอ เหมาะกับการปฎิบตั ิงาน
เจ้าหน้าที่ที่มีระดับการศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 2 รายการ คือ
1. อุปกรณ์เครื่ องมือเครื่ องใช้ในการปฏิบตั ิงานมีสภาพดีและจัดวางไว้อย่างเป็ นระเบียบ
2. หน่วยงานมีนโยบาย/โครงการ ส่งเสริ มให้บุคลากรมีสุขอนามัยที่ดี
และแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ
1. มีระบบรักษาความปลอดภัย และระบบป้องกันอัคคีภยั เตือนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
2. ผูบ้ ริ ห ารในหน่ ว ยงานปฏิ บัติ ต ามกฎหมายที่ เกี่ ย วกับ สภาพแวดล้อ มในการทํา งานและความ
ปลอดภัยในการทํางาน
เจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์ทาํ งาน (อายุงาน) ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ เมื่ อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า แตกต่ างกันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 1
รายการ คือ อาคาร สถานที่ทาํ งาน สะอาดและสะดวกสบาย มีแสงสว่างเพียงพอ เหมาะกับการปฎิบตั ิงาน
และแตกต่างกันอย่างมี นยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ หน่ วยงานมี นโยบาย/
โครงการ ส่ งเสริ มให้บุคลากรมีสุขอนามัยที่ดี
เจ้าหน้าที่ ที่มีตาํ แหน่ งงาน ต่ างกัน มี ความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ
หน่วยงานมีนโยบาย/โครงการ ส่ งเสริ มให้บุคลากรมีสุขอนามัยที่ดี
ด้ านการพัฒ นาศักยภาพ
เจ้า หน้าที่ ที่ มี อายุ ต่ า งกัน มี ค วามคิ ด เห็ น โดยรวม ไม่ แ ตกต่ า งกัน อย่า งมี นัย สําคัญทางสถิ ติ เมื่ อ
พิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ
1. หน่วยงานของท่านให้ความสําคัญต่อการฝึ กอบรมและพัฒนาความรู ้ความสามารถของพนักงาน
โดยให้โอกาสพนักงานอย่างทัว่ ถึง
2. ระบบการประเมินผลการปฏิบตั ิในปั จจุบนั ทําให้ท่านอยากพัฒนาศักยภาพในการทํางานมากขึ้น
เจ้าหน้าที่ที่มีระดับการศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 สําหรับเจ้าหน้าที่ที่มีตาํ แหน่งงานต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติ เมื่ อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า แตกต่ างกันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ
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หน่วยงานของท่านให้ความสําคัญต่อการฝึ กอบรมและพัฒนาความรู ้ความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาส
พนักงานอย่างทัว่ ถึง
และแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ ท่านสามารถใช้ความรู ้
ความสามารถหลาย ๆ ด้านในการปฏิบตั ิงานได้อย่างเต็มที่
เจ้าหน้าที่ที่มีสถานภาพสมรส ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ หน่วยงาน
สนับสนุนให้ท่านมีอิสระใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการทํางานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเต็มที่
เจ้าหน้าที่ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิ ติ เมื่ อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า แตกต่ างกันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คื อ
หน่วยงานของท่านให้ความสําคัญต่อการฝึ กอบรมและพัฒนาความรู ้ความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาส
พนักงานอย่างทัว่ ถึง
ด้ านความก้าวหน้ าในงาน
เจ้าหน้าที่ที่มีระดับการศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ การเลื่อน
ตําแหน่งในหน่วยงานเป็ นไปด้วยความเสมอภาคและยุติธรรม
เจ้าหน้าที่ที่มีสถานภาพสมรส ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ
1. การยอมรับจากหัวหน้างาน และเพื่อนร่ วมงานมีส่วนสําคัญในการเลื่อนตําแหน่งของท่าน
2. การเลื่อนตําแหน่งในหน่วยงานเป็ นไปด้วย ความเสมอภาคและยุติธรรม
เจ้าหน้าที่ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิ ติ เมื่ อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คื อ
หัวหน้างานและเพือ่ นร่ วมงานของท่านสนับสนุนและส่งเสริ มท่านให้กา้ วไปสู่ ตาํ แหน่งที่สูงขึ้น
เจ้าหน้าที่ที่มี ตําแหน่ งงาน ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า แตกต่างกันอย่างมี นยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ การรั บ
ราชการในสํานักงานศาลปกครองทําให้ท่านมีงานทําไปจนกว่าจะเกษียณอายุ หรื อสมัครใจลาออก
ด้ านสั งคมสั มพันธ์
เจ้าหน้าที่ที่มีเพศ ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณา
เป็ นรายข้อ พบว่ า แตกต่ างกัน อย่างมี นัย สํา คัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.05 จํา นวน 1 รายการ คื อ ท่ า นปฏิ บตั ิ ต่ อ
ผูบ้ งั คับบัญชาและเพือ่ นร่ วมงานด้วยความมีน้ าํ ใจและให้เกียรติแก่ผอู ้ ื่น
เจ้าหน้าที่ที่มีระดับการศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ
ผูบ้ งั คับบัญชาและเพือ่ นร่ วมงานส่งเสริ มให้ท่านทํางานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
และแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 3 รายการ คือ
1. ในหน่วยงานของท่านมีความเห็นอกเห็นใจและให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเร◌ื◌่องต่าง ๆ
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2. มีความสามัคคีในหน่วยงานของท่าน
3. การมีกิจกรรมสันทนาการ ช่วยทําให้การทํางานมีความคล่องตัวมากขึ้น
เจ้าหน้าที่ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ ใน
หน่วยงานของท่านมีความเห็นอกเห็นใจและให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเรื่ องต่าง ๆ
เจ้าหน้าที่ ที่มีตาํ แหน่ งงาน ต่ างกัน มี ความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ
ผูบ้ งั คับบัญชาและเพือ่ นร่ วมงานส่ งเสริ มให้ท่านทํางานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
ด้ านลักษณะการบริหารงาน
เจ้าหน้าที่ที่มีอายุ ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณา
เป็ นรายข้อพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ ท่านมีโอกาสได้ร่วม
แสดงความคิดเห็นในการทํางานและมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจในการทํางาน
เจ้าหน้าที่ที่มีระดับการศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 4 รายการ คือ
1. ท่านมีโอกาสได้ร่วมแสดงความคิดเห็นในการทํางานและมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจในการทํางาน
2. ผูบ้ งั คับบัญชายอมรับความรู ้ความสามารถในเรื่ องที่ท่านมีความเชี่ยวชาญ
3. การแต่งตั้งโยกย้ายตําแหน่งของข้าราชการขึ้นอยูก่ บั หลักคุณธรรมของผูบ้ งั คับบัญชามากกว่าความ
พึงพอใจส่ วนบุคคล
4. การสอบสวนลงโทษข้าราชการที่ทาํ ผิดวินยั เป็ นไปอย่างสมเหตุสมผลปราศจากอคติ
เจ้าหน้าที่ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ
คือ การสอบสวนลงโทษข้าราชการที่ทาํ ผิดวินยั เป็ นไปอย่างสมเหตุสมผลปราศจากอคติ
และแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 3 รายการ คือ
1. ท่านมีโอกาสได้ร่วมแสดงความคิดเห็นในการทํางานและมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจในการทํางาน
2. ผูบ้ งั คับบัญชายอมรับความรู ้ความสามารถในเรื่ องที่ท่านมีความเชี่ยวชาญ
3. การแต่งตั้งโยกย้ายตําแหน่งของข้าราชการขึ้นอยูก่ บั หลักคุณธรรมของผูบ้ งั คับบัญชามากกว่าความ
พึงพอใจส่ วนบุคคล
เจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์ทาํ งาน (อายุงาน) ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า แตกต่างกันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1
รายการ คือ การสอบสวนลงโทษข้าราชการที่ทาํ ผิดวินยั เป็ นไปอย่างสมเหตุสมผลปราศจากอคติ
เจ้าหน้าที่ ที่มีตาํ แหน่ งงาน ต่ างกัน มี ความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ
การแต่งตั้งโยกย้ายตําแหน่งของข้าราชการขึ้นอยู่กบั หลักคุณธรรมของผูบ้ งั คับบัญชามากกว่าความพึงพอใจส่ วน
บุคคล
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และแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ
1. ท่านมีโอกาสได้ร่วมแสดงความคิดเห็นในการทํางานและมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจในการทํางาน
2. การสอบสวนลงโทษข้าราชการที่ทาํ ผิดวินยั เป็ นไปอย่างสมเหตุสมผลปราศจากอคติ
ด้ านภาวะอิสระจากงาน
เจ้าหน้าที่ที่มีเพศ ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 2 รายการ คือ
1. บ่อยครั้งที่ท่านต้องนํางานไปทําต่อที่บา้ นหรื อมาทํางานในวันหยุด
2. ปริ มาณงานที่รับผิดชอบมีมากจนส่งผลกระทบต่อชีวิตส่ วนตัวของท่าน
เจ้าหน้าที่ที่มีอายุ ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ บ่อยครั้งที่
ท่านต้องนํางานไปทําต่อที่บา้ นหรื อมาทํางานในวันหยุด
และแตกต่างกันอย่างมี นยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ ท่านสามารถวางแผน
กิจกรรมต่าง ๆ ได้ และมีช่วงเวลาคลายเครี ยดจากภาระหน้าที่ที่ตอ้ งรับผิดชอบในแต่ละวัน
เจ้าหน้าที่ที่มีระดับการศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ
ท่านสามารถวางแผนกิจกรรมต่าง ๆ ได้ และมีช่วงเวลาคลายเครี ยดจากภาระหน้าที่ที่ตอ้ งรับผิดชอบในแต่ละวัน
และแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ
1. ช่วงเวลาที่ท่านปฏิบตั ิงานมีความเหมาะสมดี
2. บ่อยครั้งที่ท่านต้องนํางานไปทําต่อที่บา้ นหรื อมาทํางานในวันหยุด
เจ้าหน้าที่ที่มีสถานภาพสมรส ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ
ท่านมีเวลาว่างในการศึกษาค้นคว้าความรู ้ เพื่อพัฒนางานอยูเ่ สมอ
เจ้าหน้าที่ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ
คือ บ่อยครั้งที่ท่านต้องนํางานไปทําต่อที่บา้ นหรื อมาทํางานในวันหยุด
เจ้าหน้าที่ ที่มี ประสบการณ์ ทาํ งาน (อายุงาน) ต่ างกัน มี ความคิ ด เห็ นโดยรวม แตกต่ างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จํานวน 1 รายการ คือ บ่อยครั้งที่ท่านต้องนํางานไปทําต่อที่บา้ นหรื อมาทํางานในวันหยุด
และแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ ปริ มาณงานที่รับผิดชอบ
มีมากจนส่ งผลกระทบต่อชีวิตส่ วนตัวของท่าน
เจ้าหน้าที่ที่มีตาํ แหน่ งงาน ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิติ ที่
ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 2 รายการ คือ
1. บ่อยครั้งที่ท่านต้องนํางานไปทําต่อที่บา้ นหรื อมาทํางานในวันหยุด
2. ปริ มาณงานที่รับผิดชอบมีมากจนส่งผลกระทบต่อชีวิตส่ วนตัวของท่าน
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และแตกต่างกันอย่างมี นยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ ท่านสามารถวางแผน
กิจกรรมต่าง ๆ ได้ และมีช่วงเวลาคลายเครี ยดจากภาระหน้าที่ที่ตอ้ งรับผิดชอบในแต่ละวัน
ด้ านความภูมใิ จในองค์ กร
เจ้าหน้าที่ที่มีอายุ ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณา
เป็ นรายข้อพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ หน่วยงานของท่านเป็ น
หน่วยงานที่มีชื่อเสี ยงและเป็ นที่ยอมรับของประชาชน
เจ้าหน้าที่ที่มีระดับการศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ ท่านเป็ นคน
หนึ่งที่มีส่วนร่ วมทําให้หน่วยงานประสบความสําเร็ จ
เจ้าหน้าที่ที่มี ตําแหน่งงาน ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ ท่านเป็ นคน
หนึ่งที่มีส่วนร่ วมทําให้หน่วยงานประสบความสําเร็ จ
อภิปรายผล
การวิจยั เรื่ อง การประเมินคุณภาพชี วิตในการทํางานของเจ้าหน้าที่สาํ นักงานศาลปกครองระยอง ได้
ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าประกอบด้วยเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ประสบการณ์
ทํางาน (อายุงาน) และตําแหน่งงาน ได้ผลการวิจยั ที่ควรนํามาอภิปรายผล ดังนี้
1. ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 60.00
อายุ 26 – 40 ปี ร้อยละ 81.25 ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี ร้อยละ 67.50 สถานภาพสมรส ร้ อยละ 51.25 รายได้
เฉลี่ยต่อเดื อน 10,000 – 20,000 บาท ร้ อยละ 47.50 ประสบการณ์การทํางาน (อายุงาน) 6 – 10 ปี ร้ อยละ 32.50
ตําแหน่ง พนักงานคดีปกครอง ร้อยละ 37.50
2. การประเมินคุณภาพชี วิตในการทํางานของเจ้าหน้าที่สํานักงานศาลปกครองระยอง พบว่าความ
คิดเห็นเกี่ยวกับ การประเมินคุณภาพชี วิตในการทํางานของเจ้าหน้าที่สํานักงานศาลปกครองระยอง ในภาพรวม
อยูใ่ นระดับปานกลาง ( X = 3.33) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า เจ้าหน้าที่มีความคิดเห็น อยูใ่ นระดับมาก 1
ด้าน คือ ด้านความภูมิใจในองค์การ ( X = 3.77) นอกนั้นอยูใ่ นระดับปานกลาง จํานวน 7 ด้าน โดยเรี ยงลําดับ
จากมากไปหาน้อย คือ ด้านสังคมสัมพันธ์ ( X = 3.48) ด้านการพัฒนาศักยภาพ ( X = 3.44) ด้านความก้าวหน้า
ในงาน ( X = 3.38) ด้านลักษณะการบริ หาร ( X = 3.35) ด้านสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ( X = 3.30) ด้านภาวะ
อิสระจากงาน ( X = 3.08) และด้านผลตอบแทนที่ยตุ ิธรรมและเพียงพอ ( X = 2.79)
ซึ่งมีคา่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ อรวรรณ ผดุงรัชดากิจ (2550) ศึกษาเรื่ อง คุณภาพชีวิตในการทํางาน
กับความผูกพันต่อองค์การ : กรณี ศึกษา ข้าราชการสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คง
ของมนุษย์ พบว่า คุณภาพชีวิตในการทํางานและความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการ อยูใ่ นระดับปานกลางทุก
ด้าน
3. การเปรี ยบเทียบการประเมินคุณภาพชีวิตในการทํางานของเจ้าหน้าที่สาํ นักงานศาลปกครองระยอง
จําแนกตามปัจจัยส่ วนบุคคล พบว่า
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เจ้าหน้าที่ที่มีระดับการศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็นในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านผลตอบแทนที่ยตุ ิธรรมและเพียงพอ ด้านภาวะอิสระจากงาน
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และด้านสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ด้านการพัฒนาศักยภาพ
ด้านความก้าวหน้าในงาน ด้านสังคมสัมพันธ์ ด้านลักษณะการบริ หารงาน แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
เจ้าหน้าที่ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่างกัน มีความคิดเห็นในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านผลตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 ด้านลักษณะการบริ หารงาน และด้านภาวะอิสระจากงาน แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
เจ้าหน้าที่ที่มีตาํ แหน่งงาน ต่างกัน มีความคิดเห็นในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านภาวะอิสระจากงาน แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01 และด้านผลตอบแทนที่ยตุ ิธรรมและเพียงพอ ด้านสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ด้านสังคมสัมพันธ์ ด้านลักษณะ
การบริ หารงาน แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
การประเมินคุณภาพชีวิตในการทํางานของเจ้าหน้าที่ในด้านต่าง ๆ มีดงั นี้
1. ด้านค่าตอบแทนที่ ยุติธรรมและเพียงพอ พบว่า เจ้าหน้าที่ ไม่ ค่อยพึงพอใจในค่าตอบแทนและ
สวัสดิการต่าง ๆ ที่ได้รับจากหน่วยงาน เนื่ องจากไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการทั้งทางด้านร่ างกายและ
จิตใจได้ ทําให้เจ้าหน้าที่มีความรู ้สึกว่าได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เพียงพอและไม่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ตอ้ งใช้
ความรู ้ความสามารถ ปริ มาณงานที่ได้รับและความทุ่มเทเสี ยสละเวลาในการทํางาน เนื่องจากบุคคลทุกคนมีความ
ต้องการความมัน่ คงทางเศรษฐกิ จ และมุ่ งทํางานเพื่อให้ได้รับการตอบสนองทางเศรษฐกิ จ ซึ่ งความต้องการ
ดังกล่าวเป็ นสิ่ งจําเป็ นสําหรับการดํารงชีวิตในสภาพเศรษฐกิจปั จจุบนั
2. ด้านสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย พบว่า เจ้าหน้าที่มีความต้องการสภาพการทํางานที่ปลอดภัยจาก
หน่วยงาน และสถานที่ทาํ งานควรมีวสั ดุอุปกรณ์ เครื่ องใช้สํานักงานที่ทนั สมัยและเพียงพอ มีบรรยากาศในการ
ทํางานที่ดี ไม่มีเสี ยงดังรบกวน และมีแสงสว่างเพียงพอ และควรมีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยในการ
ทํางานหรื อผลกระทบต่อสุขภาพ
3. ด้านการพัฒนาศักยภาพ พบว่า เจ้าหน้าที่ยงั มีความต้องการที่จะได้รับโอกาสในการพัฒนาขีด
ความรู ้ความสามารถ สํานักงานควรจัดให้มีการอบรมให้ความรู ้ในหลักสู ตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิหน้าที่ในงาน
ต่าง ๆ ให้มากขึ้นและสมํ่าเสมอ หรื อจัดให้เจ้าหน้าที่ ได้มีโอกาสเข้าร่ วมอบรมในหลักสู ตรของหน่ วยงานอื่นที่
เกี่ ยวข้อง และควรจัดให้เจ้าหน้าที่ได้หมุนเวียนกันไปอบรมให้ครบทุกคน และควรให้โอกาสกับเจ้าหน้าที่ใน
การศึกษาหาความรู ้เพิ่มเติมในระดับที่สูงขึ้น และควรให้มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานกันภายในกลุ่มงาน หรื อ
กลุ่มงานอื่นที่ไม่ใช่วิชาชีพเฉพาะ เพื่อเป็ นการเพิ่มพูนความรู ้และประสบการณ์ในการทํางานของเจ้าหน้าที่ และ
สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ผลงานใหม่ ๆ อยูเ่ สมอ
4. ด้านความก้าวหน้าในงาน พบว่า เจ้าหน้าที่มีความต้องการความก้าวหน้าและความมัน่ คงในหน้าที่
การงานจากหน่วยงาน สํานักงานควรมีกฎเกณฑ์ที่เป็ นมาตรฐานมีแนวทางในการบริ หารที่ชดั เจน ไม่ใช่เปลี่ยนไป
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ตามยุคสมัยของผูบ้ ริ หารระดับสู ง ทําให้บุคลากรหาแนวทางยึดหลักการบริ หารไม่ถูก เป็ นสาเหตุให้เจ้าหน้าที่ขาด
ทักษะและเป้าหมายในการทํางาน และควรมีการขยายกรอบอัตรากําลังให้มากกว่าในปัจจุบนั
5. ด้านสังคมสัมพันธ์ พบว่า เจ้าหน้าที่ทุกระดับมีการทํางานร่ วมกัน มีการแสดงความคิดเห็นและมี
การประสานงาน ควรมีการจัดกิจกรรมภายในหน่ วยงาน เพื่อสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันทั้ง
ระหว่างเจ้าหน้าที่ดว้ ยกันเอง และระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับล่างกับผูบ้ งั คับบัญชาระดับสู งด้วย และควรมีการพัฒนา
บุคลากรให้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
6.//ด้านลักษณะการบริ หารงาน พบว่า เจ้าหน้าที่มีความคิดเห็นว่าควรให้ผบู ้ งั คับบัญชาระดับสู งรับฟัง
ความคิดเห็นและเปิ ดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ระดับล่างได้แสดงความคิดเห็นและร่ วมกันแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
ภายในหน่วยงาน
7.//ด้านภาวะอิสระจากงาน พบว่า เจ้าหน้าที่ควรมีเวลาหลังเลิกงานประจําวันและวันหยุดราชการใน
การทํากิจกรรมส่ วนตัวอย่างเพียงพอ ซึ่ งการทํางานในปั จจุบนั ถึงแม้ว่าไม่เป็ นอุปสรรคในการดําเนิ นชี วิตของ
ครอบครัว แต่มีความรู ้สึกเครี ยดในการที่ตอ้ งปฏิบตั ิงานนอกเวลาหรื อนํางานกลับไปทําต่อที่บา้ นเป็ นประจํา และ
ต้องใช้เวลามากในการเดินทางมาทํางาน
8. ด้านความภูมิใจในองค์กร พบว่า เจ้าหน้าที่มีความคิดเห็นว่าการรับราชการเป็ นอาชีพที่มีเกียรติมี
ศักดิ์ ศรี และได้รับการยอมรั บจากสังคม เพราะเป็ นค่านิ ยมของสังคมไทยมาแต่โบราณที่ นิยมให้ลูกหลานรั บ
ราชการ
ซึ่งมีคา่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ สุ ธินี เดชะตา (2551) ศึกษาเรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิต
การทํางานกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริ ษทั ปูนซิ เมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) ซึ่ งพบว่า คุณภาพชี วิต
การทํา งาน โดยรวมของพนัก งาน อยู่ใ นระดับ สู ง และในแต่ ล ะด้า นทั้ง 8 ด้า น ก็ อยู่ใ นระดับ สู ง ด้วย และ
สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ ปวันรัตน์ ตนานนท์ (2550) ศึกษาเรื่ อง คุณภาพชี วิตการทํางานของเจ้าหน้าที่ศาล
ยุติธรรมในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า คุณภาพชีวิตการทํางานของเจ้าหน้าที่อยูใ่ นระดับปานกลางทั้ง 8 ด้าน คือ ด้าน
จังหวะชีวิต ด้านความเป็ นประโยชน์ต่อสังคม ด้านสิ ทธิส่วนบุคคล ด้านสภาพการทํางานที่ปลอดภัยและส่ งเสริ ม
สุขภาพ ด้านการทํางานร่ วมกันและความสัมพันธ์กบั บุคลอื่น ด้านความก้าวหน้าและความมัน่ คงในหน้าที่การงาน
ด้านโอกาสในการพัฒนาขีดความรู ้ ความสามารถ และด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม ซึ่ งมีค่าเฉลี่ยไม่
แตกต่างกันมากนัก
ข้ อเสนอแนะ
จากผลการวิจยั เรื่ อง การประเมิ นคุณภาพชี วิตในการทํางานของเจ้าหน้าที่สํานักงานศาลปกครอง
ระยอง ทั้ง 8 ด้าน คือ ด้านผลตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ ด้านสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ด้านการพัฒนา
ศักยภาพ ด้านความก้าวหน้าในงาน ด้านสังคมสัมพันธ์ ด้านลักษณะการบริ หารงาน ด้านภาวะอิสระจากงาน และ
ด้านความภูมิใจในองค์การ ผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะ ดังนี้
1. ด้า นผลตอบแทนที่ ยุติ ธรรมและเพี ยงพอ ท่ า นการได้รั บเงิ น เดื อ นอย่างยุติ ธ รรมเมื่ อ เที ย บกับ
พนักงานผูอ้ ยูใ่ นตําแหน่งเดียวกัน สวัสดิการต่าง ๆ ที่ได้รับมีความเหมาะสม
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2. ด้านสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย หน่วยงานมีนโยบาย/โครงการ ส่ งเสริ มให้บุคลากมีสุขภาพอนามัย
ที่ดี
3. ด้านการพัฒนาศักยภาพ ท่านสามารถใช้ความรู ้ ความสามารถหลาย ๆ ด้านในการปฏิบตั ิงานได้
อย่างเต็มที่ และหน่วยงานของท่านให้ความสําคัญต่อการฝึ กอบรมและพัมนาความรู ้ความสามารถของพนักงาน
โดยให้โอกาสพนักงานอย่างทัว่ ถึง
4. ด้านความก้าวหน้าในงาน การรับราชการในสํานักงานศาลปกครองทําให้ท่านมีงานทําไปจนกว่า
จะเกษียณอายุ หรื อสมัครใจลาออก
5. ด้า นสัง คมสั ม พัน ธ์
ผู บ้ งั คับ บัญ ชาและเพื่ อ นร่ ว มงาน ส่ ง เสริ ม ให้ท่ า นทํา งานได้อ ย่า งมี
ประสิ ทธิภาพ
6. ด้านลักษณะการบริ หารงาน ท่านมีโอกาสได้ร่วมแสดงความคิดเห็นในการทํางานและมีส่วนร่ วม
ในการตัด สิ น ใจในการทํา งาน การแต่ ง ตั้ง โยกย้า ยตํา แหน่ ง ของข้า ราชการขึ้ นอยู่ กับ หลัก คุ ณ ธรรมของ
ผูบ้ งั คับบัญชามากกว่าความพึงพอใจส่ วนบุคคล และการสอบสวนลงโทษข้าราชการที่ ทาํ ผิดวินัยเป็ นไปอย่าง
สมเหตุสมผลปราศจากอคติ
8. ด้านภาวะอิสระจากงาน บ่อยครั้งที่ท่านต้องนํางานไปทําต่อที่บา้ นหรื อมาทํางานในวันหยุด และ
ปริ มาณงานที่รับผิดชอบมีมากจนส่ งผลกระทบต่อชีวิตส่วนตัวของท่าน
9. ด้านความภูมิใจในองค์การ ท่านเป็ นคนหนึ่งที่มีส่วนร่ วมทําให้หน่วยงานประสบความสําเร็ จ
ข้ อเสนอแนะเพื่อการศึกษาครั้งต่ อไป
1. ควรมีการศึกษาการประเมินคุณภาพชีวิตการทํางานของเจ้าหน้าที่สาํ นักงานศาลปกครองในจังหวัด
อื่น ๆ ด้วย เพื่อทราบถึงระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของเจ้าหน้าที่ในภาพรวมที่กว้างขึ้น
2. ควรมีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้ความยุติธรรมในองค์การ ในจังหวัดต่าง ๆ เพื่อนํา
ผลการวิจยั ที่ได้ไปปรั บปรุ งการกําหนดมาตรฐานในการปฏิบตั ิงานในด้านต่าง ๆ ให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น
เพือ่ ให้เจ้าหน้าที่มีความพึงพอใจและสามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างมีความสุ ข
3. ควรมี การศึ ก ษาเปรี ยบเที ยบการประเมิ นคุ ณภาพชี วิต การทํางานของเจ้าหน้าที่ สํานักงานศาล
ปกครองกับ องค์ก รอื่ น ที่ มีส ายงานหลัก สายงานรอง มี ลัก ษณะโครงสร้ างองค์กร และลักษณะการทํา งานที่
คล้ายคลึงกัน
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ปัญหาการผลิตหัวเทียน บริษัท สยามเอ็นจีเคสปาร์ คปลัก๊ จํากัด*
Problems in spark plug production of Siam NGK spark plug Ltd.
นายชัยวัฒน์ สวัสดี**
Mr. Chaiwat Sawasdee
บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาปั ญหาการผลิตหัวเทียน บริ ษทั สยามเอ็นจีเคสปาร์ คปลัก๊ จํากัด
และเพื่อเปรี ยบเทียบปัญหาการผลิตหัวเทียน บริ ษทั สยามเอ็นจีเคสปาร์คปลัก๊ จํากัด ในทัศนะของพนักงานจําแนก
ตามปั จจัยส่ วนบุคคล กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 169 คน เครื่ องมือที่ใช้คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว
ผลการวิจยั พบว่า 1) ปั ญหาการผลิตหัวเทียน บริ ษทั สยามเอ็นจีเคสปาร์ คปลัก๊ จํากัด ในภาพรวมมี
คะแนนเฉลี่ย อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า อยูใ่ นระดับปานกลาง 6 ด้าน เรี ยงลําดับจาก
มากที่สุด 3 ด้านคือ ด้านการการวางแผน ด้านเครื่ องจักร และ ด้านวิธีการทํางาน 2) ผลการเปรี ยบเทียบปั ญหา
การผลิตหัวเทียน บริ ษทั สยามเอ็นจี เคสปาร์ คปลัก๊ จํากัด ในทัศนะของพนักงานจําแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล
พบว่า พนักงานที่มีระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และตําแหน่งงาน ต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปั ญหาการ
ผลิตหัวเทียน ในภาพรวม แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้าน
พนักงาน พนักงานที่มีอายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และตําแหน่งงาน ต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.01 ด้านเครื่ องจักร พนักงานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดื อน และตําแหน่ งงาน
ต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ด้านวัตถุดิบ พนักงานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดื อน และตําแหน่ งงาน ต่ างกัน มี ความคิดเห็ นแตกต่ างกันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 ด้านวิธีการ
ทํางาน พนักงานที่มีอายุ ต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ด้านการวางแผน
พนักงานที่มีตาํ แหน่งงาน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01และ 0.05 ตามลําดับ ส่ วนพนักงานที่มีรายได้ ต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 และด้านการควบคุมคุณภาพ พนักงานที่มีตาํ แหน่งงานและรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่างกัน มีความ
คิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ0.05ตามลําดับ
Abstract
The purposes of the research were to study the problems in spark plug production of Siam NGK
spark plug Ltd. and to compare problems in views of workers based on personal factor. The sample included
169 workers. Questionnaires were used as a research tool. Statistics used for analysis of data were percentage,
mean, standard deviation, and one-way analysis of variance.
*
**

บทความการค้นคว้าอิสระ
บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ (การจัดการทัว่ ไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
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The research findings revealed that the overall mean score of problems in spark plug production of
Siam NGK spark plug was at median level. Analyzed in aspects, six aspects were determined at median level in
which the three highest aspects arranged in descending were planning, machinery, and method of work. The
comparison of problems in spark plug production in views of workers based on personal factor showed that
workers indifferent educational level, monthly income, and position had difference in overall opinions about
problems, calculated at 0.01 statistically significant level. Comparing in aspects, toward workers aspect,
workers in different age, educational level, monthly income, and position had difference in overall opinions all
at 0.01 level. Toward machinery aspect, workers in different monthly income and position had difference in
overall opinions altogether at 0.05 levels. Toward raw materials aspect, workers indifferent monthly income
and position had difference in overall opinions altogether at 0.05 levels. Toward method of work aspect,
workers in different age had difference in overall opinions at 0.05 levels. Toward planning aspect, workers in
different position and monthly income had difference in overall opinions at 0.01 and 0.05 levels respectively.
Toward quality control aspect, workers in different position and monthly income had difference in overall
opinions at 0.01 and 0.05 levels respectively.
ความนํา
อุตสาหกรรมการผลิตชิ้ นส่ วนยานยนต์เป็ นหนึ่ งในภาคอุตสาหกรรมที่ขบั เคลื่อนเศรษฐกิ จไทยให้
เติบโต แต่ปัจจุบนั ความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมนี้ลดลง แม้ว่าภาพรวมของอุตสาหกรรมการ
ผลิตชิ้นส่ วนยานยนต์ไทยจะยังมีความแข็งแกร่ ง สามารถแข่งขันได้ แต่สิ่งที่ผปู ้ ระกอบการต้องให้ความสําคัญและ
ตระหนักได้แก่ ต้นทุนการผลิต คุณภาพผลิตภัณฑ์และการบริ หารจัดการในกระบวนการผลิตให้มีประสิ ทธิ ภาพ
เนื่ องจากปั จจุ บันราคาวัตถุ ดิบ นํ้ามันเชื้ อเพลิ งและพลังงานมี แนวโน้มปรั บตัวเพิ่ มขึ้ น ผูป้ ระกอบการจึ ง ต้อง
ปรับตัวเพื่อให้คงความสามารถทางการแข่งขันในอุตสาหกรรมและแข่งขันกับต่างประเทศได้
บริ ษทั สยามเอ็นจีเคสปาร์ คปลัก๊ จํากัด เป็ นผูผ้ ลิตหัวเทียนเพื่อส่ งเข้าภาคอุตสาหกรรมการผลิตยาน
ยนต์ที่ สํา คัญ บริ ษัท หนึ่ งของประเทศ ปั จ จุ บัน การแข่ ง ขัน ทางการตลาดกับ ผู ป้ ระกอบการในประเทศและ
ต่างประเทศเพื่อเป็ นผูน้ าํ ด้านหัวเทียนและให้ได้ส่วนแบ่งทางการตลาดเพิ่มขึ้นเป็ นเป้ าหมายหลักของบริ ษทั พร้อม
กันนี้ การลดต้นทุนการผลิตก็เป็ นนโยบายหลักของบริ ษทั เช่นกัน ปั ญหาด้านการผลิตที่บริ ษทั กําลังประสบอยูใ่ น
ปั จจุบนั คือ ปริ มาณชิ้ นงานเสี ยหรื อไม่ได้คุณภาพ ด้านความพร้ อมของเครื่ องจักร และความสู ญเปล่าต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ทําให้ยอดการผลิตไม่เป็ นไปตามแผนการผลิตที่ต้ งั ไว้ ส่ งผลให้เกิดการใช้ทรัพยากรที่
ไม่คุม้ ค่าหรื อใช้ทรัพยากรมากขึ้นแต่ได้รับผลตอบแทนเท่าเดิมหรื อน้อยลง และกระทบต่อประสิ ทธิภาพโดยรวม
ของกระบวนการผลิต การใช้ทรัพยากรที่มีอยูอ่ ย่างคุม้ ค่าและได้ประโยชน์สูงสุ ด เป็ นการลดต้นทุนการผลิตอย่าง
หนึ่ง ทําให้บริ ษทั รักษาและป้องกันผลกําไรที่ได้รับให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ นัน่ คือ ไม่ลดลงไปตํ่ากว่าที่กาํ หนด
ไว้ ขณะนี้บริ ษทั ยังไม่สามารถวิเคราะห์หาสาเหตุหรื อปั จจัยสําคัญที่ก่อให้เกิดปั ญหาดังกล่าวอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ได้
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ดัง นั้น ผู ว้ ิ จัย จึ ง มี ค วามสนใจที่ จ ะศึ ก ษาค้น คว้า และนํา ความรู ้ ด้า นบริ ห ารจัด การมาช่ ว ยในการ
ประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้ มูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตชิ้นงานที่มีอยูม่ ากมาย เพื่อหาปั ญหาในกระบวนการ
ผลิตชิ้ นงาน และนําผลการวิเคราะห์หรื อความรู ้ ใหม่ที่ได้ไปประยุกต์เข้ากับกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มปริ มาณ
ชิ้นงานดี และพัฒนากระบวนการผลิตให้มีประสิ ทธิภาพสูงขึ้น
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพือ่ ศึกษาปั ญหาการผลิตหัวเทียน บริ ษทั สยามเอ็นจีเคสปาร์คปลัก๊ จํากัด
2. เพือ่ เปรี ยบเทียบปั ญหาการผลิตหัวเทียน บริ ษทั สยามเอ็นจีเคสปาร์ คปลัก๊ จํากัด
พนักงาน จําแนกตามปัจจัยส่ วนบุคคล

ในทัศนะของ

สมมติฐานของการวิจยั
ปั ญหาการผลิตหัวเทียนเกิดจากปั จจัยนําเข้ากระบวนการผลิตที่แตกต่าง จําแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล
แตกต่างกัน
ขอบเขตของการวิจยั
1. ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ พนักงานของบริ ษทั สยามเอ็นจีเคสปาร์คปลัก๊ จํากัด จํานวน 300 คน
2. กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นพนักงานของบริ ษทั สยามเอ็นจีเคสปาร์ คปลัก๊ จํากัด ที่เลือก
เป็ นกลุ่มตัวอย่างซึ่งได้มาจากการเปิ ดตารางกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie and Morgan (1970, p.680) ได้
กลุ่มตัวอย่างจํานวน 169 คน
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมื อที่ ใช้ในการวิจัยครั้ งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามที่ สร้ างขึ้นซึ่ งมี ค่าความเชื่ อ มัน่ 0.917 โดยมี
ขั้นตอนตามลําดับ ดังนี้
1. การศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจยั ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจยั ครั้งนี้
2. การจัดทําโครงสร้ างของแบบสอบถามให้มีเนื้ อหาครอบคลุมวัต ถุประสงค์ของการวิจัยครั้ งนี้
แบบสอบถามมี 2 ส่วน คือ
2.1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อายุงาน และ ตําแหน่งงาน
2.2 ปั ญหาในการผลิตหัวเทียน ได้แก่ พนักงาน เครื่ องจักร วัตถุดิบ วิธีการทํางาน การวางแผน
และการควบคุมคุณภาพ
3. นําแบบสอบถามที่ได้สร้างขึ้นให้อาจารย์ที่ปรึ กษาการค้นคว้าอิสระของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ได้ตรวจสอบความสอดคล้องของเนื้อหา กับวัตถุประสงค์ของการวิจยั เป็ นการศึกษาความเที่ยงตรง (validity) ของ
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แบบสอบถาม แล้วนํามาปรับปรุ งแก้ไขเพื่อให้คาํ ถามชัดเจน สามารถสื่ อความหมายได้ตรงประเด็น และเหมาะสม
ยิง่ ขึ้น
4. นําแบบสอบถามไปทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั จํานวน 30 คน แล้ว
นํา ข้อมู ล มาหาค่า ความเชื่ อมั่น (reliability) ของแบบสอบถามโดยใช้สูต รสั ม ประสิ ท ธิ์ แอลฟาของครอนบัค
(Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบสอบถาม เท่ากับ 0.917
การรวบรวมข้ อมูล
การรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยการขอความร่ วมมือจากพนักงานของ
บริ ษทั สยามเอ็นจีเคสปาร์คปลัก๊ จํากัด โดยนําแบบสอบถามไปแจกให้กลุ่มตัวอย่างกรอกข้อมูลจํานวน 169 ฉบับ
แล้วขอรับคืนด้วยตนเอง ได้แบบสอบถามที่สมบูรณ์คืนมาจํานวน 168 ฉบับ คิดเป็ นร้อยละ 99.00
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถาม นํามาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ทุกชุด และนํามาลงรหัส
ประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป หาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test, F-test และ
LSD ดังนี้
1.วิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม โดยใช้ความถี่และค่าร้อยละ (percentage)
2. วิเคราะห์ปัญหาการผลิตหัวเทียน บริ ษทั สยามเอ็นจี เคสปาร์ คปลัก๊ จํากัด ในทัศนะของพนักงาน
จําแนกตามปั จจัยส่วนบุคคล โดยใช้ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation ,SD)
3. เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนปั ญหาการผลิตหัวเทียน บริ ษทั สยามเอ็นจีเคสปาร์ คปลัก๊ จํากัด ใน
ทัศนะของพนักงาน จําแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล โดยใช้ t-test และ F-test
4. เปรี ยบเทียบพหุ คูณ เพื่อทดสอบค่าเฉลี่ย ( X ) ของคะแนน ปั ญหาการผลิตหัวเทียน บริ ษทั สยาม
เอ็นจีเคสปาร์คปลัก๊ จํากัด จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน โดยวิธี Least Significant Difference (LSD)
สรุปผลการวิจยั
1. ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นพนักงานเพศชายร้อยละ 50.00 และเพศหญิง ร้อยละ 50.00 อายุ 25-40 ปี ร้อย
ละ 70.80 รองลงมา อายุ 40 ปี ขึ้นไปร้อยละ 14.90 ระดับการศึกษา ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี ร้ อยละ 73.80 รองลงมา
ปริ ญญาตรี ร้อยละ 24.40 สถานภาพสมรส ร้อยละ 50.60 รองลงมา โสด ร้อยละ 46.40 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ตํ่า
กว่า 10,000 บาท ร้อยละ 47.60 รองลงมา 10,001-20,000 บาท ร้อยละ 40.50 อายุงาน ตํ่ากว่า 5 ปี ร้อยละ 45.20
รองลงมา 5 -10 ปี ร้อยละ 31.50 ตําแหน่ง พนักงาน ร้อยละ 72.60 รองลงมา หัวหน้า / วิศวกร ร้อยละ 25.00
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2. วิเคราะห์ ปัญหาการผลิต หัวเทีย น บริษัท สยามเอ็นจีเคสปาร์ คปลั๊ก จํากัด ในทัศ นะของพนังงาน
จําแนกตามปัจจัยส่ วนบุคคล
ผลการวิ เ คราะห์ปั ญ หาการผลิ ต หัว เที ย น บริ ษ ทั สยามเอ็น จี เ คสปาร์ ค ปลั๊ก จํา กัด ในทัศนะของ
พนักงาน จําแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล พบว่า พนักงานมีความคิดเห็นเกี่ ยวกับปั ญหาการผลิตหัวเทียน บริ ษทั
สยามเอ็นจีเคสปาร์คปลัก๊ จํากัด ในภาพรวม อยูใ่ นระดับปานกลาง ( X =3.04) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน ดังนี้
ด้ านพนักงาน พนักงานมีความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่ นระดับปานกลาง ( X =2.83) เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ข้อ พบว่าอยูใ่ นระดับปานกลาง ( X = 2.64 -3.23) ทุกรายการ 5 อันดับแรก คือ
1. ความจงรักภักดีและทัศคติต่อบริ ษทั
2. ระเบียบวินยั ในการปฏิบตั ิงาน
3. รู ปแบบการบริ หารและการจัดโครงสร้างบริ ษทั
4. ความปลอดภัยและสุ ขภาพ แรงงานสัมพันธ์
5. การคัดเลือกและฝึ กอบรมให้ตรงกับความต้องการ
ซึ่ งมี ค่าสอดคล้องกับ พนักงานเพศชายและเพศหญิ ง อายุ ตํ่ากว่า 25 ปี ,25-40 ปี และ40 ปี ขึ้นไป
การศึกษาตํ่ากว่าปริ ญญาตรี และปริ ญญาตรี สถานภาพโสด และสมรส รายได้เฉลี่ยต่อเดื อนตํ่ากว่า 10,000 บาท
และ 10,001 -20,000 บาท อายุงานตํ่ากว่า 5 ปี และมากกว่า 10 ปี ตําแหน่งพนักงาน
ด้ านเครื่ องจักร พนักงานมีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.14) เมื่อพิจารณาเป็ น
รายข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับปานกลาง ( X =3.01 -3.23) ทุกรายการ 5 อันดับแรก คือ
1. ประสิ ทธิภาพของเครื่ องจักร
2. ทักษะของผูป้ ฏิบตั ิงานซ่อมบํารุ งรักษา
3. ความพร้อมของเครื่ องจักรต่อการผลิต
4. ความปลอดภัยจากการใช้เครื่ องจักร
5. การบํารุ งรักษาที่เป็ นระบบ
ซึ่ งมีค่าสอดคล้องกับพนักงานเพศชายและเพศหญิง อายุ ตํ่ากว่า 25 ปี และ 25-40 ปี การศึกษาตํ่ากว่า
ปริ ญญาตรี และปริ ญญาตรี สถานภาพ โสด และสมรส รายได้เฉลี่ยต่อเดื อนตํ่ากว่า 10,000 บาทและ10,001 20,000 บาท ทุกระดับอายุงาน ตําแหน่งพนักงาน และหัวหน้า/วิศวกร
ด้ านวัตถุดบิ พนักงานมีความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่ นระดับปานกลาง ( X =3.09) เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับปานกลาง ( X =2.89 -3.27 ) ทุกรายการ 5 อันดับแรก คือ
1. ความพร้อมของวัตถุดิบในการผลิต
2. คุณภาพตรงตามความต้องการ
3. ระดับปริ มาณวัตถุดิบในคลังเก็บ
4. การขนย้ายวัตถุดิบ
5. การรอคอยวัตถุดิบ
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ซึ่ งมีค่าสอดคล้องกับพนักงานเพศชายและเพศหญิง อายุ ตํ่ากว่า 25 ปี และ 25-40 ปี การศึกษาตํ่ากว่า
ปริ ญญาตรี และปริ ญญาตรี สถานภาพ โสด และสมรส รายได้เฉลี่ยต่อเดื อนตํ่ากว่า 10,000 บาท และ 10,00120,000 บาท ทุกระดับอายุงาน ตําแหน่งพนักงาน และหัวหน้า/วิศวกร
ด้ านวิธีการทํางาน พนักงานมีความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่ นระดับปานกลาง ( X =3.10) เมื่อพิจารณาเป็ น
รายข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับปานกลาง ( X =2.96 -3.20 ) ทุกรายการ 5 อันดับแรก คือ
1. การเก็บสิ นค้าคงคลัง
2. ผลิตเกินความจําเป็ น
3. กระบวนการที่ไร้ประสิ ทธิภาพ ทํางานซับซ้อน
4. การเคลื่อนไหว
5. การขนย้าย
ซึ่ งมีค่าสอดคล้องกับพนักงานเพศชายและเพศหญิง การศึกษาตํ่ากว่าปริ ญญาตรี และปริ ญญาตรี
สถานภาพ โสด และสมรส รายได้เฉลี่ยต่อเดือนตํ่ากว่า 10,000 บาท,10,001-20,000 บาท และ 20,001-30,000
บาท ทุกระดับอายุงาน ตําแหน่งพนักงาน และหัวหน้า/วิศวกร
ด้ านการวางแผน พนักงานมีความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่ นระดับปานกลาง ( X =3.15) เมื่อพิจารณาเป็ น
รายข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับปานกลาง ( X =2.89 -3.46 ) ทุกรายการ 5 อันดับแรก คือ
1. จํานวนครั้งของการเปลี่ยนรุ่ น
2. ผลิตได้ตามความต้องการของลูกค้า
3. การเปลี่ยนแปลงของแผนการผลิต
4. ระดับปริ มาณสิ นค้าคงคลัง
5. จัดเวลาในการผลิตได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
ซึ่ งมีค่าสอดคล้องกับพนักงานเพศหญิง อายุ ตํ่ากว่า 25 ปี และ 25-40 ปี การศึกษาตํ่ากว่าปริ ญญาตรี
และปริ ญญาตรี สถานภาพ โสด รายได้เฉลี่ยต่อเดือนตํ่ากว่า 10,000 บาทและ10,001-20,000 บาท อายุงานมากกว่า
10 ปี ตําแหน่งพนักงาน
ด้ านการควบคุมคุณภาพ พนักงานมีความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่ นระดับปานกลาง ( X =2.97) เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับปานกลาง ( X =2.73 -3.24 ) ทุกรายการ 5 อันดับแรก คือ
1. กําหนดนโยบายด้านคุณภาพชัดเจน
2. มาตรฐานการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ
3. พนักงานตระหนักถึงคุณภาพสิ นค้า
4. ควบคุมวัตถุดิบก่อนเข้ากระบวนการผลิต
5. เครื่ องมืออุปกรณ์ในการตรวจสอบคุณภาพสิ นค้า
ซึ่งมีค่าสอดคล้องกับพนักงานเพศชายและเพศหญิง อายุ ตํ่ากว่า 25 ปี และ 25-40 ปี การศึกษาตํ่ากว่า
ปริ ญญาตรี และปริ ญญาตรี สถานภาพ โสด และสมรส รายได้เฉลี่ยต่อเดื อนตํ่ากว่า 10,000 บาท และ10,001 20,000 บาท ทุกระดับอายุงาน ตําแหน่งพนักงาน
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3. เปรีย บเทีย บค่ าเฉลี่ย ของคะแนนปัญหาการผลิตหัวเทีย น บริษัท สยามเอ็นจีเคสปาร์ คปลั๊ก จํากัด ใน
ทัศ นะของพนักงาน จําแนกตามปัจจัยส่ วนบุคคล
ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนปั ญหาการผลิตหัวเทียน บริ ษทั สยามเอ็นจีเค สปาร์คปลัก๊ จํากัด
ในทัศนะของพนักงาน จําแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล พบว่า พนักงานที่มีระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และ
ตําแหน่งงานต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปั ญหาการผลิตหัวเทียน บริ ษทั สยามเอ็นจีเคสปาร์ คปลัก๊ จํากัด ใน
ภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และพนักงานที่มีเพศ อายุ สถานภาพสมรส และอายุ
งานต่างกัน มีความคิดเห็นในภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน ดังนี้
ด้ านพนักงาน พนักงานที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 3 รายการ
คือ
1. การบริ หารค่าตอบแทนเหมาะสม
2. รู ปแบบการบริ หารและการจัดโครงสร้างบริ ษทั
3. ขวัญและกําลังใจในการปฏิบตั ิงาน
และแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ
1. ความปลอดภัยและสุขภาพ แรงงานสัมพันธ์
2. การประเมินผลการปฏิบตั ิงานอย่างเป็ นธรรม
พนักงานที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 3 รายการ
คือ
1. ความปลอดภัยและสุขภาพ แรงงานสัมพันธ์
2. การประเมินผลการปฏิบตั ิงานอย่างเป็ นธรรม
3. ขวัญและกําลังใจในการปฏิบตั ิงาน
และแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ รู ปแบบการบริ หารและ
การจัดโครงสร้างบริ ษทั
พนักงานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 2 รายการ
คือ
1. การประเมินผลการปฏิบตั ิงานอย่างเป็ นธรรม
2. ขวัญและกําลังใจในการปฏิบตั ิงาน
และแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 3 รายการ คือ
1. การบริ หารค่าตอบแทนเหมาะสม
2. ความปลอดภัยและสุขภาพ แรงงานสัมพันธ์
3. รู ปแบบการบริ หารและการจัดโครงสร้างบริ ษทั
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พนักงานที่มีอายุงานต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิติ เมื่ อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ
1. การบริ หารค่าตอบแทนเหมาะสม
2. ขวัญและกําลังใจในการปฏิบตั ิงาน
พนักงานที่มีตาํ แหน่ งงานต่ างกัน มี ความคิดเห็น โดยรวม แตกต่ างกันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติที่
ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01จํานวน 5 รายการ คือ
1. ความปลอดภัยและสุ ขภาพ แรงงานสัมพันธ์
2. รู ปแบบการบริ หารและการจัดโครงสร้างบริ ษทั
3. การประเมินผลการปฏิบตั ิงานอย่างเป็ นธรรม
4. ขวัญและกําลังใจในการปฏิบตั ิงาน
5. การคัดเลือกและฝึ กอบรมให้ตรงกับความต้องการ
และแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ การบริ หารค่าตอบแทน
เหมาะสม
ส่วนพนักงานเพศชาย และเพศหญิง และสถานภาพสมรสต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ด้ า นเครื่ องจักร พนัก งานเพศชาย และเพศหญิ ง มี ค วามคิ ด เห็ น โดยรวม ไม่ แ ตกต่ างกัน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 1
รายการ คือ ประสิ ทธิภาพของเครื่ องจักร
และแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ
1. การบํารุ งรักษาที่เป็ นระบบ
2. ความพร้อมของเครื่ องจักรต่อการผลิต
พนักงานที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณา
เป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ ความปลอดภัยจากการ
ใช้เครื่ องจักร
พนักงานที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ ความ
ปลอดภัยจากการใช้เครื่ องจักร
และแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ การบํารุ งรักษาที่เป็ น
ระบบ
พนักงานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 2 รายการ
คือ
1. ความปลอดภัยจากการใช้เครื่ องจักร
2. การบํารุ งรักษาที่เป็ นระบบ
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และแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ

ประสิ ทธิ ภาพของ

เครื่ องจักร
พนักงานที่ มีตาํ แหน่ งงานต่างกัน มี ความคิดเห็ น โดยรวม แตกต่ างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติที่
ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 3 รายการ คือ
1. ความปลอดภัยจากการใช้เครื่ องจักร
2. การบํารุ งรักษาที่เป็ นระบบ
3. ความพร้อมด้านชิ้นส่ วน อะไหล่ และเครื่ องมือของเครื่ องจักร
ส่ วนพนักงานที่มีสถานภาพสมรส และอายุงานต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ด้ านวัตถุดิบ พนักงานเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ
ความพร้อมของวัตถุดิบในการผลิต
และแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ
1. ระดับปริ มาณวัตถุดิบในคลังเก็บ
2. คุณภาพตรงตามความต้องการ
พนักงานที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณา
เป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ คุณภาพตรงตามความ
ต้องการ
พนักงานที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ
คือ การรอคอยวัตถุดิบ
พนักงานที่มีสถานภาพสมรสต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ การ
ร้องเรี ยนจากกระบวนการถัดไป
พนักงานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 2 รายการ
คือ
1. คุณภาพตรงตามความต้องการ
2. ความพร้อมของวัตถุดิบในการผลิต
และแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ ระดับปริ มาณวัตถุดิบใน
คลังเก็บ
พนักงานที่ มีตาํ แหน่ งงานต่างกัน มี ความคิดเห็ น โดยรวม แตกต่ างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติที่
ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ
คือ คุณภาพตรงตามความต้องการ
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และแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ ความพร้อมของวัตถุดิบ
ในการผลิต
ส่วนพนักงานที่มีอายุงานต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ด้ านวิธีการทํางาน พนักงานเพศชาย และเพศหญิง มี ความคิ ดเห็ น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1
รายการ คือ การขนย้าย
พนักงานที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมี นยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 3 รายการ คือ
1. กระบวนการที่ไร้ประสิ ทธิภาพ ทํางานซับซ้อน
2. การรอคอย
3. ผลิตเกินความจําเป็ น
พนักงานที่ มีอายุงานต่างกัน มี ความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่ างกันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิติ เมื่ อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ การรอคอย
ส่ วนพนักงานที่มีระดับการศึกษา สถานภาพสมรส รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และตําแหน่ งงานต่างกัน มี
ความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิติ
ด้ า นการวางแผน พนักงานเพศชาย และเพศหญิ ง มี ความคิ ดเห็ น โดยรวม ไม่ แ ตกต่ างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 1
รายการ คือ จํานวนครั้งของการเปลี่ยนรุ่ น
และแตกต่ างกันอย่างมี นัยสํา คัญ ทางสถิ ติ ที่ระดับ 0.05 จํา นวน 1 รายการ คื อ ความแน่ นอนของ
วัตถุดิบ พนักงาน และเครื่ องจักร
พนักงานที่มีสถานภาพสมรสต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ จัดเวลาใน
การผลิตได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
พนักงานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ
คือ ความแน่นอนของวัตถุดิบ พนักงาน และเครื่ องจักร
พนักงานที่มีตาํ แหน่ งงานต่ างกัน มี ความคิดเห็น โดยรวม แตกต่ างกันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติที่
ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 4 รายการ
คือ
1. จัดเวลาในการผลิตได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
2. ความแน่นอนของวัตถุดิบ พนักงาน และเครื่ องจักร
3. การเปลี่ยนแปลงของแผนการผลิต
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4. ความสอดคล้องของแผนกับกระบวนการผลิต
และแตกต่ างกันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ จํานวนครั้ งของการ
เปลี่ยนรุ่ น
ส่ วนพนักงานที่มีอายุ ระดับการศึกษา และอายุงานต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ด้ านการควบคุ ม คุณ ภาพ พนักงานที่ มีอายุต่างกัน มี ความคิ ดเห็ น โดยรวม ไม่ แตกต่ างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 1
รายการ คือ กําหนดนโยบายด้านคุณภาพชัดเจน
พนักงานที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ กําหนด
นโยบายด้านคุณภาพชัดเจน
พนักงานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ
คือ กําหนดนโยบายด้านคุณภาพชัดเจน
และแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ มาตรฐานการตรวจสอบ
และควบคุมคุณภาพ
พนักงานที่มีอายุงานต่างกัน มี ความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่ างกันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิติ เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ ข้อร้องเรี ยน
และการส่ งคืนสิ นค้าจากลูกค้า
พนักงานที่ มีตาํ แหน่ งงานต่างกัน มี ความคิดเห็ น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติที่
ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 4 รายการ
คือ
1. กําหนดนโยบายด้านคุณภาพชัดเจน
2. สื บค้นและวิเคราะห์หาสาเหตุดา้ นคุณภาพ
3. ฝึ กอบรมพนักงานเกี่ยวกับมาตรฐานคุณภาพ
4. มาตรฐานการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ
ส่ วนพนักงานเพศชาย และเพศหญิง และสถานภาพสมรสต่างกันมีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
อภิปรายผล

การวิจยั เรื่ อง ปั ญหาการผลิตหัวเทียน บริ ษทั สยามเอ็นจีเคสปาร์ คปลัก๊ จํากัด ได้ผลการวิจยั ที่สามารถ
นํามาอภิปรายผลดังนี้
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1.ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นพนักงานเพศชาย ร้อยละ 50.00 และเพศหญิง ร้อยละ 50.00 อายุ 25-40 ปี ร้อย

ละ 70.80 รองลงมา อายุ 40 ปี ขึ้นไปร้ อยละ 14.90 ระดับการศึกษา ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี ร้ อยละ 73.80 รองลงมา
ปริ ญญาตรี ร้อยละ 24.40 สถานภาพสมรส ร้อยละ 50.60 รองลงมา โสด ร้อยละ 46.40 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ตํ่า
กว่า 10,000 บาท ร้อยละ 47.60 รองลงมา 10,001-20,000 บาท ร้อยละ 40.50 อายุงาน ตํ่ากว่า 5 ปี ร้อยละ 45.20
รองลงมา 5 -10 ปี ร้อยละ 31.50 ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ จรรยพร สุ รัตนชัยการ (2550) ศึกษา ปั จจัยที่
มีผลต่อประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลในการทํางานของพนักงาน บริ ษทั แม่กลองฟู้ดส์ จํากัด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจยั คือ หัวหน้างานระดับกลาง หัวหน้างานระดับต้น และพนักงานปฏิบตั ิการ ผลการศึกษาพบว่าพนักงาน
ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุ 16-25 ปี มีการศึกษาตํ่ากว่า หรื อเทียบเท่ามัธยมศึกษาตอนต้น มีสถานภาพโสด มี
ประสบการณ์เคยทํางานในโรงงานตํ่าสุ ดคือ 1 ปี และสู งสุ ด 24 ปี โดยมีระยะเวลาทํางานเฉลี่ยประมาณ 4 ปี 10
เดื อน ส่ วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดื อนตํ่ากว่า หรื อเท่ากับ 7,000 บาท มีระยะเวลาในการทํางาน ตํ่ากว่า หรื อ
เท่ากับ 2 ปี พนักงานมีความคิดเห็นว่าบริ ษทั มีการจูงใจโดยรวมในการทํางาน ด้านความต้องการในการอยู่รอด
ความต้องการความสัมพันธ์ และความต้องการการเจริ ญก้าวหน้าอยู่ในระดับมาก ส่ วนปั จจัยด้านสุ ขอนามัย
โดยรวม และนโยบายขององค์การพนักงานมีความคิดเห็นว่า อยูใ่ นระดับดี ส่ วนด้านสภาพการทํางานอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง และพนักงานมี ความคิ ด เห็ นในด้า นปั จ จัยโครงสร้ า งงานในการบริ ห ารโดยรวม และปั จ จัย ด้า น
วัฒนธรรมโดยรวม อยูใ่ นระดับดี
2. วิเคราะห์ ปัญหาการผลิต หัวเทีย น บริษัท สยามเอ็นจีเคสปาร์ คปลั๊ก จํากัด ในทัศ นะของพนักงาน
จําแนกตามปัจจัยส่ วนบุคคล
ผลการวิ เคราะห์ ปั ญ หาการผลิ ต หัว เที ย น บริ ษ ทั สยามเอ็นจี เคสปาร์ คปลั๊ก จํากัด ในทัศนะของ
พนักงาน จําแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล พบว่า พนักงานมี ความคิดเห็นเกี่ ยวกับปั ญหาการผลิตหัวเที ยน บริ ษทั
สยามเอ็นจีเคสปาร์คปลัก๊ จํากัด ในภาพรวม อยูใ่ นระดับปานกลาง ( X =3.04) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า อยู่
ในระดับปานกลางทุกด้าน เรี ยงลําดับจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านการวางแผน ( X =3.15) ด้านเครื่ องจักร ( X =3.14)
ด้านวิธีการทํางาน ( X =3.10) ด้านวัตถุดิบ ( X =3.09) ด้านการควบคุมคุณภาพ ( X =2.97) และด้านพนักงาน
( X =2.83) ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ ไพฑูรย์ ยศเตา (2547) ที่ได้ศึกษาเรื่ อง แนวทางการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
การผลิต ผลิตภัณฑ์ รุ่ น MD 2776 ของบริ ษทั ทะแนค (ประเทศไทย) จํากัด ผลการศึกษา พบว่า ปั ญหาหลักของ
บริ ษทั ที่ทาํ ให้เกิดปัญหาของเสี ยและการผลิตสิ นค้าไม่ทนั ตามกําหนดส่ ง คือ ขาดการวางระบบ การบริ หารจัดการ
ไม่มีการวางแผน การติ ดตามและการควบคุมอย่างต่ อเนื่ อง ทําให้มีผลกระทบกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ แนว
ทางการแก้ไขปัญหาโดยวางวิธีการสรรหาและพัฒนาบุคลากรใหม่ วางแผนการผลิตโดยการจัดลําดับการผลิตตาม
วันครบกําหนดการส่ ง สิ นค้าเป็ นอันดับแรก การสอนให้พนักงานรู ้ จักวิธีการตรวจสอบคุ ณภาพ ณ ตําแหน่ ง
ปฏิบตั ิงาน นําเครื่ องจักรสมัยใหม่ที่มีการควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ มาใช้จะช่วยเพิ่มความเที่ยงตรงแม่นยํา
และประสิ ทธิ ภาพการใช้งานมากขึ้น จัดตั้งแผนกควบคุมคุณภาพขึ้ นมารั บผิดชอบระบบควบคุมคุณภาพของ
โรงงานทั้งระบบแล้ววางแผนจัดพนักงานควบคุมคุณภาพ ทําการสุ่ มตรวจงานทุกขั้นตอนในกระบวนการผลิต

592

วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปี ที่ 10 ฉบับที่ 2
โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

การซ่ อมบํารุ งรักษาแม่พิมพ์ หลังการใช้งานให้ตรวจสอบคมตัดของแม่พิมพ์ ถ้าคมตัดของแม่พิมพ์มีการสึ กหรอ
ให้ใช้เครื่ องเจียระไนผิวคมตัดของแม่พิมพ์ทุกครั้ งก่อนเก็บที่ช้ นั วางแม่พิมพ์ และสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ
ธงชัย สิ ทธิ กูล (2547) ศึกษาเรื่ อง การศึกษาการเพิ่มประสิ ทธิภาพในกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์คาริ เอ็ด ของ
บริ ษทั แอลทีอีซี จํากัด ในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลําพูน ผลการศึกษา พบว่า ในกระบวนการผลิตของ
ผลิตภัณฑ์คาริ เอ็ดได้นาํ เทคนิ คทั้ง 3 ที่ประกอบด้วย การอบรมในโรงงานอุตสาหกรรม กิจกรรม 5 ส และความ
สู ญเปล่า 7 ประการ มาใช้ในการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในกระบวนการผลิตทําให้เข้าใจแนวคิดและวิธีปฏิบตั ิ และผล
ที่ได้จากการสังเกตและจดบันทึกในด้านผลผลิตที่เพิ่มขึ้นและการลดระยะเวลาในกระบวนการผลิต
3. เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ของคะแนนปัญหาการผลิตหัวเทีย น บริษัท สยามเอ็นจีเคสปาร์ คปลัก๊ จํากัด ใน
ทัศ นะของพนักงาน จําแนกตามปัจจัยส่ วนบุคคล
ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนปั ญหาการผลิ ตหัวเทียน บริ ษทั สยามเอ็นจี เค สปาร์ คปลัก๊
จํากัด ในทัศนะของพนักงาน จําแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล พบว่า พนักงานที่มีระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน และตําแหน่งงานต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปั ญหาการผลิตหัวเทียน บริ ษทั สยามเอ็นจีเคสปาร์ คปลัก๊
จํากัด ในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และพนักงานที่มีเพศ อายุ สถานภาพสมรส
และอายุงานต่างกัน มีความคิดเห็นในภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน
ดังนี้
ด้ านพนักงาน พนักงานที่มีอายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดื อน และตําแหน่ งงาน ต่างกัน มี
ความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ด้ านเครื่ องจักร พนักงานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน และตําแหน่งงาน ต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ด้ านวัตถุดิบ พนักงานที่มีระดับการศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 ส่ วนพนักงานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดื อน และตําแหน่งงาน ต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ด้ านวิธีการทํางาน พนักงานที่ มีอายุ ต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
ด้ านการวางแผน พนักงานที่มีตาํ แหน่ งงาน ต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 ส่ วนพนักงานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
ด้ านการควบคุมคุณภาพ พนักงานที่มีตาํ แหน่งงาน ต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 ส่ วนพนักงานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
ซึ่ งมี ค่ าสอดคล้อ งกับ ผลงานวิ จัย ของ จรรยพร สุ รั ต นชัย การ (2550) ได้ศึก ษา ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ
ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลในการทํางานของพนักงาน บริ ษทั แม่กลองฟู้ดส์ จํากัด ผลการศึกษาพบว่า
1. ด้านประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลในการทํางาน โดยรวมอยูใ่ นระดับดี
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2. ปั จจัยด้านการจูงใจโดยรวมมีความสัมพันธ์ในระดับปานกลางในทิศทางเดียวกันกับประสิ ทธิ ภาพ
ในการทํางาน เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ปั จจัยด้านความต้องการในการอยู่รอดโดยรวม ปั จจัยด้านความ
ต้องการความสัมพันธ์โดยรวม และปั จจัยด้านความต้องการความเจริ ญก้าวหน้าโดยรวม มีความสัมพันธ์ในระดับ
ค่อนข้างตํ่า ในทิศทางเดียวกันกับประสิ ทธิภาพในการทํางาน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
3. ปั จจัยด้านสุ ขอนามัยโดยรวม ด้านสภาพการทํางานโดยรวม ด้านนโยบายขององค์การโดยรวม มี
ความสัมพันธ์ในระดับค่อนข้างตํ่าในทิศทางเดียวกับประสิ ทธิ ภาพในการทํางาน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01
4. ปั จจัยด้านโครงสร้ างงานในการบริ หารองค์การมี ความสัมพันธ์ในระดับค่อนข้างตํ่าในทิศทาง
เดียวกันกับประสิ ทธิภาพในการทํางาน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
5.

ปั จจัยด้านวัฒนธรรมในองค์การ มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลางในทิศทางเดียวกันกับ

ประสิ ทธิภาพในการทํางาน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
6. ประสิ ทธิ ภาพในการทํางานโดยรวมมี ความสัมพันธ์ในระดับปานกลางในทิ ศทางเดี ยวกันกับ
ประสิ ทธิผลในการทํางาน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของประสิ ทธ์ เดชนคริ นทร์ (2550) ได้ศึกษาเรื่ อง การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
การผลิตโดยเทคนิค TPM กรณี ศึกษา : โรงงานอาหารกึ่งสําเร็ จรู ป ผลการศึกษา พบว่า ปั ญหาส่ วนใหญ่เกิดจาก
เครื่ องจักร ที่ ผ่านการใช้งานมานานทําให้เกิ ดปั ญหาทางด้านความสู ญเสี ยในกระบวนการผลิต และการหยุด
ทํางานของเครื่ องจักรที่ไม่เป็ นไปตามแผนที่กาํ หนด การวิจยั นี้ จึงทําการปรั บปรุ งประสิ ทธิ ภาพโดยรวมของ
เครื่ องจักร เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพการผลิตให้สามารถผลิตสิ นค้าได้ตามจํานวนที่ตอ้ งการ โดยการนํา TPM มา
ดําเนิ นการและได้ทาํ การวัดประสิ ทธิ ภาพโดยรวมของเครื่ องจักร (OEE) เพื่อลดความสู ญเสี ยต่าง ๆ ที่เกิ ดขึ้น
คือ อัตราการเดินเครื่ องจักร ประสิ ทธิ ภาพการผลิต อัตราคุณภาพ ซึ่ งอัตราการเดินเครื่ องจักรใช้การวิเคราะห์
ตามแนวทาง TPM ประสิ ทธิ ภาพการผลิต โดยการเขียนมาตรฐานการทําความสะอาด การหล่อลื่นและการ
ตรวจเช็คตามแนวทาง TPM ส่ วนอัตราคุณภาพทําการปั ญหาจากของเสี ยหน้า DIE และฝุ่ น ซึ่ งเป็ นปั ญหาที่มี
ผลกระทบมากที่สุด
และสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของฐิติศกั ดิ์ ยุทธนาเสวิน (2549,บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่ อง การพัฒนา
ประสิ ทธิภาพการผลิตโดยการวางแผนตารางการผลิตหลัก กรณี ศึกษา : โรงงานเครื่ องทํานํ้าเย็น ผลการศึกษา
พบว่า ปั ญหาสําคัญที่พบในโรงงานตัวอย่างคือ ผลิตสิ นค้าไม่ทนั ตามกําหนดเวลาเพราะมีงานแทรกระหว่างการ
ผลิตในแต่ละวัน มีการเพิ่มกําลังการผลิตโดยการทํางานล่วงเวลา ทําให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นสู ง และขาดแผนการ
ผลิตที่มีประสิ ทธิ ภาพ ทําให้การปรับแผนการผลิตเป็ นไปอย่างไม่เหมาะสม การปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพการผลิต
จะทําการศึกษากระบวนการผลิต กําลังการผลิตและเวลาการทํางานเพื่อกําหนดเป็ นเวลามาตรฐานสําหรับใช้เป็ น
ข้อมูลในการวางแผนตารางการผลิตหลัก หลังจากนําโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มาประยุกต์ใช้สาํ หรับวางแผนตาราง
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การผลิตหลักของโรงงานตัวอย่าง ปรากฏว่าสามารถเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิ ต และลดมูลค่าการเสี ยโอกาส
ได้มากขึ้น
สรุ ปปั ญหาการผลิตหัวเทียน บริ ษทั สยามเอ็นจีเคสปาร์ คปลัก๊ จํากัด ในทัศนะของพนักงาน จําแนก
ตามปั จจัยส่ วนบุคคล ที่มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 เป็ นรายด้าน
ดังนี้
ด้ านพนักงาน
1. การบริ หารค่าตอบแทนเหมาะสม
2. รู ปแบบการบริ หารและการจัดโครงสร้างบริ ษทั
3. ขวัญและกําลังใจในการปฏิบตั ิงาน
4. ความปลอดภัยและสุขภาพ แรงงานสัมพันธ์
5. การประเมินผลการปฏิบตั ิงานอย่างเป็ นธรรม
6. การคัดเลือกและฝึ กอบรมให้ตรงกับความต้องการ
ด้ านเครื่ องจักร
1. การบํารุ งรักษาที่เป็ นระบบ
2. ประสิ ทธิภาพของเครื่ องจักร
3. ความพร้อมของเครื่ องจักรต่อการผลิต
4. ความปลอดภัยจากการใช้เครื่ องจักร
5. ความพร้อมด้านชิ้นส่ วน อะไหล่ และเครื่ องมือของเครื่ องจักร
ด้ านวัตถุดบิ
1. ความพร้อมของวัตถุดิบในการผลิต
2. คุณภาพตรงตามความต้องการ
3. ระดับปริ มาณวัตถุดิบในคลังเก็บ
4. การรอคอยวัตถุดิบ
5. การร้องเรี ยนจากกระบวนการถัดไป
ด้ านวิธีการทํางาน
1. การขนย้าย
2. กระบวนการที่ไร้ประสิ ทธิภาพ ทํางานซับซ้อน
3. การรอคอย
4. ผลิตเกินความจําเป็ น
ด้ านการวางแผน
1. จํานวนครั้งของการเปลี่ยนรุ่ น
2. ความแน่นอนของวัตถุดิบ พนักงาน และเครื่ องจักร
3. จัดเวลาในการผลิตได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
4. การเปลี่ยนแปลงของแผนการผลิต
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5. ความสอดคล้องของแผนกับกระบวนการผลิต
ด้ านการควบคุมคุณภาพ
1. กําหนดนโยบายด้านคุณภาพชัดเจน
2. มาตรฐานการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ
3. ข้อร้องเรี ยนและการส่งคืนสิ นค้าจากลูกค้า
4. สื บค้นและวิเคราะห์สาเหตุดา้ นคุณภาพ
5. ฝึ กอบรมพนักงานเกี่ยวกับมาตรฐานคุณภาพ
ข้ อเสนอแนะ
จากการวิจยั เรื่ อง ปั ญหาการผลิตหัวเทียน บริ ษทั สยามเอ็นจีเคสปาร์ คปลัก๊ จํากัด ได้ขอ้ เสนอแนะ
ดังนี้
1. ด้านพนักงาน องค์การควรให้ความสําคัญกับการบริ หารจัดการกับพนักงานเก่งในองค์การ รวมทั้ง
เน้นการสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์การ โดยเริ่ มตั้งแต่วิธีการสรรหา คัดเลือก ตลอดจนการจูงใจ เพื่อ
ไม่ ใ ห้สู ญ เสี ย คนเก่ ง ไปจากองค์ก าร ไม่ เ ช่ น นั้น อาจทําให้เ กิ ด การสู ญเสี ย ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ส่ ง ผลกระทบต่ อ
กระบวนการผลิตหัวเทียน เนื่องจากต้องสรรหา คัดเลือก และสอนงานใหม่
2. ด้านเครื่ องจักร องค์การควรเน้นการพัฒนาระบบการบํารุ งรักษาเครื่ องจักรให้บรรลุประสิ ทธิ ภาพ
และประสิ ทธิผลตามเป้ าหมายขององค์การ โดยเน้นความพร้อมของเครื่ องจักรให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
เพื่อตอบสนองต่อแผนการผลิต และมีความปลอดภัยจากการใช้เครื่ องจักร โดยให้พนักงานส่ วนใหญ่มีส่วนร่ วม
ในการพัฒนา ซึ่งสามารถนําแนวทางของ TPM มาประยุกต์ใช้เพื่อทําให้เครื่ องจักรมีประสิ ทธิภาพสูงขึ้น
3. ด้า นวัต ถุ ดิ บ ควรเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจัด การวัต ถุ ดิ บ ให้ส อดคล้องกับ แผนการผลิ ต
ควบคุมคุณภาพให้ตรงตามความต้องการ และระดับปริ มาณในคลังเก็บเหมาะสมกับยอดการผลิต
4. ด้านวิธีการทํางาน พบว่า ความสู ญเปล่า 7 ประการที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตเป็ นสาเหตุสาํ คัญ
ที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการทํางาน และสภาพแวดล้อมในการทํางาน จึงควรพิจารณาปรับปรุ งกระบวนการผลิต
เพือ่ ลดความสู ญเปล่าทั้ง 7 ประการอย่างต่อเนื่อง
5. ด้า นการวางแผน ควรนํา มาพัฒ นารู ป แบบการบริ ห ารจัด การ ให้ส อดคล้อ งกับ ยอดขายของ
ผลิตภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ ที่องค์การคาดการไว้ เพื่อสามารถส่ งมอบผลิตภัณฑ์ตามกําหนด โดยการใช้เครื่ องจักร
อุป กรณ์ และทรั พ ยากรในองค์การให้มี ป ระสิ ทธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลสู ง สุ ด ซึ่ งมุ่ ง หวัง ให้ต ้น ทุ น เฉลี่ ย ของ
ผลิตภัณฑ์ต่อหน่วยลดลง มีอตั ราการหมุนเวียนของผลิตภัณฑ์ในคลังสิ นค้าสูงขึ้น
6. ด้านการควบคุมคุณภาพ พบว่าองค์การมีการกําหนดนโยบายด้านคุณภาพชัดเจน แต่ได้รับความ
ร่ วมมื อจากพนักงานน้อย เช่ น การไม่ วิเคราะห์หาสาเหตุและแก้ไขปั ญหาอย่างเป็ นระบบ การไม่ป้องกันการ
เกิ ดขึ้นซํ้าของปั ญหาเดิ ม การไม่ ปฏิ บตั ิ งานตามขั้นตอนที่ กาํ หนดไว้ ซึ่ งส่ งผลต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์และสร้ าง
ปั ญหาต่อกระบวนการผลิตหัวเทียน หากนําหลักการบริ หารคุณภาพโดยรวม (Total Quality Management :TQM)
มาใช้ในการปรับปรุ งคุณภาพอย่างต่อเนื่อง จําเป็ นต้องได้รับความร่ วมมือจากทุกฝ่ ายในองค์การ เพื่อให้คุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและโอกาสการแข่งขันทางธุรกิจเพิ่มสู งขึ้น
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ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
1. ควรมี การศึ กษาเกี่ ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประสิ ทธิ ภ าพการสื่ อสารในองค์การกับการ
ปฏิ บตั ิ งานของพนักงาน ในมุมมองของผูบ้ ริ หาร เพื่อนําไปสู่ การพัฒนาการปฏิ บตั ิ งานของพนักงานให้มี
ประสิ ทธิผลเพิม่ มากขึ้น
2. ในการศึกษาครั้งนี้ ใช้กลุ่มตัวอย่างในการตอบแบบสอบถาม ซึ่งมาจากหลายหน่วยงานของบริ ษทั
ทําให้ไม่ทราบปั ญหาการผลิตหัวเทียนอย่างแท้จริ ง อีกทั้งความเข้าใจในแบบสอบถามของแต่ละบุคคลอาจมีความ
คลาดเคลื่อน ดังนั้นในการศึกษาครั้ งต่อไปควรใช้รูปแบบการสัมภาษณ์ควบคู่กบั แบบสอบถาม และการสังเกต
เพือ่ ที่จะได้มาซึ่งข้อมูลที่ละเอียดทําให้ทราบถึงปั ญหาการผลิตหัวเทียนของบริ ษทั ได้ชดั เจนมากขึ้น
3. ควรมีการศึกษาการเพิ่มประสิ ทธิภาพกระบวนการผลิตโดยเทคนิค TPM เพื่อนําไปใช้ในการพัฒนา
องค์การ สร้างความได้เปรี ยบในการแข่งขันทางธุรกิจ ลดต้นทุนการผลิต ลดของเสี ยในกระบวนการผลิต สร้าง
ความพร้อมให้กบั เครื่ องจักร และพนักงานมีองค์ความรู ้เพิม่ สู งขึ้น
4. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ เพื่อนําไปพัฒนาระบบการบริ หาร
ทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิ ทธิภาพสู งขึ้น
บรรณานุกรม
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กระบวนการการบริหารที่มีผลต่ อการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจสอบผลิตภัณฑ์
การเกษตรของบริษัทตรวจสอบคุณภาพสิ นค้ า*
Management Process Affecting Performance of Workers in Agricultural-goods
Inspection Department, and Goods-Quality-inspection Corporation.
นายตฤณกร ภูริฐานชาติ**
Mr.Trinnakorn Phurithanachat.
บทคัดย่อ
การวิ จัยเรื่ องนี้ มีว ตั ถุ ป ระสงค์ เพื่อ ศึ ก ษากระบวนการการบริ หารที่ มี ผลต่ อการปฏิ บตั ิ ง านของ
พนักงานตรวจสอบผลิตภัณฑ์การเกษตรของบริ ษทั ตรวจสอบคุณภาพสิ นค้า และเพื่อเปรี ยบเทียบกระบวนการ
การบริ หารที่มีผลต่อการปฏิบตั ิงานตรวจสอบผลิตภัณฑ์การเกษตรในทัศนะของพนักงาน จําแนกตามลักษณะ
ประชากรศาสตร์ กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 86 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ผลการวิจยั พบว่า กระบวนการการบริ หารที่มีผลต่อการปฏิบตั ิงานตรวจสอบผลิตภัณฑ์การเกษตร
ในทัศนะของพนักงาน ในภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า อยูใ่ นระดับมาก 3 ด้าน คือ
ด้านการจัดการองค์กร การนําหรื อการสั่งการ และการควบคุม ผลการเปรี ยบเทียบกระบวนการการบริ หารที่มีผล
ต่อการปฏิ บ ัติงานตรวจสอบผลิ ต ภัณฑ์ก ารเกษตรของพนักงาน จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ พบว่า
พนักงานที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส ตําแหน่ งงาน และรายได้เฉลี่ยต่อเดื อนต่างกัน มีความ
คิดเห็นในภาพรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า เฉพาะพนักงานที่มี
อายุ และตําแหน่งงาน ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ด้านการจัดการองค์กร แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
Abstract
The objectives of this research were to study the management process, affecting performance of
workers in agricultural-goods-inspection department of goods-inspection Corporation, and to compare the
management process based on demographic characteristics. The sample consisted of 86 workers.
Questionnaires were used as a research tool. Data collected were analyzed by frequency, percentage, mean,
standard deviation, t-test, and analysis of variance.

*
**

บทความการค้นคว้าอิสระ
บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ (การจัดการทัว่ ไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
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The results indicated that in overall views of workers, management process had effect on their
performance in inspecting agricultural goods at high level. Regarding aspects, the three aspects found to be at
high level were organizing, leading and directing, and controlling. The comparison of management process,
mentioned earlier, based on demographic characteristics showed that workers having different sex, age,
educational level, marital status, work position, and monthly income had no significantly different levels in
their overall opinions. However, the workers’ overall opinions toward organizing were statistically significant
at 0.05 when they were classified by their working position and age in the study.
ความนํา
การตื่นตัวด้านการดําเนินงานคุณภาพ ทําให้ผบู ้ ริ หารองค์การต่างให้ความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพทั้ง
องค์การ โดยนําการบริ หารคุณภาพโดยรวม (Total Quality Management = TQM) มาใช้ ซึ่งเป็ นหลักการบริ หารที่
มีความหมายบูรณาการเข้ากับทุกส่ วนขององค์การ เพื่อแก้ปัญหา สร้างคุณค่าเพิ่ม การควบคุมต้นทุน การปรับ
โครงสร้างองค์การ และมีคุณประโยชน์ต่อองค์การอย่างมหาศาล TQM เป็ นทางเลือกและแนวทางในการปฏิบตั ิ
เพื่อช่วยให้ธุรกิจได้เปรี ยบในการแข่งขันและ ก้าวไปข้างหน้า การบริ หารเชิงคุณภาพโดยรวม เป็ นการจัดระบบ
และวินยั ในการทํางานเพื่อป้องกันความผิดพลาดเสี ยหาย และมุ่งสร้างคุณค่าในกระบวนการทํางานทุก ๆ ขั้นตอน
โดยที่ทุกคนในองค์การต้องมีส่วนร่ วม ซึ่ งจะทําให้เป็ นปั จจัยสําคัญในการก้าวไปสู่ ความเป็ นเลิศ ทั้งในด้านการ
บริ หารองค์การ การบริ หารการผลิต การบริ หารการตลาด การบริ หารบุคคล และการบริ หารการเงิน และการ
บริ การลูกค้า เป็ นต้น วัตถุประสงค์สาํ คัญที่สุดของการบริ หารคุณภาพโดยรวม คือ การพัฒนาบุคลากรให้สามารถ
ใช้ศกั ยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่ดว้ ยการมีส่วนร่ วมในการปรับปรุ งงานและปรับปรุ งคุณภาพของสิ นค้าหรื อ
บริ การ อันจะเป็ นผลให้คุณภาพชีวิตของพนักงานทุกคนดีข้ ึนอย่างต่อเนื่ อง การประยุกต์ใช้ การบริ หารจัดการ
คุณภาพโดยรวมในองค์การ จะทําให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของสิ นค้าหรื อบริ การเพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจสู งสุ ด เป็ น
การทําให้องค์การมีศกั ยภาพในการแข่งขัน มีความได้เปรี ยบในการแข่งขันอย่างยัง่ ยืน และเป็ นแนวทางที่ช่วยให้
องค์การสามารถลดต้นทุนในการผลิตและการดําเนิ นงานได้ ซึ่ งนอกจากจะมีผลต่อการผลิตแล้ว ยังทําให้ทุก
กระบวนการมีความคล่องตัว และประสานงานกัน ก่อให้เกิดพัฒนาการขององค์การในระยะยาว ผลที่องค์การจะ
ได้รับจากการบริ หารคุณภาพโดยรวมนั้น คือ การมีสินค้าหรื อบริ การที่มีคุณภาพสู งขึ้น มีการกําจัดของเสี ย หรื อทํา
ให้ของเสี ยในองค์การลดลง (zero-waste) ซึ่ งเป็ นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมที่ดีอีกด้วย
(ทองทิภา วิริยะพันธุ์, 2545, หน้า46) เช่นเดียวกันกับการบริ หารจัดการมีผลต่อการตรวจสอบคุณภาพสิ นค้าทาง
การเกษตรของบริ ษทั ผูต้ รวจสอบเพื่อนําข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์การเกษตรของบริ ษทั ที่ผลิ ตว่ามี
คุณภาพถูกต้องเหมาะสมตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กาํ หนดไว้หรื อไม่
ดั ง นั้ นผู ้ศึ ก ษา ซึ่ งเป็ นพนั ก งานของบริ ษัท ตรวจสอบสิ นค้า จึ ง มี ค วามสนใจที่ จ ะศึ ก ษาเรื่ อง
กระบวนการการบริ ห ารที่ มี ผ ลต่ อ การปฏิ บัติ ง านของพนัก งานตรวจสอบผลิ ต ภัณ ฑ์ก ารเกษตรของบริ ษ ัท
ตรวจสอบคุ ณภาพสิ นค้า ว่าการบริ หารส่ งผลต่ อการปฏิ บตั ิ งานของพนักงานตรวจสอบผลิ ตภัณฑ์การเกษตร
อย่างไรบ้างและมีปัจจัยใดที่ทาํ ให้การบริ หารที่มีผลต่อการทํางานเกิดประสิ ทธิภาพสูงสุ ด
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษากระบวนการการบริ หารที่มีผลต่อการปฏิ บตั ิ งานของพนักงานตรวจสอบผลิตภัณฑ์
การเกษตรของบริ ษทั ตรวจสอบคุณภาพสิ นค้า
2. เพือ่ เปรี ยบเทียบกระบวนการการบริ หารที่มีผลต่อการปฏิบตั ิงานตรวจสอบผลิตภัณฑ์การเกษตรใน
ทัศนะของพนักงาน จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์
สมมติฐานของการวิจยั
กระบวนการการบริ หารที่ มี ผ ลต่ อ การปฏิ บ ัติ ง านตรวจสอบผลิ ต ภัณ ฑ์ก ารเกษตร ในทัศ นะของ
พนักงาน จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ แตกต่างกัน
1. ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ พนักงานที่ปฏิบตั ิงานตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานสิ นค้า
2. กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ คือ พนักงานที่ปฏิบตั ิ งานตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน
สิ นค้า จํานวน 110 คน เลือกเป็ นกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie and Morgan
(1970, p. 680) ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 86 คน
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามที่สร้างขึ้นโดยมีข้นั ตอนตามลําดับดังนี้
1. การศึกษาเอกสารตํารา และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2. การจัด ทําโครงสร้ างของแบบสอบถามให้มีเนื้ อหาครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้ งนี้
แบบสอบถามมี 2 ตอน คือ
2.1 ข้อมู ลทั่ว ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ การศึ กษา
ตําแหน่งงาน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน จํานวน 6 ข้อ
2.2 กระบวนการการบริ หารที่มีผลต่อการปฏิบตั ิงานของพนักงานตรวจสอบผลิตภัณฑ์การเกษตร
แบ่งออกเป็ น 4 ด้าน คือ การวางแผน การจัดการ การนําหรื อการสั่งการ และการควบคุม ลักษณะของ
แบบสอบถามเป็ นมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ ของลิเคิร์ท (Likert) จํานวน 20 ข้อ
3. นําแบบสอบถามที่ได้สร้างขึ้นให้อาจารย์ที่ปรึ กษาการค้นคว้าอิสระของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ได้ตรวจสอบความสอดคล้องของเนื้อหากับวัตถุประสงค์ของการวิจยั เป็ นการศึกษาความเที่ยงตรง ( validity) ของ
แบบสอบถามแล้วนํามาปรับปรุ งแก้ไขเพื่อให้คาํ ถามชัดเจนสามารถสื่ อความหมายได้ตรงประเด็นและเหมาะสม
ยิง่ ขึ้น
4. นําแบบสอบถามไปทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั จํานวน 20 คน
แล้วนําข้อมูลดังกล่าวมาหาค่าความเชื่อมัน่ (reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้สูตรสัมประสิ ทธิ์ แอลฟ่ า
ของครอนบัค ( Cronbach’s Alpha Coefficient ) ได้คา่ ความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม เท่ากับ 0.8672
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การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การรวบรวมข้อมูลผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการเก็บข้อมูลด้วยการขอความร่ วมมือจากกลุ่มตัวอย่างที่ เป็ นผู ้
ตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานสิ นค้า โดยนําแบบสอบถามไปแจกให้กลุ่มตัวอย่างกรอกข้อมูลจํานวน 86 ฉบับ แล้ว
ขอรับคืนด้วยตนเอง ได้แบบสอบถามคืนมาทั้งหมด 86 ฉบับ คิดเป็ นร้อยละ 100.00
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามจะนํามาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ทุกชุด และนํามาลง
รหัส ประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป หา ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test ,Ftest และ LSD ดังนี้
1. วิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา
ตําแหน่งงาน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยใช้ความถี่และร้อยละ
2. วิเคราะห์กระบวนการการบริ หารที่ มีผลต่อการปฏิ บตั ิ งานของพนักงานตรวจสอบผลิ ตภัณฑ์
การเกษตรในทัศนะของพนักงาน โดยใช้คา่ เฉลี่ย ( X ) และ ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
3. เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ย ( X ) ของกระบวนการการบริ หารที่มีผลต่อการปฏิบตั ิงาน ของพนักงาน
ตรวจสอบ ผลิตภัณฑ์การเกษตร ในทัศนะของพนักงาน จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ โดยใช้ t-test และ
F-test
4. เปรี ยบเทียบพหุคูณเพื่อทดสอบค่าเฉลี่ย ( X ) ของคะแนนกระบวนการการบริ หารที่มีผลต่อการ
ปฏิ บัติ งานของพนัก งานตรวจสอบผลิ ต ภัณ ฑ์ก ารเกษตร ในทัศ นะของพนัก งาน จากผลการวิ เคราะห์ ค วาม
แปรปรวนโดยวิธี Least Significant Difference (LSD)
สรุปผลการวิจยั
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลกระบวนการการบริ หารที่ มีผลต่อการปฏิบตั ิ งานของพนักงานตรวจสอบ
ผลิตภัณฑ์การเกษตรของบริ ษทั ตรวจสอบคุณภาพสิ นค้า สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
1. ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
พนักงานส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย ร้อยละ 72.10 อายุ ตํ่ากว่า 30 ปี ร้อยละ 48.80 รองลงมา 30-40 ปี
ร้อยละ 30.30 ระดับการศึกษาตํ่ากว่าปริ ญญาตรี ร้อยละ51.16 รองลงมา ปริ ญญาตรี ร้อยละ 38.37 สถานภาพ
โสด ร้อยละ 57.00 รองลงมา สมรส ร้อยละ 36.00 ตําแหน่งงาน ผูป้ ฏิบตั ิการ ร้อยละ 83.70 รองลงมา หัวหน้างาน
ร้ อยละ 12.00 รายได้เฉลี่ยต่อเดื อน ตํ่ากว่า 10,000 บาท ร้อยละ 43.00 รองลงมา 10,000 – 20,000 บาท ร้ อยละ
31.40
2. วิเคราะห์ กระบวนการการบริ หารที่มีผ ลต่ อการปฏิบัติงานตรวจสอบผลิต ภัณฑ์ การเกษตรใน
ทัศ นะของพนักงาน
พนัก งานมี ค วามคิ ด เห็ นเกี่ ยวกับกระบวนการการบริ หารที่ มีผ ลต่ อการปฏิ บ ัติงานตรวจสอบ
ผลิตภัณฑ์การเกษตร ในภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก ( = 3.54) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน ดังนี้
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การวางแผน
พนักงานมีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.40) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า
อยูใ่ นระดับมาก ( = 3.50–3.76) จํานวน 2 รายการ คือ
1. มี การจัดตั้งงบประมาณ ในการพัฒนาศึกษา ระบบจัดการในการตรวจสอบคุณภาพรวมถึ ง
แนวทางและการแก้ปัญหา
2. มีการวางแผนรองรับกับการเปลี่ยนแปลงของระบบการตรวจสอบและข้อกฎหมายที่กาํ หนด
ซึ่ งมีค่าสอดคล้องกับพนักงาน เพศชาย อายุ มากกว่า 40 ปี ระดับการศึกษา ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี
สถานภาพโสด สมรส ตําแหน่งงานหัวหน้างาน รายได้เฉลี่ยต่อเดื อน ตํ่ากว่า 10,000 บาท และ 20,001-30,000
บาท
การจัดการองค์ กร
พนักงานมีความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่ นระดับมาก ( = 3.54) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า อยูใ่ น
ระดับมาก ( = 3.50–3.60) จํานวน 4 รายการ คือ
1. มีการจัดสรรบุคลากรอย่างเพียงพอ
2. มีระยะเวลาและกําหนดเป้าหมายในการทํางาน
3. มีการแบ่งหน้าที่อย่างชัดเจน
4. มีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการปฏิบตั ิงาน
ซึ่ งมี ค่าสอดคล้องกับพนักงาน ระดับการศึกษา ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี สถานภาพโสด และตําแหน่ ง
พนักงาน
การนําหรื อการสั่งการ
พนักงานมีความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่ นระดับมาก ( = 3.55) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า อยูใ่ น
ระดับมาก ( = 3.58–3.73) จํานวน 2 รายการ คือ
1. มีการนําความรู ้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
2. ผูบ้ ริ หารมีวิธีการหรื อจิตวิทยาในการสัง่ การ
ซึ่งมีคา่ สอดคล้องกับพนักงาน เพศชาย และระดับการศึกษา สูงกว่าปริ ญญาตรี
การควบคุม
พนักงานมีความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่ นระดับมาก ( = 3.69) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า อยูใ่ น
ระดับมาก ( = 3.69–3.88) จํานวน 4 รายการ คือ
1. มีการติดตามควบคุมและประเมินผลงานการปฏิบตั ิงานในกิจกรรมจ่างๆของพนักงาน
2. มีบทลงโทษที่ชดั เจนสําหรับผูท้ ี่ทาํ ผิด
3. มีข้ นั ตอนและเอกสารในการควบคุมอย่างชัดเจน
4. มีการติดตามควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณด้านต่างๆขององค์กร
ซึ่ งมีค่าสอดคล้องกับพนักงาน เพศชาย และเพศหญิง ทุกอายุ ทุกระดับการศึกษา สถานภาพโสด
สมรส ตําแหน่งงานหัวหน้างาน พนักงาน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ตํ่ากว่า 10,000 บาท 10,000 – 20,000 บาท และ
30,000 บาทขึ้นไป
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3. ผลการเปรี ย บเทีย บค่ าเฉลี่ย ของคะแนนกระบวนการการบริ หารที่มีผ ลต่ อการปฏิบัติง าน
ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ การเกษตรในทัศนะของพนักงาน จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ สรุปได้ ดงั นี้
การวางแผน
พนักงานที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม และพิจารณาเป็ นรายข้อ ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ
พนักงานที่ มีอายุต่างกันมี ความคิดเห็ น โดยรวม และพิจารณาเป็ นรายข้อ ไม่ แตกต่ างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ
พนักงานที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็น โดยรวม และพิจารณาเป็ นรายข้อ ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
พนักงานที่มีสถานภาพสมรสต่างกันมีความคิดเห็น โดยรวม และพิจารณาเป็ นรายข้อ ไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
พนักงานที่มีตาํ แหน่ งงานต่างกันมีความคิดเห็น โดยรวม และพิจารณาเป็ นรายข้อ ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
พนักงานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดื อน ต่างกันมี ความคิดเห็น โดยรวม และพิจารณาเป็ นรายข้อ ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
การจัดการองค์ กร
พนักงานที่ มี เ พศต่ างกัน มี ความคิ ด เห็ น โดยรวม ไม่ แ ตกต่ างกัน อย่า งมี นัย สําคัญทางสถิ ติ เมื่ อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ มีระยะเวลาและ
กําหนดเป้าหมายในการทํางาน
พนักงานที่มีอายุต่างกันมีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ
1. มีการแบ่งหน้าที่อย่างชัดเจน
2. มีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการปฏิบตั ิงาน
พนักงานที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็น โดยรวม และพิจารณาเป็ นรายข้อ ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
พนักงานที่มีสถานภาพสมรสต่างกันมีความคิดเห็น โดยรวม และพิจารณาเป็ นรายข้อ ไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
พนักงานที่มีตาํ แหน่ งงานต่างกันมีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ
คือ มีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการปฏิบตั ิงาน
พนักงานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่างกันมีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ มี
การนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการปฏิบตั ิงาน
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การนําหรื อการสั่งการ
พนักงานที่ มีเพศต่ างกัน มี ความคิดเห็ นโดยรวม และพิจารณาเป็ นรายข้อ ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ
พนักงานที่มีอายุต่างกันมี ความคิ ดเห็น โดยรวม และพิจารณาเป็ นรายข้อ ไม่ แตกต่ างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ
พนักงานที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็น โดยรวม และพิจารณาเป็ นรายข้อ ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
พนักงานที่มีสถานภาพสมรสต่างกันมีความคิดเห็น โดยรวม และพิจารณาเป็ นรายข้อ ไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
พนักงานที่มีตาํ แหน่ งงานต่างกันมีความคิดเห็น โดยรวม และพิจารณาเป็ นรายข้อ ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
พนักงานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดื อน ต่างกันมี ความคิดเห็ น โดยรวม และพิจารณาเป็ นรายข้อ ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
การควบคุม
พนักงานที่ มีเพศต่ างกัน มี ความคิดเห็ นโดยรวม และพิจารณาเป็ นรายข้อ ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ
พนักงานที่มีอายุต่างกันมี ความคิ ดเห็น โดยรวม และพิจารณาเป็ นรายข้อ ไม่ แตกต่ างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ
พนักงานที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็น โดยรวม และพิจารณาเป็ นรายข้อ ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
พนักงานที่มีสถานภาพสมรสต่างกันมีความคิดเห็น โดยรวม และพิจารณาเป็ นรายข้อ ไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
พนักงานที่มีตาํ แหน่ งงานต่างกันมีความคิดเห็น โดยรวม และพิจารณาเป็ นรายข้อ ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
พนักงานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดื อน ต่างกันมี ความคิดเห็ น โดยรวม และพิจารณาเป็ นรายข้อ ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
อภิปรายผล
การวิจยั เรื่ อง กระบวนการการบริ หารที่มีผลต่อการปฏิบตั ิงานของพนักงานตรวจสอบผลิตภัณฑ์
การเกษตรของบริ ษทั ตรวจสอบคุณภาพสิ นค้า
ได้ผลการวิจยั ที่สามารถนํามาอภิปรายผลได้ดงั นี้
1. ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
พนักงานส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย อายุ ตํ่ากว่า 30 ปี ระดับการศึกษา ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี สถานภาพ
โสด ตําแหน่งงาน ผูป้ ฏิบตั ิการ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ตํ่ากว่า 10,000 บาท จากผลการค้นพบดังกล่าว พบว่า มีค่า
สอดคล้อ งกับ ผลการวิ จัย ของ อารวย ดี เ ลิ ศ (2549) ศึ ก ษาเรื่ อ ง ประสิ ท ธิ ผ ลในการปฏิ บัติ ง านของพนัก งาน
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ตรวจสอบภายใน : ศึกษาเฉพาะกรณี ของฝ่ ายตรวจสอบ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พบว่า ผู ้
ตรวจสอบภายในส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย และสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ พรเพ็ญ องอาจวาจา (2549) ศึกษาเรื่ อง
ความต้องการพัฒ นางานตรวจสอบ จากปั ญหาที่ พบในการปฏิ บัติ ง านตรวจสอบภายใน และตรวจสอบการ
ดําเนิ นงานของผูต้ รวจสอบภายใน การท่าเรื อแห่ งประเทศไทย พบว่า ผูต้ รวจสอบภายในส่ วนใหญ่เป็ นระดับ
ผูป้ ฏิบตั ิงาน
2. วิเคราะห์ กระบวนการการบริหารทีม่ ผี ลต่ อการปฏิบัติงานในทัศนะของพนักงาน
พนักงานมี ค วามคิ ด เห็ นเกี่ ยวกับ กระบวนการการบริ หารที่ มี ผลต่ อการปฏิ บ ัติงานตรวจสอบ
ผลิตภัณฑ์การเกษตร ในภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก ( = 3.54) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านการวางแผน
พนักงานมีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.40) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับ
ปานกลาง เกื อบทุ กรายการ ยกเว้นรายการ มี การจัดตั้งงบประมาณ ในการพัฒนาศึกษา ระบบจัดการในการ
ตรวจสอบคุณภาพรวมถึงแนวทางและการแก้ปัญหา และมีการวางแผนรองรับกับการเปลี่ยนแปลงของระบบการ
ตรวจสอบและข้อกฎหมายที่กาํ หนด อยูใ่ นระดับมาก ( = 3.50–3.76) สําหรับด้านการจัดการองค์กร การนําหรื อ
การสั่งการ และการควบคุม พบว่า พนักงานมีความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่ นระดับมาก ( = 3.54  = 3.55 และ
 = 3.69 ตามลําดับ) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับมาก เกือบทุกรายการ ยกเว้นรายการ มีการจัดแผน
ประจําปี เพือ่ ให้ทราบว่ามีกิจกรรมใดบ้างที่ตอ้ งดําเนินการ มีการนําผลงานที่ผา่ นมานํามาเปรี ยบเทียบเพื่อปรับแนว
ทางการทํางานให้มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล มีการวางแผนจัดสรรงบประมาณการดําเนินการอย่างถูกต้อง
มีการจัดบุคลากรตรงกับความสามารถ มีการทํางานเป็ นทีม การติดต่อสื่ อสารในองค์กรมีความชัดเจน และมีการ
อบรมและแนะนําความรู ้ใหม่ ๆ ให้กบั บุคลากรอย่างสมํ่าเสมอ อยูใ่ นระดับปานกลาง ( = 3.15,  = 3.22, 
= 3.29,  = 3.31,  = 3.40,  = 3.44,  = 3.47 และ  = 3.49 ตามลําดับ)
จากผลการค้นพบดังกล่าว พบว่า มีค่าสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ อารวย ดีเลิศ (2549) ศึกษาเรื่ อง
ประสิ ทธิ ผลในการปฏิบตั ิงานของพนักงานตรวจสอบภายใน : ศึกษาเฉพาะกรณี ของฝ่ ายตรวจสอบ ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พบว่าระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิ ทธิ ผลในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
ตรวจสอบภายในโดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ เพราะในการปฏิบตั ิงานของพนักงานตรวจสอบภายในจะมี
แผนการปฏิบตั ิงาน ระยะเวลาที่ตอ้ งดําเนินการให้แล้วเสร็ จ ขอบเขตของงาน เป้ าหมาย และวัตถุประสงค์ ที่ชดั เจน
กําหนดไว้ประกอบกับ พนักงานตรวจสอบภายในจะได้รับการฝึ กอบรมเสริ มความรู ้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งในการ
ทํางานจะแบ่งพนักงานเป็ นทีม ซึ่ งแต่ละทีมจะจัดพนักงานที่มีความรู ้ดา้ นสิ นเชื่อ บัญชี และเรื่ องทัว่ ไป เพื่อช่วย
เสริ มให้ทีมงานปฏิบตั ิ งานได้ประสบผลสําเร็ จตามวัต ถุประสงค์ที่กาํ หนด และสอดคล้องกับ ผลการวิจยั ของ
อัมพวรรณ พันธจักร (2551) ศึกษาเรื่ อง การพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับการตรวจสอบภายในของสํานักงาน
ตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่า ผูใ้ ช้ระบบมีความพึงพอใจเฉลี่ยอยูใ่ นระดับดี
3. การเปรียบเทียบกระบวนการการบริหารที่มีผลต่ อการปฏิบัติงานตรวจสอบผลิตภัณฑ์ การเกษตร
ในทัศนะของพนักงาน จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์
ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการการบริ หาร ที่มีผลต่อ
การปฏิบตั ิงานตรวจสอบผลิตภัณฑ์การเกษตร พบว่า พนักงานมีความคิดเห็น ในภาพรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมี
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นัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า พนักงานมีความคิดเห็น ด้านการจัดการองค์กร โดยรวม แตกต่าง
กัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากผลการค้นพบดังกล่าว พบว่า มีค่าสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ พรเพ็ญ องอาจวาจา (2549)
ศึกษาเรื่ อง ความต้องการพัฒนางานตรวจสอบ จากปั ญหาที่พบในการปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายใน และตรวจสอบ
การดําเนินงานของผูต้ รวจสอบภายใน การท่าเรื อแห่งประเทศไทย พบว่า มีความต้องการพัฒนาไม่แตกต่างกัน
ข้ อเสนอแนะในการทําวิจยั
ผูท้ ี่ตอ้ งการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการการบริ หารที่มีผลต่อการปฏิบตั ิงานของพนักงานตรวจสอบ
ผลิตภัณฑ์การเกษตรของบริ ษทั ตรวจสอบคุณภาพสิ นค้า สามารถนําผลที่ได้ไปศึกษาต่อ ดังนี้
1. ควรศึกษากระบวนการการบริ หารที่มีผลต่อการปฏิบตั ิงานของพนักงานตรวจสอบผลิตภัณฑ์
การเกษตรของบริ ษ ทั ตรวจสอบคุ ณ ภาพสิ น ค้า อย่า งละเอี ย ด เพื่ อ เป็ นแนวทางให้ก ารบริ ห ารที่ มี ผ ลต่ อ การ
ปฏิ บัติ ง านของพนั ก งานตรวจสอบผลิ ต ภัณ ฑ์ก ารเกษตรของบริ ษัท ตรวจสอบคุ ณ ภาพสิ น ค้า ให้ป ระสบ
ความสําเร็ จ และได้ผลคุม้ ค่าอย่างแท้จริ ง
2. ควรศึกษาปั จจัยที่ส่งเสริ ม และอุปสรรค ที่มีต่อกระบวนการการบริ หารที่มีผลต่อการปฏิบตั ิงาน
ของพนักงานตรวจสอบผลิตภัณฑ์การเกษตรของบริ ษทั ตรวจสอบคุณภาพสิ นค้า ในเชิงลึก เพื่อให้ทราบถึงปัญหา
ที่จะเกิดขึ้นโดยละเอียด
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ปัจจัยที่ส่งผลต่ อประสิ ทธิภาพการทํางานในทัศนะของพนักงานบิ๊กซี ซู เปอร์ เซ็นเตอร์
สาขาสํ าโรง*
Factors Affecting the Working Efficiency in the View of Big C Supercenter
Personal, Samrong Branch
นายทิวา ปฏิญาณสัจ**
MR. Tiva Pratiyansat
บทคัดย่อ
การวิ จัย ครั้ งนี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ กษาปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการทํา งานในทัศ นะของ
พนักงานบิ๊ กซี ซู เปอร์ เซ็นเตอร์ สาขาสําโรง และเพื่อเปรี ยบเทียบปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการทํางานใน
ทัศนะของพนักงานบิ๊กซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์ สาขาสําโรง จําแนกตามข้อมูลส่ วนบุคคลของพนักงาน กลุ่มตัวอย่าง
จํานวน 152 คน เครื่ องมือที่ใช้คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้คือ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
ทดสอบค่าทีและการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยที่ ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการทํางานในทัศนะของพนักงานในภาพรวมทั้ง 3
ด้าน อยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านบุคคลอยูใ่ นระดับมาก ส่ วนด้านลักษณะงานและ
ด้านการจัดการ อยู่ในระดับปานกลาง เรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ผลการเปรี ยบเทียบปั จจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิ ทธิ ภาพการทํางานในทัศนะของพนักงานบิ๊ กซี ซู เปอร์ เซ็นเตอร์ สาขาสําโรง เมื่อจําแนกตามข้อมูลส่ วน
บุคคลพบว่าพนักงานที่มีสภาพสมรสต่างกันให้ความสําคัญเกี่ยวกับปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิภาพการทํางานด้าน
บุคคลและในภาพรวมทั้ง 3 ด้าน แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ พนักงานที่มีอายุแตกต่าง
กันให้ความสําคัญเกี่ยวกับปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการทํางานด้านการจัดการแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
Abstract
The objectives of this research were to study the factors affecting working efficiency of personnel of
Big C Super Center, Samrong Branch, and to compare the factors affecting working efficiency of personnel of
Big C Super Center, Samrong Branch classified by personal variables. The sample consisted of 152 personnel.
The instrument was a questionnaire. Data analyses were performed by frequency, percentage, mean, standard
deviation, t-test, and ANOVA.
Research results revealed that the overall three aspects of factors affecting working efficiency in view
of the personnel were at the average level. Aspect by aspect analyses found that views concerning personnel
*
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were high, type of work and management were average. Results of comparison of personnel’s views concerning
factors affecting working efficiency, when they were classified by their personal variables, ranked from high to
low were as follows: personnel with different marital status had statistically significantly different views about
the overall three aspects of working efficiency at .05. Besides, personnel with different ages had statistically
significantly different views toward management aspect of working efficiency at .05.
ความนํา
ปั จ จุ บันการบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษย์ เป็ นสิ่ งที่ จาํ เป็ นจะต้องได้รั บ การพัฒนาเป็ นอย่างมาก ความ
ล้มเหลวของกิจการเป็ นจํานวนไม่นอ้ ย เกิดขึ้นจากปัญหาทางการบริ หาร ด้วยเหตุน้ ีองค์การต่างๆจึงให้ความสําคัญ
กับปั ญหาการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ แต่การบริ หารทรัพยากรมนุษย์โดยขาดความรู ้ความเข้าใจที่แท้จริ งเกี่ยวกับ
โครงสร้างทางสังคมและจิตวิทยาเป็ นสิ่ งที่เป็ นไปได้ยาก ดังนั้น จึงจําเป็ นที่จะต้องหันมาสนใจการบริ หารในเชิ ง
พฤติกรรมศาสตร์ มากขึ้นโดยต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุ ษย์ในองค์การให้ดียิ่งขึ้น สําหรับการ
บริ หาร ไม่ว่าจะเป็ นระบบราชการ หรื อองค์การทางธุรกิจ ทรัพยากรการบริ หารที่สาํ คัญที่สุด คือ คน ทุกองค์การ
ล้วนแต่มุ่งแสวงหามาตรการในการนําทรัพยากรมนุษย์มาให้ให้เกิดประโยชน์ และเสริ มสร้างประสิ ทธิ ภาพในการ
ดําเนินงานขององค์การ กล่าวได้ว่าความสําเร็ จและความเจริ ญเติบโตขององค์การมักจะมีผลจากการมีทรัพยากร
มนุ ษย์ที่มีความสามารถและมี คุณค่าเสมอ แต่หากมองตามความจริ งแล้วองค์การต่ างๆมักจะละเลยและไม่ให้
ความสําคัญคือ การรักษาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การเพื่อมิให้สูญเสี ยคนดีมีความรู ้ ความสามารถ ดังนั้น หน้าที่
สําคัญอย่างหนึ่งของผูบ้ ริ หาร ก็คือ การสร้างแรงจูงใจ สร้างความพึงพอใจเพื่อชักจูงให้ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาทํางาน
อย่า งกระตื อรื อ ร้ น ทุ่ มเท ความคิด จิ ต ใจให้แก่ องค์ก ารมากที่ สุด เท่ าที่ จ ะมากได้ ซึ่ งปั ญหาในการทํางานของ
พนักงานในองค์การไม่ว่าจะเป็ นในด้านโอกาสก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าที่การงาน ด้านผูบ้ งั คับบัญชา ด้านเพื่อน
ร่ วมงาน ด้านผลตอบแทนรายได้ ด้านลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน ด้านความยุติธรรม
ในการทํางาน และด้านนโยบาย และการบริ หาร ปั ญหาเหล่านี้มีผลต่อความสําเร็ จของงานและขององค์การ ซึ่ ง
หากพนักงานเกิดปั ญหาในการทํางานอย่างใดอย่างหนึ่ง อาจแสดงอาการบางอย่าง เช่น เฉื่ อยชา ผลงานลดลง นัด
หยุดงาน ขัดแย้งกับหัวหน้างานหรื อเพื่อนร่ วมงาน ทําให้ประสิ ทธิ ภาพการทํางานลดลงแต่ในทางตรงกันข้ามถ้า
หากพนักงานมีความพอใจในการทํางานพนักงานก็จะทุ่มเทกําลังเต็มความสามารถในการทํางาน อันจะก่อให้เกิด
ประสิ ทธิภาพที่จะสร้างงานแก่องค์การได้อย่างเต็มที่
ดังนั้นพนักงาน จึ งเป็ นปั จจัยที่มีความสําคัญอย่างยิ่งที่จะทําให้การดําเนิ นงานต่างๆ ภายในองค์การ
เป็ นไปได้อย่างต่อเนื่ องและมีประสิ ทธิ ภาพ บริ ษทั จําเป็ นต้องมีการพัฒนาความรู ้ ความสามารถของพนักงาน ซึ่ ง
การพัฒนาประสิ ทธิ ภาพของพนักงานจะช่วยเพิ่มผลผลิต และลดต้นทุนลง เนื่องจากพนักงานมีความเชี่ยวชาญใน
งานที่ทาํ มากขึ้น ข้อผิดพลาดต่างๆ ก็จะลดลง การพัฒนาบุคลากรจึงเป็ นหนทางหนึ่งที่ช่วยพัฒนาองค์การให้ทนั
กับความเจริ ญ สามารถแข่งขันกับธุรกิจอื่นได้อย่างเต็มภาคภูมิ และยังส่ งผลให้เกิดประโยชน์ต่อตัวบุคลากร เมื่อ
พนักงานมีประสิ ทธิ ภาพการทํางานสู งขึ้นโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานก็จะมากขึ้นด้วย นอกจากนี้ การพัฒนา
ประสิ ทธิภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่องก็จะช่วยลดอัตราการลาออกของคนที่มีฝีมือลง เพราะการพัฒนาบุคลากร
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จะสร้างความผูกพันระหว่างพนักงานกับองค์กร พนักงานจึงเกิดความทุ่มเท และเอาใจใส่ ในการทํางาน เพื่อบรรลุ
ถึงความสําเร็ จขององค์การและจะทําให้พนักงานทํางานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสําโรง เป็ นธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ เปิ ดสาขาขึ้น ในปี 2547 ปั จจุบนั บริ ษทั
ประสบกับปั ญหาเกี่ยวกับประสิ ทธิภาพการทํางานของพนักงาน ซึ่ งส่ งผลต่อการให้บริ การลูกค้าที่มาใช้บริ การใน
ห้าง ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผูว้ ิจยั จึงต้องการศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการทํางานในทัศนะของพนักงาน
ของบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์สาขาสําโรง เพื่อนําผลการวิจยั มาเสนอให้ผจู ้ ดั การสาขาใช้เป็ นแนวทางในการปรับปรุ ง
การบริ หารจัดการของบริ ษทั ต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1 . เ พื่ อ ศึ ก ษ า ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผ ล ต่ อ ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร ทํา ง า น ใ น ทั ศ น ะ ข อ ง พ นั ก ง า น บิ๊ กซี
ซูเปอร์เซ็นเตอร์สาขาสําโรง จําแนกตามข้อมูลส่ วนบุคคลของพนักงาน
2. เ พื่ อ เ ป รี ย บ เ ที ย บ ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผ ล ต่ อ ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร ทํา ง า น ใ น ทั ศ น ะ ข อ ง พ นั ก ง าน
จําแนกตามข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน
สมมติฐานของการวิจยั
ปั จจัย ที่ ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการทํางานในทัศนะของพนักงาน จําแนกตามข้อมูลส่ วนบุคคลของ
พนักงาน มีความแตกต่างกัน
ขอบเขตของการวิจยั
1. ขอบเขตด้ านประชากร
ประชากรที่ ใช้ในการศึกษา คื อ พนักงานของห้างบิ๊ กซี ซู ปเปอร์ เซ็ นเตอร์ สาขาสําโรง จํานวน
ทั้งหมด 250 คน เลือกเป็ นกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตารางกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie และ Morgan
(1970,p.608) ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 152 คน
2. ขอบเขตด้ านเนื้อหา
2.1 ตัวแปรอิสระ (independent variable) คือ ข้อมูลส่ วนบุคคลของพนักงาน ประกอบด้วย
เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส ระยะเวลาที่ทาํ งานกับบริ ษทั ตําแหน่ง/หน้าที่ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
2.2 ตัวแปรตาม (dependent variable) คือ ปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการทํางานใน
ทัศนะของพนักงาน แบ่งออกเป็ น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านบุคคล ด้านลักษณะงาน และด้านการจัดการ
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามที่สร้างขึ้นโดยมีข้ นั ตอนตามลําดับ ดังนี้
1. การศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจยั ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจยั ครั้งนี้
2. การจัดทําโครงสร้างของแบบสอบถามให้มีเนื้อหาครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจยั ครั้งนี้
แบบสอบถามมี 2 ส่ วน คือ
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2.1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส
ระยะเวลาที่ทาํ งานกับบริ ษทั ตําแหน่ง/หน้าที่ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนรวมจํานวน 7 ข้อ
2.2 ปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการทํางานในทัศนะของพนักงานแบ่งออกเป็ น 3 ด้าน ได้แก่
ด้านบุคคล ด้านลักษณะงาน ด้านการจัดการ ลักษณะแบบสอบถามเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ ของ
ลิเคิร์ท (Likert ) รวมจํานวน 30 ข้อ
3. นําแบบสอบถามที่ได้สร้างขึ้นให้อาจารย์ที่ปรึ กษาการค้นคว้าอิสระของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ได้ตรวจสอบความสอดคล้องของเนื้อหา กับวัตถุประสงค์ของการวิจยั เป็ นการศึกษาความเที่ยงตรง (validity) ของ
แบบสอบถาม แล้วนํามาปรับปรุ งแก้ไขเพื่อให้คาํ ถามชัดเจน สามารถสื่ อความหมายได้ตรงประเด็น และเหมาะสม
ยิง่ ขึ้น
4. นําแบบสอบถามไปทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั จํานวน 30 คน แล้ว
นํา ข้อมู ล มาหาค่า ความเชื่ อมั่น (reliability) ของแบบสอบถามโดยใช้สูต รสั ม ประสิ ท ธิ์ แอลฟาของครอนบัค
(Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามเท่ากับ 0.92
สรุปผลการวิจยั
การวิจยั เรื่ องปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการทํางานในทัศนะของพนักงานบิ๊กซี ซู เปอร์ เซ็นเตอร์
สาขาสําโรง สรุ ปผลการวิจยั ได้ดงั นี้
1. ข้ อมูลของพนักงานบิ๊กซี ซู เปอร์ เซ็นเตอร์ สาขาสํ าโรง
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศชายร้อยละ 42.80 ส่ วนที่เหลือเป็ นเพศหญิงร้อยละ 57.20 มี
อายุ 25 – 35 ร้อยละ 62.50 รองลงมาอายุต่าํ กว่า 25 ปี ร้อยละ27.60 ระดับการศึกษา ปวช./ม6 ร้อยละ 57.90
รองลงมาปริ ญญาตรี ร้อยละ 26.30 ประสบการณ์สถานภาพสมรส โสด ร้อยละ 67.10 รองลงมา สมรส ร้อยละ
29.60 ระยะเวลาที่ปฏิบตั ิงาน ตํ่ากว่า 3 ปี ร้อยละ 49.30 รองลงมา3 – 5 ปี ร้อยละ 28.30 ตําแหน่งหน้าที่ พนักงาน
ทัว่ ไป ร้อยละ 61.90 รองลงมา พนักงานอาวุโส ร้อยละ 23.00 และ รายได้ต่อเดือนที่ได้รับ 6,000 – 9,000 ร้อยละ
40.80 รองลงมา ตํ่ากว่า 6,000 ร้อยละ 24.30
2. ปัจจัย ทีส่ ่ งผลต่ อประสิทธิภาพการทํางานในทัศนะของพนักงานบิ๊กซี ซู เปอร์ เซ็นเตอร์ สาขาสําโรง
ผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสําคัญเกี่ยวกับปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการ
ทํางานในทัศนะของพนักงานบิ๊กซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์ สาขาสําโรง อยู่ในระดับปานกลางโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.41
และเมื่อพิจารณารายด้าน ได้ผลดังนี้
ด้ านบุคคล
ผลการวิจยั พบว่า พนักงานให้ความสําคัญเกี่ยวกับปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิภาพการทํางาน ด้าน
บุคคล ในภาพรวมทั้ง 3 ด้าน มีค่าเฉลี่ย 3.81 อยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่ละข้อคําถามพบว่าให้ความสําคัญอยู่
ในระดับมากทุกรายการ 5 อันดับแรกคือ คือ พนักงานมีความซื่ อสัตย์ มีระดับค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 รองลงมาคือ
พนักงานมีความรับผิดชอบในงาน มีระดับค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 พนักงานสามารถทํางานร่ วมกับเพื่อนร่ วมงานได้
เป็ นอย่างดี มีระดับค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 พนักงานมีความภักดีต่อองค์กร มีระดับค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 พนักงานมี
ความขยัน อดทนและเสี ยสละเพื่องาน มีระดับค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 ตามลําดับ
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ด้ านลักษณะงาน
ผลการวิจยั พบว่า พนักงานให้ความสําคัญเกี่ยวกับปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิภาพการทํางาน ด้าน
ลักษณะงาน มีค่าเฉลี่ย 3.36 อยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาแต่ละข้อคําถามพบว่าให้ความสําคัญอยูใ่ นระดับ
มาก 2 อันดับแรก คือ สนับสนุนให้พนักงานฝึ กอบรมเพื่อเพิม่ พูนความรู ้และ ประสบการณ์ มีระดับค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.56 รองลงมาคือ งานที่มอบหมายเหมาะสมกับความรู ้ความสามารถของ พนักงาน มีระดับค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50
ให้ความสําคัญอยู่ในระดับปานกลางคือ งานที่มอบหมายมีความน่ าสนใจ มีระดับค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.45 มีการทํา
ความเข้าใจในเนื้อหาของงานร่ วมกันระหว่างพนักงาน มีระดับค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.42
ด้ านการจัดการ
ผลการวิจยั พบว่า พนักงานให้ความสําคัญเกี่ยวกับปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิภาพการทํางาน ด้าน
การจัดการ มีค่าเฉลี่ย 3.06 อยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาแต่ละข้อคําถามพบว่า ให้ความสําคัญอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง ทุกรายการ 5 อันดับแรกคือ หน่วยงานมีกาํ ไรเพิ่มสู งขึ้นจากการดําเนินงาน มีระดับค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.37
รองลงมา ผูบ้ ริ หารมีความรู ้ความสามารถ และวิสัยทัศน์ที่ดี มีระดับค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.30 ผูบ้ ริ หารสร้ าง
สภาพแวดล้อมที่ดีต่อการทํางาน มีระดับค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.09 ผูบ้ ริ หารทําให้พนักงานรู ้สึกมีความมัน่ คงในอาชีพ
และรายได้ มีระดับค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.05 ผูบ้ ริ หารสนับสนุนให้พนักงานมีความก้าวหน้าในตําแหน่งการทํางาน มี
ระดับค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.05
3. การเปรีย บเทีย บปัจ จัย ที่ส่งผลต่ อประสิ ทธิภ าพการทํางานในทัศ นะของพนักงานบิ๊กซี ซู เปอร์
เซ็นเตอร์ สาขาสํ าโรง จําแนกตามข้ อมูลส่ วนบุคคลของพนักงาน
ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเกี่ยวกับปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการทํางานในทัศนะ
ของพนักงานบิ๊กซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์ สาขาสําโรง จําแนกตามข้อมูลส่ วนบุคคลของพนักงาน ซึ่ งประกอบไปด้วย
เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส ระยะเวลาที่ปฏิบตั ิงาน ตําแหน่ง/หน้าที่ และรายได้ต่อเดือนที่ได้รับ
โดยทําการทดสอบสมมุติฐานด้วยวิธี t-test สําหรับตัวแปรอิสระที่มี 2 กลุ่มและการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว (One Way ANOVA) สําหรับตัวแปรอิสระที่มี 3 กลุ่มขึ้นไป พบว่าพนักงานที่มีอายุ ตํ่ากว่า 25 ปี ให้
ความสําคัญเกี่ ยวกับปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการทํางาน ด้านการจัดการ แตกต่างกันจากพนักงานที่มีอายุ
25—30 ปี ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 และพนักงานที่มีสถานภาพโสด ให้ความสําคัญเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผล
ต่อประสิ ทธิ ภาพการทํางาน ด้านบุคคลและในภาพรวมทั้ง 3 ด้าน แตกต่างกันจากพนักงานที่มีสถานภาพสมรส
สมรส ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
การอภิปรายผล
การวิจยั ปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการทํางานในทัศนะของพนักงานบิ๊กซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์ สาขา
สําโรง อภิปรายผลการวิจยั ได้ดงั นี้
1. จากผลวิจัยความสําคัญเกี่ ย วกับปั จ จัยที่ ส่งผลต่ อประสิ ทธิ ภาพการทํางานในทัศนะของ
พนักงานบิ๊กซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์ สาขาสําโรงในภาพรวมทั้ง 3 ด้าน อยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน
พบว่า พนักงานให้ความสําคัญเกี่ยวกับด้านบุคคล อยุใ่ นระดับมาก แต่ดา้ นลักษณะงาน และด้านการจัดการ อยูใ่ น
ระดับปานกลาง ซึ่ งด้านบุคคล สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ กชกร เอ็นดู ราษฏร์ (2547,บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่ อง
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ปั จจัยที่มีผลต่อประสิ ทธิภาพการทํางานของพนักงานบริ ษทั โกรเฮ่ สยามผลการศึกษาพบว่า ประสิ ทธิ ภาพในการ
ทํางานด้านประสิ ทธิ ภาพส่ วนบุคคล อยู่ในระดับสู ง ส่ วนด้านลักษณะงาน และด้านการจัดการ อยู่ในระดับปาน
กลางนั้น ไม่สอดคล้องกับผลการวิจยั ที่เกี่ยวข้องที่ได้ศึกษาซึ่ งได้ศึกษาตัวแปรที่แตกต่างกัน ซึ่ งผลการศึกษาที่ได้
อาจเป็ นเพราะว่าปั จจัยด้านบุคคล เป็ นลักษณะส่ วนตัวของพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิหน้าที่ซ่ ึ งพนักงาน
อาจมีความพร้อมในปั จจัยต่างๆ ของด้านบุคคลอยูแ่ ล้วซึ่ งปั จจัยด้านนี้ จะเป็ นตัวกระตุน้ ให้พนักงานเกิดความคิด
ก่อนที่พนักงานจะลงมือปฏิบตั ิงาน โดยจะพิจารณาถึงความสามารถและความพยายามเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตอ้ งการ
แต่กบั ปัจจัยทางด้านลักษณะงาน และด้านการจัดการ จะเป็ นการกําหนดการบริ หารงานในหน่วยงานของผูบ้ ริ หาร
เอง ซึ่ งพนัก งานอาจมองได้ว่ า ในด้า นลัก ษณะงานและการจัด การอาจจะกํา หนดออกมาได้ไ ม่ ต รงกับ การ
ตอบสนองความต้องการของพนักงาน
2. จากการเปรี ยบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเกี่ยวกับปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการทํางานใน
ทัศนะของพนัก งานบิ๊ ก ซี ซู เ ปอร์ เซ็ น เตอร์ สาขาสําโรง พบว่า ปั จ จัย ที่ ส่ง ผลต่ อประสิ ท ธิ ภ าพการทํา งานใน
ภาพรวมทั้ง 3 ด้าน และปั จจัยรายด้าน ด้านบุคคล เมื่อจําแนกตามสถานภาพสมรส ที่แตกต่างกันมีความแตกต่าง
กัน เมื่อพิจารณาเป็ นรายคู่พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีสถานภาพสมรสเป็ น โสด ให้ความสําคัญเกี่ยวกับปั จจัยที่
ส่ งผลต่อประสิ ทธิภาพการทํางานแตกต่างกันกับผูต้ อบแบบสอบถามที่มีสถานภาพสมรส สมรส ที่ระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติที่0.05 ซึ่ งความแตกต่างระหว่างสภาพสมรสนั้นอาจทําให้มุมมองด้านปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิภาพการ
ทํางานแตกต่างกัน โดยพนักงานที่มีสภาพสมรส สมรส จะต้องคํานึ งถึงความสําคัญ ความมัน่ คง และรายได้ ของ
ตัวพนักงานเองเพื่อสนองต่อความต้องการของครอบครัว และภาระหน้าที่ที่ตอ้ งแบกรับ ซึ่งจะทําให้มีทศั นคติและ
ความรับผิดชอบที่แตกต่างกันกับพนักงานที่มีสถานภาพสมรส โสด ที่จะสามารถทํางานได้อย่างเต็มประสิ ทธิ ภาพ
โดยปราศจากความวิตกกังวลในเรื่ องส่ วนตัว หรื อเรื่ องของครอบครัวที่ตวั เองต้องรับผิดชอบ ส่ วนปั จจัยที่ส่งผล
ต่อประสิ ทธิภาพการทํางาน ด้านการจัดการ เมื่อจําแนกตามอายุที่แตกต่างกันมีความแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็ น
รายคู่ พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอายุต่าํ กว่า 25 ปี ให้ความสําคัญเกี่ยวกับ ปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการ
ทํางานแตกต่างกับผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอายุ 25 – 35 ปี ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 อาจเป็ นเพราะว่า
พนักงานอายุต่ าํ กว่า 25 ปี เป็ นพนักงานที่มีอายุนอ้ ย เข้ามาทํางานใหม่และไม่ค่อยมีประสบการณ์ในการทํางาน
มากนักเป็ นช่วงอายุที่เริ่ มต้นเข้าสู่ ตลาดแรงงาน จะขาดทักษะ หรื อเทคนิคที่ใช้ในการแก้ไขปั ญหา ซึ่ งอาจเกิดความ
บกพร่ องในการทํางานได้บ่อยครั้ง และอาจจะยังไม่เข้าใจถึงกฎระเบียบและการจัดการของบริ ษทั แต่พนักงานจะ
มี ความคาดหวังสู งในเรื่ องของการจัดการขององค์การ ต่ างกับผูต้ อบแบบสอบถามที่ มีอายุ 25 – 35 ปี ที่มี
ประสบการณ์ในการทํางานค่อนข้างสู ง อาจมาจากการทํางานที่องค์การอื่นๆ มาก่อนด้วย ซึ่ งพนักงานจะมีทกั ษะ
หรื อเทคนิคที่ใช้ในการแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นกับงานที่ทาํ ได้เป็ นอย่างดีและสามารถใช้เหตุผลในการตัดสิ นปั ญหา
เฉพาะหน้าได้เป็ นอย่างดี และเนื่ องจากวัยวุฒิที่เพิ่มมากขึ้น จะทําให้มีความเข้าใจในและยอมรั บ ในเรื่ องของ
กฎระเบียบและการจัดการของบริ ษทั
ข้ อเสนอแนะจากผลการวิจยั
จากผลการวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการทํางานในทัศนะของพนักงานบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็น
เตอร์ สาขาสําโรง ผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะดังนี้
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1. การบริ หารงานขององค์การจะต้องเอื้ออํานวยต่อความสะดวกในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน โดย
องค์การจะต้องมีกฎระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบตั ิงาน และให้การสนับสนุนพนักงานที่มีผลการปฏิบตั ิงานอย่าง
มีประสิ ทธิภาพ
2. ควรมี ก ารพัฒ นาวัฒ นธรรมองค์ก าร การบริ หารบุ ค ลากร และการสร้ า งแรงจู ง ใจเพื่ อ เพิ่ ม
ประสิ ทธิภาพการทํางาน
3. องค์การจะต้องมีจุดยืนที่แน่นอน ต้องมีการวางแผนงานที่รัดกุม ควบคุมดูแลได้อย่างทัว่ ถึง เพื่อ
กระตุน้ ให้พนักงานทํางานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
4. ผูบ้ ริ หารในองค์การจะต้องมีวิสยั ทัศน์ในการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ทั้งในด้านความรู ้ ทักษะ
และด้านคุณธรรมควบคูก่ นั ไป
5. ผูบ้ ริ หารควรรั บฟั งความคิดเห็นของพนักงานและการมี ส่วนรวมในการตัดสิ นใจในการทํางาน
ร่ วมกันระหว่างผูบ้ งั คับบัญชากับผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ซึ่ งจะทําให้พนักงานรู ้สึกว่ามีส่วนร่ วมในการทํางาน และรู ้สึก
ว่าส่ วนหนึ่งในความสําเร็ จขององค์การมาจากการทํางานอย่างมีประสิ ทธิภาพของตัวพนักงาน
ข้ อเสนอแนะเพื่อการศึกษาครั้งต่ อไป
1. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประสิ ทธิภาพการสื่ อสารในองค์การกับการปฏิบตั ิงาน
ของพนักงานในมุมมองของผูบ้ ริ หาร เพื่อนําไปสู่ การพัฒนาการปฏิบตั ิงานของพนักงานให้มีประสิ ทธิ ผลเพิ่มมาก
ขึ้น
2. ควรมีการศึกษาในองค์กรหรื อบริ ษทั อื่นๆ ที่มีโครงสร้างบริ ษทั หรื อลักษณะงานที่คล้ายกันเพื่อเป็ น
กรณี ศึกษาเพิ่มเติม
3. ควรมีการศึกษาวิจยั ในเชิงเปรี ยบเทียบระหว่างบริ ษทั เพื่อนําหัวข้อบางประการที่น่าสนใจมาทําการ
วิจยั เพื่อค้นหาข้อดีขอ้ เสี ย หรื อ จุดอ่อนจุดแข็งของการบริ หารหรื อ การจัดการในรู ปแบบที่ต่างกัน
4. ควรมีการศึกษาให้คลอบคลุมถึงพนักงานของบริ ษทั ทั้งหมด เพื่อที่จะได้มาซึ่ งข้อมูลที่ละเอียดทําให้
ทราบถึงประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงานของพนักงานในบริ ษทั ได้ชดั เจนมากขึ้น
5. ควรมีการศึกษาเปรี ยบเทียบคุณภาพชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและคุณภาพชีวิตในการทํางาน
ของพนักงานแต่ละสาขา เพื่อจะได้นาํ ไปใช้ในการพัฒนาองค์การต่างๆ โดยอาจทําการเปรี ยบเทียบเป็ นบริ ษทั กับ
บริ ษทั มีวิธีการดําเนินการขององค์การอย่างไรบ้าง
6. ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริ การของพนักงาน บิ๊กซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์
สาขาสําโรง
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การตัดสิ นใจใช้ บริการซ่ อมแซม ต่ อเติมบ้ าน ของผู้บริโภค ในเขตจังหวัดนนทบุรี*
Decision to Use House Repairing and Expansion Service of Consumers in
Nonthaburi Province
นายธนเดช วิมูลคะ**
Mr.Thanadej Wimoolkha
บทคัดย่อ
การวิจยั เรื่ องนี้มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษา การตัดสิ นใจใช้บริ การ ซ่อมแซม ต่อเติมบ้าน ของผูบ้ ริ โภค
จังหวัดนนทบุรี และเพื่อเปรี ยบเทียบ การตัดสิ นใจใช้บริ การ ซ่ อมแซม ต่อเติมบ้าน ของผูบ้ ริ โภค จําแนกตาม
ลักษณะประชากรศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างคือ ประชาชนที่มีบา้ นพักอาศัย ในเขตจังหวัดนทบุรี ที่กาํ ลัง(จะ)ดําเนินการ
ซ่อมแซม ต่อเติมบ้าน และ(หรื อ) ดําเนิ นการซ่ อมแซม ต่อเติมบ้าน แล้วเสร็ จ จํานวน 169 ราย เครื่ องมือที่ใช้ใน
การวิจยั เป็ นแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที
และการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ผลการวิจยั พบว่า การตัดสิ นใจใช้บริ การซ่ อมแซม ต่อเติมบ้านของผูบ้ ริ โภค ในภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ย
อยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า มีความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก จํานวน 4 ด้าน เรี ยงจาก
ค่ามากไปน้อยคือ การตัดสิ นใจใช้บริ การ ความรู ้สึกภายหลังการใช้บริ การ การประเมินทางเลือก และการรับรู ้ถึง
ปั ญหา ความต้องการ ผลการเปรี ยบเทียบการตัดสิ นใจใช้บริ การซ่ อมแซม ต่อเติมบ้าน ของผูบ้ ริ โภค จําแนกตาม
ลักษณะประชากรศาสตร์ พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่ มีสถานภาพสมรส ต่างกัน มีความคิดเห็ นในภาพรวมแตกต่ างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่าการประเมินทางเลือก และการตัดสิ นใจใช้
บริ การ ผูบ้ ริ โภค ที่มีสถานภาพสมรส อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 ตามลําดับ ด้านการรับรู ้ถึงปั ญหา ความต้องการ ผูบ้ ริ โภค ที่มี
เพศต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
Abstract
The purpose of this research were to study decision to use house repairing and expansion service of
consumers in Nonthaburi Province, and to compare decision to use house repairing and expansion service of
consumers classified by demographic characteristics. The samples in this study were 169 samples consumers
who owned houses in Nonthaburi who would repair, expand and (or) had repaired, had expanded their houses.
The questionnaire was used as a research tool. Data were analyzed by using frequency, percentage, mean,
standard deviation, t-test and F-test.

*
**

บทความการค้นคว้าอิสระ
บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ (การจัดการทัว่ ไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
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The findings revealed that decision to use house repairing and expansion service of consumer overall
was rated high. Considered aspect by aspect, the consumers had overall opinions were high in four aspects,
ranked from high to low were: decision to use service, feeling after using service, alternatives assessment,
awareness of problems and requirements. The comparison results concerning decision to use house repairing
and expansion service of consumers classified by demographic characteristics were that: the consumers with
different marital status had different overall opinions at .05 significant levels at 0.05. Considered issue by
issue, alternative assessments and decision to use service of consumers who had different marital status,
occupation and average income per month had significantly overall opinions at 0.01 and 0.05 respectively.
About problem and awareness of problems and requirements, the consumers who had different gender had
overall significantly different opinions at 0.05.
ความนํา
บ้าน หมายถึงที่พกั อาศัย ของคนทัว่ ไป ย่อมมีการชํารุ ดทรุ ดโทรม ตามระยะเวลาการใช้งาน การ
ชํารุ ดทรุ ดโทรม อาจมีสาเหตุมา จากคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้เป็ นส่ วนประกอบ การใช้งานของบ้าน ที่ไม่เหมาะสม
การก่อสร้างที่ไม่ได้มาตรฐาน การออกแบบที่ไม่ถูกต้อง หรื อ ผลจากการกระทําของธรรมชาติ เช่ น ฝนตก นํ้า
ท่วม อากาศร้อน อากาศเย็น ลมพายุ แผ่นดินไหว เป็ นต้น การไม่บาํ รุ งรักษาบ้านตามสภาพและอายุการใช้งาน
ของบ้านและการใช้งานที่ผดิ เช่น บ้านถูกกระแทกด้วยของแข็ง บ้านที่รับนํ้าหนักมากเกินไป ซึ่งสาเหตุเหล่านี้ ทํา
ให้บา้ นเกิดการชํารุ ด ทรุ ดโทรม ดังนั้น จึงจําเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องมีการซ่อมแซมและบํารุ งรักษา บ้าน เพื่อยืดอายุ
การใช้งานของบ้านให้บา้ นมีคุณลักษณะและคุณภาพที่เหมาะสมต่อการอยูอ่ าศัย ได้ดี และ มีอายุการใช้งานได้
ยาวนานขึ้น และ ตรงตามวัตถุประสงค์ของผูอ้ ยูอ่ าศัย
จังหวัดนนทบุรี เป็ นจังหวัดที่อยู่ติดกรุ งเทพมหานครมากที่สุด มีถนน อาคาร ระบบสาธารณู ปโภค
ระบบประปา ระบบไฟฟ้า และโทรศัพท์ ทุกๆด้านเทียบเท่ากับ กรุ งเทพมหานคร อีกทั้งยังมีความหนาแน่น ของ
บ้าน มาก เป็ นอันดับ 2 ของประเทศ (สํานักงานสถิติแห่ งชาติ,2551) และที่สาํ คัญ จังหวัดนนทบุรี มีเม็ดเงินที่
ไหลเวียนเกี่ยวกับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ต่อเติมบ้าน ไม่ต่าํ กว่า 12,500,000,000 บาทต่อปี มากเป็ นอันดับ 3 ของ
ประเทศ
บ้านพักอาศัยในอําเภอต่าง ๆ ของจังหวัดนนทบุรี มีความหลากหลายของรู ปแบบบ้านและการใช้
งาน และการก่อสร้างที่มีลกั ษณะแตกต่างกัน เช่น บ้านที่เจ้าของบ้านเป็ นผูจ้ ดั หา-จัดจ้างผูร้ ับเหมาก่อสร้างเอง บ้าน
ที่สร้างสําเร็ จรู ป หรื อบ้านที่เป็ นหมู่บา้ นจัดสรร ซึ่ งอายุ ของบ้าน ในจังหวัด นนทบุรี มีอายุ เฉลี่ย 20-25 ปี และมี
การใช้งานของบ้านมาเป็ นเวลานาน ตลอดจนถึงวัสดุที่นาํ มาใช้ในการสร้างบ้านมีคุณลักษณะที่แตกต่างกัน ส่ งผล
ให้สภาพบ้าน ค่อยๆเสื่ อมสภาพลง หากขาดการบํารุ งรักษา ก็จะนํามาซึ่ ง การสึ กหรอ การชํารุ ดทรุ ดโทรมของ
บ้าน ซึ่ งเริ่ มมีให้เห็นโดยทัว่ ไป ดังนั้นในการบํารุ งรักษาและซ่ อมแซมบ้านของผูบ้ ริ โภค จึงจะต้องมีการใช้ผูใ้ ห้
บริ การซึ่ งในที่น้ ี เราเรี ยกว่า“ผูร้ ับเหมา” เช่น บริ ษทั รั บสร้างบ้าน รับต่อเติมบ้าน กลุ่มช่างอิสระ ช่างอิสระของ
หมู่บา้ น เป็ นต้น แต่ยงั ไม่มีบริ ษทั รับจ้างบํารุ งรักษาซ่ อมแซมบ้านที่ให้บริ การครบวงจร ดังนั้นผูศ้ ึกษาจึงสนใจที่
จะศึกษา การตัดสิ นใจใช้บริ การบํารุ งรักษาซ่อมแซมบ้าน ของผูบ้ ริ โภคในเขตจังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้เพื่อเป็ นข้อมูล
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ในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด ของผูท้ ี่กาํ ลังดําเนินธุรกิจทางด้านการบํารุ งรักษา และซ่อมแซมบ้าน และให้
สอดคล้องกับความต้องการของผูบ้ ริ โภค ที่ตอ้ ง ชําระเงินค่าซ่ อมแซมและต่อเติมบ้าน รู ้สึกพึงพอใจที่ได้รับการ
บริ การอย่างเหมาะสมกับราคาค่าใช้จ่าย และเป็ นคู่มือของผูท้ ี่สนใจทัว่ ไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาการตัดสิ นใจใช้บริ การ ซ่อมแซม ต่อเติมบ้าน ของผูบ้ ริ โภคจังหวัดนนทบุรี
2. เพื่อเปรี ยบเทียบการตัดสิ นใจใช้บริ การ ซ่ อมแซม ต่อเติมบ้าน ของผูบ้ ริ โภค จําแนกตามลักษณะ
ประชากรศาสตร์
สมมติฐานของการวิจยั
การตัดสิ นใจใช้บริ การ ซ่อมแซม ต่อเติมบ้าน ของผูบ้ ริ โภค จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์
แตกต่างกัน
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ ประชาชนที่มีบา้ นพักอาศัย ในเขตจังหวัดนทบุรี ที่กาํ ลัง(จะ)
ดําเนินการ ซ่อมแซม ต่อเติมบ้าน และ(หรื อ) ดําเนินการซ่อมแซม ต่อเติมบ้าน แล้วเสร็ จ (แผนกทะเบียนรับเรื่ อง
ขออนุมตั ิต่อเติม ซ่ อมแซมบ้าน สํานักกองช่ าง ในเขตเทศบาลเมืองนนทบุรี เทศบาลนครปากเกร็ ด เทศบาลบาง
กรวย เทศบาลเมืองบางบัวทอง) จํานวนประมาณ 300 ราย
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นแบบสอบถามจํานวน 1 ฉบับ แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือ
2.1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ อาชี พ สถานภาพการสมรส ระดับ
การศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน จํานวน 6 ข้อ
2.2 กระบวนการตัดสิ นใจใช้บริ การ ซ่อมแซม ต่อเติมบ้าน ของผูบ้ ริ โภคในเขตจังหวัดนนทบุรี
คือ การรั บรู ้ ถึงปั ญหา (ความต้องการ) การค้นหาข้อมูล การประเมิ นทางเลื อก(เปรี ยบเทียบข้อดี ข้อเสี ย) การ
ตัดสิ นใจใช้บริ การและ ความรู ้สึกภายหลังการใช้บริ การ จํานวน 26 ข้อ ลักษณะของแบบสอบถามเป็ นแบบ
มาตราส่ วน ประมาณค่า 5 ระดับ ของ ลิเคิร์ท( Likert)
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลโดย แจกแบบสอบถามจํานวน 169 ชุด กับกลุ่มตัวอย่างที่ ซึ่ ง
ได้จากประชาชน ที่กาํ ลัง(จะ)ดําเนิ นการซ่ อมแซม,ต่อเติม บ้านและ(หรื อ)ดําเนิ นการแล้วเสร็ จ ในเขตจังหวัด
นนทบุรี โดยได้ ข้อมูลจากแผนกทะเบียนคําขอรับเรื่ องการต่อเติมบ้าน ของประชาชนที่มาขออนุญาต สํานักกอง
ช่าง เทศบาลเมืองนนทบุรี เทศบาลนครปากเกร็ ดเทศบาลบางกรวย เทศบาลเมืองบางบัวทอง จํานวน 169 ราย ใน
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลาราชการ 8.00 – 15.00 น. ให้กรอกข้อมูลและรอรั บแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง ได้รับ
แบบสอบถามคืนมาจํานวน 169 ชุด คิดเป็ นร้อยละ 100.00
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การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. วิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม โดยใช้ความถี่และค่าร้อยละ
2. วิ เ คราะห์ ก ารตัด สิ น ใจใช้บ ริ การ ซ่ อ มแซม ต่ อ เติ ม บ้า น ของผู ้บ ริ โภค จํา แนกตามลัก ษณะ
ประชากรศาสตร์ โดยใช้คา่ เฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
3. เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ย ( X ) ของคะแนนความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสิ นใจใช้บริ การ ซ่ อมแซม ต่อ
เติมบ้านของผูบ้ ริ โภค จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ โดยใช้ t-test และ F-test
4. เปรี ยบเทียบพหุ คูณ เพื่อทดสอบค่าเฉลี่ย ( X ) ของคะแนนการตัดสิ นใจใช้บริ การ ซ่ อมแซม ต่อ
เติมบ้าน จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยวิธีของ Least Significant Difference (LSD)
สรุปผลการวิจยั
1. ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 52.66 อายุ 30 ปี – 40 ปี ร้อยละ 34.91 รองลงมา
ตํ่ากว่า 30 ปี ร้ อยละ 30.77 อาชี พบริ ษ ทั ห้างร้ านเอกชน ร้ อยละ 44.97 รองลงมารั บราชการ ร้ อยละ 28.99
การศึกษาปริ ญญาตรี ร้อยละ 57.99 รองลงมาสู งกว่าปริ ญญาตรี ร้อยละ 29.59 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ตํ่ากว่า 20,000
บาท ร้อยละ 32.54 รองลงมา 20,001 – 30,000 บาท ร้อยละ 26.04 สถานภาพโสด ร้อยละ 59.76 รองลงมาสมรส
ร้อยละ 35.50
2. การวิเคราะห์ กระบวนการตัดสิ นใจใช้ บริการ ซ่ อมแซม ต่ อเติมบ้ าน ของผู้บริโภค
ผูบ้ ริ โภคมีความความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสิ นใจใช้บริ การซ่อมแซม ต่อเติมบ้าน ในภาพรวม อยูใ่ น
ระดับมาก ( X = 3.73) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน ดังนี้
การรับรู้ ถงึ ปัญหาความต้ องการ (เหตุผลที่ทาํ ให้ท่านตัดสิ นใจซ่อมแซม ต่อเติมบ้านเนื่องจาก)
ผูบ้ ริ โภคมีความคิดเห็น โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.66) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า อยูใ่ น
ระดับมาก ( X = 3.63 - 4.38) จํานวน 4 รายการ คือ
1. คํานึงถึงความปลอดภัยของบุคคลในครอบครัว
2. รู ้สึกรําคาญ,หงุดหงิด จากการชํารุ ดของบ้าน หรื อบ้านใช้งานได้ไม่เต็มที่
3. เตรี ยมการเพื่อรองรับ การเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ เช่น หลังคารั่ว รั้วพัง ผนังร้าว
4. อยากให้บา้ นสวยอยูเ่ สมอ
ซึ่ งมีค่าสอดคล้องกับผูท้ ี่มีอายุต่าํ กว่า 30 ปี และ 50 ปี ขึ้นไป อาชีพรับราชการ ผูท้ ี่จบการศึกษาตํ่ากว่า
ปริ ญญาตรี และปริ ญญาตรี รายได้เฉลี่ยต่อเดือนตํ่ากว่า 20,000 สถานภาพโสด
การค้นหาข้ อมูล (ท่านค้นหาข้อมูล การซ่อมแซม ต่อเติมบ้าน หรื อผูร้ ับเหมาจากที่ไหน)
ผูบ้ ริ โภคมีความคิดเห็น โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ( X = 3.10) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่าอยู่
ในระดับมาก ( X = 3.92) จํานวน 1 รายการ คือ ญาติ คู่สมรส บุตร ตัวท่านเอง เพื่อน คนรู ้จกั
ซึ่ งมีค่าสอดคล้องกับผูบ้ ริ โภคเพศหญิง อายุต่าํ กว่า 30 ปี , 30 ปี – 40 ปี และ 41 ปี – 50 ปี อาชีพรับ
ราชการ รั ฐวิสาหกิ จ บริ ษทั ห้างร้าน เอกชน และอื่นๆ (ลูกจ้างชัว่ คราว) ผูท้ ี่จบการศึกษาตํ่ากว่าปริ ญญาตรี และ
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ปริ ญญาตรี รายได้เฉลี่ยต่อเดือนตํ่ากว่า 20,000 บาท และ 20,000 – 30,000 บาท และ 30,001 – 40,000 บาท
สถานภาพโสด และสมรส
การประเมินทางเลือก (ท่านพิจารณาเลือกใช้บริ การซ่ อมแซม ต่อเติ มบ้าน กับผูร้ ับเหมาโดยพิจารณา
จาก)
ผูบ้ ริ โภคมี ความคิดเห็ น โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.88) เมื่ อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่าอยู่ใน
ระดับมาก ( X = 3.69 – 4.08) ทุกรายการ คือ
1. ความรู ้ ความสามารถ ความชํานาญ ประสบการณ์ ของผูร้ ับเหมาฯ
2. คําแนะนํา คํารับรอง จากบุคคลใกล้ชิด
3. บุคลิกลักษณะ ความไว้วางใจ ความน่าเชื่อถือ
4. คําชี้แนะ การนําเสนอ การวางแผน การบริ การ
ซึ่งมีคา่ สอดคล้องกับผูบ้ ริ โภคเพศชาย และเพศหญิง ทุกกลุ่มอายุ อาชีพรับราชการ รัฐวิสาหกิจ บริ ษทั
ห้างร้าน เอกชน และอื่น ๆ (ลูกจ้างชัว่ คราว) ผูท้ ี่จบการศึกษาปริ ญญาตรี และสู งกว่าปริ ญญาตรี รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนตํ่ากว่า 20,000 บาท, 20,001 – 30,000 บาท และ 30,001 – 40,000 บาท สถานภาพโสด และสมรส
การตัดสิ นใจใช้ บริการ (ท่านตัดสิ นใจใช้บริ การซ่อมแซม ต่อเติมบ้าน จากผูร้ ับเหมาฯเนื่องจาก)
ผูบ้ ริ โภคมีความคิดเห็น โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.06) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่าอยู่ใน
ระดับมาก ( X = 3.96 – 4.18) ทุกรายการ คือ
1. ความรู ้ ความสามารถ ความชํานาญ ดําเนินงานโดยมืออาชีพ
2. ระยะเวลา และงบประมาณค่าใช้จ่าย
3. การบริ การที่ดี ชี้แนะเป็ นขั้นตอน มีหลักการ และเหตุผล
4. การรับประกันผลงาน ตามเวลาที่กาํ หนด
5. ผลงาน และ ชื่อเสี ยง ในอดีตและปั จจุบนั
ซึ่ งมีค่าสอดคล้องกับผูบ้ ริ โภคเพศชาย และเพศหญิง ทุกกลุ่มอายุ อาชีพรับราชการ บริ ษทั ห้างร้าน
เอกชน งานอิสระ และอื่น ๆ (ลูกจ้างชัว่ คราว) ทุกระดับการศึกษา ทุกกลุ่มรายได้เฉลี่ยต่อเดื อน สถานภาพโสด
และสมรส
ความรู้ สึกภายหลังการใช้ บริการ (ความรู ้สึกของท่านภายหลังการใช้บริ การ ซ่อมแซม ต่อเติมบ้าน)
ผูบ้ ริ โภคมีความคิดเห็น โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.95) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่าอยู่ใน
ระดับมาก ( X = 3.85 – 4.10) ทุกรายการ 5 อันดับแรก คือ
1. ใช้วสั ดุอปุ กรณ์ เหมาะสมกับราคา
2. ผลงานดี ใช้งานได้ทนั ที งานไม่มีปัญหา
3. ซื่อสัตย์ รักษาสัญญา ตรงเวลา
4. ปฏิบตั ิงานดี มีระเบียบ สะอาด สะดวก รวดเร็ ว
5. ปฏิบตั ิงาน สุภาพ เรี ยบร้อย ยอมรับความคิดเห็นของผูใ้ ช้บริ การ
ซึ่ งมีค่าสอดคล้องกับผูบ้ ริ โภคเพศชาย และเพศหญิง ทุกกลุ่มอายุ ทุกกลุ่มอาชีพ ทุกระดับการศึกษา
ทุกกลุ่มรายได้เฉลี่ยต่อเดือน สถานภาพโสด และสมรส
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3. เปรี ย บเทีย บค่ าเฉลี่ย การตัดสิ นใจใช้ บริ การ ซ่ อมแซม ต่ อเติม บ้ าน ของผู้บริโภค จําแนกตาม
ลักษณะประชากรศาสตร์
ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยการตัดสิ นใจใช้บริ การ ซ่ อมแซม ต่อเติมบ้าน ของผูบ้ ริ โภค จําแนกตาม
ลักษณะประชากรศาสตร์ พบว่า เฉพาะผูบ้ ริ โภคที่มีสถานภาพสมรส ต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการ
ตัดสิ นใจใช้บริ การ ซ่ อมแซม ต่อเติมบ้าน ในภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่ อ
พิจารณาเป็ นรายด้าน ดังนี้
การรับรู้ ถงึ ปัญหาความต้ องการ
ผูบ้ ริ โภคที่มีเพศ ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ รู ้สึกรําคาญ
หงุดหงิด จากการชํารุ ดของบ้าน หรื อบ้านใช้งานได้ไม่เต็มที่
ผูบ้ ริ โภคที่มีอายุ ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณา
เป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ คํานึงถึงความปลอดภัย
ของบุคคลในครอบครัว
ผูบ้ ริ โ ภคที่ มี อาชี พต่ างกัน มี ความคิ ด เห็ น โดยรวม ไม่ แ ตกต่ างกันอย่างมี นัย สําคัญทางสถิ ติ เมื่ อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ รู ้สึกอาย หาก
บุคคลภายนอกมองเห็นบ้านไม่สวย หรื อชํารุ ด
ผูบ้ ริ โภคที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ อยากให้
บ้านสวยอยูเ่ สมอ
ผูบ้ ริ โภคที่มีสถานภาพสมรส ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ คํานึงถึง
ความปลอดภัยของบุคคลในครอบครัว
การค้นหาข้ อมูล
ผูบ้ ริ โภคที่มีเพศ ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณา
เป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ สื่ อต่าง ๆ เช่น โทรทัศน์
โทรศัพท์ INTERNET ใบปลิว นสพ. วารสาร
ผูบ้ ริ โภคที่มีอายุ ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณา
เป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ
1. บริ ษทั วิศวกรฯ สถาปนิก หรื อบุคลากรทางช่างที่ให้บริ การด้านก่อสร้าง
2. หน่วยงานทางราชการ
ผูบ้ ริ โภคที่ มีอ าชี พ ต่ างกัน มี ความคิด เห็ น โดยรวม ไม่ แตกต่ างกันอย่างมี นัย สําคัญทางสถิ ติ เมื่ อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ
1. ญาติ คู่สมรส บุตร ตัวท่านเอง เพื่อน คนรู ้จกั
2. หน่วยงานทางราชการ
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ผูบ้ ริ โภคที่มีระดับการศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ หน่วยงาน
ทางราชการ
ผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ ญาติ
คู่สมรส บุตร ตัวท่านเอง เพื่อน คนรู ้จกั
ผูบ้ ริ โภคที่มีสถานภาพสมรส ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ หน่วยงาน
ทางราชการ
และแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ ญาติ คู่สมรส บุตร ตัว
ท่านเอง เพื่อน คนรู ้จกั
และแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ หน่วงงานทางราชการ
การประเมินทางเลือก
ผูบ้ ริ โภคที่มีอายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่ างกันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 1
รายการ คือ คําแนะนํา คํารับรอง จากบุคคลใกล้ชิด
ผูบ้ ริ โภคที่มีอาชี พ ระดับการศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ
คําแนะนํา คํารับรอง จากบุคคลใกล้ชิด
ผูบ้ ริ โภคที่มีสถานภาพสมรส ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 2 รายการ
คือ
1. คําชี้แจง การนําเสนอ การวางแผน การบริ การ
2. ความรู ้ ความสามารถ ความชํานาญ ประสบการณ์ ของผูร้ ับเหมาฯ
และแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ
1. บุคลิกลักษณะ ความไว้วางใจ ความน่าเชื่อถือ
2. คําแนะนํา คํารับรอง จากบุคคลใกล้ชิด
การตัดสิ นใจใช้ บริการ
ผูบ้ ริ โภคที่มีเพศ ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณา
เป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ การรับประกันผลงาน
ตามเวลาที่กาํ หนด
ผูบ้ ริ โภคที่มีอายุ ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ ผลงาน
และชื่อเสี ยง ในอดีตและปั จจุบนั

623

วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปี ที่ 10 ฉบับที่ 2
โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

และแตกต่ า งกัน อย่ า งมี นัย สํา คัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.05 จํา นวน 1 รายการ คื อ ระยะเวลาและ
งบประมาณค่าใช้จ่าย
ผูบ้ ริ โภคที่มีอาชีพ ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05
เมื่ อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่ างกันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คื อ การ
รับประกันผลงาน ตามเวลาที่กาํ หนด
และแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ การบริ การที่ดี ชี้แนะเป็ น
ขั้นตอน มีหลักการและเหตุผล
ผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิ ติ เมื่ อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คื อ
ระยะเวลา และงบประมาณค่าใช้จ่าย
ผูบ้ ริ โภคที่มีสถานภาพสมรสต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 3 รายการ
คือ
1. ระยะเวลา และงบประมาณค่าใช้จ่าย
2. ผลงาน และชื่อเสี ยงในอดีตและปั จจุบนั
และแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ ความรู ้ ความสามารถ
ความชํานาญ ดําเนินงานโดยมืออาชีพ
ความรู้สึกภายหลังการใช้ บริการ
ผูบ้ ริ โภคที่มีเพศ อายุ อาชี พ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดื อน และสถานภาพสมรสต่ างกัน มี
ความคิดเห็น โดยรวม และพิจารณาเป็ นรายข้อ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
อภิปรายผล
การวิจยั เรื่ อง การตัดสิ นใจใช้บริ การ ซ่ อมแซม ต่อเติมบ้าน ของผูบ้ ริ โภค ได้ขอ้ มูลเกี่ ยวกับความ
คิดเห็นของผูบ้ ริ โภคประกอบด้วย เพศ อายุ อาชี พ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และสถานภาพสมรส
ควรนํามาอภิปราย ดังนี้
1. ข้ อมูลทั่วไปของผู้ตอบ ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 52.66 อายุ 30 ปี – 40 ปี ร้อยละ
34.91 อาชีพบริ ษทั ห้างร้านเอกชน ร้อยละ 44.97 การศึกษาปริ ญญาตรี ร้อยละ 57.99 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ตํ่ากว่า
20,000 บาท ร้อยละ 32.54 สถานภาพโสด ร้อยละ 59.76
2. การวิเคราะห์ การตัดสินใจใช้ บริการ ซ่ อมแซม ต่ อเติมบ้ าน ของผู้บริโภค ในเขตจังหวัดนนทบุรี
ผูบ้ ริ โ ภคมี ค วามความคิด เห็ น เกี่ ย วกับ กระบวนการตัด สิ น ใจใช้บ ริ ก ารซ่ อมแซม ต่ อเติ ม บ้าน ใน
ภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.73) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน ดังนี้
การรั บรู้ ถึ ง ปั ญ หาความต้ องการ (เหตุ ผ ลที่ ทาํ ให้ท่ า นตัด สิ น ใจซ่ อ มแซม ต่ อเติ ม บ้า นเนื่ อ งจาก)
ผูบ้ ริ โภคมีความคิดเห็น โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.66) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า อยูใ่ น
ระดับมาก ( X = 3.63 - 4.38) จํานวน 4 รายการ คือ
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1. คํานึงถึงความปลอดภัยของบุคคลในครอบครัว
2. รู ้สึกรําคาญ,หงุดหงิด จากการชํารุ ดของบ้าน หรื อบ้านใช้งานได้ไม่เต็มที่
3. เตรี ยมการเพื่อรองรับ การเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ เช่น หลังคารั่ว รั้วพัง ผนังร้าว
4. อยากให้บา้ นสวยอยูเ่ สมอ
การค้ นหาข้ อมูล (ท่านค้นหาข้อมูล การซ่ อมแซม ต่อเติมบ้าน หรื อผูร้ ั บเหมาจากที่ไหน)ผูบ้ ริ โภคมี
ความคิดเห็น โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.10) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมาก ( X =
3.92) จํานวน 1 รายการ คือ ญาติ คู่สมรส บุตร ตัวท่านเอง เพือ่ น คนรู ้จกั
การประเมินทางเลือก (ท่านพิจารณาเลือกใช้บริ การซ่อมแซม ต่อเติมบ้าน กับผูร้ ับเหมาโดยพิจารณา
จาก) ผูบ้ ริ โภคมีความคิดเห็น โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X =3.88) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่าอยูใ่ นระดับมาก
( X = 3.69 – 4.08) ทุกรายการ
การตัด สิ นใจใช้ บริ การ (ท่ านตัดสิ นใจใช้บริ การซ่ อมแซม ต่ อเติ มบ้าน จากผูร้ ั บเหมาฯเนื่ องจาก)
ผูบ้ ริ โภคมีความคิดเห็น โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.06) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่าอยู่ใน
ระดับมาก ( X = 3.96 – 4.18) ทุกรายการ
ความรู้ สึกภายหลังการใช้ บริ การ (ความรู ้สึกของท่านภายหลังการใช้บริ การ ซ่ อมแซม ต่อเติมบ้าน)
ผูบ้ ริ โภคมีความคิดเห็น โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.95) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมาก
( X = 3.85 – 4.10) ทุกรายการ
3. ผลการเปรีย บเทีย บค่ าเฉลี่ย กระบวนการตัดสิ นใจใช้ บริการ ซ่ อมแซม ต่ อเติมบ้ าน ของผู้บริ โภค
จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์
ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนการตัดสิ นใจใช้บริ การ ซ่ อมแซม ต่อเติมบ้าน ของผูบ้ ริ โภค
จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่ มีสถานภาพสมรส ต่างกัน มี ความคิ ดเห็นในภาพรวม
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน ดังนี้
การรั บรู ้ ถึงปั ญหาความต้องการ ผูบ้ ริ โภคที่ มีสถานภาพสมรส ต่ างกัน มี ความคิดเห็ นโดยรวมไม่
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01 จํานวน 1 รายการ คือ คํานึงถึงความปลอดภัยของบุคคลในครอบครัว
การค้นหาข้อมูล ผูบ้ ริ โภคที่มีสถานภาพสมรสต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ เมื่ อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า แตกต่ างกันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.01 จํานวน 1
รายการ คือ หน่วยงานทางราชการ
คู่สมรส บุตร
และแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ ญาติ
ตัวท่านเอง เพือ่ น คนรู ้จกั
การประเมินทางเลือก ผูบ้ ริ โภคที่มีสถานภาพสมรสต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จํานวน 2 รายการ คือ
1. คําชี้แจง การนําเสนอ การวางแผน การบริ การ
2. ความรู ้ ความสามารถ ความชํานาญ ประสบการณ์ ของผูร้ ับเหมาฯ
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และแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ
1. บุคลิกลักษณะ ความไว้วางใจ ความน่าเชื่อถือ
2. คําแนะนํา คํารับรอง จากบุคคลใกล้ชิด
การตัดสิ นใจใช้บริ การ ผูบ้ ริ โภคที่มีสถานภาพสมรสต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวมแตกต่างกันอย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จํานวน 2 รายการ คือ
1. ระยะเวลา และงบประมาณค่าใช้จ่าย
2. ผลงาน และชื่อเสี ยงในอดีตและปั จจุบนั
และแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ ความรู ้ ความสามารถ
ความชํานาญ ดําเนินงานโดยมืออาชีพ
ความรู ้สึกภายหลังการใช้บริ การผูบ้ ริ โภคมีความคิดเห็น โดยรวม และพิจารณาเป็ นรายข้อ ไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ซึ่ งมีค่าสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ วิวรรธน์ พงษ์เรื องเกียรติ (2546) ศึกษาเรื่ อง กระบวนการ
ตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคในการใช้บริ การบํารุ งรั กษาและซ่ อมแซมบ้านในอําเภอเมื อง จังหวัดเชี ยงใหม่ พบว่า
ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 30 – 40 ปี การศึกษาระดับปริ ญญาตรี ประกอบวิชาชี พอิสระ มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนตํ่ากว่า 10,000 บาท มีพฤติกรรมการบํารุ งรักษาและซ่อมแซมบ้านโดยรอให้เสี ยก่อนจึงทําการ
ซ่อมแซม กระบวนการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค พบว่าเหตุผลที่สาํ คัญที่สุดในการซ่อมแซมและบํารุ งรักษาบ้าน คือ
การคํานึ งถึงความปลอดภัยของบุคคลในครอบครั วเป็ นหลัก และ มีการหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่ใกล้ตวั คือ
บิดา มารดา ญาติ พี่นอ้ ง คู่สมรส และบุตร และเพื่อนหรื อคนรู ้จกั ซึ่ งสามารถหาข้อมูลได้ตรงกับความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภคเป็ นส่ วนใหญ่ โดยมีการหาข้อมูลผูใ้ ห้บริ การหลาย ๆ ราย โดยเน้นความสามารถและความชํานาญ และมี
ความน่ าไว้วางใจ และน่ าเชื่ อถือ ซึ่ งการตัดสิ นใจใช้บริ การของผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่จะเน้นเรื่ องคุณภาพของงาน
และการให้บริ การ สามารถทํางานให้เสร็ จตามเวลาที่ กาํ หนด และคุณภาพของผูร้ ั บเหมาต้องเป็ นผูท้ ี่มีความรู ้
ความสามารถ ความชํานาญ และประสบการณ์ในการประกอบอาชีพ และมีการให้คาํ แนะนํากับลูกค้า ในเรื่ องของ
ระยะเวลา และงบประมาณค่าใช้จ่าย
จากข้อค้นพบดังกล่าว ทําให้ทราบถึงกระบวนการในการตัดสิ นใจใช้บริ การซ่ อมแซม ต่อเติมบ้าน
ของผูบ้ ริ โภค ว่าประเด็นที่สาํ คัญที่ผบู ้ ริ โภคต้องการซ่อมแซมต่อเติมที่พกั อาศัยเนื่องจาก บ้านพักอาศัยส่ วนใหญ่มี
อายุการใช้งาน ซึ่ งเมื่อถึงเวลาต้องมีการบํารุ งรักษาซ่ อมแซม ส่ วนต่าง ๆ ของบ้านที่ทาํ การซ่ อมแซมมากที่สุดคือ
ประตู หน้าต่าง หลังคา ทําให้ผูบ้ ริ โภคจําเป็ นต้องศึกษาข้อมูลเกี่ ยวกับราคาและค่าใช้จ่ายที่จะเกิ ดขึ้นทั้งหมด
เนื่องจากในการซ่อมแซมและบํารุ งรักษาที่พกั อาศัยในแต่ละครั้งจะมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสู งมาก และผูบ้ ริ โภคควร
ศึกษารายละเอี ยดต่ าง ๆ เกี่ ย วกับ ผูร้ ั บ เหมา การให้บริ ก ารที่ ร วดเร็ ว มี ความน่ าเชื่ อถื อ คุ ณภาพที่ มีม าตรฐาน
ระยะเวลาในการซ่ อมแซม วัสดุอุปกรณ์ที่นาํ มาใช้ และราคาที่ยุติธรรม เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการตัดสิ นใจใช้
บริ การซ่อมแซม ต่อเติมบ้านต่อไป
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ข้ อเสนอแนะ
จากผลการวิจัย เรื่ อ ง การตัด สิ นใจใช้บริ การ ซ่ อมแซม ต่ อเติ ม บ้าน ของผูบ้ ริ โ ภค ในเขตจังหวัด
นนทบุรี ผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะ ดังนี้
การวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของแบบสอบถามผลที่ได้จากการวิจยั นั้น มีการสอบถามเกี่ยวกับอายุ รายได้
ของผูบ้ ริ โภค ทําให้ขอ้ มูลที่ได้น้ นั ออกมาขัดแย้งกับความเป็ นจริ ง ซึ่งผูท้ ี่สามารถตัดสิ นใจใช้บริ การซ่ อมแซม ต่อ
เติ มบ้านได้น้ ันไม่จาํ เป็ นว่าบุคคลนั้นจะมี อายุมากหรื อน้อย หรื อรายได้สูงหรื อตํ่า ก็อาจเป็ นบุคคลที่สามารถ
ตัดสิ นใจซ่อมแซมต่อเติมบ้านซึ่งเป็ นที่อยูอ่ าศัยปั จจุบนั ให้สวยงามได้
การรับรู ้ถึงปั ญหา ความต้องการ ควรคํานึงถึงความปลอดภัยของบุคคลในครอบครัว จากการชํารุ ด
ของบ้าน หรื อบ้านใช้งานได้ไม่เต็มที่ และรู ้สึกอายหากบุคคลภายนอกมองเห็นบ้านไม่สวย หรื อชํารุ ด รู ้สึก
รําคาญ หงุดหงิด จากการชํารุ ดของบ้าน หรื อบ้านใช้งานได้ไม่เต็มที่ ควรปรับปรุ งให้บา้ นสวยอยูเ่ สมอ
การค้นหาข้อมูล มีการค้นหาจากสื่ อต่าง ๆ เช่ น โทรทัศน์ โทรศัพท์ INTERNET ใบปลิว นสพ.
วารสาร โดยการหาบริ ษทั วิศวกรฯ สถาปนิ ก หรื อบุคลากรทางช่างที่ให้บริ การด้านก่อสร้ าง หรื อหน่ วยงานทาง
ราชการ เพื่อจะได้ขอ้ มูลที่ตรงตามความต้องการ หรื อหาจาก ญาติ คู่สมรส บุตร ตัวท่านเอง เพื่อน คนรู ้จกั ที่เคยใช้
บริ การซ่อมแซม ต่อเติมบ้าน
การประเมิ นทางเลือก ควรศึกษาถึงบุคลิ กลักษณะ ความไว้วางใจ ความน่ าเชื่ อถื อ และการให้
คําแนะนํา คํารั บรอง จากบุคคลใกล้ชิด และ คําชี้ แนะ การนําเสนอ การวางแผน การบริ การ พร้ อมทั้ง ความรู ้
ความสามารถ ความชํานาญ ประสบการณ์ของผูร้ ับเหมาฯ เพื่อนํามาใช้ในการประกอบการตัดสิ นใจใช้บริ การ
ซ่อมแซมต่อเติมบ้าน
การตัดสิ นใจใช้บริ การ ควรศึกษาถึงผลงานและชื่อเสี ยง ในอดีตและปั จจุบนั การรับประกันผลงาน
ตามเวลาที่กาํ หนด และระยะเวลาการทํางาน เสร็ จตามเวลาที่กาํ หนด งบประมาณค่าใช้จ่าย และการบริ การที่ดี ให้
คําชี้ แนะเป็ นขั้นตอนมีหลักการและเหตุผล ประกอบกับความรู ้ ความสามารถ ความชํานาญ ดําเนิ นงานโดยมือ
อาชีพ ทําให้ผบู ้ ริ โภคสามารถตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การซ่อมแซมต่อเติมบ้าน
ความรู ้สึกภายหลังการใช้บริ การ ผลงานที่ออกมาดี สามารถใช้งานได้ทนั ที งานเสร็ จตามวันเวลาที่
กําหนด ทําให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจมากที่สุด หากพบว่างานมีปัญหาควรรี บดําเนินการแก้ไขทันที
ข้ อเสนอแนะเพื่อการศึกษาครั้งต่ อไป
1. ความต้อ งการของผู ้บ ริ โภคในการเลื อ กใช้ บ ริ การซ่ อ มแซม ต่ อ เติ ม บ้า น ในเขตจัง หวัด
กรุ งเทพมหานคร
2. พฤติกรรมในการเลือกใช้บริ การซ่อมแซม ต่อเติมบ้าน ของผูบ้ ริ โภค ในเขตกรุ งเทพมหานคร
3. ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริ การซ่อมแซม ต่อเติมบ้าน ในเขตกรุ งเทพมหานคร
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ขวัญและกําลังใจของพนักงานกะฝ่ ายผลิตโอเลฟิ นส์ บริษทั ปตท. เคมิคอล จํากัด (มหาชน)*
Morale and Will Power of Employees in Olefins Production Department of PTT Chemical
Co., Ltd (Thailand).
นายพลิทธิ์ เรี ยบร้อย**
Mr. Parit Reabroi
บทคัดย่อ
งานวิจยั เรื่ องนี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับขวัญและกําลังใจของพนักงานกะฝ่ ายผลิตโอเลฟิ นส์
บริ ษทั ปตท. เคมิคอล จํากัด (มหาชน) และเพื่อเปรี ยบเทียบระดับขวัญและกําลังใจของพนักงาน จําแนกตาม
ลักษณะประชากรศาสตร์ กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 162 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ผลการวิจยั พบว่า ขวัญและกําลังใจในการปฏิบตั ิงาน ในภาพรวม อยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
เป็ นรายด้าน พบว่า ความมัน่ คงปลอดภัย ความพึงพอใจ และสภาพแวดล้อมในการปฏิบตั ิงาน อยูใ่ นระดับมาก
ความเป็ นผูน้ าํ ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับผูบ้ ริ หาร ค่าจ้างหรื อผลตอบแทน โอกาสก้าวหน้า และความเป็ น
ธรรม อยู่ในระดับปานกลาง ผลการเปรี ยบเทียบขวัญและกําลังใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน จําแนกตาม
ลักษณะประชากรศาสตร์ พบว่า พนักงานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน และระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน ต่างกัน มีความ
คิดเห็นในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ความเป็ นผูน้ าํ
ความเป็ นธรรม โอกาสก้าวหน้า ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับผูบ้ ริ หาร แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 และความมัน่ คงปลอดภัย ค่าจ้างหรื อผลตอบแทน แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
พนักงานที่มีตาํ แหน่งงาน ต่างกัน มีความคิดเห็นในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ความเป็ นธรรม และค่าจ้างหรื อผลตอบแทน แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 และ 0.05 ตามลําดับ
Abstract
The objectives of this research were to study level of morale and will power of the employees in
olefins production department of PTT Chemical Co., Ltd (Thailand) and to compare the level of morale and
will power of employees based on demographic characteristics. The sample included 162 employees.
Questionnaires were used as a research tool. Data were analyzed by frequency, percentage, mean, standard
deviation, t-test, and analysis of variance.

*
**

บทความการค้นคว้าอิสระ
บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ (การจัดการทัว่ ไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
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The research results found that the overall morale and will power of employees was at median level.
In terms of aspects, the level of employees’ morale and will power regarding security, satisfaction, and working
environment were at high level. The comparison of level of morale and will power that employees had based on
demographic characteristics showed that employees having different monthly income, working experience, and
working position had significantly different levels of morale and will power at 0.01 and 0.05 respectively.
Aspect comparison revealed that employees with different monthly income and working experience had
significantly different levels of morale and will power concerning issues of fairness, employees-manager
relation, and leadership at 0.01. Those working in different department had significantly different levels of
morale and will power on issues of leadership, working environment, and security at 0.01. Those with different
working position had significantly different levels of morale and will power on issues of fairness and payment
or benefits at 0.01 and 0.05 respectively.
ความนํา
องค์การเป็ นหน่วยงานทางสังคมที่เกิดจากการรวมกลุ่มของมนุษย์ที่จดั ตั้งขึ้นมาอย่างตั้งใจ เพื่อมุ่งหา
เป้าหมายบรรลุสู่จุดหมายที่มีอยูด่ ว้ ยกันอย่างชัดเจน ด้วยวิธีการแบ่งแรงงานและหน้าที่ (division of labor and
function) ตามสายงานที่กาํ หนดตามลําดับชั้นของอํานาจและหน้าที่ (hierarchy) และความรับผิดชอบร่ วมกันทํา
กิจกรรมอย่างเป็ นระบบ โดยมีลกั ษณะเป็ นกระบวนการ (process) มีจุดเริ่ มต้นและมีจุดสิ้ นสุ ด ในลักษณะของการ
ย้อนกลับในทุกองค์การจะต้องประกอบไปด้วยมิ ติโครงสร้ าง มิติกระบวนการการบริ หาร มิ ติพฤติกรรมของ
มนุษย์ท้ งั ในระดับเอกบุคคล ระหว่างบุคคลและระดับกลุ่ม โครงสร้างขององค์การเปรี ยบเทียบประดุจกับร่ างกาย
ที่มองเห็นได้ ปรากฏออกมาในรู ปของแผนภูมิองค์การซึ่ งมีแนวคิดอาทิ มีการบริ หารจัดการคน ได้แก่ ลําดับสาย
การบังคับบัญชา
องค์การอาจแบ่งแรงงานการจัดแผนงาน ซึ่ งจําเป็ นจะต้องจัดควบคู่ไปกับการแบ่งแรงงานจากที่ได้
กล่าวไว้ว่า โครงสร้างขององค์การเปรี ยบประดุจกับร่ างกายที่มองเห็นได้ ดังนั้นในมิติกระบวนการการบริ หาร จึง
เปรี ยบประดุจทั้งร่ างกายและจิตใจของมนุษย์ ต่างมีความสําคัญและต่างต้องขึ้นต่อกันและกันมีลกั ษณะเป็ นพลวัต
ไม่ได้อยู่นิ่งต่างมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันและกันไปในทุกทิศทาง หลักพื้นฐานเกี่ยวกับองค์การบางองค์การอาจมีไว้
เพียงเพื่อการออกแบบเท่านั้น หลาย ๆ องค์การหากบุคคลยังยึดติดกับอํานาจหน้าที่ ใช้การสื่ อสารแบบบนลงล่าง
ตามสายบังคับบัญชา เพียงอย่างเดียว (hierarchy) ไม่ตระหนักถึงความสําคัญในการมีส่วนร่ วมทั้งกายภาพและทาง
สมองของสมาชิ ก การติ ดต่อสื่ อสารจากเบื้องบนสู่ เบื้องล่างที่ผ่านมาตามสายบังคับบัญชา อาจจะถูกกรองหรื อ
ปรั บ ปรุ งเปลี่ ย นแปลงในแต่ ล ะระดั บ ของการบริ หาร เมื่ อ ผู ้บ ริ หารตั ด สิ นใจว่ า อะไรควรผ่ า น ไปยัง
ผูใ้ ต้บังคับบัญชาของพวกเขา ในขณะเดี ย วกันการติ ดต่ อสื่ อสารจากเบื้ องล่างสู่ เบื้ องบนจะถูกกรอง ย่อ หรื อ
เปลี่ยนแปลง โดยผูบ้ ริ หารระดับล่างที่เห็นว่าเป็ นส่ วนหนึ่งของงานของพวกเขา เพื่อไม่ให้ผบู ้ ริ หารระดับสู งขึ้น
ไปรับข้อมูลต่าง ๆ ที่ไม่สาํ คัญจากระดับตํ่า นอกจากนี้ผบู ้ ริ หารระดับกลางอาจจะปิ ดบังข้อมูลที่สะท้อนให้เห็นถึง
ความไม่ดีของพวกเขาก่อนที่จะไปถึงผูบ้ งั คับบัญชาของพวกเขา
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ดังนั้น การติ ดต่อสื่ อสารตามแนวดิ่ งส่ วนหนึ่ งอาจจะไม่ ถูกต้องหรื อไม่ สมบู รณ์ได้ ในที่ สุดก็
อาจจะทําให้สมาชิกไม่มีความสุ ขในการทํางาน มีความพึงพอใจน้อยลง มีความคับข้องใจในการทํางาน ขาดขวัญ
และกําลังใจ ในที่สุดก็ไปหางานที่ใหม่ทาํ (ดํารง วัฒนา, 2544, หน้า 8)
ดังนั้น ผูว้ ิจัย จึ งสนใจที่ จะศึกษาขวัญและกําลังใจในการปฏิ บตั ิ งานของพนักงานกะฝ่ ายผลิ ต โอ
เลฟิ นส์ บริ ษทั ปตท. เคมิคอล จํากัด (มหาชน) เพราะการที่บริ ษทั ปตท. เคมิ คอล จํากัด (มหาชน) จะสามารถ
ดําเนิ นธุ รกิ จให้ผลผลิ ตขององค์การเพิ่มขึ้น มี ผลประกอบการที่ ดี บรรลุ ตามวัตถุ ประสงค์ที่ต้ งั ไว้ ก็ตอ้ งอาศัย
ความรู ้ ความสามารถ ขวัญและกําลังใจ ของพนักงานทุก ๆ คนใน บริ ษทั ปตท. เคมิคอล จํากัด (มหาชน) แต่ฝ่าย
ผลิตโอเลฟิ นส์ถือเป็ นหน่ วยงานหลักในการผลิตสิ นค้าให้เพียงพอ ได้คุณภาพ ตรงตามความต้องการของลูกค้า
ฉะนั้น ผูบ้ ริ หารไม่ ว่าจะเป็ นผูบ้ ริ ห ารของหน่ ว ยงานหรื อ ผูบ้ ริ หารระดับ สู งของบริ ษ ทั ปตท. เคมิ ค อล จํากัด
(มหาชน) ควรให้ความสําคัญเป็ นอย่างยิง่ เพื่อให้การดําเนินงานของบริ ษทั มีประสิ ทธิภาพมากที่สุด
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาระดับขวัญและกําลังใจของพนักงานกะฝ่ ายผลิตโอเลฟิ นส์ บริ ษทั ปตท. เคมิ คอล
จํากัด (มหาชน)
2. เพือ่ เปรี ยบเทียบระดับขวัญและกําลังใจของพนักงาน จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์
สมมติฐานของการวิจยั
ขวัญและกําลังใจของพนักงาน จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์แตกต่างกัน
ประชากร
ประชากรที่ ใ ช้ใ นการวิจยั ครั้งนี้ ได้แ ก่ พนัก งานกะฝ่ ายผลิตโ อเลฟิ นส์ ของบริ ษทั ปตท. เคมิคอล
จํากัด (มหาชน) จังหวัดระยอง จํานวน 280 คน
กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างที่ ใ ช้ใ นการวิจัยครั้ งนี้ เป็ น พนัก งานกะฝ่ ายผลิ ตโ อเลฟิ นส์ ที่ เลื อกเป็ นกลุ่มตัวอย่าง
ซึ่งได้มาจากการเปิ ดตารางขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie and Morgan และใช้วิธีการสุ่ มแบบแบ่งชั้น (Stratified
random sampling) ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 162 คน
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามที่สร้ างขึ้นซึ่ งมีค่าความเชื่ อมัน่ 0.9123
แบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือ
1. ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน ตําแหน่งงาน และหน่วยงานที่สงั กัด จํานวน 7 ข้อ
2. ขวัญและกําลังใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานกะฝ่ ายผลิตโอเลฟิ นส์ บริ ษทั ปตท. เคมิคอล
จํากัด (มหาชน) แบ่งออกเป็ น 8 ด้าน ลักษณะของแบบสอบถามเป็ น มาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ ของ ลิเคิร์ท
(Likert)
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การรวบรวมข้ อมูล
การรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยการขอความร่ วมมือจาก กลุ่มตัวอย่าง
ที่เป็ นพนักงานกะฝ่ ายผลิตโอเลฟิ นส์ ของบริ ษทั ปตท. เคมิคอล จํากัด (มหาชน) โดยนําแบบสอบถามไปแจกให้
กลุ่มตัวอย่างกรอกข้อมูล จํานวน 162 ฉบับ แล้วขอรับคืนด้วยตนเอง
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถาม จะนํามาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ทุกชุด และนํามาลง
รหัส ประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป หาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test, F-test
และ LSD ดังนี้
1. วิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม โดยใช้ความถี่และค่าร้อยละ (percentage)
2. วิเคราะห์ระดับขวัญและกําลังใจของพนักงานกะฝ่ ายผลิตโอเลฟิ นส์ บริ ษทั ปตท. เคมิคอล จํากัด
(มหาชน) โดยใช้ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
3. เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ย ( X ) ของคะแนนระดับขวัญและกําลังใจ จําแนกตามลักษณะประชากร
ศาสตร์ โดยใช้ t-test และ F-test
4. เปรี ยบเทียบพหุคูณ เพื่อทดสอบค่าเฉลี่ย ( X ) ของคะแนนขวัญและกําลังใจจากผลการวิเคราะห์
ความแปรปรวน โดยใช้ Least Significant Difference (LSD)
สรุปผลการวิจยั
1. ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
พนักงานที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ อายุ 35 - 44 ปี ร้อยละ 48.76 รองลงมา อายุ 25 - 34 ปี
ร้อยละ 34.57 ระดับการศึกษา ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี ร้อยละ 65.43 รองลงมา ปริ ญญาตรี ร้อยละ 28.40 สถานภาพ
สมรส ร้อยละ 64.81 รองลงมา โสด ร้อยละ 32.72 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,000 - 45,000 บาท ร้อยละ 37.04
รองลงมา ตํ่ากว่า 30,000 บาท ร้อยละ 24.07 ระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน มากกว่า 15 ปี ร้อยละ 40.12 รองลงมา ตํ่า
กว่า 5 ปี ร้อยละ 21.61 ตําแหน่งงาน พนักงานปฏิบตั ิการผลิต ร้อยละ 50.62 รองลงมา พนักงานควบคุมการผลิต
ร้อยละ 30.25 หน่วยงานที่สังกัด ฝ่ ายผลิต โอเลฟิ นส์ I-1 ร้อยละ 50.62 รองลงมา ฝ่ ายผลิตโอเลฟิ นส์ I-4 ร้ อยละ
49.38
2. การวิเคราะห์ ระดับขวัญและกําลังใจของพนักงานกะฝ่ ายผลิตโอเลฟิ นส์
พนักงานมี ค วามคิ ด เห็ นเกี่ ย วกับ ระดับขวัญและกําลังใจ ในภาพรวม อยู่ในระดับ ปานกลาง
( X = 3.43) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน ดังนี้
ความเป็ นผู้นํา พนักงานมีความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่ นระดับปานกลาง ( X = 3.36) เมื่อพิจารณา
เป็ นรายข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับปานกลาง ( X = 3.20 - 3.49)
ความพึงพอใจ พนักงานมีความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.81) เมื่อพิจารณาเป็ น
รายข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.71 - 3.92)
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ความเป็ นธรรม พนักงานมีความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่ นระดับปานกลาง ( X = 2.96) เมื่อพิจารณา
เป็ นรายข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับปานกลาง ( X = 2.71 - 3.20)
สภาพแวดล้ อมในการปฏิบัติงาน พนักงานมีความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.61)
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.57 - 3.69)
ความมัน่ คงปลอดภัย พนักงานมีความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.92) เมื่อพิจารณา
เป็ นรายข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.81 - 4.13)
ค่ าจ้ างหรื อผลตอบแทน พนักงานมีความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่ นระดับปานกลาง ( X = 3.29) เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.70)
โอกาสก้ าวหน้ า พนักงานมีความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่ นระดับปานกลาง ( X = 3.13) เมื่อพิจารณา
เป็ นรายข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับปานกลาง ( X = 3.09 - 3.16)
ความสั มพันธ์ ระหว่ างพนักงานกับผู้บริ หาร พนักงานมีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดับปาน
กลาง ( X = 3.34) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.69)
3. การเปรี ยบเทียบค่ าเฉลี่ยของคะแนนระดับขวัญและกําลังใจของพนักงานกะฝ่ ายผลิตโอเลฟิ นส์
จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์
ผลการเปรี ยบเที ยบระดับ ขวัญและกําลังใจของพนักงานกะฝ่ ายผลิ ตโอเลฟิ นส์ จําแนกตาม
ลักษณะประชากรศาสตร์ พบว่า พนักงานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน และระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน ต่างกัน มีความ
คิดเห็นในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.01 และพนักงานที่ มีตาํ แหน่ งงาน ต่ างกัน
มีความคิดเห็นในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน ดังนี้
ความเป็ นผู้นํา พนักงานที่มีอายุ สถานภาพต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
พนักงานที่มีการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติที่
ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05
พนัก งานที่ มี ร ายได้เ ฉลี่ ย ต่ อเดื อ น ระยะเวลาการปฏิ บ ัติ ง านต่ า งกัน มี ค วามคิ ด เห็ น โดยรวม
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05
พนักงานที่มีตาํ แหน่งงานต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมและพิจารณาเป็ นรายข้อ ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
พนักงานที่มีหน่วยงานที่สังกัดต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ความพึงพอใจ พนักงานที่มีอายุ การศึกษา สถานภาพ รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน ระยะเวลาการ
ปฏิบตั ิงาน ตําแหน่ งงานต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมและพิจารณาเป็ นรายข้อ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติ
พนักงานที่มีหน่วยงานที่สังกัดต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
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ความเป็ นธรรม พนักงานที่มีอายุ สถานภาพ หน่วยงานที่สังกัดต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
พนักงานที่มีการศึกษาต่ างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมและพิจารณาเป็ นรายข้อ ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
พนัก งานที่ มี ร ายได้เ ฉลี่ ย ต่ อเดื อ น ระยะเวลาการปฏิ บัติ ง านต่ า งกัน มี ค วามคิ ด เห็ น โดยรวม
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01
พนักงานที่มีตาํ แหน่งงานต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05
สภาพแวดล้ อมในการปฏิบัติงาน พนักงานที่มีอายุ การศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ตําแหน่งงาน
ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมและพิจารณาเป็ นรายข้อ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
พนักงานที่มีสถานภาพต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
พนักงานที่ มี ระยะเวลาการปฏิ บตั ิ ง านต่ างกัน มี ความคิ ดเห็ นโดยรวม ไม่ แ ตกต่ างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
พนักงานที่มีหน่ วยงานที่สังกัดต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ความมัน่ คงปลอดภัย พนักงานที่มีอายุ การศึกษา สถานภาพ ตําแหน่งงานต่างกัน มีความคิดเห็น
โดยรวมและพิจารณาเป็ นรายข้อ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
พนักงานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
พนักงานที่ มีระยะเวลาการปฏิ บตั ิ ง านต่ างกัน มี ความคิ ดเห็ นโดยรวม ไม่ แ ตกต่ างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
พนักงานที่มีหน่ วยงานที่สังกัดต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ค่ าจ้ างหรื อผลตอบแทน พนักงานที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมและพิจารณาเป็ นรายข้อ
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
พนักงานที่มีการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
พนักงานที่มีสถานภาพต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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พนักงานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน หน่วยงานที่สังกัดต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ
0.05
พนักงานที่มีระยะเวลาการปฏิบตั ิงานต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
พนักงานที่มีตาํ แหน่ งงานต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05
โอกาสก้ าวหน้ า พนักงานที่มีอายุ การศึกษา ตําแหน่ งงาน หน่วยงานที่สังกัดต่างกัน มีความ
คิดเห็นโดยรวมและพิจารณาเป็ นรายข้อ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
พนักงานที่มีสถานภาพต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
พนักงานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
พนักงานที่มีระยะเวลาการปฏิบตั ิงานต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ความสั มพันธ์ ระหว่ างพนักงานกับผู้บริ หาร พนักงานที่มีอายุ การศึกษา สถานภาพต่างกัน มี
ความคิดเห็นโดยรวมและพิจารณาเป็ นรายข้อ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
พนักงานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
พนักงานที่มีระยะเวลาการปฏิบตั ิงานต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05
พนักงานที่มีตาํ แหน่งงานต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
พนักงานที่มีหน่ วยงานที่สังกัดต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05
อภิปรายผล
จากผลการศึกษาเรื่ อง ขวัญและกําลังใจของพนักงานกะฝ่ ายผลิตโอเลฟิ นส์ บริ ษทั ปตท. เคมิคอล
จํากัด (มหาชน) ได้ผลการวิจยั ที่สามารถนํามาอภิปรายผล ดังนี้
การวิเคราะห์ ระดับขวัญและกําลังใจของพนักงานกะฝ่ ายผลิตโอเลฟิ นส์
พนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับขวัญและกําลังใจ ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X =
3.43) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า พนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจ สภาพแวดล้อมในการ
ปฏิบตั ิงาน และความมัน่ คงปลอดภัย อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.81 3.61 และ 3.92 ตามลําดับ) สําหรับความเป็ นผูน้ าํ
ความเป็ นธรรม ค่าจ้างหรื อผลตอบแทน โอกาสก้าวหน้า และ ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับผูบ้ ริ หาร อยูใ่ น
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ระดับปานกลาง ( X = 3.36 2.96 3.29 3.13 และ 3.34 ตามลําดับ) ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ ลัดดา แสงเมือง
(2547) ศึกษาเรื่ อง ขวัญและกําลังใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานบริ ษทั ไทยแอโรว์ จํากัด สาขาบางพลี สาขา
ฉะเชิงเทรา สาขาพิษณุโลก ผลการศึกษาพบว่า พนักงานบริ ษทั ไทยแอโรว์ จํากัด สาขาบางพลี สาขาฉะเชิงเทรา
สาขาพิษณุโลก ในภาพรวม มีขวัญและกําลังใจโดยเฉลี่ยอยูใ่ นระดับปานกลาง และสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ
สราวุธ ยมวรรณ (2552) ศึกษาเรื่ อง ขวัญและกําลังใจในการปฏิบตั ิหน้าที่ ของข้าราชการตํารวจ กองกํากับการ 4
กองบังคับการตํารวจสันติบาล 3 ผลการศึกษาพบว่า ขวัญและกําลังใจในการปฏิบตั ิหน้าที่ของข้าราชการตํารวจ
ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง จากข้อค้น พบดัง กล่ าว ทําให้ท ราบว่า การที่ จะทําให้องค์การประสบ
ความสําเร็ จได้หรื อการทํางานร่ วมกันของบุคคลหลายๆ คนจะต้องมีขวัญในการทํางานที่ดี มีความเต็มใจในการ
ทํางานและมีความสุ ขกับการทํางาน รวมถึงให้มีความรู ้ สึกว่าเป็ นส่ วนหนึ่ งขององค์การและมีความรู ้ สึกอยาก
ทํางาน ผูบ้ ริ หารจึงจําเป็ นต้องรู ้ให้แน่ชดั ว่า อะไรคือสิ่ งที่ทาํ ให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาไม่พอใจ การที่ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาจะ
เกิดความรู ้สึกพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานได้ตอ้ งอาศัยสิ่ งจูงใจ และการที่องค์การใดมีสิ่งจูงใจมากผูป้ ฏิบตั ิงานใน
องค์การนั้นย่อมจะมีขวัญและกําลังใจมากขึ้นด้วยเช่นกัน
การเปรี ย บเทีย บระดับขวัญ และกําลัง ใจของพนักงานกะฝ่ ายผลิต โอเลฟิ นส์ จําแนกตามลักษณะ
ประชากรศาสตร์
ผลการเปรี ยบเทียบระดับขวัญและกําลังใจของพนักงานกะฝ่ ายผลิตโอเลฟิ นส์ จําแนกตามลักษณะ
ประชากรศาสตร์ พบว่า พนักงานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน และระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน ต่างกัน มีความคิดเห็นใน
ภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และพนักงานที่มีตาํ แหน่งงาน ต่างกัน มีความคิดเห็น
ในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน ดังนี้
ความเป็ นผู้นํา พนักงานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน หน่วยงานที่สังกัด ต่างกัน
มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และพนักงานที่มีการศึกษาต่างกัน มี
ความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ความพึงพอใจ พนักงานที่ มีหน่ วยงานที่สังกัดต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่ างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ความเป็ นธรรม พนักงานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน ตําแหน่งงาน ต่างกัน
มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และพนักงานที่มีอายุ สถานภาพ
หน่วยงานที่สงั กัด ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สภาพแวดล้ อมในการปฏิบัติงาน พนักงานที่มีหน่ วยงานที่สังกัดต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ความมั่นคงปลอดภัย พนักงานที่มีหน่วยงานที่สังกัด รายได้เฉลี่ยต่อเดื อนต่างกัน มีความคิดเห็น
โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 ตามลําดับ
ค่ าจ้ างหรื อผลตอบแทน พนักงานที่มีระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน ตําแหน่งงาน ต่างกัน มีความคิดเห็น
โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติระดับ 0.05
โอกาสก้ าวหน้ า พนักงานที่มีระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน สถานภาพ ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 ตามลําดับ
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ความสั ม พันธ์ ร ะหว่ างพนักงานกับผู้ บริ หาร พนักงานที่ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดื อน ระยะเวลาการ
ปฏิบตั ิงาน ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ปั จจัยทั้ง 8 ด้านมีความสําคัญอย่างมากที่จะเป็ นการส่ งเสริ มให้บุคลากรในองค์การมีขวัญและ
กําลังใจดี ส่ งผลต่อความสําเร็ จของการปฏิบตั ิงาน ตามบทบาทและความรับผิดชอบ หากบุคลากรมีขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบตั ิงานดีแล้ว จะช่วยให้พวกเขาเกิดความพึงพอใจ เกิดความรัก ความศรัทธา เสี ยสละทุ่มเท
กําลังกายกําลังใจและกําลังสติปัญญา เพือ่ หาทางปรับปรุ งให้งานนั้นๆ เจริ ญก้าวหน้าขึ้นไป
จากการที่ บริ ษทั ปตท. เคมิคอล จํากัด (มหาชน) เกิดจากการควบรวมกิจการและหน่วยงานทั้ง 2 มา
จาก 2 บริ ษทั จึงมีขอ้ ค้นพบว่า พนักงานที่สังกัดหน่ วยงานต่างกัน มีระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบตั ิงาน
โดยรวม ที่มีรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ดังนี้
ด้านความเป็ นผูน้ าํ พนักงานมีระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบตั ิงาน ที่มีรายข้อแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 คือ กล้าให้คุณให้โทษ มีความสามารถในการสื่ อสาร และแก้ปัญหาและตัดสิ นใจ
ร่ วมกับลูกน้อง ซึ่ งสอดคล้องกับคุณสมบัติของผูน้ าํ หรื อผูบ้ ริ หาร (www.novabizz.com, 2553) ที่ตอ้ งมีคุณลักษณะ
พื้นฐาน 10 ประการ คือ 1) สติปัญญาเฉลียวฉลาด มีไหวพริ บดี 2) มีความสามารถในการวิเคราะห์ 3) วิเคราะห์
เหตุการณ์ ตัดสิ นใจดี 4) มีความคิดริ เริ่ ม และเป็ นผูร้ อบรู ้ 5) เป็ นที่พ่ ึงแก่เพื่อนร่ วมงาน และเชื่อถือไว้วางใจได้
6) ตัดสิ นใจแน่นอน ไม่รวนเร 7) รู ้จกั ปรับตัวและเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 8) จิตใจมัน่ คง ไม่เอาแต่
อารมณ์ของตนเป็ นใหญ่ 9) มีคุณลักษณะและความประพฤติส่วนตัวที่ดี 10) มีคุณลักษณะของผูน้ าํ
ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบตั ิงาน พนักงานมีระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบตั ิงาน ที่มีรายข้อ
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 คือ สถานที่ปฏิบตั ิงานเหมาะสมกับการปฏิบตั ิงานและมีความ
เป็ นระเบียบเรี ยบร้อย สะอาด เป็ นสัดส่ วน มีอุปกรณ์และเครื่ องใช้ที่อาํ นวยความสะดวกสําหรับการทํางานอย่าง
เพียงพอและเหมาะสม และมีบรรยากาศในการทํางานที่ดี ซึ่ งสอดคล้องกับ วิธีการสร้างขวัญกําลังใจ ของ สมิต
สัชฌุกร (2550) ที่ว่า จัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทํางาน ให้น่าอยู่และน่ าทํางาน ซึ่ งจะเห็นได้ว่าบริ ษทั หรื อ
โรงงานของญี่ ปุ่ นจะให้ค วามสํ า คัญ มากมี อ าคารสถานที่ ซึ่ งสะดวกสบายในการทํา งาน มี ห้อ งนํ้า สะอาด
ห้องอาหาร และสถานที่ พกั ผ่อน มี บริ เวณที่ ปลูกต้นไม้ร่มรื่ นเขียวขจี สบายตา สบายใจ ต่ างจากโรงงานที่ นาํ
พนักงานเข้ามาอยูก่ นั อย่างแออัด ยัดเยียด เหมือนคุก ต้องนัง่ นอนพักกลางวันบนทางเดินหรื อซอกตึก
ด้านความมัน่ คงปลอดภัย พนักงานมีระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบตั ิงาน ที่มีรายข้อแตกต่างกัน
อย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติ ที่ ระดับ 0.01 คื อ หน่ วยงานมี เครื่ อ งมื อ อุป กรณ์ ป้ องกัน อัน ตรายส่ ว นบุ คคล (PPE)
เพียงพอ ซึ่ งสอดคล้องกับ ทฤษฎีความต้องการของ มาสโลว์ ขั้นที่ 2 (ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคนอื่น ๆ, 2541) ที่ว่า
ความต้องการความมัน่ คงหรื อความปลอดภัย เป็ นความต้องการขั้นที่สอง มนุษย์มีความต้องการความปลอดภัยใน
ชีวิต ร่ างกาย ทรัพย์สิน หน้าที่การงานเช่น มีความเป็ นอยูป่ ลอดภัย ไม่มีอนั ตรายจากโจรผูร้ ้าย ไม่มีการทําร้าย การ
คุกคาม เสี่ ยงภัย ทําให้ได้รับความเจ็บปวด อันตรายทั้งร่ างกายและจิตใจ ตลอดจนมีหน้าที่การงาน รายได้ที่มนั่ คง
สมํ่าเสมอ มีสวัสดิการ มีบาํ เหน็จบํานาญ การมีผบู ้ ริ หารจูงใจด้วยการสร้างความรู ้สึกไม่หวาดระแวง เกรงกลัว แต่
เป็ นความรู ้สึกสบายใจ ปลอดภัยและมีความมัน่ คงในการปฏิบตั ิงาน ไม่หวาดหวัน่ ที่จะถูกปลดออกจากงานโดย
ไม่มีเหตุผลหรื อไม่ได้รับความเป็ นธรรม ซึ่ งหมายถึงพนักงานรู ้สึกว่ามีหลักประกันความมัน่ คงและปลอดภัยใน
หน้าที่การปฏิบตั ิงาน
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เมื่อพิจารณารายข้อ ในด้านอื่นๆ ที่พนักงานมีระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบตั ิงาน แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 คือ การขึ้นค่าจ้างประจําปี ได้มาตรฐานตามผลการปฏิบตั ิงานและหน้าที่
รั บผิดชอบ ผลตอบแทนของการทําล่วงเวลามีความเหมาะสม ตามหน้าที่ ความรั บผิดชอบ และพนักงานใน
หน่วยงานปฏิบตั ิต่อผูอ้ ื่น อย่างเป็ นมิตร อบอุน่ เอื้ออาทรให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ข้ อเสนอแนะ
จากผลการวิจยั ที่ ได้ในครั้ งนี้ สามารถเป็ นข้อมูลให้ผูบ้ ริ หาร หัวหน้าหน่ วยงาน และผูท้ ี่ เกี่ยวข้อง
นําไปประยุกต์ใช้เป็ นแนวทางในการสร้ างขวัญและกําลังใจ หรื อปรั บปรุ งและพัฒนา ขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบตั ิงาน ดังต่อไปนี้
1. ผูบ้ ริ หารควรเพิ่มการสื่ อสารกับพนักงาน โดยใช้แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ หรื อการพูดคุย
อย่างไม่เป็ นทางการ เพื่อความเข้าใจอันดีต่อกัน
2. ผูบ้ ริ หารให้ความเอาใจใส่ ดูแลความเป็ นอยู่ ทุกข์สุข อย่างทัว่ ถึง และร่ วมแก้ปัญหา ตัดสิ นใจใน
การปฏิบตั ิงานร่ วมกับผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
3. จัด ให้มี กิ จ กรรม หรื อ สั มมนาร่ ว มกัน ระหว่า ง 2 หน่ ว ยงาน เพื่ อ เชื่ อ มความสัม พัน ธ์ สร้ า ง
บรรยากาศการทํางานที่ดี และเป็ นขวัญกําลังใจ ของพนักงานทุกคน
4. มีนโยบายในการหมุนเวียนงาน (Job Rotate) ของผูบ้ ริ หารทั้ง 2 หน่วยงาน
5. จัดสภาพแวดล้อม สถานที่ปฏิบตั ิงาน ให้เหมาะสม น่าอยู่ และน่าทํางาน
6. เพิ่มความมัน่ ใจให้กบั พนักงาน เรื่ องความปลอดภัย โดยการจัดหา เครื่ องมือ อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคล (PPE) ให้เพียงพอ
พิจารณา สวัสดิการอย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม โดยเทียบเคียงกับบริ ษทั ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

บรรณานุกรม
ดํารง วัฒนา. (2544). ทฤษฎีองค์ การ Organization Theory. กรุ งเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศิริวรรณ เสรี รัตน์, และคนอื่น ๆ. (2541). พฤติกรรมองค์การ. กรุ งเทพฯ : ธีระฟิ ล์ม.
สราวุธ ยมวรรณ. (2552). ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหน้ าที่ ของข้ าราชการตํารวจ กองกํากับการ 4 กองบังคับ
การตํารวจสั นติบาล 3. การค้นคว้าแบบอิสระปริ ญญาบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี.
Krejcie, Robert V. and Morgan, Earyle W. (1970) Educational and psychological measurement. New York :
McGraw-Hill.

638

วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปี ที่ 10 ฉบับที่ 2
โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
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นายนุกลู ศรี นวล**
Mr.Nukool SrinuaL
บทคัดย่อ
การวิจยั ในครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการจัดการความรู ้ของครู ผสู ้ อนในโรงเรี ยนพระยามน -ธาตุ
ราชศรี พิจิตร์ สํานักงานเขตบางบอน กรุ งเทพมหานคร ในภาพรวม 2) เพื่อเปรี ยบเทียบการจัดการความรู ้ ของ
ครู ผสู ้ อน จําแนกตามสถานภาพ จําแนกเป็ นเพศชายและหญิง 3) เพื่อเปรี ยบเทียบการจัดการความรู ้ของครู ผสู ้ อน
จําแนกตามวุฒิการศึกษา จําแนกเป็ นปริ ญญาตรี และสู งกว่าปริ ญญาตรี 4) เพื่อเปรี ยบเทียบการจัดการความรู ้ของ
ครู ผสู ้ อน จําแนกตามประสบการณ์ จําแนกเป็ นน้อย (ตํ่ากว่า 10 ปี ) และมาก (10 ปี ขึ้นไป) ประชากรที่ใช้ในการ
วิจยั คือ ครู ผสู ้ อน จํานวน 123 คน เครื่ องมือที่ใช้เป็ นแบบสอบถามมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ จํานวน 48 ข้อ
ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ .90 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจยั พบว่า 1. ครู ผสู ้ อนมีการจัดการความรู ้โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน
พบว่า ด้านการแสวงหาความรู ้ อยู่ในระดับมาก ด้านการสร้ างความรู ้ ด้านการจัดเก็บความรู ้ และด้านการใช้
ประโยชน์ความรู ้ อยู่ในระดับปานกลาง 2. ครู ผสู ้ อนที่มีเพศต่างกันมีการจัดการความรู ้แตกต่างกัน โดยครู ผสู ้ อน
เพศชายมีค่าเฉลี่ยการจัดการความรู ้โดยรวมและรายด้าน สู งกว่าครู ผูส้ อนเพศหญิง 3. ครู ผสู ้ อนที่มีวุฒิการศึกษา
ต่างกันมีการจัดการความรู ้แตกต่างกัน โดยครู ผสู ้ อนที่มีวุฒิการศึกษาสู งกว่าปริ ญญาตรี ค่าเฉลี่ยการจัดการความรู ้
โดยรวมและรายด้านสู งกว่าครู ผสู ้ อนที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริ ญญาตรี 4. ครู ผูส้ อนที่มีประสบการณ์ต่างกัน มีการ
จัดการความรู ้โดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน โดยครู ผสู ้ อนที่มีประสบการณ์มาก ค่าเฉลี่ยการจัดการความรู ้โดยรวม
และรายด้านสู งกว่าครู ผสู ้ อนที่มีประสบการณ์นอ้ ย
Abstract
The purposes of this research were : 1) To study the knowledge management of Prayamonthaturadsripijit school Bangbon Ditrict in the whole level. 2) To comparied the knowledge management between male
and female teachers. 3) To comparied the knowledge management of the teachers between graduate and under
graduate. 4) To comparied the knowledge management of the teachers between low experience and more

*
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experience. The population were 123 the teachers. The 5 point rating scale’s questionnaire with 48 items
reliability at .90. The statistics were percentage mean and standard deviation.
The research result were : 1) The knowledge management of the teachers as a whole level were
high. 2) The knowledge management of the male and female teachers were different. 3) The knowledge
management of graduate and under graduate teachers were different. 4) The knowledge management of low
experience and more experience were different.
ความนํา
การจัดการความรู ้ คือ เครื่ องมือเพื่อการบรรลุเป้ าหมายอย่างน้อย 3 ประการไปพร้ อม ๆ กันได้แก่
บรรลุเป้ าหมายของงาน บรรลุเป้ าหมายการพัฒนาคน และบรรลุเป้ าหมายการพัฒนาองค์กรให้เป็ นองค์กรแห่ ง
การเรี ยนรู ้ การจัดการความรู ้ เป็ นกระบวนการอย่างเป็ นระบบ เกี่ยวกับการประมวลความรู ้ สารสนเทศ ความคิด
การกระทํา ตลอดจนประสบการณ์ของบุคคล เพื่อสร้ างเป็ นความรู ้ หรื อนวัตกรรม และจัดเก็บในลักษณะของ
แหล่ งข้อมู ลที่ บุ คคลสามารถเข้าถึ งได้โดยอาศัยช่ องทางต่ าง ๆ ที่ องค์กรจัดเตรี ยมไว้ เพื่ อนําความรู ้ ที่มี อ ยู่ไ ป
ประยุกต์ใช้ใ นการปฏิ บัติ งาน ซึ่ งก่ อให้เ กิ ด การแบ่ง ปั น การถ่ า ยโอนความรู ้ และในที่ สุด ความรู ้ ที่ มี อยู่จะ
แพร่ กระจายไหลเวียนไปทัว่ ทั้งองค์กรอย่างสมดุล (วีระพจน์ กิมาคม, 2548) การจัดการความรู ้ เป็ นการรวบรวมองค์
ความรู ้ที่มีอยูอ่ ย่างกระจัดกระจายอยูใ่ นตัวบุคคล หรื อในเอกสารนํามาพัฒนาให้เป็ นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กร
สามารถเข้าถึงความรู ้ และพัฒนาตนเองให้เป็ นผูร้ ู ้ รวมทั้งปฏิบตั ิ งานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ อันจะส่ งผลให้
องค์กรมีความสามารถในเชิ งแข่งขันสู งสุ ด องค์ประกอบแรกของกระบวนการจัดการความรู ้ เป็ นทัศนะของการ
ปรับเปลี่ยนมุมมองในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดของการจัดการความรู ้ ที่ว่า
ผูป้ ฏิ บตั ิ งานจําเป็ นที่จะต้องขยายขอบเขตไปยังบุคคลที่เป็ นผูเ้ ชี่ ยวชาญ หรื อผูร้ ู ้ ในด้านต่าง ๆ ในฐานะที่เป็ น “
ผูส้ ร้างความรู ้ ” ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานของตน เป็ นข้อเสนอแนะหรื อแนวทางของการปรั บเปลี่ยนที่
ยัง่ ยืน สําหรับการฝังรากของการจัดการความรู ้ ลงในกระบวนการของการดําเนิ นงาน ทั้งนี้ความสําเร็ จดังกล่าว
ตั้งอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่สําคัญคือ สมองประสานใจ นั่นคือ ผูท้ ี่อยู่ในวิชาชี พจะต้องมี ทศั นะความคิดเห็นและ
ความรู ้ สึกเชิ งบวก รวมทั้งมี ความมัน่ ใจและเชื่ อมั่นว่าจะสามารถนํา แนวคิ ด ดัง กล่ า วมาประยุกต์ใช้ไ ด้อย่าง
เหมาะสม (อาภรณ์ ภู่วิทยาพันธุ์, 2549)
ผู ว้ ิ จัย ในฐานะเป็ นบุ ค ลากรของโรงเรี ยนพระยามนธาตุ ร าชศรี พิ จิ ต ร์ สํ า นัก งานเขตบางบอน
กรุ งเทพมหานคร จึงเห็นความสําคัญของการจัดการความรู ้ และต้องการทราบถึงการจัดการความรู ้ในโรงเรี ยนพระ
ยามนธาตุราชศรี พิจิตร์ เพื่อนําผลการวิจยั ที่ได้เป็ นแนวทางในการปรั บปรุ งและพัฒนา การจัดการศึกษา ของ
โรงเรี ยนพระยามนธาตุราชศรี พิจิตร์ ให้ดียงิ่ ขึ้น อีกทั้งเป็ นการสนับสนุนและส่ งเสริ มให้ครู สามารถจัดการเรี ยนการสอน
ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้นและส่ งผลให้ผเู ้ รี ยนของโรงเรี ยนพระยามนธาตุ-ราชศรี พิจิตร์
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คือ เป็ นคนดี คนเก่งและมีความสุ ขอย่างแท้จริ ง ตลอดจนให้บุคลากรของโรงเรี ยนได้รับ
ทราบและตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการความรู ้ มีส่วนช่วยในการบริ หารจัดการความรู ้ในโรงเรี ยน และ
พัฒนา ให้มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลมากขึ้น เพื่อโรงเรี ยนจะได้นาํ กระบวนการจัดการความรู ้ไปเป็ นส่ วน
หนึ่งในการปฏิบตั ิงานและมีขมุ ความรู ้ ที่สนับสนุนให้เกิดการนําไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคนพัฒนางานและ
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พัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนใช้เป็ นข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หาร ในการ
นําแนวคิดการบริ หารจัดการความรู ้ไปใช้สถานศึกษา เพือ่ ประโยชน์ ต่อสถานศึกษาในส่วนรวม
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพือ่ ศึกษาการจัดการความรู ้ของครู ผสู ้ อนในโรงเรี ยนพระยามนธาตุราชศรี พิจิตร์ สํานักงานเขตบาง
บอน กรุ งเทพมหานคร ในภาพรวม
2. เพื่อเปรี ยบเทียบการจัดการความรู ้ของครู ผสู ้ อนในโรงเรี ยนพระยามนธาตุราชศรี พิจิตร์ สํานักงานเขตบาง
บอน กรุ งเทพมหานคร จําแนกตามสถานภาพของครู ผสู ้ อน จําแนกเป็ นเพศชายและหญิง
3. เพื่อเปรี ยบเทียบการจัดการความรู ้ของครู ผสู ้ อนในโรงเรี ยนพระยามนธาตุราชศรี พิจิตร์ สํานักงานเขตบาง
บอน กรุ งเทพมหานคร จําแนกตามวุฒิการศึกษา จําแนกเป็ นปริ ญญาตรี และสูงกว่าปริ ญญาตรี
4. เพื่อเปรี ยบเทียบการจัดการความรู ้ของครู ผสู ้ อนในโรงเรี ยนพระยามนธาตุราชศรี พิจิตร์ สํานักงานเขตบาง
บอน กรุ งเทพมหานคร จําแนกตามประสบการณ์ จําแนกเป็ นน้อย (ตํ่ากว่า 10 ปี ) และมาก (10 ปี ขึ้นไป)
สมมุติฐานของการวิจยั
1. การจัดการความรู ้ ของครู ผูส้ อนในโรงเรี ยนพระยามนธาตุราชศรี พิจิตร์ สํานักงานเขตบางบอน
กรุ งเทพมหานคร ในภาพรวม อยูใ่ นระดับปานกลาง
2. การจัดการความรู ้ของครู ผสู ้ อนเพศชายและเพศหญิงในโรงเรี ยนพระยามนธาตุราชศรี พิจิตร์
สํานักงานเขตบางบอน กรุ งเทพมหานคร จําแนกตามเพศชายและหญิง โดยครู ผสู ้ อนเพศชายมีการจัดการความรู ้
สูงกว่าครู ผสู ้ อนเพศหญิง
3. การจัดการความรู ้ของครู ผสู ้ อนที่มีวฒ
ุ ิการศึกษาปริ ญญาตรี และสู งกว่าปริ ญญาตรี ในโรงเรี ยน
พระยามนธาตุ ราชศรี พิจิตร์ สํานักงานเขตบางบอน กรุ งเทพมหานคร โดยครู ผูส้ อนที่ มีวุฒิการศึกษาสู งกว่า
ปริ ญญาตรี มีการจัดการความรู ้สูงกว่าครู ผสู ้ อนที่มีวฒ
ุ ิการศึกษาปริ ญญาตรี
4. การจัดการความรู ้ของครู ผสู ้ อนที่มีประสบการณ์นอ้ ย (ตํ่ากว่า 10 ปี ) และมาก (10 ปี ขึ้นไป)
ในโรงเรี ยนพระยามนธาตุราชศรี พิจิตร์ สํานักงานเขตบางบอน กรุ งเทพมหานคร โดยครู ผสู ้ อนที่มีประสบการณ์มาก
(10 ปี ขึ้นไป) มีการจัดการความรู ้สูงกว่าครู ผสู ้ อนที่มีประสบการณ์นอ้ ย (ตํ่ากว่า 10 ปี )
ขอบเขตของการวิจยั
1. การวิจยั ในครั้ งนี้ มุ่งศึกษาการจัดการความรู ้ ของครู ผูส้ อนในโรงเรี ยนพระยามนธาตุราชศรี พิจิตร์
สํานักงานเขตบางบอน กรุ งเทพมหานคร ปี การศึกษา 2553 ใน 4 ด้านได้แก่ ด้านการแสวงหาความรู ้ ด้านการ
สร้างความรู ้ ด้านการจัดเก็บความรู ้ ด้านการใช้ประโยชน์ความรู ้
2. ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ ครู ผสู ้ อนในโรงเรี ยนพระยามนธาตุราชศรี พิจิตร์ สํานักงานเขตบาง
บอน กรุ งเทพมหานคร ปี การศึกษา 2553 จํานวน 123 คน
3. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจยั
3.1 ตัวแปรต้น หมายถึง สถานภาพของครู ผสู ้ อน ได้แก่
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3.1.1. เพศ จําแนกเป็ น เพศชาย, เพศหญิง
3.1.2 วุฒิการศึกษา จําแนกเป็ น ปริ ญญาตรี , สูงกว่าปริ ญญาตรี
3.1.3 ประสบการณ์ จําแนกเป็ น ประสบการณ์นอ้ ย (ตํ่ากว่า 10 ปี ), ประสบการณ์มาก (ตั้งแต่
10 ปี ขึ้นไป)
3.2
ตัวแปรตาม หมายถึง องค์ประกอบของการจัดการความรู ้ ตามแนวคิดของมาร์ ควอร์ ด
(Marquardt, 1996, p. 27 – 30) ประกอบด้วย การแสวงหาความรู ้ การสร้างความรู ้ การจัดเก็บความรู ้ การใช้
ประโยชน์ความรู ้
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม (Questionnaire) จํานวน 1 ฉบับ โดยแบ่งออกเป็ น 2
ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปขอผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นแบบเลือกตอบตามรายการ (Checklist) ซึ่ งจะ
ถามข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพส่ วนตัวของผูต้ อบ จํานวน 3 ข้อ โดยสอบถามเกี่ยวกับ เพศ วุฒิการศึกษา
ประสบการณ์ มีลกั ษณะเป็ นแบบตรวจสอบรายงาน (checklist)
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดการความรู ้ของผูต้ อบ จํานวน 48 ข้อ ซึ่ งมีลกั ษณะเป็ น
แบบสอบถามมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) ของลิเคอร์ ท (Likert’& Scales) 5 ระดับค่าความเชื่อมัน่
.90
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั นําส่ งแบบสอบถามด้วยตนเอง กับครู ผสู ้ อนของโรงเรี ยนพระยามนธาตุราชศรี พจิ ิตร์ ทั้งหมด
จํานวน 123 คน โดยนัดหมายเก็บแบบสอบถามคืนใน 1 สัปดาห์ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของแบบสอบถามได้จาํ นวน 123 ฉบับ คิดเป็ นร้อยละ 100
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. ข้อมูลตอนที่ 1 วิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับสถานะภาพของผูต้ อบแบบสอบถามโดยการแจกแจงความถี่
(Frequency) และคิดค่าร้อยละ (Percentage) แล้วนําเสนอในรู ปตารางและความเรี ยง
2. ข้อมูลตอนที่ 2 วิเคราะห์ขอ้ มูลการจัดการความรู ้ของผูต้ อบแบบสอบถาม โดยหาค่าเฉลี่ย (  )

และกําหนดค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (  ) แล้วแปลความหมายของค่าเฉลี่ย
3. เปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างตัวแปรตามคือ การจัดการความรู ้ ด้านการแสวงหา
ความรู ้ ด้านการสร้างความรู ้ ด้านการจัดเก็บความรู ้ และด้านการใช้ประโยชน์ความรู ้ กับตัวแปรอิสระที่มี 2
กลุ่ม โดยใช้ค่าเฉลี่ยของประชากร (  )
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สรุปผลการวิจยั
1. สถานภาพส่ วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผูต้ อบแบบสอบถาม เป็ นเพศชาย ร้อยละ 26.00 เพศหญิง ร้อยละ 74.00 วุฒิการศึกษาปริ ญญาตรี ร้อย
ละ 86.20 สู ง กว่ า ปริ ญ ญาตรี ร้ อ ยละ 13.80 ประสบการณ์ ท าํ งานน้อ ย (ตํ่า กว่ า 10 ปี ) ร้ อ ยละ 48.80
ประสบการณ์ทาํ งานมาก (10 ปี ขึ้นไป) ร้อยละ 51.20
2. การจัดการความรู้ ข องครู ผ้ ูสอนในโรงเรี ย นพระยามนธาตุ ราชศรี พ ิจิต ร์ สํ านักงานเขตบางบอน
กรุงเทพมหานคร ในภาพรวม การจัดการความรู ้ของครู ผสู ้ อนใน 4 ด้าน โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (  = 3.80)
3. เปรียบเทียบการจัดการความรู้ ของครู ผ้ ูสอนในโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพ จิ ิตร์ สํ านักงานเขตบาง
บอน กรุ ง เทพมหานคร จําแนกตามสถานภาพของครู ผู้ สอน จําแนกเป็ นเพศชายและหญิง ผลของการ
เปรี ยบเทียบ ครู ผสู ้ อนเพศชายและเพศหญิง มีการจัดการความรู ้โดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน โดยครู ผสู ้ อนเพศ
ชายมีการจัดการความรู ้โดยรวมและรายด้าน สูงกว่าครู ผสู ้ อนเพศหญิงทุกด้าน
4. เปรียบเทียบการจัดการความรู้ ของครู ผู้สอนในโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพ จิ ิตร์ สํ านักงานเขตบาง
บอน กรุ งเทพมหานคร จําแนกตามวุฒ ิการศึกษา จําแนกเป็ นปริ ญญาตรี และ สู งกว่ าปริ ญญาตรี ผลของการ
เปรี ยบเทียบ ครู ผสู ้ อนที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริ ญญาตรี และสู งกว่าปริ ญญาตรี มีการจัดการความรู ้โดยรวมและราย
ด้านแตกต่างกัน โดยครู ผสู ้ อนที่มีวฒ
ุ ิการศึกษาสูงกว่าปริ ญญาตรี มีการจัดการความรู ้โดยรวมและรายด้านสู งกว่า
ครู ผสู ้ อนที่มีวฒ
ุ ิการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ทุกด้าน
5. เปรียบเทียบการจัดการความรู้ ของครูผ้ ูสอน ในโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพจิ ิตร์ สํานักงานเขตบาง
บอน กรุ งเทพมหานคร จําแนกตามประสบการณ์ จําแนกเป็ นน้ อย (ตํ่ากว่ า 10 ปี ) และมาก (10 ปี ขึน้ ไป) ผลของ
การเปรี ยบเทียบ การจัดการความรู ้ของครู ผสู ้ อนจําแนกตามประสบการณ์ โดยครู ผสู ้ อนที่มีประสบการณ์มาก (ตั้งแต่
10 ปี ขึ้นไป) มีการจัดการความรู ้สูงกว่า ครู ผสู ้ อนที่มีประสบการณ์นอ้ ย (ตํ่ากว่า 10 ปี )
อภิปรายผล
จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล การจัดการความรู ้ของครู ผสู ้ อนในโรงเรี ยนพระยามนธาตุราชศรี พิจิตร์ สํานักงาน
เขตบางบอน กรุ งเทพมหานคร ปี การศึกษา 2553
1. ศึกษาการจัดการความรู้ ของครู ผ้ ูสอนในโรงเรีย นพระยามนธาตุราชศรีพ จิ ิตร์ สํ านักงานเขตบาง
บอน กรุ งเทพมหานคร ในภาพรวม พบว่า โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ซึ่ งปฏิเสธสมมุติฐานข้อ 1 ที่ว่า “ การ
จัดการความรู ้ ของครู ผูส้ อนในโรงเรี ยนพระยามนธาตุ ราชศรี พิจิ ตร์ สํานักงานเขตบางบอน กรุ งเทพมหานคร ใน
ภาพรวม อยูใ่ นระดับปานกลาง ” สอดคล้องกับ วันทนา เมืองจันทร์ และคนอื่น (2549, หน้า 3, 66) ที่เห็นว่า
ครู ซ่ ึ งมี หน้าที่ รั บผิดชอบในการให้การศึ กษาแก่ ผูเ้ รี ยนนั้น การจัด การความรู ้ ในองค์กรเป็ นเรื่ องที่ มีคุณ ค่ า
สมควรที่ สถานศึกษาจะบริ หารจัดการให้มีการจัดการความรู ้ ข้ ึน สอดคล้องกับ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
พระนครศรี อยุธยาเขต 1 (2549 ง, หน้า 14) ที่ว่า การจัดการความรู ้เป็ นวิธีการสําหรับสร้างความรู ้ ค้นหาความรู ้
ทําความเข้าใจความรู ้ และใช้ความรู ้ท่ีหามาได้น้ นั เพือ่ เป็ นประโยชน์แก่การปฏิบตั ิหน้าที่ของโรงเรี ยน สอดคล้อง
กับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2545, หน้า 1 – 4) ที่ว่า การจัดการความรู ้ในสถานศึกษา เป็ นสิ่ งที่
น่าจะกระทําที่สุด โดยเป้าหมายอยูท่ ี่ผเู ้ รี ยนเป็ นหลัก สถานศึกษาเป็ นหน่วยปฏิบตั ิการทางการศึกษาที่ให้บริ การการ
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สอนแก่ ผูเ้ รี ย นโดยตรง ที่ ต ้อ งสร้ า งเครื อ ข่ า ยและแหล่ ง การเรี ย นรู ้ ท้ งั ภายในและภายนอกสถานศึ ก ษา ให้
สอดคล้องกับบริ บทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป สอดคล้องกับกรมสามัญศึกษา (2545, หน้า 11) ที่ว่าการบริ หาร
และการจัดการศึกษา จะประสบความสําเร็ จได้ ต้องมีการจัดการความรู ้ที่ดี สถานศึกษาเป็ นองค์การประเภท
บริ การทางการศึกษาในการสร้างคนให้มีความรู ้ ความสามารถและทักษะที่เพียงพอ เหมาะสมกับความก้าวหน้า
ของเทคโนโลยีและวิทยาการต่าง ๆ มีความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลก สอดคล้องกับ วีรนุช ปั ณฑวณิ ช
(2547, หน้า 14) ที่เห็นว่า สถานศึกษาจะต้องมี “ ครู ” ที่มีความรู ้ มีความสามารถในการใช้การจัดการความรู ้ เป็ น
เครื่ องมือและกลไกสําคัญที่จะช่วยให้การจัดการเรี ยนการสอนประสบความสําเร็ จ สอดคล้องกับ วิชยั วงษ์ใหญ่ (2542,
หน้า 9) เห็นว่าการจัดการความรู ้ ช่วยเพิ่มพูนความสามารถของครู ได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างผลงานที่ปรารถนาและ ยัง
ช่วยเสริ มสร้างวัฒนธรรมการคิดอย่างเป็ นระบบของครู เหตุผลหลักสําคัญที่ตอ้ งมีการศึกษาการจัดการความรู ้ของ
ครู ก็เพือ่ แสดงให้เห็นว่า การจัดการความรู ้เป็ นเรื่ องสําคัญในสถานศึกษา ที่ครู สามารถใช้เป็ นกลยุทธ์ในการจัดการ
เรี ยนการสอน สอดคล้องกับ วันทนา เมืองจันทร์ และคนอื่น (2549, หน้า 30) ที่เห็นว่า การจัดการความรู ้ มี
ประโยชน์มากโดยเฉพาะในสถานศึกษา องค์ความรู ้ใหม่ที่ได้จากการจัดการความรู ้จะเป็ นสิ นทรัพย์ทางปั ญญาที่มีค่า
มหาศาล เพราะเป็ นความรู ้ที่เกิดจากประสบการณ์ การปฏิบตั ิ การสอนที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม สอดคล้องกับ
เป้ าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจของสถานศึกษา ความรู ้ ที่ได้จะนําไปสู่ การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ที่ทาํ ให้ครู และ
บุคลากรในสถานศึกษามีการใฝ่ เรี ยนรู ้ และฝึ กที่จะเรี ยนรู ้ตลอดชี วิต สถานศึกษาที่มีการจัดการความรู ้ ก็จะเป็ น
องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
2. เปรียบเทียบการจัดการความรู้ ของครู ผ้ ูสอนในโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพ จิ ิตร์ สํ านักงานเขตบาง
บอน กรุ งเทพมหานคร จําแนกตามสถานภาพของครู ผู้ สอน จําแนกเป็ นเพศชายและเพศหญิง พบว่า ผลการ
เปรี ยบเทียบครู ผสู ้ อนที่เพศต่างกัน มีการจัดการความรู ้โดยภาพรวมแตกต่างกัน สอดคล้องกับสมมุติฐานข้อ 2 ที่ว่า “
การจัดการความรู ้ของครู ผูส้ อนเพศชายและเพศหญิงในโรงเรี ยนพระยามนธาตุราชศรี พิจิตร์ สํานักงานเขตบาง
บอน กรุ งเทพมหานคร จําแนกตามเพศ มีการจัดการความรู ้แตกต่างกัน ” สอดคล้องกับ สุ จนั ทนี สังขดุลย์
(2548, บทคัดย่อ) ที่พบว่า ครู เพศชายและเพศหญิง มีบทบาทในงานวิชาการของโรงเรี ยนโดยรวมและรายด้าน
แตกต่างกัน สอดคล้องกับ ไพโรจน์ ศรี สวัสดิ์ (2550) ที่พบว่า สภาพภูมิหลังที่แตกต่างกันอันได้แก่ ตัวแปรเพศ มีผล
ต่อพฤติกรรมการรับรู ้ข่าวสารทางการเมือง การมีความรู ้ ความเข้าใจและการมีส่วนร่ วมทางการเมืองของเพศชายสู งกว่า
เพศหญิง สอดคล้องกับ จริ ยา ฉายศรี (2545, หน้า 80) พบว่า ครู ผสู ้ อนที่มีเพศต่างกัน มีการจัดการเรี ยนรู ้
โดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน สอดคล้องกับ เมธาวี จันทรโชติ (2545, บทคัดย่อ) พบว่า ครู ที่มีเพศต่างกันมี
ความรู ้ความเข้าใจในหลักสู ตรด้านความรู ้ และด้านความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนแตกต่างกัน
3. เปรียบเทียบการจัดการความรู้ ของครู ผ้ ูสอนในโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพ จิ ิตร์ สํ านักงานเขตบางบอน
กรุ งเทพมหานคร จําแนกตามวุฒ ิการศึ กษา จําแนกเป็ นปริ ญญาตรี และสู งกว่ าปริ ญญาตรี พบว่า ครู ผูส้ อนที่มีวุฒิ
การศึกษาต่างกันมีการจัดการความรู ้โดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน โดยครู ผสู ้ อนวุฒิการศึกษาสู งกว่าปริ ญญาตรี
มีการจัดการความรู ้โดยรวมและรายด้านสู งกว่าครู ผสู ้ อนวุฒิการศึกษาปริ ญญาตรี สอดคล้องกับสมมุติฐาน ข้อ 3
ที่วา่ “ การจัดการความรู ้ของครู ผสู ้ อนที่มีวฒ
ุ ิการศึกษาปริ ญญาตรี และสู งกว่าปริ ญญาตรี ในโรงเรี ยนพระยามนธาตุ
ราชศรี พจิ ิตร์ สํานักงานเขตบางบอน กรุ งเทพมหานคร มีการจัดการความรู ้แตกต่างกัน ” สอดคล้องกับ จริ ยา ฉายศรี
(2550, หน้า 80) ที่พบว่า ครู ผสู ้ อนที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีการจัดการเรี ยนรู ้โดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน
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สอดคล้องกับ กนกพร ทองเจือ (2548, หน้า 56) พบว่า ครู ผูส้ อนที่มีวุฒิการศึกษาตํ่ากว่าปริ ญญาตรี และ
ครู ผสู ้ อนที่มีวุฒิการศึกษาสู งกว่าปริ ญญาตรี มีความคิดเห็นต่อการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หารในภาระงานแต่ละด้าน
แตกต่างกัน สอดคล้องกับ ไพโรจน์ ศรี สวัสดิ์ (2550) ที่พบว่า สภาพภูมิหลังของพนักงานที่แตกต่างกัน ได้แก่
ตัวแปรเพศ อายุ วุฒิการศึกษา ลักษณะงานและรายได้ มีผลต่อพฤติ กรรมการรับรู ้ข่าวสารทางการเมือง การมี
ความรู ้ ความเข้าใจและการมี ส่วนร่ วมทางการเมืองแตกต่างกัน และสอดคล้องกับ สิ ริเพ็ญ เสาร์ มณี (2544 :
บทคัดย่อ) ที่พบว่า ครู ผูส้ อนที่มีเพศ อายุ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการทํางานที่แตกต่างกัน มีการ
รับรู ้เกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู ของข้าราชการครู แตกต่างกัน
4. เปรียบเทียบการจัดการความรู้ ของครู ผ้ ูสอนในโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรี พ จิ ิตร์ สํ านักงาน เขตบาง
บอน กรุ งเทพมหานคร จําแนกตามประสบการณ์ จําแนกเป็ นน้ อย (ตํ่ากว่ า 10 ปี ) และมาก (10 ปี ขึน้ ไป) พบว่า
ครู ผสู ้ อนที่มีประสบการณ์ต่างกัน มีการจัดการความรู ้โดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน สอดคล้องกับสมมุติฐานข้อ
4 ที่ว่า “ การจัดการความรู ้ของครู ผสู ้ อนที่มีประสบการณ์นอ้ ยและมาก ในโรงเรี ยนพระยามน-ธาตุราชศรี พิจิตร์
สํานักงานเขตบางบอน กรุ งเทพมหานคร มี การจัดการความรู ้ แตกต่ างกัน ” สอดคล้องกับ อรุ ณ สรรพคุณ
(2549) ที่พบว่า คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรและงานวิชาการที่มีประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานต่างกัน มีการ
ปฏิ บัติตามบทบาทหน้า ที่ ด้า นการติ ด ตามผลการเรี ยนแตกต่ างกัน สอดคล้องกับ อเนก ธรรมนิ ต (2548,
บทคัดย่อ) พบว่า ครู ที่มีประสบการณ์การสอนต่างกัน มีการพัฒนาทางวิชาการแตกต่างกัน
ข้ อเสนอแนะ
จากผลการวิจยั เรื่ อง การจัดการความรู ้ของครู ผสู ้ อนในโรงเรี ยนพระยามนธาตุราชศรี พิจิตร์
สํานักงานเขตบางบอน กรุ งเทพมหานคร ปี การศึกษา 2553 สรุ ปเป็ นแนวทางในการปรับปรุ งพัฒนาการจัดการ
ความรู ้ของครู ผสู ้ อนไว้ ดังนี้
1. ข้ อเสนอแนะในเชิงนโยบาย
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาสามารถนําผลการวิจยั ในครั้ งนี้ ไปพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาให้ครู ผูส้ อนมี
การจัดการความรู ้ เพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนางานในการแสวงหาความรู ้ สร้ างความรู ้ จัดเก็บความรู ้ และใช้
ประโยชน์ความรู ้ เพื่อให้บุคลากรมีความสามารถในการจัดการความรู ้ในระดับสูงต่อไป
2. ข้ อเสนอแนะในเชิงปฏิบัติ
ในการวิจยั ครั้งนี้ พบว่า ครู ผสู ้ อนในโรงเรี ยนพระยามนธาตุราชศรี พิจิตร์ มีการจัดการความรู ้ อยู่
ในระดับมาก ดังนั้นโรงเรี ยนต้องวางแผนการพัฒนาและเสริ มสร้างศักยภาพของข้าราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีการจัดการความรู ้ในระดับสู งขึ้น โดยมีแนวทางดําเนินการ ดังนี้
2.1 ส่ งเสริ มและสนับสนุนการจัดอบรมเรื่ องการจัดการความรู ้ไปสู่ การปฏิบตั ิ และมีการขยายผลไป
ยังโรงเรี ยนเครื อข่าย
2.2 จัดการอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ครู ผสู ้ อนใช้คอมพิวเตอร์ ได้ สามารถค้นหาและ
บันทึกความรู ้ทางอินเตอร์เน็ต ใช้เว็บบล็อกหรื อเว็บไซต์เป็ นเวทีเผยแพร่ การจัดการความรู ้ที่มีอยูอ่ อกมา
2.3 จัดเวทีให้ครู มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมกัน เช่น ใช้เทคนิคการเล่าเรื่ อง (Storytelling) เป็ น
การดึงความรู ้แบบฝังลึกในแต่ละบุคคลออกมา และเพือ่ เป็ นการเผยแพร่ ผลการปฏิบตั ิงานที่ประสบความสําเร็ จ
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2.4 พัฒ นาบุ ค ลากรในสถานศึ ก ษาให้เ ป็ นบุ ค คลแห่ ง การเรี ยนรู ้ ทัน ต่ อ สถานการณ์ ก าร
เปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็ วของสังคมปั จจุ บนั ทั้งทางด้านการศึกษา เศรษฐกิ จ สังคม การเมื อง เพื่อการนําพา
สถานศึกษาไปสู่ เกณฑ์มาตรฐานเป็ นที่ยอมรับของสังคม
3. ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
3.1 การวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาการจัดการความรู ้ของครู ผูส้ อนในโรงเรี ยนพระยามนธาตุราช-ศรี
พิจิตร์ สํานักงานเขตบางบอน กรุ งเทพมหานคร เท่านั้น การวิจยั ครั้ งต่อไปจึงน่ าจะมีการศึกษาการจัดการความรู ้ของ
ครู ผสู ้ อนในระดับสํานักงานเขต หรื อระดับกรุ งเทพมหานคร
3.2 ควรศึกษาสภาพและปั ญหาการนําวิธีการจัดการความรู ้ไปใช้ในการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานหรื อ
สถานศึกษา
3.3 ควรศึกษาปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู ้ของบุคลากรในหน่วยงานหรื อสถานศึกษา
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การตัดสิ นใจซื้อสลากกินแบ่ งรัฐบาลของประชาชน บริเวณสํ านักงานสลากกิน
แบ่ งรัฐบาล*
Decision to Buy Lottery of People at Government Lottery Office
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บทคัดย่อ
การวิจยั เรื่ องนี้มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาการตัดสิ นใจซื้ อสลากกินแบ่งรัฐบาลของประชาชน บริ เวณ
สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และเพื่อเปรี ยบเทียบการตัดสิ นใจซื้ อสลากกินแบ่งรัฐบาล ของประชาชน จําแนก
ตามปั จจัยส่ วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างคือ ประชาชนที่มาซื้ อสลากกินแบ่งรัฐบาล บริ เวณสํานักงานสลากกินแบ่ง
จํานวน 217 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ผลการวิจยั พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสิ นใจซื้ อสลากกินแบ่งรัฐบาล ในภาพรวม
คะแนนเฉลี่ยอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่าด้านที่อยูใ่ นระดับมาก คือ แรงจูงใจในการซื้ อ
ด้านที่ อยู่ในระดับปานกลาง คือ ความคาดหวัง และด้านที่อยู่ในระดับน้อยคือ สภาพเศรษฐกิ จของครอบครั ว
ผลการเปรี ยบเที ยบ การตัดสิ นใจซื้ อสลากกิ นแบ่ งรั ฐบาลของประชาชน จําแนกตามปั จจัยส่ วนบุ คคล พบว่า
ประชาชนที่มี รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อายุ และระดับการศึกษา ต่างกัน มีการตัดสิ นใจซื้ อสลากกินแบ่งรัฐบาล ใน
ภาพรวม ไม่ แตกต่ า งกัน อย่า งมี นัยสําคัญ ทางสถิ ติ เมื่ อพิจ ารณาเป็ นรายด้านพบว่ า ด้า นสภาพเศรษฐกิ จ ของ
ครอบครั ว ประชาชนมีการตัดสิ นใจซื้ อ แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 ตามลําดับ
และประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีการตัดสิ นใจซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล ด้านแรงจูงใจในการซื้ อ แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
Abstract
The purpose of this research were to study decision to buy lottery at Government Lottery Office and
to compare decision to buy lottery of people classified by personal factor. The 217 subjects in this study were
drawn from people who were buying lottery at Government Lottery Office. The questionnaire was used as a
research tool. Data was analyzed by using frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test and
Ftest.
The findings revealed that people had opinions about decision to buy lottery overall at middle level.
Considered aspect by aspect, it appeared that people had motive in buying at high level; had expectation at
*
**
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middle level; had bad family’s economy at low level. The average comparison results of decision of people to
buy lottery classified by personal factor were that: people who had different level, average income per month,
age and education level had not different decision in overall to buy lottery in significant difference level.
Considered aspect by aspect, it appeared that bad family’s economy made people had different decision in
significant difference level at 0.01 and 0.05 respectively. People who had different occupations had different
decision to buy lottery in aspect of motive in buying in significant difference level at 0.01.
ความนํา
ในประเทศไทยมีการเล่นหวยที่ถูกต้องตามกฎหมาย หรื อที่เรี ยกว่า หวย ก ข ตั้งแต่สมัยรั ชกาลที่ 3
ประชาชนมีความต้องการเล่นหวยมากกว่าจํานวนหวย ก ข ของรัฐที่จาํ หน่าย จนกระทัง่ ในปี พ.ศ. 2482 รัฐบาลได้
มีการออกสลากกิ นแบ่งรั ฐบาล หรื อ ล๊อตเตอรี่ แทนหวย ก ข ลอตเตอรี่ ถือกําเนิ ดขึ้นครั้ งแรก ในรั ชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 5 ที่ได้ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมรา
ชานุญาต ให้กรมทหารมหาดเล็ก ออกลอตเตอรี่ เป็ นครั้งแรก เนื่องในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา และ
ต่อมารัฐบาลได้ให้สาํ นักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลทําการจําหน่าย “หวยออนไลน์” เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2546
ปั จจุบนั โลกของเรากําลังเผชิ ญอยู่กับความเป็ นโลกาภิวฒั น์ท้ งั ทางการเมื อง เศรษฐกิ จ สังคม และ
เทคโนโลยีอย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดา้ นต่างๆ นั้นเป็ นไปในอัตราที่รวดเร็ ว โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ในยุคเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันกันสู ง แต่มีอีกทางเลือกหนึ่งที่ทาํ ให้คนในสังคมคิดว่ารํ่ารวยได้ คือ สลาก
กิ นแบ่ งรั ฐบาล หรื อเรี ยกตามภาษาชาวบ้านว่า ล๊อตเตอรี่ (lottery) ในปั จจุ บนั ยังคงได้รับความนิ ยมกันอย่าง
แพร่ หลาย โดยหากดูจากเศรษฐกิจที่ตกตํ่า แต่ในทางตรงกันข้ามการซื้ อสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็ นไปอย่างคึกคัก
สังเกตได้จากราคาสลากกินแบ่งรัฐบาลได้กาํ หนดไว้คู่ละ 80 บาทแต่ราคาในท้องตลาดบางแห่ งจําหน่ ายคู่ละ 90
ถึง100 บาท หรื อกรณีถา้ เป็ นเลขเด็ดเลขดังก็อาจจะมีราคาที่สูงขึ้นไปอีก เป็ นเรื่ องที่ผซู ้ ้ือและผูข้ ายตกลงกัน ซึ่งเป็ น
สิ่ งยืนยันได้วา่ สลากกินแบ่งรัฐบาลเป็ นความหวังในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบนั
ด้วยสภาวะเศรษฐกิจปั จจุบนั มีความนิ ยมจากผูซ้ ้ื อเป็ นจํานวนมาก สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ได้จดั พิมพ์สลากในแต่ละงวดออกออกจําหน่ายถึง 46 ล้านฉบับ และแบ่งเป็ นสลากกินแบ่งรัฐบาล 30 ล้านฉบับ
สลากบํารุ งการกุศล 16 ล้านฉบับ รวมทั้งมีการจัดระบบการจัดสรรสลากใหม่ท้ งั หมด อาทิ การจัดสรรสลากแก่
ตัว แทนจําหน่ าย การจัด สรรโดยผ่านบริ ษ ทั จัด จําหน่ าย การจัด สรรผ่านองค์กรการกุศ ลต่ างๆ เช่ นองค์การ
สงเคราะห์ทหารผ่านศึก หรื อกระทัง่ มูลนิ ธิโรงพยาบาลราชานุ กูล และ มูลนิ ธิสงเคราะห์ฟ้ื นฟูสมรรถภาพเด็ก
พิการบ้านปากเกร็ ด โดยสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ทาํ การออกรางวัลทุกวันที่ 1 และ 16 ของทุกเดือน รวม
24 งวดต่ อหนึ่ ง ปี การซื้ อสลากกิ น แบ่ ง รั ฐ บาลเป็ นเสี่ ยงการโชคที่ ถูก กฎหมาย หาซื้ อง่ า ย จึ งเป็ นที่ นิยมของ
ประชาชน เนื่ องจากสร้างความเชื่ อมัน่ ให้แก่ผูซ้ ้ื อ อย่างไรก็ตามลอตเตอรี่ มีขอ้ แตกต่างที่เด่นชัด 2 ประการ คือ
ประการแรก ท่านจะต้องมีเงินสดเท่านั้น จึงจะซื้ อลอตเตอรี่ ได้ หากไม่ถูกรางวัลก็ไม่ตอ้ งติดหนี้ สินเจ้ามือคนใด
ประการที่สอง กรณี ที่ท่านไม่ถูกรางวัล เงินที่ซ้ือลอตเตอรี่ น้ นั ก็ถือว่าช่วยบํารุ งชาติ โดยเงินนั้นก็กลับมาหมุนเวียน
ตอบแทนท่านและสังคม และยังสร้างรายได้จาํ นวนมากให้แก่รัฐบาล

649

วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปี ที่ 10 ฉบับที่ 2
โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

นับจากอดีตจนถึงปั จจุ บนั จะเห็ นราคาสลากสู งสุ ดในช่ วงปี พุทธศักราช 2551 ถึง 2552 ราคา
ท้องตลาดทัว่ ไปจําหน่ายคู่ละ100 ถึง 120 บาทถ้าเป็ นเลขเด็ดเลขดังก็อาจจะมีราคาที่สูงถึง 150 ถึง 200 บาทเลย
ที เดี ยว ทําให้ผูว้ ิจัยมองเห็ นถึ งปั ญหาของคนในสภาวะเศรษฐกิ จปั จจุ บนั ที่ มีความต้องการอยากจะรํ่ารวยด้วย
วิธีการซื้ อสลากกินแบ่งรัฐบาล จึงสนใจที่จะศึกษาถึงการตัดสิ นใจซื้ อสลากกกินแบ่งรัฐบาลของคนไทยว่ามีการ
เปลี่ยนแปลงมากหรื อน้อยเพียงใดขึ้นและอยูก่ บั สภาวะเศรษฐกิจหรื อไม่
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1.//เพื่อศึกษาการตัดสิ นใจซื้ อสลากกิ นแบ่งรั ฐบาลของประชาชน บริ เวณสํานักงานสลากกินแบ่ ง
รัฐบาล
2.//เพือ่ เปรี ยบเทียบการตัดสิ นใจซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล ของประชาชน จําแนกตามปั จจัยส่วนบุคคล
สมมติฐานของการวิจยั
การตัดสิ นใจซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของประชาชน จําแนกตามปั จจัยส่วนบุคคล แตกต่างกัน
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ประชาชนที่มาซื้ อสลากกินแบ่งรัฐบาล บริ เวณ สี่ แยกคอกวัว
ถนนราชดําเนิ น สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จํานวนประมาณวันละ 500 คน ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน
2552 เลือกเป็ นกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 217 คน ขนาดของกลุ่มตัวอย่างได้จากตารางกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ
Krejcie and Morgan (1970, p.608)
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามที่สร้างขึ้น โดยมีข้นั ตอนตามลําดับ ดังนี้
1. การศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2. การจัดทําโครงสร้ างของแบบสอบถาม ให้มีเนื้ อหาครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจยั ครั้งนี้
แบบสอบถามมี 2 ตอน คือ
2.1 ข้อ มู ลทั่ว ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แ ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ การศึ กษา
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพ จํานวน 6 ข้อ
2.2 การตัดสิ นใจซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล จํานวน 3 ด้าน คือ สภาพเศรษฐกิจของครอบครัว
แรงจูงใจในการซื้ อ ความคาดหวัง ลักษณะของแบบสอบถาม เป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ ของลิ
เคิร์ท (Likert) จํานวน 15 ข้อ
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยการขอความร่ วมมือจากกลุ่มตัวอย่าง
ประชาชนที่ซ้ือสลากกินแบ่งรัฐบาล บริ เวณสี่ แยกคอกวัว โดยนําแบบสอบถามไปแจกให้กลุ่มตัวอย่างตอบข้อมูล
จํานวน 217 ฉบับ ในช่วงวันที่ 1 – 25 ธันวาคม 2552 ช่วงเวลา 10.00 – 18.00 แล้วขอคืนด้วยตัวเอง ได้รับ
แบบสอบถามคืนมาจํานวน 217 ชุด คิดเป็ นร้อยละ 100.00
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การวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถาม จะนํามาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ทุกชุดและนํามาลง
รหัส ประมวลผลข้อมูล โดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test F-test
และ LSD ดังนี้
1. วิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไป โดยใช้ความถี่และร้อยละ
2. วิเคราะห์การตัดสิ นใจซื้ อสลากกินแบ่งรัฐบาลของประชาชน บริ เวณสํานักงานสลากกินแบ่ง
รัฐบาล จําแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล โดยใช้ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
3. เปรี ย บเที ย บค่าเฉลี่ ย ( X ) ของคะแนนการตัด สิ น ใจซื้ อ สลากกิ นแบ่ งรั ฐบาลของประชาชน
จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล โดยใช้ t-test และ F-test
4. เปรี ยบเทียบพหุคูณ เพือ่ ทดสอบค่าเฉลี่ย ( X ) ของคะแนนการตัดสิ นใจซื้อสลาก กินแบ่งรัฐบาล
ของประชาชน จําแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยวิธีของ Least Significant
Difference (LSD)
สรุปผลการวิจยั
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลการตัดสิ นใจซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของประชาชน บริ เวณสํานักงานสลากกิน
แบ่งรัฐบาล สามารถสรุ ปได้ ดังนี้
1. ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้ อยละ 58.06 อายุต่ าํ กว่า 30 ปี ร้ อยละ 37.33
รองลงมาอายุ 30 - 40 ปี ร้อยละ 29.03 สถานภาพ โสด ร้อยละ 46.08 รองลงมาสถานภาพสมรส ร้อยละ 42.40
ระดับการศึกษาตํ่ากว่าปริ ญญาตรี ร้ อยละ 47.93 รองลงมาปริ ญญาตรี ร้ อยละ 45.62 รายได้เฉลี่ ย ต่อเดื อน
10,000 – 20,000 บาท ร้อยละ 47.93 รองลงมาน้อยกว่า 10,000 บาท ร้อยละ 23.50 อาชีพ ประกอบธุรกิจส่ วนตัว
ร้อยละ 35.04 รองลงมา พนักงานบริ ษทั เอกชน/รับจ้าง ร้อยละ 29.03
2. การตัดสิ นใจซื้อสลากกินแบ่ งรัฐบาลของประชาชน บริเวณสํานักงานสลากกินแบ่ งรัฐบาล
ประชาชนมี ความคิดเห็ นเกี่ ยวกับการตัด สิ นใจซื้ อสลากกิ นแบ่งรั ฐบาลของประชาชน บริ เวณ
สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับปานกลาง ( X = 3.12) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน ดังนี้
สภาพเศรษฐกิจของครอบครัว
ประชาชน มี ความคิดเห็ นเกี่ ยวกับการตัดสิ นใจซื้ อสลากกินแบ่งรั ฐบาลของประชาชน บริ เวณ
สํานักงานสลากกิ นแบ่งรั ฐบาล ในภาพรวม อยู่ในระดับน้อย ( X = 2.37) เมื่ อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า
ประชาชนมีความคิดเห็นเกี่ ยวกับการตัดสิ นใจซื้ อสลากกินแบ่งรั ฐบาล อยู่ในระดับน้อยทุกข้อ โดยมีค่าเฉลี่ ย
ตามลําดับ คือ ซื้ อสลากกินแบ่งรัฐบาลเพราะใช้เงินทุนน้อย ( X = 2.47 ) ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเพราะต้องการ
รวยทางลัด ( X = 2.43) บุคคลในครอบครัวมีอิทธิ พลในการตัดสิ นใจซื้ อสลากกินแบ่งรัฐบาล ( X = 2.37) ซื้ อ
สลากกินแบ่งรัฐบาลเพราะรายได้ไม่พอต่อค่าใช้จ่าย ( X = 2.31) และซื้ อสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อยกระดับฐานะ
ทางครอบครัว ( X = 2.28)
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แรงจูงใจในการซื้อ
ประชาชน มี ความคิดเห็ นเกี่ ยวกับการตัดสิ นใจซื้ อสลากกิ นแบ่งรั ฐบาลของประชาชน บริ เวณ
สํานักงานสลากกิ นแบ่ งรั ฐบาล ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.67) เมื่ อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า
ประชาชน มีความคิดเห็นเกี่ ยวกับการตัดสิ นใจซื้ อสลากกินแบ่งรั ฐบาล อยู่ในระดับมาก จํานวน 4 ข้อ โดยมี
ค่าเฉลี่ยตามลําดับ คือ เนื่องในโอกาสพิเศษต่าง ๆ เช่น วันเกิด หรื อวันสําคัญต่าง ๆ ( X = 3.90) ซื้ อฉลากกินแบ่ง
รั ฐบาลเพราะมี เลขตามความต้องการ ( X = 3.88) ซื้ อฉลากกิ นแบ่ งรั ฐบาลเพราะต้องการช่ วยคนขายที่ ด้อย
โอกาส ( X = 3.59) ซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลตามคําทํานายว่าให้เสี่ ยงโชค ( X = 3.56) และอยูใ่ นระดับปานกลาง
จํานวน 1 ข้อ คือ ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเพราะหาซื้อได้ง่าย ( X = 3.41)
ความคาดหวัง
ประชาชน มี ความคิดเห็ นเกี่ ยวกับการตัดสิ นใจซื้ อสลากกิ นแบ่งรั ฐบาลของประชาชน บริ เวณ
สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ในภาพรวม อยูใ่ นระดับปานกลาง ( X = 3.31) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า
ประชาชน มีความคิดเห็นเกี่ ยวกับการตัดสิ นใจซื้ อสลากกินแบ่งรั ฐบาล อยู่ในระดับมาก จํานวน 2 ข้อ โดยมี
ค่าเฉลี่ยตามลําดับ คือ มีความหวังที่จะถูกรางวัลใหญ่ ( X = 3.75) ชอบการเสี่ ยงโชค ( X = 3.61) และอยู่ใน
ระดับปานกลาง จํานวน 3 ข้อ โดยมีค่าเฉลี่ยตามลําดับ คือ มีความมัน่ ใจในการซื้ อทุกครั้ง ( X = 3.19) การซื้ อ
สลากกินแบ่งรัฐบาลทําให้รวยเร็ ว ( X = 3.09) หวังว่าจะทําให้เศรษฐกิจภายในครอบครัวดีข้ นึ ( X = 2.92)
3. การเปรีย บเทียบค่ าเฉลีย่ ของคะแนนการตัดสิ นใจซื้ อสลากกินแบ่ งรัฐบาลของประชาชน จําแนก
ตามปัจจัยส่ วนบุคคล
ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนการตัดสิ นใจซื้ อสลากกินแบ่งรัฐบาล ของประชาชน พบว่า
ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นในภาพรวม และพิจารณาเป็ นรายด้าน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติ
ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนการตัดสิ นใจซื้ อสลากกินแบ่งรัฐบาล ของประชาชน พบว่า
ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นในภาพรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ด้าน พบว่า ด้านสภาพเศรษฐกิจของครอบครัว ประชาชนมีความคิดเห็น แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนการตัดสิ นใจซื้ อสลากกินแบ่งรัฐบาล ของประชาชน พบว่า
ประชาชนที่มีสถานภาพสมรสต่างกัน มีความคิดเห็นในภาพรวม และ พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนการตัดสิ นใจซื้ อสลากกินแบ่งรัฐบาล ของประชาชน พบว่า
ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็ นในภาพรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่ อ
พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านสภาพเศรษฐกิจของครอบครัว ประชาชนมีความคิดเห็น แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนการตัดสิ นใจซื้ อสลากกินแบ่งรัฐบาล ของประชาชน พบว่า
ประชาชนที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นในภาพรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ เมื่อ
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พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านสภาพเศรษฐกิจของครอบครัว ประชาชนมีความคิดเห็น แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนการตัดสิ นใจซื้ อสลากกินแบ่งรัฐบาล ของประชาชน พบว่า
ประชาชนที่มีอาชี พต่างกัน มีความคิดเห็นในภาพรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็ น
รายด้าน พบว่า ด้านแรงจูงใจในการซื้ อ ประชาชนมีความคิดเห็น แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01
อภิปรายผล
การวิจยั เรื่ อง การตัดสิ นใจซื้ อสลากกิ นแบ่ งรั ฐบาลของประชาชน บริ เวณสํานักงานสลากกิ นแบ่ง
รั ฐบาลได้ขอ้ มู ลเกี่ ยวกับการตัดสิ นใจของประชาชน จําแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพ ควรนํามาอภิปราย ดังนี้
1. ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 58.06
อายุต่าํ กว่า 30 ปี ร้อยละ 37.33 สถานภาพ โสด ร้อยละ 46.08 ระดับการศึกษา ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี ร้อยละ 47.93
รายได้เฉลี่ย ต่อเดือน 10,000 – 20,000 บาท ร้อยละ 47.93 อาชีพ ค้าขาย/ธุ รกิจส่ วนตัว ร้อยละ 35.04 ซึ่ งมีค่า
สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ สิ นีนาฎ ธรรมณี (2547) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อการซื้อหวยบนดินของประชาชน
ในอําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ผูซ้ ้ื อหวยบนดินส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุต่าํ กว่า 30 ปี มีอาชีพ
เป็ นพนักงานบริ ษทั และประกอบธุ รกิ จส่ วนตัว มี ระดับการศึกษาตํ่ากว่าปริ ญญาตรี และมีรายได้เฉลี่ ยไม่เกิ น
10,000 บาทต่อเดือน
2. การตัดสิ นใจซื้ อสลากกินแบ่งรัฐบาลของประชาชน บริ เวณสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พบว่า
ประชาชน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสิ นใจซื้ อสลากกินแบ่งรัฐบาลของประชาชน โดยภาพรวม อยู่ในระดับ
ปานกลาง ( X = 3.12) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสิ นใจซื้ อสลาก
กิ นแบ่ งรั ฐบาล อยู่ในระดับมาก จํานวน 1 ด้าน คือ แรงจู งใจในการซื้ อ ( X = 3.67) อยู่ในระดับปานกลาง
จํานวน 1 ด้าน คือ ความคาดหวัง ( X = 3.31) และอยู่ในระดับน้อย จํานวน 1 ด้าน คื อ สภาพเศรษฐกิ จของ
ครอบครั ว ( X = 2.37) มีค่าสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ อํานาจ คุณกรธรรมนพ (2550) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่ มี
อิทธิ พลต่อแนวโน้มพฤติ กรรมการซื้ อสลากพิเศษแบบ เลขท้าย 2 ตัว 3 ตัว (หวยบนดิ น) ของผูบ้ ริ โภค ในเขต
กรุ งเทพมหานคร พบว่า ความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วย แรงจูงใจในการซื้ อสลากพิเศษแบบเลขท้าย 2
ตัว 3 ตัว ของผูบ้ ริ โภค โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และแตกต่างกันอย่างมี นัย สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
รางวัลที่ได้รับจากการเสี่ ยงโชค มีรางวัลพิเศษ และเป็ นการลงทุนที่คุม้ ค่า
3. ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนการตัดสิ นใจซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของประชาชน พบว่า
ประชาชนที่มีเพศ สถานภาพสมรส ต่างกัน มีความคิดเห็นในภาพรวม และพิจารณาเป็ นรายด้าน ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนการตัดสิ นใจซื้ อสลากกินแบ่งรัฐบาลของประชาชน พบว่า
ประชาชน ที่มีอายุ และระดับการศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็นในภาพรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
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สถิติ เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านสภาพเศรษฐกิจของครอบครัว แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนการตัดสิ นใจซื้ อสลากกินแบ่งรัฐบาลของประชาชน พบว่า
ประชาชน ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่างกัน มีความคิดเห็นในภาพรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านสภาพเศรษฐกิจของครอบครัว แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01
ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนการตัดสิ นใจซื้ อสลากกินแบ่งรัฐบาลของประชาชน พบว่า
ประชาชน ที่มีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นในภาพรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็ น
รายด้าน พบว่า ด้านแรงจูงใจในการซื้อ แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ซึ่ งมี ค่าสอดคล้องกับ ผลการวิจัยของ ชญานิ ษฐ์ เมธาธนโชติ (2556) ศึกษาเรื่ อง ทัศนคติของ
ประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีต่อสลากอัตโนมัติ 2 ตัว และ 3 ตัวของสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พบว่า
ทัศนคติประชาชนต่อสลากอัตโนมัติ 2 ตัว และ 3 ตัว ของสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยรวมอยูใ่ นระดับปาน
กลาง ประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือนต่างกัน แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ
ประชาชนที่มีอาชี พต่างกัน มีทศั นคติ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ความตั้งใจในการซื้ อ
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ อาจารี ภู่สูงเนือน (2548) ศึกษา
เรื่ อง การศึกษาค่าคาดหวังของผลตอบแทนและปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อสลากกินแบ่งรัฐบาล และสลาก
พิเศษแบบเลขท้าย 3 ตัว 2 ตัว กรณี ศึกษาประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย พบว่า เพศ อายุ รายได้ของ
ครอบครั วต่อเดื อน ความเชื่ อ ความหวัง และความพึงพอใจ แรงจูงใจ มีผลต่อพฤติ กรรมการซื้ อสลากกินแบ่ง
รัฐบาล อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 ซึ่ งความพึงพอใจและแรงจูงใจมีผลต่อการซื้ อสลากกิน
แบ่ ง รั ฐ บาลมากที่ สุ ด ปั จ จัย หลัก ที่ มี ผ ลต่ อ การซื้ อ สลากกิ น แบ่ ง รั ฐ บาลของประชาชนส่ ว นใหญ่ ซื้ อ เพราะ
ความชอบส่ วนตัว และชอบเสี่ ยงโชค ไม่เลือกโอกาสสําคัญและช่ วงเวลาการซื้ อ สลากกินแบ่งรั ฐบาลแม้เป็ น
สิ นค้าที่ถูกต้องตามกฎหมาย แต่ถา้ มองอีกด้านหนึ่งอาจเรี ยกได้ว่าเป็ นการพนันในรู ปแบบหนึ่ง ดังนั้น รัฐควรจะมี
การจัด การการขายสลากกิ น แบ่ งรั ฐบาลให้อยู่ในความชอบธรรม ไม่ ล้ าํ เส้น ทางศี ล ธรรมของสั งคม มี ค วาม
เหมาะสมและเป็ นธรรมแก่ฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างทัว่ ถึง และควรควบคุมราคาของสลากกินแบ่งรัฐบาล
ข้ อเสนอแนะ
จากผลการวิ จัยเรื่ อง การตัด สิ นใจซื้ อสลากกิ น แบ่ ง รั ฐ บาลของประชาชนพบว่า ประชาชนมี การ
ตัดสิ นใจซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล ในด้านสภาพเศรษฐกิจของครอบครัว และแรงจูงใจในการซื้อ แตกต่างกันอย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิติ ผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะ ดังนี้
สภาพเศรษฐกิจของครอบครัว
บุคคลในครอบครัวซึ่ งเป็ นผูม้ ีอิทธิ พลในการตัดสิ นใจซื้ อสลากกินแบ่งรัฐบาล จึงควรให้ขอ้ คิด และ
มองว่าการลงทุนซื้ อสลากกินแบ่งรัฐบาลนั้น ผลตอบแทนที่ได้รับนั้นคุม้ ค่าหรื อไม่ และผลเสี ยหรื อผลกระทบที่
ตามมาเป็ นอย่างไร เนื่องจากบางคนซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลเพราะเกิดความขัดสนทางการเงิน อยากให้ครอบครัว
มี ความเป็ นอยู่ที่ดีข้ ึน และไม่ควรซื้ อฉลากกิ นแบ่งรั ฐบาลเพราะต้องการรวยทางลัด เพราะว่าใช้เงิ นทุนน้อย
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ดังนั้นเพื่อช่วยลดปั ญหาต่าง ๆ ที่ตามมา เช่น ปั ญหาทางการเงิน ปั ญหาทางครอบครัว และปั ญหาทางสังคม ผูซ้ ้ื อ
ควรหลีกเลี่ยงการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล
แรงจูงใจในการซื้อ
สําหรับผูท้ ี่ชื่นชอบการเสี่ ยงโชค ชอบความสนุกสนาน ตื่นเต้นเร้าใจ ชอบซื้ อสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็ น
ชีวิตจิตใจ หรื อมีความเชื่อในเรื่ องดวงหรื อคําทํานายก็ซ้ื อได้แต่ไม่ควรซื้อมากจนเกินไป โดยหวังว่าจะมีโอกาสถูก
รางวัลใหญ่ และบางคนซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเพราะต้องการช่วยเหลือคนพิการ หรื อคนด้อยโอกาส
ความคาดหวัง
ไม่ควรที่จะมัน่ ใจว่าทุกครั้งที่ซ้ื อสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้วจะถูกรางวัล หรื อซื้ อสลากกินแบ่งรัฐบาล
แล้วจะทําให้รวยเร็ วขึ้น หรื อทําให้เศรษฐกิจภายในครอบครัวดีข้ ึน ไม่ควรหมกมุ่นอยูก่ บั การเสี่ ยงโชคเพื่อหวัง
ผลกําไรจากการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลมากจนเกินไป
ข้ อเสนอแนะเพื่อการศึกษาครั้งต่ อไป
ในการวิจยั ครั้ งนี้ มุ่งศึกษาถึงความคาดหวังในการเลือกซื้ อสลากกินแบ่งรัฐบาล ของประชาชน และ
ควรศึกษาถึงพฤติกรรมการซื้ อของประชาชน และผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากการซื้ อสลากกินแบ่งรัฐบาล
ตามความคิดของประชาชน เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลที่ชดั เจน และสมบูรณ์มากขึ้น
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ความคิดเห็นเกีย่ วกับบรรยากาศในองค์ การทีม่ ีผลต่ อประสิ ทธิภาพการทํางานของ
พนักงาน บริษัท พีทที ี ไอซีที โซลูชั่นส์ จํากัด*
Opinion on Organizational Environment Affecting Efficiency of Workers’
Performance in PTT ICT Solution Co.,Ltd
นายนพรัตน์ พงศ์ฐากูร**
Mr. Noparat Phongthakun
บทคัดย่อ
การวิ จัย เรื่ องนี้ มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับบรรยากาศในองค์ก ารที่ มี ผ ลต่ อ
ประสิ ทธิ ภาพการทํางานของพนักงานบริ ษทั พีทีที ไอซี ที โซลูชนั่ ส์ จํากัด และเพื่อเปรี ยบเทียบความคิดเห็น
เกี่ยวกับบรรยากาศในองค์การ ที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการทํางานของพนักงาน จําแนกตามสถานภาพส่ วนบุคคล
กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 132 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ความถี่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ผลการวิจยั พบว่า พนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศในองค์การ ที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการ
ทํา งาน ในภาพรวมคะแนนเฉลี่ ย อยู่ในระดับมาก เมื่ อ พิจ ารณาเป็ นรายด้าน พบว่ า อยู่ใ นระดับ มากทุ ก ด้า น
เรี ยงลําดับจากค่ามากที่สุด 3 อันดับคือ ความอบอุ่น มาตรฐานงาน และความเป็ นหนึ่งเดียวในองค์การ ผลการ
เปรี ยบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศในองค์การ ที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการทํางานของพนักงานจําแนก
ตามสถานภาพส่ ว นบุคคล พบว่า พนักงานที่ มีสายงานที่ ป ฏิ บตั ิ ต่ างกัน มี ค วามคิ ดเห็ นเกี่ ย วกับ บรรยากาศใน
องค์การ ที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการทํางาน ในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านความเสี่ ยงของงาน พนักงานที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกัน
อย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 ด้านความอบอุ่น พนักงานที่มีสายงานที่ปฏิ บตั ิ ต่างกัน มีความคิดเห็ น
โดยรวมแตกต่ างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ด้านการสนับสนุ น พนักงานที่ มีเพศและสายงานที่
ปฏิ บ ัติ ต่ างกัน มี ความคิ ด เห็ น โดยรวมแตกต่ างกันอย่างมี นัย สําคัญทางสถิ ติ ที่ร ะดับ 0.05 ด้า นมาตรฐานงาน
พนักงานที่มีเพศและรายได้เฉลี่ยต่อเดื อนต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01และด้านความเป็ นหนึ่ งเดี ยวในองค์การ พนักงานที่มีสายงานที่ปฏิบตั ิต่างกันมีความคิดเห็น โดยรวม
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
Abstract
The objectives of this research were to study opinions on organizational environment affecting the
efficiency of workers’ performance in PTT ICT Solution Co.,Ltd and to compares opinions of workers based on
*
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personal status. The sample included 132 workers. The research tool employed was questionnaire. Data was
analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, and analysis of variance.
The research findings revealed that the mean score of overall opinions given by workers toward
the organizational environment affecting the efficiency of performance was at high level. Considered in term of
aspects, every aspect was at high level, arranged in descending order as following: warmth, standard of work,
and unity. The comparison of opinions based on personal status showed that workers in different department
had difference in overall opinions on organizational environment at 0.05 statistically significant level.
Comparing in aspects, on standard of work aspect, workers in different sex and monthly income had difference
in overall opinions at the same level of 0.01. On warmth, support, and unity aspect, workers in different
department had difference in overall opinions at 0.05 levels. On support aspect, workers in different sex had
difference in overall opinions at 0.01 level.
ความนํา
ปั จจุบนั โลกได้วิวฒั นาการก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ ว องค์การที่ทาํ ธุรกิจเต็มไปด้วยการแข่งขันและมี
การเจริ ญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ภาวะเศรษฐกิจจะถดถอยไปบ้าง องค์การส่ วนใหญ่ก็ยงั ให้
ความสําคัญต่อการพัฒนาและปรับตัวในด้านต่างๆ เพื่อทําให้องค์การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปั จจัยที่สาํ คัญและทํา
ให้องค์การบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมาย คือ เงิน วัตถุดิบ เครื่ องจักร บุคลากร และการบริ หารจัดการ ดังนั้น
องค์การจึงต้องทําให้บุคลากรต้องการที่จะทํางานในองค์การนั้น
บรรยากาศองค์การ เป็ นองค์ประกอบหนึ่งที่ผบู ้ ริ หารควรจัดการ โดยคํานึ งถึงสภาพแวดล้อม
ขององค์การซึ่ งส่ งผลต่ อบุคลากรในองค์การ ทั้งทางตรงและทางอ้อม และมีอิทธิ พลต่อการจูงใจตลอดจนการ
ปฏิบตั ิในองค์การ และ เป็ นตัวแปรที่สาํ คัญในการศึกษาบรรยากาศในองค์การของพนักงาน เป็ นสิ่ งที่เชื่อมโยง
ระหว่างลักษณะที่มองเห็นได้ขององค์การ เช่น โครงสร้างกฎเกณฑ์ แบบความเป็ นผูน้ าํ และขวัญกับพฤติกรรม
ของผูป้ ฏิบตั ิงาน เป็ นต้น นอกจากบรรยากาศองค์การจะมีส่วนในการกําหนดพฤติกรรมของผูป้ ฏิบตั ิงานใน
องค์การแล้ว บรรยากาศองค์การยังมีส่วนในการวางรู ปแบบความคาดหวัง ของสมาชิ กในองค์การ องค์ประกอบ
ต่าง ๆ ขององค์การจะช่วยกระตุน้ ให้มีทศั นคติที่ดีต่อองค์การและความพอใจที่จะอยู่ในองค์การ ดังนั้นหาก
ต้องการปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงหรื อพัฒนาองค์การแล้ว สิ่ งที่นกั พัฒนาองค์การจะต้องพิจารณาเปลี่ยนแปลงก่อนอื่น
คือ บรรยากาศองค์การ เพราะบรรยากาศองค์การได้รับการสั่งสมมาจากความเป็ นมาของวัฒนธรรมและกลยุทธ์
ขององค์การตั้งแต่อดีต หากองค์การใดคํานึงถึงความสําคัญในเรื่ องนี้ แล้วนํามาประยุกต์ใช้กบั การบริ หารจัดการ
ที่มีการปรับเปลี่ยนให้ทนั ยุคทันสมัยแบบผสมผสานกลมกลืนตลอดเวลา ก็จะทําให้องค์การนั้นมีความยืดหยุน่ ทํา
ให้เกิดผลดีต่อผูป้ ฏิบตั ิงานกับผูบ้ ริ หารที่ทาํ งานร่ วมกัน โดยต่างฝ่ ายต่างรู ้ถึงความต้องการ และความพึงพอใจต่อ
กัน บรรยากาศองค์การจึงเป็ นปั จจัยที่มีความสําคัญและมีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการทํางานของพนักงาน เพราะ
บรรยากาศในองค์การนั้นส่ งผลต่อสุ ขภาพทั้งทางกายและใจของพนักงาน โดยสิ่ งแวดล้อมในที่ ทาํ งานของ
พนักงานในองค์การมีผลต่อการปฏิบตั ิงานขององค์การและกําหนดพฤติกรรมของผูป้ ฏิบตั ิงานในองค์การและเป็ น
ตัวกําหนดการบรรลุเป้าหมายขององค์การนั้น
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จากความสําคัญ ของบรรยากาศในองค์การ ข้างต้น ทําให้ผูศ้ ึกษามีความสนใจที่จะศึกษาถึ งความ
คิ ด เห็ น เกี่ ยวกับ บรรยากาศในองค์ก ารที่ มี ผ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการทํา งานของพนัก งานบริ ษ ัท พี ที ที ไอซี ที
โซลูชนั่ ส์ จํากัด เพื่อจะได้นาํ ข้อมูลจากการค้นคว้าครั้ งนี้ มาใช้เป็ นแนวทางในการปรั บปรุ งพัฒนา ป้ องกันและ
แก้ไขปั ญหาภายในองค์การได้อย่างมีประสิ ทธิภาพในด้านการบริ หารทรัพยากรบุคคลขององค์การ
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศในองค์การ ที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการทํางานของ
พนักงานบริ ษทั พีทีที ไอซีที โซลูชนั่ ส์ จํากัด
2. เพื่อเปรี ย บเที ย บความคิ ด เห็ นเกี่ ยวกับ บรรยากาศในองค์การ ที่ มีผลต่ อประสิ ทธิ ภ าพการ
ทํางานของพนักงาน จําแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล
สมมติฐานของการวิจยั
ความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศในองค์การที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการทํางานของพนักงานจําแนก
ตามสถานภาพส่ วนบุคคล แตกต่างกัน
ขอบเขตของการวิจยั
1. ขอบเขตด้านประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ พนักงานบริ ษทั พีทีที ไอซีที โซลูชนั่ ส์ จํากัด จํานวนประมาณ 200
คน เลือกเป็ นกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตารางกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie และ Morgan (1970, p.608) ได้
กลุ่มตัวอย่างจํานวน 132 คน
2. ขอบเขตด้านเนื้อหา
2.1 ตัวแปรอิสระ (Independent variable) แบ่งออกเป็ น สถานภาพส่ วนบุคคลของพนักงาน
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนและประสบการณ์ในการทํางาน
2.2 ตัวแปรตาม (Dependent variable) ได้แก่ ความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศในองค์การ ที่มีผล
ต่อประสิ ทธิ ภาพการทํางานแบ่งออกเป็ น 9 ด้านได้แก่ โครงสร้ างองค์การ ความรั บผิดชอบ การให้รางวัล
ความเสี่ ยงของงาน ความอบอุ่น การสนับสนุน มาตรฐานงาน ความเป็ นหนึ่งเดียวในองค์การ ความขัดแย้ง
การรวบรวมข้ อมูล
การรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยการขอความร่ วมมือจาก กลุ่มตัวอย่าง
ที่ เป็ นพนักงานบริ ษทั พีทีที ไอซี ที โซลู ชั่นส์ จํากัด โดยนําแบบสอบถามไปแจกให้กลุ่ มตัวอย่างกรอกข้อมู ล
จํานวน 132 ฉบับ ด้วยวิธีสะดวก (convenience sampling) โดยเก็บแบบสอบถามในช่วงวันที่ 1 – 31 สิ งหาคม
2553 แล้วขอรับคืนด้วยตนเอง ได้รับแบบสอบถามคืนมานวน 132 ฉบับ คิดเป็ นร้อยละ 100.00
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การวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถาม จะนํามาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ทุกชุด และนํามาลง
รหัส ประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป หาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test, F-test
และ LSD ดังนี้
1. วิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามโดยใช้ความถี่และค่าร้อยละ (percentage)
2. วิ เ คราะห์ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ บรรยากาศในองค์ก ารที่ มี ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการทํา งานของ
พนักงาน โดยใช้ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
3. เปรี ยบเทียบค่าวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ( ) ของคะแนนความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศในองค์การที่มี
ผลต่อประสิ ทธิภาพการทํางานของพนักงาน จําแนกตามสถานภาพส่ วนบุคคล โดยใช้ t-test และ F-test
4. เปรี ยบเทียบรายคู่ เพื่อทดสอบค่าเฉลี่ย ( ) ของคะแนนความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศในองค์การ
ที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการทํางานของพนักงาน จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน โดยใช้ Least Significant
Difference (LSD)
สรุปผลการวิจยั
1. ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศชายร้อยละ 53.79 อายุ 26 - 30 ปี ร้อยละ 50.76 รองลงมาอายุ
20 - 25 ปี ร้อยละ 20.45 ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี ร้อยละ 62.88 รองลงมาสู งกว่าปริ ญญาตรี ร้อยละ 29.55
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 30,000 บาท ร้อยละ 45.45 รองลงมา 20,001- 30,000 บาท ร้อยละ 28.79
ประสบการณ์ในการทํางานด้านไอที มากกว่า 4 ปี ร้อยละ 43.94 รองลงมา 3 – 4 ปี ร้อยละ 25.76 สายงานที่ปฏิบตั ิ
ฝ่ ายอื่น ๆ ร้อยละ 40.91 รองลงมา ฝ่ ายบํารุ งรักษา ร้อยละ 31.82
2. การวิเคราะห์ ความคิดเห็นเกี่ย วกับบรรยากาศในองค์ การที่มีผ ลต่ อประสิ ทธิภ าพการทํางานของ
พนักงาน บริษทั พีทที ี ไอซีที โซลูชั่นส์ จํากัด
พนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศในองค์การ ที่มีผลต่อประสิ ทธิภาพการทํางาน ในภาพรวม
อยูใ่ นระดับมาก ( = 4.24) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน ดังนี้
โครงสร้ างองค์ การ พนักงานมีความคิดเห็น โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.97) เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับมาก ( = 3.78 – 4.18) ทุกรายการ คือ
1. องค์การควรมีโครงสร้างการบริ หารงานที่แสดงขอบข่ายบทบาทและหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน
2. องค์การควรมีความยืดหยุน่ ในการปฏิบตั ิตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ เมื่อมีความจําเป็ น
3. องค์การควรมีระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการปฏิบตั ิของพนักงานที่มีความเหมาะสม
4. องค์การควรมีระบบการตรวจสอบการปฏิบตั ิงานทั้งอย่างเป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ
ซึ่ งมีค่าสอดคล้องกับพนักงานเพศชาย และเพศหญิง อายุ 20 – 25 ปี 26 – 30 ปี และ 31 - 35 ปี ทุก
ระดับการศึกษา ทุกกลุ่มรายได้เฉลี่ ยต่ อเดื อน ทุกกลุ่มประสบการณ์ ในการทํางานด้านไอที ทุกกลุ่มสายงานที่
ปฏิบตั ิ

659

วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปี ที่ 10 ฉบับที่ 2
โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ความรับผิดชอบ พนักงานมีความคิดเห็น โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( = 4.22) เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับมาก ( = 4.14 – 4.29) ทุกรายการ คือ
1. หัวหน้างานควรมอบหมายงานในปริ มาณที่เหมาะสมกับเวลางานของพนักงาน
2. หัวหน้างานควรมอบหมายงานให้ตรงตามความรู ้ ความสามารถของพนักงาน
3. หัวหน้างานควรให้พนักงานมีอิสระในการตัดสินใจภายใต้งานที่ได้รับมอบหมาย
ซึ่ งมีค่าสอดคล้องกับพนักงานเพศชาย และเพศหญิง อายุ 20 – 25 ปี 26 – 30 ปี และมากกว่า 35 ปี
ระดับการศึกษา ปริ ญญาตรี และสู งกว่าปริ ญญาตรี ทุกกลุ่มรายได้เฉลี่ยต่อเดื อน ทุกกลุ่มประสบการณ์ในการ
ทํางานด้านไอที ทุกกลุ่มสายงานที่ปฏิบตั ิ
การให้ รางวัล พนักงานมีความคิดเห็น โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( = 4.22) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่า อยูใ่ นระดับมาก ( = 4.11 – 4.42) ทุกรายการ คือ
1. หัวหน้างานควรพิจารณาความดีความชอบพนักงานอย่างยุติธรรม
2. หัวหน้างานควรพิจารณาความดีความชอบพนักงานจากผลงานเป็ นสําคัญ
3. องค์การควรจัดสรรค่าตอบแทน สวัสดิ การ และกําหนดหลักการเลื่อนตําแหน่ งงานตามความ
ต้องการของพนักงาน
ซึ่ งมีค่าสอดคล้องกับพนักงานเพศชาย และเพศหญิง อายุ 20 – 25 ปี 26 – 30 ปี และมากกว่า 35 ปี
ระดับการศึกษา ปริ ญญาตรี รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ตํ่ากว่า 10,000 บาท 10,000 – 20,000 บาท และ 20,001 – 30,000
บาท ทุกกลุ่มประสบการณ์ในการทํางานด้านไอที สายงานที่ปฏิบตั ิ ฝ่ ายบํารุ งรักษา และฝ่ ายทําโครงการ
ความเสี่ ยงของงาน พนักงานมีความคิดเห็น โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( = 4.19) เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับมาก ( = 3.84 – 4.44 ) ทุกรายการ คือ
1. องค์การควรให้ความมัน่ คงในการทํางานแก่พนักงาน
2. องค์การควรเปิ ดโอกาสให้พนักงานแสดงออกริ เริ่ มทําสิ่ งใหม่
3. องค์การควรให้ความไว้วางใจพนักงานทํางานใหม่ๆหรื อชิ้นงานสําคัญๆ
ซึ่งมีคา่ สอดคล้องกับพนักงานเพศชาย อายุ 20 – 25 ปี และ 26 – 30 ปี ระดับการศึกษา ปริ ญญาตรี และ
สู งกว่าปริ ญญาตรี รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ตํ่ากว่า 10,000 บาท 10,000 – 20,000 บาท และ 20,001 – 30,000 บาท
ประสบการณ์ในการทํางานด้านไอที ตํ่ากว่า 1 ปี และ 1 – 2 ปี สายงานที่ปฏิบตั ิ ฝ่ ายบํารุ งรักษา และฝ่ ายอื่น ๆ
ความอบอุ่น พนักงานมีความคิดเห็น โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( = 4.46) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่า อยูใ่ นระดับมากที่สุด ( = 4.54 – 4.55) จํานวน 2 รายการ คือ
1. หัวหน้าและเพื่อนร่ วมงานควรให้ความช่วยเหลือกันในการทํางาน
2. หัวหน้าและเพื่อนร่ วมงานควรมีความสามัคคีกลมเกลียวกัน
ซึ่ งมี ค่าสอดคล้องกับพนักงานเพศชาย และเพศหญิ ง อายุ 20 – 25 ปี และ 31 - 35 ปี ทุกระดับ
การศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 30,000 บาท ประสบการณ์ในการทํางานด้านไอที 3 – 4 ปี และมากกว่า 4
ปี
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การสนับสนุน พนักงานมีความคิดเห็น โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( = 4.27) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่า อยูใ่ นระดับมาก ( = 4.17 – 4.46) ทุกรายการ คือ
1. หัวหน้างานควรให้การสนับสนุนพนักงานด้านการฝึ กอบรม พัฒนาความรู ้ ความสามารถ
2. องค์การควรมีวสั ดุ อุปกรณ์เหมาะสมและเพียงพอแก่การปฏิบตั ิงาน
3. องค์การควรมีสถานที่ปฏิบตั ิงานเพียงพอ และเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
4. หัวหน้าและเพื่อนร่ วมงานควรสนับสนุนการเลื่อนตําแหน่งงานซึ่งกันและกัน
ซึ่ งมีค่าสอดคล้องกับพนักงานเพศชาย อายุ 20 – 25 ปี 26 – 30 ปี และมากกว่า 35 ปี ระดับการศึกษา
ปริ ญญาตรี รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000 – 20,000 บาท ประสบการณ์ในการทํางานด้านไอที ตํ่ากว่า 1 ปี 1- 2 ปี
และ 3 – 4 ปี สายงานที่ปฏิบตั ิ ฝ่ ายบํารุ งรักษา
มาตรฐานงาน พนักงานมีความคิดเห็น โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( = 4.40) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่า อยูใ่ นระดับมาก ( = 4.39 – 4.40) ทุกรายการ คือ
1. องค์การควรกําหนดเป้าหมายการทํางานให้ชดั เจน
2. องค์การควรกําหนดระบบการทํางานให้ชดั เจน
3. องค์การควรกําหนดเกณฑ์การประเมินผลงานให้ชดั เจน
ซึ่ งมีค่าสอดคล้องกับพนักงานเพศชาย อายุ 20 – 25 ปี 26 – 30 ปี และมากกว่า 35 ปี ระดับการศึกษา
ปริ ญญาตรี รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ตํ่ากว่า 10,000 บาท และ 10,000 – 20,000 บาท ทุกกลุ่มประสบการณ์ในการ
ทํางานด้านไอที สายงานที่ปฏิบตั ิ ฝ่ ายบํารุ งรักษา และฝ่ ายอื่น ๆ
ความเป็ นหนึ่งเดีย วในองค์ การ พนักงานมีความคิดเห็น โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.37) เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับมาก ( = 4.34 – 4.37) ทุกรายการ คือ
1. พนักงานควรมีความรู ้สึกเป็ นเจ้าขององค์การ
2. องค์การควรให้ความสําคัญแก่พนักงานทุกคนอย่างเสมอภาคกัน
3.พนักงานควรมีความภาคภูมิใจที่ปฏิบตั ิงานในองค์การ
ซึ่ งมีค่าสอดคล้องกับพนักงานเพศชาย และเพศหญิง อายุ 20 – 25 ปี 26 – 30 ปี และมากกว่า 35 ปี
ระดับการศึกษา ปริ ญญาตรี และสู งกว่าปริ ญญาตรี ทุกกลุ่มรายได้เฉลี่ยต่อเดื อน ทุกกลุ่มประสบการณ์ในการ
ทํางานด้านไอที สายงานที่ปฏิบตั ิ ฝ่ ายบํารุ งรักษา และฝ่ ายอื่น ๆ
ความขัดแย้ ง พนักงานมีความคิดเห็น โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( = 4.09) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่า อยูใ่ นระดับมาก ( = 3.89 – 4.25) ทุกรายการ คือ
1. หัวหน้างานควรดูแลเอาใจใส่แก้ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้น
2. หัวหน้างานควรเปิ ดโอกาสให้พนักงานร่ วมอภิปรายแก้ปัญหาความขัดแย้ง
3. หัวหน้างานควรเปิ ดโอกาสให้พนักงานรับรู ้ปัญหาความขัดแย้งในองค์การ
ซึ่ งมีค่าสอดคล้องกับพนักงานเพศชาย และเพศหญิง อายุ 20 – 25 ปี 26 – 30 ปี และมากกว่า 35 ปี ขึ้น
ไป ทุกระดับการศึกษา ทุกกลุ่มรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ทุกกลุ่มประสบการณ์ในการทํางานด้านไอที ทุกกลุ่มสายงาน
ที่ปฏิบตั ิ
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3. การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกีย่ วกับบรรยากาศในองค์ การ ทีม่ ีผลต่ อประสิ ทธิภาพการทํางานของ
พนักงาน จําแนกตามสถานภาพส่ วนบุคคล
ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ ยวกับบรรยากาศในองค์การ ที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการ
ทํางานของพนักงาน จําแนกตามสถานภาพส่ วนบุคคล พบว่า พนักงานที่มีสายงานที่ปฏิบตั ิ ต่างกัน มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับบรรยากาศในองค์การ ที่มีผลต่อประสิ ทธิภาพการทํางาน ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน ดังนี้
โครงสร้ างองค์ การ
พนักงานที่มี เพศ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ประสบการณ์ในการทํางานด้านไอที และสาย
งานที่ปฏิบตั ิ ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม และพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติ
พนักงานที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณา
เป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่ า งกัน อย่างมี นัย สํา คัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.05 จํา นวน 1 รายการ คื อ องค์ก ารควรมี
โครงสร้างการบริ หารงานที่แสดงขอบข่ายบทบาทและหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน
ด้ านความรับผิดชอบ
พนักงานที่มี เพศ อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และประสบการณ์ในการทํางานด้านไอที ต่างกัน มีความ
คิดเห็นโดยรวม และพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
พนักงานที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ หัวหน้า
งานควรมอบหมายงานในปริ มาณที่เหมาะสมกับเวลางานของพนักงาน
พนักงานที่มีสายงานที่ปฏิบตั ิต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ หัวหน้า
งานควรมอบหมายงานในปริ มาณที่เหมาะสมกับเวลางานของพนักงาน
การให้ รางวัล
พนักงานที่ มีเพศ อายุ ระดับการศึ กษา ประสบการณ์ ในการทํางานด้านไอที และสายงานที่ปฏิบตั ิ
ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม และพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
พนักงานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิ ติ เมื่ อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คื อ
หัวหน้างานควรพิจารณาความดีความชอบพนักงานอย่างยุติธรรม
ความเสี่ ยงของงาน
พนักงาน เพศชาย และเพศหญิง มี ความคิดเห็ น โดยรวมแตกต่ างกันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติที่
ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ
คือ องค์การควรให้ความมัน่ คงในการทํางานแก่พนักงาน
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พนักงานที่มีอายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ประสบการณ์ในการทํางานด้านไอที และสาย
งานที่ปฏิบตั ิ ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม และพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติ
ความอบอุ่น
พนักงานที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และประสบการณ์ในการทํางานด้านไอที
ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม และพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
พนักงานที่มีสายงานที่ปฏิบตั ิต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ
คือ
1. หัวหน้าและเพื่อนร่ วมงานควรให้ความช่วยเหลือกันในการทํางาน
2. หัวหน้าและเพื่อนร่ วมงานควรมีความสามัคคีกลมเกลียวกัน
การสนับสนุน
พนักงาน เพศชาย และเพศหญิง มี ความคิดเห็ น โดยรวมแตกต่ างกันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติที่
ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 3 รายการ
คือ
1. หัวหน้างานควรให้การสนับสนุนพนักงานด้านการฝึ กอบรม พัฒนาความรู ้ ความสามารถ
2. หัวหน้าและเพื่อนร่ วมงานควรสนับสนุนการเลื่อนตําแหน่งงานซึ่งกันและกัน
3. องค์การควรมีวสั ดุ อุปกรณ์เหมาะสมและเพียงพอแก่การปฏิบตั ิงาน
พนักงานที่ มีอายุ ระดับการศึ กษา รายได้เ ฉลี่ ยต่ อเดื อน และประสบการณ์ ในการทํางานด้านไอที
ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม และพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
พนักงานที่มีสายงานที่ปฏิบตั ิต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ
คือ หัวหน้าและเพื่อนร่ วมงานควรสนับสนุนการเลื่อนตําแหน่งงานซึ่งกันและกัน
มาตรฐานงาน
พนักงาน เพศชาย และเพศหญิง มี ความคิดเห็ น โดยรวมแตกต่ างกันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติที่
ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกรายการ คือ
1. องค์การควรกําหนดเป้าหมายการทํางานให้ชดั เจน
2. องค์การควรกําหนดระบบการทํางานให้ชดั เจน
3. องค์การควรกําหนดเกณฑ์การประเมินผลงานให้ชดั เจน
พนักงานที่มีอายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการทํางานด้านไอที ต่างกัน มีความคิดเห็น
โดยรวม และพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
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พนักงานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ
คือ องค์การควรกําหนดเป้าหมายการทํางานให้ชดั เจน
และแตกต่างกันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ องค์การควรกําหนด
เกณฑ์การประเมินผลงานให้ชดั เจน
พนักงานที่มีสายงานที่ปฏิบตั ิต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ องค์การ
ควรกําหนดเป้าหมายการทํางานให้ชดั เจน
ความเป็ นหนึ่งเดียวในองค์ การ
พนักงานที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และประสบการณ์ในการทํางานด้านไอที
ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม และพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
พนักงานที่มีสายงานที่ปฏิบตั ิต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ
คือ พนักงานควรมีความภาคภูมิใจที่ปฏิบตั ิงานในองค์การ
และแตกต่ า งกัน อย่ า งมี นัย สํา คัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.05 จํา นวน 1 รายการ คื อ องค์ก ารควรให้
ความสําคัญแก่พนักงานทุกคนอย่างเสมอภาคกัน
ความขัดแย้ ง
พนักงานที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ประสบการณ์ในการทํางานด้านไอที และ
สายงานที่ปฏิบตั ิ ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม และพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติ
พนักงานที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณา
เป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ หัวหน้างานควรดูแล
เอาใจใส่แก้ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้น
อภิปรายผล
การวิจัยเรื่ อง ความคิด เห็ นเกี่ ยวกับ บรรยากาศในองค์การที่ มีผลต่ อประสิ ทธิ ภาพการทํางานของ
พนักงานบริ ษทั พีทีที ไอซี ที โซลูชนั่ ส์ จํากัด ได้ขอ้ มูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของพนักงานประกอบด้วย เพศ อายุ
ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ประสบการณ์ในการทํางานด้านไอที และสายงานที่ปฏิบตั ิ นํามาอภิปราย
ดังนี้
1. ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศชายร้อยละ 53.79 อายุ 26 - 30 ปี ร้ อยละ 50.76 ระดับ
การศึกษาปริ ญญาตรี ร้อยละ 62.88 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 30,000 บาท ร้อยละ 45.45 ประสบการณ์ในการ
ทํางานด้านไอที มากกว่า 4 ปี ร้อยละ 43.94 สายงานที่ปฏิบตั ิ ฝ่ ายอื่น ๆ ร้อยละ 40.91 ซึ่ งมีค่าสอดคล้องกับ
ผลการวิจยั ของ หทัยรั ตน์ ตันสุ วรรณ (2550) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยด้านวัฒนธรรมองค์การ ความจงรั กภักดี ต่อ
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องค์การ และบรรยากาศในองค์การที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการทํางานของพนักงานการนิ คมอุตสาหกรรม แห่ ง
ประเทศไทยสํานักงานใหญ่ พบว่า พนักงานส่ วนใหญ่อายุเฉลี่ย 37 ปี 11 เดือน การศึกษาระดับปริ ญญาตรี ข้ ึนไป
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 33,001 บาทขึ้นไป
2. การวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศในองค์การที่มีผลต่อประสิ ทธิภาพการทํางานของ
พนักงาน บริ ษทั พีทีที ไอซีที โซลูชนั่ ส์ จํากัด พบว่า พนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศในองค์การ ที่มี
ผลต่อประสิ ทธิภาพการทํางาน ในภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน ดังนี้
โครงสร้ างองค์ การ พนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศในองค์การที่มีผลต่อประสิ ทธิภาพการ
ทํางาน ในภาพรวมรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า พนักงานมีความคิดเห็น อยูใ่ นระดับมาก
ทุกรายการ เรี ยงจากค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ องค์การควรมีโครงสร้างการบริ หารงานที่แสดงขอบข่ายบทบาทและ
หน้าที่ไว้อย่างชัดเจน องค์การควรมีความยืดหยุ่นในการปฏิบตั ิตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ เมื่อมีความ
จําเป็ น องค์การควรมีระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการปฏิบตั ิของพนักงานที่มีความเหมาะสม องค์การควรมีระบบ
การตรวจสอบการปฏิบตั ิงานทั้งอย่างเป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ
ความรับผิดชอบ พนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศในองค์การที่มีผลต่อประสิ ทธิภาพการ
ทํางาน ในภาพรวมรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า พนักงานมีความคิดเห็น อยูใ่ นระดับมาก
ทุกรายการ โดยมีค่าเฉลี่ยตามลําดับ คือ หัวหน้างานควรมอบหมายงานในปริ มาณที่เหมาะสมกับเวลางานของ
พนักงาน หัวหน้างานควรมอบหมายงานให้ตรงตามความรู ้ ความสามารถของพนักงาน หัวหน้างานควรให้
พนักงานมีอิสระในการตัดสิ นใจภายใต้งานที่ได้รับมอบหมาย
การให้ รางวัล พนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศในองค์การที่มีผลต่อประสิ ทธิภาพการทํางาน
ในภาพรวมรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า พนักงานมี ความคิดเห็น อยู่ในระดับมาก ทุก
รายการ โดยมีค่าเฉลี่ยตามลําดับ คือ หัวหน้างานควรพิจารณาความดีความชอบพนักงานอย่างยุติธรรม หัวหน้า
งานควรพิจารณาความดีความชอบพนักงานจากผลงานเป็ นสําคัญ องค์การควรจัดสรรค่าตอบแทน สวัสดิการ และ
กําหนดหลักการเลื่อนตําแหน่งงานตามความต้องการของพนักงาน
ความเสี่ ยงของงาน พนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศในองค์การที่มีผลต่อประสิ ทธิภาพการ
ทํางาน ในภาพรวมรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า พนักงานมีความคิดเห็น อยูใ่ นระดับมาก
ทุกรายการ โดยมีค่าเฉลี่ยตามลําดับ คือ องค์การควรเปิ ดโอกาสให้พนักงานแสดงออกริ เริ่ มทําสิ่ งใหม่ องค์การ
ควรให้ความมัน่ คงในการทํางานแก่พนักงาน องค์การควรให้ความไว้วางใจพนักงานทํางานใหม่ ๆ หรื อชิ้นงาน
สําคัญ ๆ
ความอบอุ่น พนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศในองค์การที่มีผลต่อประสิ ทธิภาพการทํางาน
ในภาพรวมรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า พนักงานมี ความคิดเห็น อยู่ในระดับมากที่สุด
จํานวน 2 รายการ โดยมีค่าเฉลี่ยตามลําดับ คือ หัวหน้าและเพื่อนร่ วมงานควรให้ความช่วยเหลือกันในการทํางาน
หัวหน้าและเพื่อนร่ วมงานควรมีความสามัคคีกลมเกลียวกัน และอยูใ่ นระดับมาก จํานวน 2 รายการ โดยมีค่าเฉลี่ย
ตามลําดับ คือ หัวหน้าและเพื่อนร่ วมงานควรมีความเห็นอกเห็นใจซึ่ งกันและกัน หัวหน้าและเพื่อนร่ วมงานควร
เอาใจใส่ ดูแลชีวิตความเป็ นอยูต่ ่อกัน
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การสนั บสนุ น พนักงานมี ความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับบรรยากาศในองค์การที่ มีผลต่อประสิ ทธิ ภ าพการ
ทํางาน ในภาพรวมรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า พนักงานมีความคิดเห็น อยูใ่ นระดับมาก
ทุกรายการ โดยมีค่าเฉลี่ยตามลําดับ คือ หัวหน้างานควรให้การสนับสนุนพนักงานด้านการฝึ กอบรม พัฒนา
ความรู ้ ความสามารถ องค์การควรมีวสั ดุ อุปกรณ์เหมาะสมและเพียงพอแก่การปฏิบตั ิงาน องค์การควรมีสถานที่
ปฏิบตั ิงานเพียงพอ และเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย หัวหน้าและเพื่อนร่ วมงานควรสนับสนุนการเลื่อนตําแหน่งงานซึ่ ง
กันและ
มาตรฐานงาน พนักงานมี ความคิดเห็ นเกี่ ยวกับบรรยากาศในองค์การที่ มีผลต่อประสิ ทธิ ภ าพการ
ทํางาน ในภาพรวมรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า พนักงานมีความคิดเห็น อยูใ่ นระดับมาก
ทุกรายการ โดยมีค่าเฉลี่ยตามลําดับ คือ องค์การควรกําหนดเป้าหมายการทํางานให้ชดั เจน องค์การควรกําหนด
ระบบการทํางานให้ชดั เจน องค์การควรกําหนดเกณฑ์การประเมินผลงานให้ชดั เจน
ความเป็ นหนึ่งเดีย วในองค์ การ พนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศในองค์การที่มีผลต่อ
ประสิ ทธิภาพการทํางาน ในภาพรวมรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า พนักงานมีความคิดเห็น
อยูใ่ นระดับมาก ทุกรายการ โดยมีค่าเฉลี่ยตามลําดับ คือ พนักงานควรมีความรู ้สึกเป็ นเจ้าขององค์การ องค์การ
ควรให้ความสําคัญแก่พนักงานทุกคนอย่างเสมอภาคกันพนักงานควรมีความภาคภูมิใจที่ปฏิบตั ิ งานในองค์การ
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Litwin และ Stringer (1968) เกี่ยวกับบรรยากาศในองค์การ กล่าวว่า ความรู ้สึกว่าเป็ น
เจ้าของหน่ วยงาน และเป็ นสมาชิ กที่สําคัญคนหนึ่ งของทีมที่ทาํ งาน ถือเป็ นความภาคภูมิใจของพนักงานที่
ปฏิบตั ิงานในองค์การ
ความขัดแย้ ง พนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศในองค์การที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการ
ทํางาน ในภาพรวมรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า พนักงานมีความคิดเห็น อยูใ่ นระดับมาก
ทุกรายการ โดยมีค่าเฉลี่ยตามลําดับ คือ หัวหน้างานควรดูแลเอาใจใส่ แก้ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้น หัวหน้างาน
ควรเปิ ดโอกาสให้พนักงานร่ วมอภิปรายแก้ปัญหาความขัดแย้ง หัวหน้างานควรเปิ ดโอกาสให้พนักงานรับรู ้ปัญหา
ความขัดแย้งในองค์การ
โดยรวมมีความสอดคล้องกับแนวคิดของ Litwin และ Stringer (1968) เกี่ยวกับบรรยากาศใน
องค์การ กล่าวว่า บรรยากาศที่เน้นความรับผิดชอบส่ วนบุคคล ให้การยอมรับ และมีรางวัลสําหรับผูท้ ี่มีผลการ
ปฏิบตั ิงานดี การกําหนดโครงสร้างองค์การในรู ปของกฎระเบียบ และขั้นตอนในการปฏิบตั ิงาน บุคคลยอมรับ
ความรับผิดชอบในตําแหน่งอํานาจหน้าที่ สถานะในระดับสู ง กระตุน้ ให้มีการใช้อาํ นาจหน้าที่ที่เป็ นทางการใน
การแก้ไขปั ญหาข้อขัดแย้ง การเปิ ดโอกาสให้เกิดการรวมกลุ่ม และมี ความสัมพันธ์ท่ีอบอุ่นจริ งใจ ให้การ
สนับสนุ น และสร้ างแรงจูงใจให้แก่บุคคล ให้ความเป็ นอิสระในการทํางานจะส่ งผลให้ผลการปฏิบตั ิงานมี
ประสิ ทธิภาพ
3. ผลการเปรี ยบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศในองค์การ ที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการทํางาน
ของพนักงาน จําแนกตามสถานภาพส่ วนบุคคล
ผลการเปรี ยบเที ย บค่ า เฉลี่ ย ของคะแนนความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ บรรยากาศในองค์ก าร ที่ มี ผ ลต่ อ
ประสิ ทธิ ภาพการทํางานของพนักงาน จําแนกตามสถานภาพส่ วนบุคคล พบว่า พนักงานที่มีสายงานที่ปฏิบตั ิ
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ต่างกัน มีความคิดเห็นในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน
ดังนี้
ความรับผิดชอบ พนักงานที่มีสายงานที่ปฏิบตั ิต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1
รายการ คือ หัวหน้างานควรมอบหมายงานในปริ มาณที่เหมาะสมกับเวลางานของพนักงาน
ความอบอุ่น พนักงานที่มีสายงานที่ปฏิบตั ิต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 2
รายการ คือ
1. หัวหน้าและเพื่อนร่ วมงานควรให้ความช่วยเหลือกันในการทํางาน
2. หัวหน้าและเพื่อนร่ วมงานควรมีความสามัคคีกลมเกลียวกัน
การสนั บสนุ น พนักงานที่ มี สายงานที่ ปฏิ บัติ ต่ า งกัน มี ความคิ ด เห็ น โดยรวม แตกต่ างกัน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05
จํานวน 1 รายการ คือ หัวหน้าและเพื่อนร่ วมงานควรสนับสนุนการเลื่อนตําแหน่งงานซึ่งกันและกัน
มาตรฐานงาน พนักงานที่มีสายงานที่ปฏิบตั ิต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1
รายการ คือ องค์การควรกําหนดเป้าหมายการทํางานให้ชดั เจน
ความเป็ นหนึ่งเดีย วในองค์ การ พนักงานที่มีสายงานที่ปฏิบตั ิต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่าง
กันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ พนักงานควรมีความภาคภูมิใจที่ปฏิบตั ิงานในองค์การ
และแตกต่ า งกัน อย่ า งมี นัย สํ า คัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.05 จํา นวน 1 รายการ คื อ องค์ก ารควรให้
ความสําคัญแก่พนักงานทุกคนอย่างเสมอภาคกัน
ซึ่ งมีค่าสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ หทัยรัตน์ ตันสุ วรรณ (2550) พบว่า พนักงาน พนักงานมีระดับ
ความคิ ด เห็ น ด้านความรู ้ สึก และด้านพฤติ ก รรมที่ แสดงออก มี ค วามจงรั กภักดี ต่ อองค์ก ารอยู่ในระดับ มาก
พนักงานมีระดับความคิดเห็นในด้านบรรยากาศในองค์การอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า มีความ
คิดเห็นในด้านบรรยากาศในองค์การอยู่ในระดับดี คือ ด้านความรับผิดชอบ ด้านความเสี่ ยงของงาน ด้านความ
อบอุ่ น ด้า นมาตรฐานงาน ด้า นการให้ร างวัล ด้า นความขัด แย้ง และด้า นโครงสร้ า งองค์ก าร ส่ ว นด้า นการ
สนับสนุน อยูใ่ นระดับปานกลาง พนักงานมีระดับความคิดเห็นในด้านประสิ ทธิภาพการทํางานอยูใ่ นระดับดี
จากข้อค้นพบดังกล่าว ทําให้ทราบถึงองค์ประกอบของสภาพแวดล้อมขององค์การ ซึ่ งรั บรู ้ โดย
บุคลากรในองค์การ ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม และมี อิทธิ พลต่อการจูงใจและการปฏิบตั ิงานในองค์การ
องค์การขนาดใหญ่มีความมัน่ คงและความเป็ นทางการ ถึงแม้ว่าขนาดขององค์การโดยส่ วนรวมจะมีความสําคัญ
แต่ก็พบว่าระดับของบุคคลภายในองค์การมีความสําคัญ ระดับของบุคลากรคนใดคนหนึ่ งตามสายการบังคับ
บัญชาภายในองค์การจะมีผลกระทบต่อบุคคลมากกว่า ไม่ว่าเขาจะทํางานอยูภ่ ายในองค์การขนาดใหญ่ ขนาดกลาง
หรื อขนาดเล็กก็ตาม โครงสร้างขององค์การจะมีความสําคัญ และเกี่ยวพันกับขนาดด้วย องค์การที่มีขนาดใหญ่
ระยะทางระหว่างผูบ้ ริ หารสู งสุ ด และบุคลากรระดับล่างจะห่างไกลกันมากขึ้น ระยะทางก่อให้เกิดสิ่ งกีดขวางใน
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ลักษณะที่ว่า บุคลากรที่อยูห่ ่างไกลจากจุดตัดสิ นใจ อาจจะมีความเข้าใจตัวเองว่ามีความสําคัญน้อย และระยะทาง
ก่อให้เกิดบรรยากาศของความเป็ นทางการ หรื อไม่คาํ นึงถึงตัวบุคคลมากเพราะว่าการเกี่ยวพันกับบุคคลอื่นทาง
สังคมจะกระทําได้ยาก และความรู ้สึกเกี่ยวกับการให้รางวัลสําหรับการปฏิบตั ิงานที่ดี รับรู ้ถึงความยุติธรรมของ
นโยบาย มาตรฐานการปฏิบตั ิงานและเป้ าหมายที่ชดั เจน การจ่ายค่าตอบแทนและเลื่อนตําแหน่ง และความรู ้สึก
ถึงมิตรภาพที่ดีภายในกลุ่มที่ทาํ งานร่ วมกัน เน้นที่ความสัมพันธ์อนั ดีในหมู่พนักงาน และความรู ้สึกว่าเป็ นเจ้าของ
หน่วยงาน และเป็ นสมาชิกที่สาํ คัญคนหนึ่งของทีมที่ทาํ งาน ถือเป็ นความภาคภูมิใจของพนักงานที่ปฏิบตั ิงานใน
องค์การ ทําให้พนักงานรู ้สึกประทับใจพึงพอใจสามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
ข้ อเสนอแนะ
จากผลการวิจยั เรื่ อง บรรยากาศในองค์การ ที่มีผลต่อประสิ ทธิภาพการทํางานของพนักงานบริ ษทั พีที
ที ไอซีที โซลูชนั่ ส์ จํากัด ผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะ ดังนี้
1. โครงสร้างองค์การ องค์การควรมีโครงสร้างการบริ หารงานที่แสดงขอบข่ายบทบาทและหน้าที่ไว้
อย่างชัดเจน เพื่อให้การปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามขั้นตอนอย่างมีประสิ ทธิภาพ
2. ความรับผิดชอบ หัวหน้างานควรมอบหมายงานในปริ มาณที่เหมาะสมกับเวลางานของพนักงาน
และตรงตามความรู ้ความสามารถของพนักงานให้สามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
3. การให้รางวัล หัวหน้างานควรพิจารณาความดีความชอบพนักงานอย่างยุติธรรม เพื่อเป็ นการสร้าง
ขวัญและกําลังใจในการปฏิบตั ิงานให้แก่พนักงาน
4. ความเสี่ ยงของงาน องค์ก ารควรให้ความมั่นคงในการทํา งานแก่ พนัก งาน เพื่อ ให้พ นักงานมี
ความรู ้สึกว่าจะสามารถปฏิบตั ิงานอยูก่ บั องค์การไปตลอดและรู ้สึกจงรักภักดีกบั องค์การ
5. ความอบอุ่น หัวหน้าและเพื่อนร่ วมงานควรให้ความช่วยเหลือกันในการทํางาน หัวหน้าและเพื่อน
ร่ วมงานควรมีความสามัคคีกลมเกลียวกัน เพือ่ ให้พนักงานสามารถปฏิบตั ิงานร่ วมกันได้อย่างมีความสุ ข
6. การสนับสนุ น หัวหน้าและเพื่อ นร่ วมงานควรสนับสนุ นการเลื่ อนตําแหน่ ง งานซึ่ ง กันและกัน
หัวหน้างานควรให้การสนับสนุ นพนักงานด้านการฝึ กอบรม พัฒนาความรู ้ ความสามารถ องค์การควรมีวสั ดุ
อุปกรณ์เหมาะสมและเพียงพอแก่การปฏิบตั ิงาน ให้พนักงานรู ้สึกภาคภูมิใจที่ได้ปฏิบตั ิงานกับองค์การ
7. มาตรฐานงาน องค์การควรกําหนดเป้ าหมาย และระบบการทํางานให้ชดั เจน องค์การควรกําหนด
เกณฑ์การประเมินผลงานให้ชดั เจน เพือ่ ให้สามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
8. ความเป็ นหนึ่งเดียวในองค์การ องค์การควรให้ความสําคัญแก่พนักงานทุกคนอย่างเสมอภาคกัน
พนักงานมีความภาคภูมิใจที่ปฏิบตั ิงานในองค์การ และสามารถอยูก่ บั องค์การได้
9. ความขัดแย้ง หัวหน้างานควรดูแลเอาใจใส่ แก้ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้น เพื่อให้พนักงานสามารถ
ปฏิบตั ิงานร่ วมกันได้เป็ นอย่างดีและมีประสิ ทธิภาพ
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การจัดการธุรกิจอพาร์ ทเมนต์ ให้ เช่ า ตําบลสํ าโรงเหนือ จังหวัดสมุทรปราการ*
Business management of apartment for rent, Samrongnuea subdistrict, Bangkok.
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บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่ องนี้ มีวตั ถุ ประสงค์ เพื่อศึ กษาการจัดการธุ รกิ จอพาร์ ทเมนต์ให้เช่ า ตําบลสําโรงเหนื อ
จังหวัดสมุทรปราการ และเพื่อเปรี ยบเทียบการจัดการธุ รกิจ อพาร์ ทเมนต์ให้เช่าของผูป้ ระกอบการ จําแนกตาม
ลักษณะผูป้ ระกอบการ กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 103 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้ มูล
โดยใช้ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ผลการวิ จัย พบว่ า 1) ผูป้ ระกอบการ มี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ การจัด การธุ ร กิ จ อพาร์ ท เมนต์ใ ห้เ ช่ า
ในภาพรวม มีคะแนนเฉลี่ย อยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า อยูใ่ นระดับมาก 6 ด้าน เรี ยงลําดับ
จากมากที่สุด คือด้านการเงินและบัญชี โครงสร้างองค์กรและการบริ หารงานบุคคล การรักษาความปลอดภัย ทําเล
ที่ต้ งั อพาร์ทเมนต์ การซ่อมแซมบํารุ งรักษา และราคาห้องพัก 2) ผลการเปรี ยบเทียบการจัดการธุรกิจอพาร์ ทเมนต์
ให้เช่าของผูป้ ระกอบการ จําแนกตามลักษณะผูป้ ระกอบการ พบว่า ผูป้ ระกอบการ ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดื อน และ
รู ป แบบการบริ หาร ต่ า งกัน มี ค วามคิ ด เห็ น ในภาพรวม ไม่ แ ตกต่ า งกัน อย่ า งมี นัย สํา คัญ ทางสถิ ติ สํา หรั บ
ผูป้ ระกอบการที่มีจาํ นวนห้องให้เช่า พื้นที่สร้างอพาร์ทเมนต์ ต่างกัน มีความคิดเห็น ในภาพรวม แตกต่างกันอย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และผูป้ ระกอบการ ที่มีรูปแบบกิจการ ระยะเวลาการดําเนินธุรกิจ และจํานวน
พนักงาน ต่างกัน มีความคิดเห็น ในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
Abstract
The purposes of research were to study business management of apartment for rent in Samrongnuea
Subdistrict, Bangkok, and to compare the business management by entrepreneurs classified by characteristics.
The sampling group included 103 entrepreneurs. Questionnaires were used as a research tool. Data were
analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, and variance analysis.
The results revealed that 1) the overall opinions of entrepreneurs were at high level. Aspect analysis
revealed that six of them were at high level, arranged in descending order as follows : finance and account,
organizational structure and personnel management, security, location of apartment, maintenance and repair,
and price; 2) the comparison of business management by entrepreneurs classified by characteristics found that
entrepreneurs having different monthly income and management style were not significantly different in overall
*
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opinions. Nevertheless, those owning different numbers of rooms for rent and apartment areas had significant
difference in opinions at 0.05. Moreover, those having different management style, period of time doing
business, and the number of employees had difference in opinions at 0.01 significant level.
ความนํา
ความต้องการที่อยูอ่ าศัยเป็ นความจําเป็ นพื้นฐานของการดํารงชีวิต และความต้องการ มีอยูอ่ ย่างต่อเนื่อง
ตามภาวะการเพิ่มขึ้นของครัวเรื อนและกําลังรายได้ที่เติบโตตามภาวะเศรษฐกิจ แต่ปัญหาของการเกิดวิกฤตต่อ
สังหาริ มทรัพย์ในอดีตที่ผา่ นมาเนื่องจากความไม่สมดุลของระดับอุปสงค์และอุปทาน โดยเฉพาะการผลิตอุปทาน
เกินขนาด (oversupply) และพฤติกรรมการเก็งกําไร (speculative behavior) ในการผลิตที่อยู่อาศัยเข้าสู่ ระบบ
เศรษฐกิจ ที่อยูอ่ าศัยไม่วา่ จะเป็ นประเภทที่เจ้าของอยูอ่ าศัยเองหรื อสร้างขึ้นเพื่อให้เช่าอาศัย จะถูกใช้ประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจตามวัตถุประสงค์ของการอยูอ่ าศัยอย่างแท้จริ ง จํานวนที่อยูอ่ าศัยที่ผลิตในแต่ละปี ควรมีความสอดคล้อง
กับการเพิ่มขึ้นของจํานวนครัวเรื อน หากวิเคราะห์สถิติในอดีตที่ผา่ นมาพบว่า ระหว่างปี 2537-2545 มีการผลิตที่
อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นในจํานวนที่สูงกว่าจํานวนครัวเรื อนที่เพิ่มขึ้น หรื ออุปทานส่ วนเกิน (excess supply) สู งถึง
ประมาณ 260,000 หน่วย จากการคาดการณ์ความต้องการที่อยู่อาศัยในช่วงปี 2546-2550 โดยมีสมมติฐานว่า
จํานวนที่อยูอ่ าศัยสร้างใหม่ที่เหมาะสมในแต่ละปี ควรสอดคล้องกับจํานวนครัวเรื อนที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี (โดยให้
ครัวเรื อนมีจาํ นวนเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยในอัตราร้อยละ 2.5 ต่อปี ) นอกจากนี้ยงั ต้องสอดคล้องกับความสามารถในการ
เป็ นเจ้าของที่อยูอ่ าศัย ซึ่งขึ้นอยูก่ บั สถานะทางรายได้ของครัวเรื อน ซึ่งพบว่า การเติบโตของธุรกิจอพาร์ ทเมนต์ใน
เขตกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล ขยายตัวอย่างต่อเนื่องตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะในส่ วนของ
อุตสาหกรรม และการปรั บเปลี่ ยนรู ปแบบการใช้ชีวิต ในแต่ละปี จะมี จาํ นวนผูย้ า้ ยเข้าสู่ เขตเมืองหลวงทั้งเพื่อ
การศึกษาต่อและทํางานเป็ นจํานวนสู งขึ้นทุกปี และนิ ยมเช่าอพาร์ ทเมนต์เป็ นที่พกั อาศัย นอกจากนี้ กลุ่มคนที่มี
ถิ่นพํานักในกรุ งเทพมหานคร แถบชานเมือง ก็มีรูปแบบการดําเนินชีวิตที่เปลี่ยนไป คือ จะนิ ยมเช่า อพาร์ ทเมนต์
อยูอ่ าศัยเพื่ออํานวยความสะดวกในการเดินทาง รวมถึงคนรุ่ นใหม่ที่แยกตัวมาอยูเ่ องหลังจากจบการศึกษา ซึ่งเป็ น
วิถีชีวิตรู ปแบบหนึ่งของสังคมเมืองในปัจจุบนั (ศูนย์วิจยั กสิ กรไทย, 2547 หน้า 1)
ในการศึกษาเรื่ อง การจัดการธุรกิจอพาร์ทเมนต์ให้เช่า ตําบลสําโรงเหนือ จังหวัดสมุทรปราการ จะทําให้
ผูว้ ิจยั ซึ่ งเป็ นบุคคลหนึ่งที่ประกอบธุ รกิจอพาร์ มเมนต์ให้เช่า ในตําบลสําโรงเหนื อได้ขอ้ มูลที่สาํ คัญ เพื่อนําไปใช้
ในการบริ หารธุรกิจอพาร์ ทเมนต์ให้เช่า และพัฒนาศักยภาพ ของ อพาร์ทเมนต์ และการบริ การของ อพาร์ ทเมนต์
เพื่อให้มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลในการดําเนิ นงาน ทําให้ผูใ้ ช้บริ การเกิ ดความพึงพอใจและได้รับความ
สะดวกสบายมากที่สุด
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพือ่ ศึกษาการจัดการธุรกิจอพาร์ทเมนต์ให้เช่า ตําบลสําโรงเหนือ จังหวัดสมุทรปราการ
2. เพื่อเปรี ยบเทียบการจัดการธุ รกิ จอพาร์ ทเมนต์ให้เช่าของผูป้ ระกอบการ จําแนกตามลักษณะ
ผูป้ ระกอบการ
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สมมติฐานของการวิจยั
การจัดการธุ รกิจอพาร์ ทเมนต์ให้เช่าของผูป้ ระกอบการ จําแนกตามลักษณะผูป้ ระกอบการ แตกต่าง
กัน
1. ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ผูป้ ระกอบการพาร์ ทเมนต์
2. กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ คือ ผูป้ ระกอบการพาร์ทเมนต์ จํานวน 143 ราย เลือกเป็ น
กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 103 คน ขนาดของกลุ่มตัวอย่างได้จากตารางกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie และ
Morgan (1970, p. 608)
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามที่สร้างขึ้นโดยมีข้นั ตอนตามลําดับดังนี้
1. การศึกษาเอกสารตํารา และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2. การจัด ทําโครงสร้ างของแบบสอบถามให้มีเนื้ อหาครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้ งนี้
แบบสอบถามมี 2 ตอน คือ
2.1 ลักษณะผูป้ ระกอบการ ได้แก่ รู ปแบบการดําเนิ นธุ รกิจ รู ปแบบการบริ หาร ระยะเวลาการ
ดําเนิ นธุรกิจ จํานวนห้องพักให้เช่า พื้นที่สร้างอพาร์ ทเมนต์ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และจํานวนลูกจ้าง จํานวน 7
ข้อ
2.2 การจัดการธุรกิจอพาร์ ทเมนต์ให้เช่า รวม 5 ด้าน คือ โครงสร้างองค์กรและการบริ หารงาน
บุคคล การเงินและบัญชี การซ่ อมแซมบํารุ งรักษา การรักษาความปลอดภัย และการจัดการตลาด ลักษณะของ
แบบสอบถามเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ของลิเคิร์ท (Likert) จํานวน 31 ข้อ
3. นําแบบสอบถามที่ได้สร้างขึ้นให้อาจารย์ที่ปรึ กษาการค้นคว้าอิสระของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ได้ตรวจสอบความสอดคล้องของเนื้อหากับวัตถุประสงค์ของการวิจยั เป็ นการศึกษาความเที่ยงตรง ( validity) ของ
แบบสอบถามแล้วนํามาปรับปรุ งแก้ไขเพื่อให้คาํ ถามชัดเจนสามารถสื่ อความหมายได้ตรงประเด็นและเหมาะสม
ยิง่ ขึ้น
4. นําแบบสอบถามไปทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั จํานวน 30 คน
แล้วนําข้อมูลดังกล่าวมาหาค่าความเชื่อมัน่ (reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้สูตรสัมประสิ ทธิ์ แอลฟ่ า
ของครอนบัค ( Cronbach’s Alpha Coefficient )
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การรวบรวมข้อมูลผูว้ ิจัยได้ด าํ เนิ นการเก็บข้อมู ลด้วยการขอความร่ วมมือจากกลุ่ มตัวอย่างที่ เป็ น
ผูป้ ระกอบการอพาร์ทเมนต์ โดยนําแบบสอบถามไปแจกให้กลุ่มตัวอย่างกรอกข้อมูลจํานวน 103 ฉบับแล้วขอรับ
คืนด้วยตนเอง

672

วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปี ที่ 10 ฉบับที่ 2
โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

การวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามจะนํามาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ทุกชุด และนํามาลง
รหัส ประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป หา ความถี่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test ,
F-test และ LSD ดังนี้
1. วิเคราะห์ลกั ษณะผูป้ ระกอบการ ได้แก่ รู ปแบบการดําเนิ นธุ รกิจ รู ปแบบการบริ หาร ระยะเวลา
การดําเนินธุรกิจ จํานวนห้องให้เช่า พื้นที่สร้างอพาร์ ทเมนต์ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และจํานวนพนักงาน โดยใช้
ความถี่และร้อยละ
2. วิเคราะห์การจัดการธุรกิจอพาร์ ทเมนต์ให้เช่า โดยใช้ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(SD)
3. เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ย ( X ) ของคะแนนการจัดการธุ รกิจอพาร์ ทเมนต์ให้เช่าของผูป้ ระกอบการ
จําแนกตามลักษณะผูป้ ระกอบการ โดยใช้ t-test และ F-test
4. เปรี ยบเทียบพหุคูณเพื่อทดสอบค่าเฉลี่ย ( X ) ของคะแนนการจัดการธุรกิจ อพาร์ ทเมนต์ให้เช่า
จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยวิธี Least Significant Difference (LSD)
สรุปผลการวิจยั
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลการจัดการธุรกิจอพาร์ ทเมนต์ให้เช่า ตําบลสําโรงเหนือ จังหวัดสมุทรปราการ
สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
1. ลักษณะผู้ประกอบการ
ผูป้ ระกอบการ ส่ วนใหญ่เป็ นเจ้าของคนเดี ยว ร้อยละ 68.90 รองลงมา บริ ษทั จํากัด ร้อยละ 16.50
มีรูปแบบการบริ หาร บริ หารเอง ร้อยละ 64.10 รองลงมา จ้างมืออาชีพบริ หาร ร้อยละ 35.90 ระยะเวลาการดําเนิน
ธุรกิจ 3 – 5 ปี รองลงมา มากกว่า 10 ปี ร้อยละ 25.20 จํานวนห้องให้เช่ า มากกว่า 100 ห้อง ร้อยละ 55.30
รองลงมา 50 – 70 ห้อง ร้อยละ 27.20 พื้นที่สร้างอพาร์ทเมนต์ มากกว่า 350 ตรว. ร้อยละ 52.40 รองลงมา 150–
250 ตรว. ร้อยละ 22.30 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน มากกว่า 200,000 บาท ร้อยละ 52.40 รองลงมา 100,000–150,000
บาท ร้อยละ 34.00 จํานวนพนักงาน น้อยกว่า 5 คน ร้อยละ 67.00 รองลงมา 5 – 10 คน ร้อยละ 30.
2. วิเคราะห์ การจัดการธุรกิจอพาร์ ทเมนต์ ให้ เช่ า
ผูป้ ระกอบการ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจอพาร์ ทเมนต์ให้เช่า ในภาพรวม อยูใ่ นระดับ
มาก ( = 3.91) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน ดังนี้
โครงสร้ างองค์ กรและการบริหารงานบุคคล
ผูป้ ระกอบการ มีความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่ นระดับมาก ( = 4.19) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า
อยูใ่ นระดับมาก ( = 4.01-4.39) ทุกรายการ คือ
1. มีการแบ่งงานกันทําอย่างชัดเจน
2. มีพนักงานทําความสะอาด เพียงพอ
3. มีพนักงานคอยให้ความช่วย เหลือ ต่าง ๆ เช่น ห้องนํ้า ห้องส้วมเต็มรวดเร็ ว
4. มีพนักงานคอยให้การต้อนรับตลอด เวลา
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5. มีเจ้าหน้าที่และพนักงานเพือ่ อํานวยความสะดวกอย่างเพียงพอ
ซึ่งมีค่าสอดคล้องกับผูป้ ระกอบการ ที่มีรูปแบบกิจการ เจ้าของคนเดียว และบริ ษทั จํากัด รู ปแบบการ
บริ หาร บริ หารเอง ระยะเวลาการดําเนินธุรกิจ 3 – 5 ปี 5 – 10 ปี มากกว่า 10 ปี จํานวนห้องให้เช่า 50 – 70 ห้อง
พื้นที่สร้างอพาร์ ทเมนต์ 150 – 250 ตรว. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 100,000 – 150,000 บาท 150,001 – 200,000 บาท
และจํานวนพนักงาน น้อยกว่า 5 คน
การเงินและบัญชี
ผูป้ ระกอบการ มีความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่ นระดับมาก ( = 4.28) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า
อยูใ่ นระดับมาก ( = 4.26-4.33) ทุกรายการ คือ
1. บันทึกมิเตอร์น้ าํ ประปา และ ไฟฟ้าอย่างชัดเจน
2. จัดพิมพ์ใบแจ้งหนี้ และ กําหนดรายการในใบแจ้งหนี้
3. การกําหนดกฎระเบียบข้อบังคับในการเข้า-ออกอย่างชัดเจน
4. มีการจัดทําบัญชีคา่ ใช้จ่ายต่างๆ อย่างชัดเจน
ซึ่งมีค่าสอดคล้องกับผูป้ ระกอบการ ที่มีรูปแบบกิจการ เจ้าของคนเดียว และบริ ษทั จํากัด รู ปแบบการ
บริ หาร บริ หารเอง ระยะเวลาการดําเนินธุรกิจ 3 – 5 ปี 5 – 10 ปี มากกว่า 10 ปี จํานวนห้องให้เช่า 50 – 70 ห้อง
มากกว่า 100 ห้อง พื้นที่สร้างอพาร์ทเมนต์ 150 – 250 ตรว. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน มากกว่า 200,000 บาท จํานวน
พนักงาน น้อยกว่า 5 คนและ 5 – 10 คน
การซ่ อมแซมบํารุงรักษา
ผูป้ ระกอบการ มีความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่ นระดับมาก ( = 3.83) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า
อยูใ่ นระดับมาก ( = 3.58-4.08) ทุกรายการ คือ
1. มีการจัดการด้านสาธารณูปโภคที่ดี
2. มีการปรับปรุ งห้องเช่าอยูเ่ สมอ
3. มีเจ้าหน้าที่เพื่ออํานวยความสะดวกในการซ่อม/แก้ไขอุปกรณ์ต่าง ๆ
4. มีการพัฒนาอพาร์ ทเม้นท์ให้มีความทันสมัยมากขึ้นเพื่อดึงดูดใจลูกค้า
ซึ่ งมี ค่าสอดคล้องกับผูป้ ระกอบการ ที่มีรูปแบบกิจการ บริ ษทั จํากัด และเจ้าของคนเดี ยว ยกเว้น
รายการ มีการพัฒนาอพาร์ ทเม้นท์ให้มีความทันสมัยมากขึ้นเพื่อดึงดูดใจลูกค้า รู ปแบบการบริ หาร จ้างมืออาชีพ
บริ หาร จํานวนห้องให้เช่า 71 – 100 ห้อง พื้นที่สร้างอพาร์ทเมนต์ 150 – 250 ตรว. 251 – 350 ตรว. รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน 100,000 – 150,000 บาท จํานวนพนักงาน 5 – 10 คน
การรักษาความปลอดภัย
ผูป้ ระกอบการ มีความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่ นระดับมาก ( = 4.00) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า
อยูใ่ นระดับมาก ( = 3.75-4.36) ทุกรายการ คือ
1. มีทางหนีไฟและถังดับเพลิงทุกชั้น
2. มีระบบไฟอัตโนมัติและไฟฉุกเฉินเมื่อเกิดไฟฟ้าดับ
3. มี รปภ. รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชัว่ โมง
4. ทุกห้องมีเหล็กดัดและกุญแจล็อคอย่างแน่นหนา

674

วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปี ที่ 10 ฉบับที่ 2
โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ซึ่ งมีค่าสอดคล้องกับผูป้ ระกอบการ ที่มีรูปแบบกิจการ เจ้าของคนเดียว บริ ษทั จํากัด รู ปแบบการ
บริ หาร บริ หารเอง จํานวนห้องให้เช่า 71 – 100 ห้อง พื้นที่สร้าง อพาร์ ทเมนต์ มากกว่า 350 ตรว. รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน มากกว่า 200,000 บาท จํานวนพนักงาน น้อยกว่า 5 คน และ5 – 10 คน
ห้ องพัก
ผูป้ ระกอบการ มีความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่ นระดับปานกลาง ( = 2.94) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่า อยูใ่ นระดับมาก ( = 3.56) จํานวน 1 รายการ คือ มีรูปแบบการสร้างห้องพักที่สวยงาม น่าอยู่
นอกนั้นอยูใ่ นระดับปานกลาง และน้อย
ซึ่งมีค่าสอดคล้องกับผูป้ ระกอบการ ที่มีรูปแบบกิจการ เจ้าของคนเดียว ยกเว้นรายการ มีรูปแบบการ
สร้างห้องพักที่สวยงาม น่าอยู่ และบริ ษทั จํากัด ยกเว้นรายการ มีอุปกรณ์อาํ นวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ เช่น ตู ้ เตียง
โต๊ะ เป็ นต้น ทุกรู ปแบบการบริ หาร ระยะเวลาการดําเนินธุรกิจ 3 – 5 ปี พื้นที่สร้าง อพาร์ ทเมนต์ 150 – 250 ตรว.
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 100,000 – 150,000 บาท 150,001 – 200,000 บาท
ทําเลทีต่ ้ังอพาร์ ทเมนต์
ผูป้ ระกอบการ มีความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่ นระดับมาก ( = 3.86) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า
อยูใ่ นระดับมาก ( = 3.66-4.09) ทุกรายการ คือ
1.ไม่มีโรงงานที่ก่อให้เกิดมลพิษ และ ไม่อยูใ่ นบริ เวณที่มีน้ าํ เน่าเสี ย
2. ตั้งอยูใ่ นแหล่งชุมชน
3. การเดินทางสะดวก สามารถเรี ยกใช้บริ การรถต่าง ๆ ได้ง่าย เช่น รถแท็กซี่ รถไฟฟ้า รถโดยสาร
ประจําทาง ฯลฯ
4. ตั้งอยูใ่ กล้ศนู ย์การค้า
ซึ่ งมีค่าสอดคล้องกับผูป้ ระกอบการ ที่ มีรูปแบบกิ จการ เจ้าของคนเดี ยว ห้างหุ ้นส่ วนจํากัด และ
บริ ษทั จํากัด ทุกรู ปแบบการบริ หาร ระยะเวลาการดําเนินธุรกิจ น้อยกว่า 3 ปี 3 – 5 ปี จํานวนห้องให้เช่า มากกว่า
100 ห้อง พื้นที่สร้าง อพาร์ ทเมนต์ มากกว่า 350 ตรว. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 100,000 – 150,000 บาท มากกว่า
200,000 บาท และจํานวนพนักงาน น้อยกว่า 5 คน
ราคาห้ องพัก
ผูป้ ระกอบการ มีความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่ นระดับมาก ( = 3.79) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า
อยูใ่ นระดับมาก ( = 3.77-3.83) ทุกรายการ คือ
1.ราคาเหมาะสมกับห้องพักและการบริ การ
2.ราคาไม่สูงเมื่อเปรี ยบเทียบกับ อพาร์ทเมนต์ลกั ษณะเดียวกัน
3. ค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ เป็ นราคาที่ยตุ ิธรรม
ซึ่ งมี ค่าสอดคล้อ งกับผูป้ ระกอบการ ที่ มี รู ป แบบกิ จ การ เจ้า ของคนเดี ย ว บริ ษทั จํากัด และห้าง
หุ ้น ส่ ว นจํา กัด ยกเว้น รายการราคาเหมาะสมกับ ห้อ งพัก และการบริ ก าร และราคาไม่ สู ง เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกับ
อพาร์ ทเมนต์ลกั ษณะเดียวกัน ทุกรู ปแบบการบริ หาร ระยะเวลาการดําเนิ นธุรกิจ น้อยกว่า 3 ปี 3 – 5 ปี มากกว่า
10 ปี จํานวนห้องให้เช่า มากกว่า 100 ห้อง พื้นที่สร้างอพาร์ทเมนต์ 251 – 350 ตรว. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 150,001
– 200,000 บาท จํานวนพนักงาน น้อยกว่า 5 คน และมากกว่า 10 คน
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การส่ งเสริมการขาย
ผูป้ ระกอบการ มีความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่ นระดับน้อย ( = 2.39) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า
อยูใ่ นระดับปานกลาง ( = 3.12) จํานวน 1 รายการ คือ มีการประชาสัมพันธ์และลดราคาตามควร
นอกนั้นอยูใ่ นระดับน้อย
ซึ่ งมี ค่าสอดคล้องกับผูป้ ระกอบการ ที่ มีรูปแบบกิ จการ เจ้าของคนเดี ยว และบริ ษทั จํากัด ยกเว้น
รายการ มีการประชาสัมพันธ์และลดราคา ตามควร รู ปแบบการบริ หาร บริ หารเอง ระยะเวลาการดําเนิ นธุ รกิจ
น้อยกว่า 3 – 5 ปี 5 – 10 ปี มากกว่า 10 ปี จํานวนห้องให้เช่า 50 – 70 ห้อง พื้นที่สร้างอพาร์ทเมนต์ 150 – 250
ตรว. มากกว่า 350 ตรว. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน มากกว่า 200,000 บาท และจํานวนพนักงาน น้อยกว่า 5 คน
3. ผลการเปรีย บเทีย บค่ าเฉลีย่ การจัดการธุรกิจ อพาร์ ทเมนต์ ให้ เช่ า ของผู้ประกอบการ จําแนกตาม
ลักษณะผู้ประกอบการ สรุปได้ ดังนี้
ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจ อพาร์ ทเมนต์ให้เช่ า
พบว่า ผูป้ ระกอบการ ที่มีรูปแบบกิจการ ต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจอพาร์ ทเมนต์ให้เช่า ใน
ภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณารายด้านดังนี้
โครงสร้ างองค์ กรและการบริหารงานบุคคล
ผูป้ ระกอบการ ที่มีรูปแบบกิจการ ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ
1. มีพนักงานคอยให้ความช่วย เหลือ ต่าง ๆ เช่น ห้องนํ้า ห้องส้วมเต็มรวดเร็ ว
2. มีเจ้าหน้าที่และพนักงานเพือ่ อํานวยความสะดวกอย่างเพียงพอ
ผูป้ ระกอบการ ที่มีรูปแบบการบริ หาร ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม และพิจารณาเป็ นรายข้อ
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ผูป้ ระกอบการ ที่มีระยะเวลาการดําเนินธุรกิจ ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 จํานวน 2
รายการ คือ
1. มีการแบ่งงานกันทําอย่างชัดเจน
2. มีพนักงานทําความสะอาด เพียงพอ
ผูป้ ระกอบการ ที่มีจาํ นวนห้องให้เช่า ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 จํานวน 2
รายการ คือ
1. มีเจ้าหน้าที่และพนักงานเพือ่ อํานวยความสะดวกอย่างเพียงพอ
2. มีพนักงานคอยให้การต้อนรับตลอด
และแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 จํานวน 2 รายการ คือ
1. มีการแบ่งงานกันทําอย่างชัดเจน
2. มีพนักงานทําความสะอาดเพียง พอ
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ผูป้ ระกอบการ ที่มีพ้ืนที่ สร้ าง อพาร์ ทเมนต์ ต่ างกัน มี ความคิด เห็น โดยรวม แตกต่ างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05
จํานวน 2 รายการ คือ
1. มีเจ้าหน้าที่และพนักงานเพือ่ อํานวยความสะดวกอย่างเพียงพอ
2. มีพนักงานคอยให้การต้อนรับตลอด เวลา
และแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 จํานวน 3 รายการ คือ
1. มีการแบ่งงานกันทําอย่างชัดเจน
2. มีพนักงานทําความสะอาด เพียงพอ
3. มีพนักงานคอยให้ความช่วย เหลือ ต่าง ๆ เช่น ห้องนํ้า ห้องส้วมเต็มรวดเร็ ว
ผูป้ ระกอบการ ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 จํานวน 4
รายการ คือ
1.มีเจ้าหน้าที่และพนักงานเพือ่ อํานวยความสะดวกอย่างเพียงพอ
2. มีการแบ่งงานกันทําอย่างชัดเจน
3. มีพนักงานคอยให้ความช่วย เหลือ ต่าง ๆ เช่น ห้องนํ้า ห้องส้วมเต็มรวดเร็ ว
4. มีพนักงานคอยให้การต้อนรับตลอด เวลา
ผูป้ ระกอบการ ที่มีจาํ นวนพนักงาน ต่างกัน มี ความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ที่ระดับ ที่ระดับ 0.05
จํานวน 2 รายการ คือ
1. มีการแบ่งงานกันทําอย่างชัดเจน
2. มีพนักงานทําความสะอาด เพียงพอ
และแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 จํานวน 3 รายการ คือ
1. มีเจ้าหน้าที่และพนักงานเพือ่ อํานวยความสะดวกอย่างเพียงพอ
2. มีพนักงานคอยให้ความช่วย เหลือ ต่าง ๆ เช่น ห้องนํ้า ห้องส้วมเต็มรวดเร็ ว
3. มีพนักงานคอยให้การต้อนรับตลอด เวลา
การเงินและบัญชี
ผูป้ ระกอบการ ที่มีรูปแบบกิจการ ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 จํานวน 1
รายการ คือ บันทึกมิเตอร์น้ าํ ประปา และ ไฟฟ้าอย่างชัดเจน
และแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 จํานวน 2 รายการ คือ
1. การกําหนดกฎระเบียบข้อบังคับในการเข้า-ออกอย่างชัดเจน
2. มีการจัดทําบัญชีคา่ ใช้จ่ายต่างๆ อย่างชัดเจน
ผูป้ ระกอบการ ที่มีรูปแบบบริ หาร ต่างกัน มีความคิ ดเห็ น โดยรวม และพิจารณาเป็ นรายข้อ
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
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ผูป้ ระกอบการ ที่มีระยะเวลาการดําเนิ นธุ รกิจ ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01
จํานวน 3 รายการ คือ
1. บันทึกมิเตอร์น้ าํ ประปา และ ไฟฟ้าอย่างชัดเจน
2. จัดพิมพ์ใบแจ้งหนี้ และ กําหนดรายการในใบแจ้งหนี้
3. มีการจัดทําบัญชีคา่ ใช้จ่ายต่างๆ อย่างชัดเจน
ผูป้ ระกอบการ ที่มีจาํ นวนห้องให้เช่า ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 ทุก
รายการ คือ
1. การกําหนดกฎระเบียบข้อบังคับในการเข้า-ออกอย่างชัดเจน
2. บันทึกมิเตอร์น้ าํ ประปา และ ไฟฟ้าอย่างชัดเจน
3. จัดพิมพ์ใบแจ้งหนี้ และ กําหนดรายการในใบแจ้งหนี้
4. มีการจัดทําบัญชีคา่ ใช้จ่ายต่างๆ อย่างชัดเจน
ผูป้ ระกอบการ ที่มีพ้ืนที่ สร้ าง อพาร์ ทเมนต์ ต่ างกัน มี ความคิดเห็ น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01
ทุกรายการ คือ
1. การกําหนดกฎระเบียบข้อบังคับในการเข้า-ออกอย่างชัดเจน
2. บันทึกมิเตอร์น้ าํ ประปา และ ไฟฟ้าอย่างชัดเจน
3. จัดพิมพ์ใบแจ้งหนี้ และ กําหนดรายการในใบแจ้งหนี้
4. มีการจัดทําบัญชีคา่ ใช้จ่ายต่างๆ อย่างชัดเจน
ผูป้ ระกอบการ ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 จํานวน
1 รายการ คือ มีการจัดทําบัญชีคา่ ใช้จ่ายต่างๆ อย่างชัดเจน
และแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 จํานวน 2 รายการ คือ
1. การกําหนดกฎระเบียบข้อบังคับในการเข้า-ออกอย่างชัดเจน
2. บันทึกมิเตอร์น้ าํ ประปา และ ไฟฟ้าอย่างชัดเจน
ผูป้ ระกอบการ ที่มีจาํ นวนพนักงาน ต่างกัน มี ความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 จํานวน
2 รายการ คือ
1. การกําหนดกฎระเบียบข้อบังคับในการเข้า-ออกอย่างชัดเจน
2. จัดพิมพ์ใบแจ้งหนี้ และ กําหนดรายการในใบแจ้งหนี้
และแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ มีการจัดทําบัญชี
ค่าใช้จ่ายต่างๆ อย่างชัดเจน
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การซ่ อมแซมบํารุงรักษา
ผูป้ ระกอบการ ที่มีรูปแบบกิ จการ ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 จํานวน
3 รายการ คือ
1. มีการปรับปรุ งห้องเช่า อยูเ่ สมอ
2. มีการพัฒนาอพาร์ทเม้นท์ให้มีความทันสมัยมากขึ้นเพื่อดึงดูดใจลูกค้า
3. มีเจ้าหน้าที่เพื่ออํานวยความสะดวกในการซ่อม/แก้ไขอุปกรณ์ต่าง ๆ
ผูป้ ระกอบการ ที่มีรูปแบบการบริ หาร ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม และพิจารณาเป็ นรายข้อ
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ผูป้ ระกอบการ ที่มีระยะเวลาการดําเนิ นธุ รกิจ ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01
ทุกรายการ คือ
1. มีการปรับปรุ งห้องเช่า อยูเ่ สมอ
2. มีการพัฒนาอพาร์ทเม้นท์ให้มีความทันสมัยมากขึ้นเพื่อดึงดูดใจลูกค้า
3. มีเจ้าหน้าที่เพื่ออํานวยความสะดวกในการซ่อม/แก้ไขอุปกรณ์ต่าง ๆ
4. มีการจัดการด้านสาธารณูปโภคที่ดี
ผูป้ ระกอบการ ที่มีจาํ นวนห้องให้เช่ า ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 จํานวน 3
รายการ คือ
1. มีการพัฒนาอพาร์ทเม้นท์ให้มีความทันสมัยมากขึ้นเพื่อดึงดูดใจลูกค้า
2. มีเจ้าหน้าที่เพื่ออํานวยความสะดวกในการซ่อม/แก้ไขอุปกรณ์ต่าง ๆ
3. มีการจัดการด้านสาธารณูปโภคที่ดี
ผูป้ ระกอบการ ที่มีพ้ืนที่ สร้ าง อพาร์ ทเมนต์ ต่ างกัน มี ความคิด เห็น โดยรวม แตกต่ างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05
จํานวน 1 รายการ คือ มีการพัฒนาอพาร์ทเม้นท์ให้มีความทันสมัยมากขึ้นเพื่อดึงดูดใจลูกค้า
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ
1. มีเจ้าหน้าที่เพื่ออํานวยความสะดวกในการซ่อม/แก้ไขอุปกรณ์ต่าง ๆ
2. มีการจัดการด้านสาธารณูปโภคที่ดี
ผูป้ ระกอบการ ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 จํานวน
3 รายการ คือ
1. มีการพัฒนาอพาร์ทเม้นท์ให้มีความทันสมัยมากขึ้นเพื่อดึงดูดใจลูกค้า
2. มีเจ้าหน้าที่เพื่ออํานวยความสะดวกในการซ่อม/แก้ไขอุปกรณ์ต่าง ๆ
3. มีการจัดการด้านสาธารณูปโภคที่ดี
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ผูป้ ระกอบการ ที่มีจาํ นวนพนักงาน ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 จํานวน
1 รายการ คือ . มีการจัดการด้านสาธารณูปโภคที่ดี
และแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 จํานวน 3 รายการ คือ
1. มีการปรับปรุ งห้องเช่าอยูเ่ สมอ
2. มีการพัฒนาอพาร์ ทเม้นท์ให้มีความทันสมัยมากขึ้นเพื่อดึงดูดใจลูกค้า
3. มีเจ้าหน้าที่เพื่ออํานวยความสะดวกในการซ่อม/แก้ไขอุปกรณ์ต่าง ๆ
การรักษาความปลอดภัย
ผูป้ ระกอบการ ที่มีรูปแบบกิจการ ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ
มี รปภ.รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชัว่ โมง
ผูป้ ระกอบการ ที่มีรูปแบบการบริ หาร ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม และพิจารณาเป็ นรายข้อ
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ผูป้ ระกอบการ ที่มีระยะเวลาการดําเนิ นธุ รกิจ ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01
ทุกรายการ คือ
1. มี รปภ. รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชัว่ โมง
2. มีทางหนีไฟและถังดับเพลิงทุกชั้น
3. มีระบบไฟอัตโนมัติและไฟฉุกเฉินเมื่อเกิดไฟฟ้าดับ
4. ทุกห้องมีเหล็กดัดและกุญแจล็อคอย่างแน่นหนา
ผูป้ ระกอบการ ที่มีจาํ นวนห้องให้เช่า ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 จํานวน
2 รายการ คือ
1. มี รปภ.รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชัว่ โมง
2. มีระบบไฟอัตโนมัติและไฟฉุกเฉินเมื่อเกิดไฟฟ้าดับ
ผูป้ ระกอบการ ที่มีพ้ืนที่ สร้ าง อพาร์ ทเมนต์ ต่ างกัน มี ความคิดเห็ น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05
จํานวน 1 รายการ คือ ทุกห้องมีเหล็กดัดและกุญแจล็อคอย่างแน่นหนา
และแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 จํานวน 2 รายการ คือ
1. มี รปภ. รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชัว่ โมง
2. มีระบบไฟอัตโนมัติและไฟฉุกเฉินเมื่อเกิดไฟฟ้าดับ
ผูป้ ระกอบการ ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 จํานวน
1 รายการ คือ มีทางหนีไฟและถังดับเพลิงทุกชั้น
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แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ ทุกห้องมีเหล็กดัดและ
กุญแจล็อคอย่างแน่นหนา
ผูป้ ระกอบการ ที่มีจาํ นวนพนักงาน มีความคิดเห็น โดยรวม และพิจารณาเป็ นรายข้อ ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ห้ องพัก
ผูป้ ระกอบการ ที่มีรูปแบบกิจการ ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 จํานวน
1 รายการ คือ มีรูปแบบการสร้างห้องพักที่สวยงาม น่าอยู่
และแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 จํานวน 3 รายการ คือ
1. มีอุปกรณ์อาํ นวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ เช่น ตู ้ เตียง โต๊ะ เป็ นต้น
2. สภาพแวดล้อมของอาคารควรมีการตกแต่งให้สวยงาม ร่ มรื่ น
3. มีส่วนกลาง/สิ่ งอํานวยความสะดวก เช่น ลิฟท์, โถงบันได, คลับเฮ้าส์, สระว่ายนํ้า, ฟิ ตเนส,ซาวน่า
ฯลฯ
ผูป้ ระกอบการ ที่มีรูปแบบการบริ หาร ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม และพิจารณาเป็ นรายข้อ
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ผูป้ ระกอบการ ที่มีระยะเวลาการดําเนิ นธุ รกิจ ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01
จํานวน 3 รายการ คือ
1. มีรูปแบบการสร้างห้องพักที่สวยงาม น่าอยู่
2. มีอุปกรณ์อาํ นวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ เช่น ตู ้ เตียง โต๊ะ เป็ นต้น
3. สภาพแวดล้อมของอาคารควรมีการตกแต่งให้สวยงาม ร่ มรื่ น
ผูป้ ระกอบการ ที่มีจาํ นวนห้องให้เช่ า ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 จํานวน
3 รายการ คือ
1. มีรูปแบบการสร้างห้องพักที่สวยงาม น่าอยู่
2. มีอุปกรณ์อาํ นวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ เช่น ตู ้ เตียง โต๊ะ เป็ นต้น
3. มีส่วนกลาง/สิ่ งอํานวยความสะดวก เช่น ลิฟท์, โถงบันได, คลับเฮ้าส์, สระว่ายนํ้า, ฟิ ตเนส,ซาวน่า
ฯลฯ
ผูป้ ระกอบการ ที่มีพ้ืนที่ สร้ าง อพาร์ ทเมนต์ ต่ างกัน มี ความคิด เห็น โดยรวม แตกต่ างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05
จํานวน 1 รายการ คือ สภาพแวดล้อมของอาคารควรมีการตกแต่งให้สวยงาม ร่ มรื่ น
และแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 จํานวน 2 รายการ คือ
1. มีอุปกรณ์อาํ นวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ เช่น ตู ้ เตียง โต๊ะ เป็ นต้น
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2. มีส่วนกลาง/สิ่ งอํานวยความสะดวก เช่น ลิฟท์, โถงบันได, คลับเฮ้าส์, สระว่ายนํ้า, ฟิ ตเนส,ซาวน่า
ฯลฯ
ผูป้ ระกอบการ ที่มี รายได้เฉลี่ ยต่ อเดื อ น ต่างกัน มี ความคิ ด เห็ น โดยรวม ไม่ แตกต่ างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 จํานวน
1 รายการ คือ สภาพแวดล้อมของอาคารควรมีการตกแต่งให้สวยงาม ร่ มรื่ น
และแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 จํานวน 2 รายการ คือ
1. มีรูปแบบการสร้างห้องพักที่สวยงาม น่าอยู่
2. มีส่วนกลาง/สิ่ งอํานวยความสะดวก เช่น ลิฟท์, โถงบันได, คลับเฮ้าส์, สระว่ายนํ้า, ฟิ ตเนส,ซาวน่า
ฯลฯ
ผูป้ ระกอบการ ที่มีจาํ นวนพนักงาน ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ
มีส่วนกลาง/สิ่ งอํานวยความสะดวก เช่น ลิฟท์, โถงบันได, คลับเฮ้าส์, สระว่ายนํ้า, ฟิ ตเนส,ซาวน่า ฯลฯ
ทําเลทีต่ ้ังอพาร์ ทเมนต์
ผูป้ ระกอบการ ที่มีรูปแบบกิจการ ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 จํานวน
1 รายการ คือ ไม่มีโรงงานที่ก่อให้เกิดมลพิษ และ ไม่อยูใ่ นบริ เวณที่มีน้ าํ เน่าเสี ย
ผูป้ ระกอบการ ที่มีรูปแบบการบริ หาร ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม และพิจารณาเป็ นรายข้อ ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ผูป้ ระกอบการ ที่มีระยะเวลาการดําเนิ นธุ รกิจ ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01
จํานวน 3 รายการ คือ
1. การเดินทางสะดวก สามารถเรี ยกใช้บริ การรถต่าง ๆ ได้ง่าย เช่น รถแท็กซี่ รถไฟฟ้า รถโดยสาร
ประจําทาง ฯลฯ
2. ตั้งอยูใ่ นแหล่งชุมชน
3. ไม่มีโรงงานที่ก่อให้เกิดมลพิษ และ ไม่อยูใ่ นบริ เวณที่มีน้ าํ เน่าเสี ย
ผูป้ ระกอบการ ที่มีจาํ นวนห้องให้เช่า ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 จํานวน 3
รายการ คือ
1. การเดินทางสะดวก สามารถเรี ยกใช้บริ การรถต่าง ๆ ได้ง่าย เช่น รถแท็กซี่ รถไฟฟ้า รถโดยสาร
ประจําทาง ฯลฯ
2. ตั้งอยูใ่ นแหล่งชุมชน
3.ไม่มีโรงงานที่ก่อให้เกิดมลพิษ และ ไม่อยูใ่ นบริ เวณที่มีน้ าํ เน่าเสี ย
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ผูป้ ระกอบการ ที่มีพ้ืนที่ สร้ าง อพาร์ ทเมนต์ ต่ างกัน มี ความคิด เห็น โดยรวม แตกต่ างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05
จํานวน 1 รายการ คือ ไม่มีโรงงานที่ก่อให้เกิดมลพิษ และ ไม่อยูใ่ นบริ เวณที่มีน้ าํ เน่าเสี ย
และแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 จํานวน 2 รายการ คือ
1. การเดินทางสะดวก สามารถเรี ยกใช้บริ การรถต่าง ๆ ได้ง่าย เช่น รถแท็กซี่ รถไฟฟ้า รถโดยสาร
ประจําทาง ฯลฯ
2. ตั้งอยูใ่ นแหล่งชุมชน
ผูป้ ระกอบการ ที่ มี รายได้เฉลี่ ยต่ อเดื อน ต่ างกัน มี ความคิ ดเห็ น โดยรวม ไม่ แ ตกต่ างกัน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 จํานวน
1 รายการ คือ การเดินทางสะดวก สามารถเรี ยกใช้บริ การรถต่าง ๆ ได้ง่าย เช่น รถแท็กซี่ รถไฟฟ้า รถโดยสาร
ประจําทาง ฯลฯ
ผูป้ ระกอบการ ที่มีจาํ นวนพนักงาน ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิ ติ ที่ระดับ 0.01 เมื่ อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่ างกันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.01
ทุกรายการ คือ
1. การเดินทางสะดวก สามารถเรี ยกใช้บริ การรถต่าง ๆ ได้ง่าย เช่น รถแท็กซี่ รถไฟฟ้า รถโดยสาร
ประจําทาง ฯลฯ
2. ตั้งอยูใ่ กล้ศูนย์การค้า
3. ตั้งอยูใ่ นแหล่งชุมชน
4. ไม่มีโรงงานที่ก่อให้เกิดมลพิษ และ ไม่อยูใ่ นบริ เวณที่มีน้ าํ เน่าเสี ย
ราคาห้ องพัก
ผูป้ ระกอบการ ที่มีรูปแบบกิจการ ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ
1. ราคาเหมาะสมกับห้องพักและการบริ การ
2. ราคาไม่สูงเมื่อเปรี ยบเทียบ กับ อพาร์ทเมนต์ ลักษณะเดียวกัน
ผูป้ ระกอบการ ที่มีรูปแบบการบริ หาร ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม และพิจารณาเป็ นรายข้อ
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ผูป้ ระกอบการ ที่มีระยะเวลาการดําเนินธุ รกิจ ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 จํานวน
1 รายการ คือ ค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ เป็ นราคาที่ยตุ ิธรรม
ผูป้ ระกอบการ ที่มีจาํ นวนห้องให้เช่า ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิ ติที่ระดับ 0.01 เมื่ อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01
ทุกรายการ คือ
1. ราคาเหมาะสมกับห้องพักและการบริ การ
2. ราคาไม่สูงเมื่อเปรี ยบเทียบ กับ อพาร์ทเมนต์ ลักษณะเดียวกัน
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3. ค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ เป็ นราคาที่ยตุ ิธรรม
ผูป้ ระกอบการ ที่มีพ้ืนที่ สร้ าง อพาร์ ทเมนต์ ต่ างกัน มี ความคิดเห็ น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01
ทุกรายการ คือ
1. ราคาเหมาะสมกับห้องพักและการบริ การ
2. ราคาไม่สูงเมื่อเปรี ยบเทียบ กับ อพาร์ทเมนต์ ลักษณะเดียวกัน
3. ค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ เป็ นราคาที่ยตุ ิธรรม
ผูป้ ระกอบการ ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 จํานวน
2 รายการ คือ
1. ราคาเหมาะสมกับห้องพักและการบริ การ
2. ราคาไม่สูงเมื่อเปรี ยบเทียบ กับ อพาร์ทเมนต์ ลักษณะเดียวกัน
ผูป้ ระกอบการ ที่มีจาํ นวนพนักงาน ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 เมื่ อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 จํานวน
2 รายการ คือ
1. ราคาเหมาะสมกับห้องพักและการบริ การ
2. ราคาไม่สูงเมื่อเปรี ยบเทียบ กับ อพาร์ทเมนต์ ลักษณะเดียวกัน
การส่ งเสริมการขาย
ผูป้ ระกอบการ ที่มีรูปแบบกิจการ ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 จํานวน
2 รายการ คือ
1. มีการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ในเทศกาลต่าง ๆ เสมอ
2. มีการแจกของที่ระลึกในเทศกาล ต่าง ๆ
ผูป้ ระกอบการ ที่มีรูปแบบการบริ หาร ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม และพิจารณาเป็ นรายข้อ
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ผูป้ ระกอบการ ที่มีระยะเวลาการดําเนิ นธุ รกิจ ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01
จํานวน 3 รายการ คือ
1. มีการประชาสัมพันธ์และลดราคา ตามควร
2. มีการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ในเทศกาลต่าง ๆ เสมอ
3. มีการแจกของที่ระลึกในเทศกาล ต่าง ๆ
ผูป้ ระกอบการ ที่ มี จ าํ นวนห้องให้เ ช่ า ต่ า งกัน มี ค วามคิ ด เห็ น โดยรวม ไม่ แ ตกต่ างกัน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 จํานวน
2 รายการ คือ
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1. มีการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ในเทศกาลต่าง ๆ เสมอ
2. มีการแจกของที่ระลึกในเทศกาล ต่าง ๆ
ผูป้ ระกอบการ ที่มีพ้ืนที่ สร้ าง อพาร์ ทเมนต์ ต่ างกัน มี ความคิด เห็น โดยรวม แตกต่ างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05
จํานวน 1 รายการ คือ มีการประชาสัมพันธ์และลดราคา ตามควร
และแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ มีการแจกของที่ระลึก
ในเทศกาล ต่าง ๆ
ผูป้ ระกอบการ ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดื อน ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม และพิจารณาเป็ นรายข้อ
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ผูป้ ระกอบการ ที่มีจาํ นวนพนักงาน ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ
มีการประชาสัมพันธ์และลดราคาตามควร
อภิปรายผล
การวิจยั เรื่ อง การจัดการธุรกิจอพาร์ทเมนต์ให้เช่า ตําบลสําโรงเหนือ จังหวัดสมุทรปราการ
ได้ผลการวิจยั ที่สามารถนํามาอภิปรายผลได้ดงั นี้
1. ลักษณะผู้ประกอบการ
ผูป้ ระกอบการ ส่ ว นใหญ่เป็ นเจ้าของคนเดี ยว ร้ อยละ 68.90 มี รูปแบบการบริ หาร บริ หารเอง
ร้อยละ 64.10 ระยะเวลาการดําเนินธุรกิจ 3 – 5 ปี จํานวนห้องให้เช่า มากกว่า 100 ห้อง ร้อยละ 55.30 พื้นที่สร้าง
อพาร์ ทเมนต์ มากกว่า 350 ตรว. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน มากกว่า 200,000 บาท ร้อยละ 52.40 จํานวนพนักงาน น้อย
กว่า 5 คน
2. วิเคราะห์ การจัดการธุรกิจอพาร์ ทเมนต์ ให้ เช่ า
ผูป้ ระกอบการ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจอพาร์ ทเมนต์ให้เช่า ในภาพรวม อยู่ใน
ระดับมาก ( = 3.91) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า อยูใ่ นระดับมาก จํานวน 6 ด้าน ( = 4.28,  = 4.19, 
= 4.00,  = 3.86 ,  = 3.83,  = 3.79 ) เรี ยงลําดับจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านการเงินและบัญชี
โครงสร้างองค์กรและการบริ หารงานบุคคล การรักษาความปลอดภัย ทําเลที่ต้ งั อพาร์ ทเมนต์ และการซ่ อมแซม
บํารุ งรักษา ราคาห้องพัก สําหรับด้านห้องพัก และการส่ งเสริ มการขาย โดยรวม อยูใ่ นระดับปานกลาง ( = 3.12
และ = 2.94)
จากผลการค้นพบดังกล่าว พบว่า มีค่าสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ รุ่ งศักดิ์ จงคุม้ วงศ์ (2551 )
ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเช่าอพาร์ ทเม้นต์แบบรายเดือน ซึ่ งตั้งอยูใ่ นเขต
เทศบาลนครภูเก็ต พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเช่า อพาร์ ทเม้นต์แบบรายเดือน
ซึ่งตั้งอยูใ่ นเขตเทศบาลนครภูเก็ต ในแต่ละด้าน สรุ ปได้ดงั ต่อไปนี้ ด้านผลิตภัณฑ์ มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจอยูใ่ น
ระดับมาก โดยปั จจัยที่มีความสําคัญมากที่สุดคือ ความกว้างของห้องพัก ด้านราคา มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจ อยู่
ในระดับมาก และสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ ต่อศักดิ์ มีสุข (2547) ศึกษาเรื่ อง ผลกระทบต่อที่อยูอ่ าศัยประเภท
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อพาร์ ทเมนต์ให้เช่า ในเขตห้วยขวางเมื่อมีระบบรถไฟฟ้าขนส่ งมวลชน พบว่า ผูป้ ระกอบการ ร้อยละ 92 ต้องการ
ทําเลที่สภาพแวดล้อมที่ดี มีการเว้นว่างของแนวอาคารอย่างเหมาะสมเพื่อไม่ให้แออัดเกินไป ส่ วนด้านผูอ้ ยูอ่ าศัย
และสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ วราพร กรี เทพ (2544) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกที่พกั
อาศัยประเภทอพาร์ ทเมนท์ของประชากรในเขตเทศบาลนครอุดรธานี พบว่า ผูเ้ ช่าอพาร์ ทเมนท์เห็นว่าปั จจัยที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกที่พกั อาศัยประเภท อพาร์ทเมนท์ ในระดับสําคัญมากที่สุดคือ ปั จจัยด้านราคา ส่ วน
ปั จจัยที่มีอิทธิพลในระดับสําคัญมากได้แก่ ปัจจัยด้านทําเลที่ต้ งั ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ และปั จจัยด้านการส่ งเสริ ม
การตลาดตามลําดับ และผูเ้ ช่าอพาร์ทเมนท์เห็นว่าลักษณะอพาร์ทเมนท์มีความต้องการมีสิ่งอํานวยความสะดวกให้
ในเรื่ องเตียงนอน โต๊ะเครื่ องแป้ ง ตูเ้ สื้ อผ้า โคมไฟ โทรศัพท์ ที่ช้ นั ล่างของ อพาร์ ทเมนท์ มีบริ การร้านอาหาร
โทรศัพ ท์ต อบรั บ ภายใน ร้ า นซัก อบรี ด สํา หรั บ การบริ ก ารส่ ว นกลางของ อพาร์ ท เมนท์มี เ จ้า หน้า ที่ รั ก ษา
ความปลอดภัย มีดาดฟ้าเป็ นบริ เวณที่ตากผ้า และมีสวนหย่อมบริ เวณอพาร์ ทเมนท์ เห็นว่าราคาที่เหมาะสมกับ
ความต้องการ คือ มีการชําระค่าส่วนกลาง (ค่าใช้จ่ายส่ วนรวมของผูเ้ ช่าอพาร์ทเมนท์)
3. ผลการเปรีย บเทีย บค่ าเฉลีย่ การจัดการธุรกิจ อพาร์ ทเมนต์ ให้ เช่ า ของผู้ประกอบการ จําแนกตาม
ลักษณะผู้ประกอบการ
ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการธุ รกิจ อพาร์ ทเมนต์ให้เช่า
พบว่า ผูป้ ระกอบการ ที่มีรูปแบบกิจการ ระยะเวลาการดําเนิ นธุ รกิจ จํานวนพนักงาน ต่างกัน มีความคิดเห็น
ในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และผูป้ ระกอบการ ที่มีจาํ นวนห้องให้เช่า และพื้นที่
สร้างอพาร์ ทเมนต์ ต่างกัน มีความคิดเห็น ในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า
ด้ านโครงสร้ างองค์ กรและการบริหารงานบุคคล ผูป้ ระกอบการ ที่มีรูปแบบกิจการ ที่มีรูปแบบการ
บริ หาร พื้นที่สร้างอพาร์ ทเมนต์ ระยะเวลาการดําเนินธุรกิจ ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ ส่ วนผูป้ ระกอบการ ที่ มีจาํ นวนห้องให้เช่ า รายได้เฉลี่ยต่อเดื อน จํานวนพนักงาน ต่างกัน มี
ความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ด้ านการเงินและบัญชี ผูป้ ระกอบการ ที่มีรูปแบบบริ หาร ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่าง
กันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผูป้ ระกอบการ ที่มีรูปแบบกิจการ ระยะเวลาการดําเนินธุรกิจ จํานวน
ห้องให้เช่ า พื้นที่สร้ างอพาร์ ทเมนต์ รายได้เฉลี่ยต่อเดื อน และจํานวนพนักงาน ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ด้ านการซ่ อมแซมบํารุงรักษา ผูป้ ระกอบการ ที่มีรูปแบบการบริ หาร ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม
และพิ จารณาเป็ นรายข้อ ไม่ แ ตกต่ างกันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติ สําหรั บ ผูป้ ระกอบการ ที่ มี รูปแบบกิ จการ
ระยะเวลาการดําเนินธุรกิจ จํานวนห้องให้เช่า พื้นที่สร้าง อพาร์ ทเมนต์ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และจํานวนพนักงาน
ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ด้ านการรั กษาความปลอดภัย ผูป้ ระกอบการ ที่มีรูปแบบกิจการ รู ปแบบการบริ หาร จํานวน
พนักงาน ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ผูป้ ระกอบการ ที่มีระยะเวลา
การดําเนิ นธุ รกิจ จํานวนห้องให้เช่ า พื้นที่สร้ าง อพาร์ ทเมนต์ และรายได้เฉลี่ยต่อเดื อน ต่ างกัน มีความคิดเห็ น
โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
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ด้ านห้ องพัก ผูป้ ระกอบการ ที่มีรูปแบบการบริ หาร รายได้เฉลี่ยต่อเดือนจํานวนพนักงาน ต่างกัน มี
ความคิ ด เห็ น โดยรวม และพิ จ ารณาเป็ นรายข้อ ไม่ แ ตกต่ า งกัน อย่า งมี นัย สํ า คัญ ทางสถิ ติ ด้า นทํา เลที่ ต้ ัง
อพาร์ ทเมนต์ ผูป้ ระกอบการ ที่มีรูปแบบกิจการ ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ผูป้ ระกอบการ ที่มีรูปแบบกิจการ ระยะเวลาการดําเนินธุรกิจ จํานวนห้องให้เช่า พื้นที่สร้าง
อพาร์ทเมนต์ ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ด้ านราคาห้ องพัก ผูป้ ระกอบการ ที่มีรูปแบบกิจการ รู ปแบบการบริ หาร ระยะเวลาการดําเนินธุรกิจ
ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ส่ วนผูป้ ระกอบการ ที่มีจาํ นวนห้องให้เช่า
พื้นที่สร้าง อพาร์ทเมนต์ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จํานวนพนักงาน ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ด้ านการส่ งเสริ ม การขาย ผูป้ ระกอบการ ที่มีรูปแบบการบริ หาร รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน จํานวน
พนักงาน ต่ างกัน มี ความคิด เห็ น โดยรวม และพิจ ารณาเป็ นรายข้อ ไม่ แตกต่ างกันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติ
ผูป้ ระกอบการ ที่มีจาํ นวนห้องให้เช่า ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 ผูป้ ระกอบการ ที่มีรูปแบบกิจการ ระยะเวลาการดําเนินธุรกิจ พื้นที่สร้าง อพาร์ทเมนต์ ต่างกัน มีความคิดเห็น
โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากผลการค้นพบดังกล่าว มีค่าสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ ณัฐวรรณ นิยมาคม (2548 ) ศึกษา
เรื่ อง การศึกษาพฤติกรรมในการเช่า อพาร์ทเมนต์ และปั จจัยที่ผเู ้ ช่าใช้ประกอบการตัดสิ นใจเลือกเช่าอพาร์ทเมนต์
ปั จจัยโดยภาพรวมแตกต่างกัน ให้ความสําคัญต่อปั จจัยด้านอาคารสถานที่ ด้านราคา และด้านทําเลที่ต้ งั แตกต่าง
กัน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 และมีค่าสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ วราพร กรี เทพ (2544) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกที่พกั อาศัยประเภทอพาร์ทเมนท์ของประชากรในเขตเทศบาลนครอุดรธานี พบว่า ผู ้
เช่าอพาร์ทเมนท์ที่มีลกั ษณะประชากรณ์ศาสตรต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีความสําคัญ
ต่อการตัดสิ นใจเลือกที่พกั อาศัยประเภทอพาร์ทเมนท์แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ข้ อเสนอแนะในการทําวิจยั
ผูท้ ี่ตอ้ งการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการที่ส่งผลต่อความสําเร็ จในการดําเนินธุรกิจ อพาร์ ทเมนต์ ให้เช่า
ตําบลสําโรงเหนือ จังหวัดสมุทรปราการ สามารถนําผลที่ได้ไปศึกษาต่อ ดังนี้
1. ควรศึกษาการจัดการธุ รกิจอพาร์ ทเมนต์ให้เช่ า ตําบลสําโรงเหนื อ จังหวัดสมุ ทรปราการ
อย่างละเอียด เพื่อเป็ นแนวทางในการดําเนิ นธุรกิจอพาร์ ทเมนต์ให้เช่า ตําบลสําโรงเหนือ จังหวัดสมุทรปราการ
ให้ประสบความสําเร็ จ และได้ผลคุม้ ค่าอย่างแท้จริ ง
2. ควรศึกษาปั จจัยที่ส่งเสริ ม และอุปสรรค ที่มีต่อการจัดการธุรกิจ อพาร์ ทเมนต์ให้เช่า ตําบล
สําโรงเหนือ จังหวัดสมุทรปราการ ในเชิงลึก เพือ่ ให้ทราบถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นโดยละเอียด
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การบริหารจัดการร้ านอาหารทีม่ ีผลต่ อผู้บริโภคในการตัดสิ นใจเลือกใช้ บริการร้ านอาหาร
นายหมา จังหวัดสมุทรปราการ*
Restaurant Management Affecting Consumer’ Decisions to Select Mr. Ma
Restaurant, Samut Prakan.
นายรุ จน์ เล่าฮะ**
Mr. Rut Laoha
บทคัดย่อ
การวิจยั เรื่ องนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริ หารจัดการร้านอาหารที่มีผลต่อผูบ้ ริ โภคในการ
ตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านอาหารนายหมา จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเปรี ยบเทียบการบริ หารจัดการร้านอาหาร
ที่มีผลต่อผูบ้ ริ โภคในการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้ านอาหารนายหมา จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ และ
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริ หารจัดการร้านอาหารกับการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านอาหารนายหมา
กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 354 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้ ความถี่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวน และการทดสอบสัมประสิ ทธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สนั
ผลการวิจยั พบว่า (1) ความคิดเห็นต่อการบริ หารจัดการร้ านอาหารที่มีผลต่อผูบ้ ริ โภคในการ
ตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านอาหารนายหมา จังหวัดสมุทรปราการ ในภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ น
รายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก ทั้ง 5 ด้าน เรี ยงลําดับจากค่ามากที่ สุด คือ การบริ หารตลาด การบริ หารวัสดุ
อุปกรณ์ การบริ หารทัว่ ไป การบริ หารเงิน และการบริ หารคน (2) ผลการเปรี ยบเทียบการบริ หารจัดการร้านอาหาร
ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การร้ านอาหารนายหมา ของผูบ้ ริ โภค จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์
พบว่า ผูบ้ ริ โภค มีความคิดเห็น ในภาพรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน
พบว่า เฉพาะด้านการบริ หารเงิน ผูบ้ ริ โภค ที่มี อาชีพ ต่างกันมีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 (3) การทดสอบสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ ระหว่างการบริ หารจัดการร้านอาหารกับการ
ตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านอาหารนายหมา พบว่า การบริ หารจัดการร้านอาหาร ทั้ง 5 ด้าน กับการตัดสิ นใจ
เลือกใช้บริ การร้านอาหารนายหมา มีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
Abstract
The objectives of this research were to study the restaurant management that affect consumer
decisions to the Mr. Ma restaurant, Samut Prakan affecting consumers’ decisions in selecting Mr. Ma
restaurant, Samut Prakan, to compare restaurant management based on demographic characteristics and to
study the relationship between restaurant management and decision to select the Mr. Ma restaurant.
*
**

บทความการค้นคว้าอิสระ
บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ (การจัดการทัว่ ไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
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Questionnaires were used as a research tool. Data were analyzed by frequency, percentage, mean, standard
deviation, t-test analysis of variance and Correlation coefficient test of Pearson.
The results could be divided into three points. (1) overall opinions on restaurant management that
affect consumer decisions to the, Mr. Ma restaurant, Samut Prakan were at the high level. Considering into
aspects, All 5 items were at the high level, arranged in decisions descending order as following : market
management, material management, general management, financial management, and people management.
(2) The comparison of restaurant management that affect consumer decisions to the Mr. Ma restaurant on
demographic characteristics showed that overall opinions of consumer had no difference at significant level.
Considering into aspects, only financial management on which opinions form consumer in different occupation
were different at 0.05 significant level. (3) the correlation coefficient test between the restaurant management
and the decision to select Mr. Ma restaurant indicated that all 5 aspects of the restaurant management and the
decision to use the Mr. Ma restaurant had relationship at the 0.01 significant level.
ความนํา
การเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมแห่ งการแข่งขันของธุ รกิ จซึ่ งจะทวีความรุ นแรง ไม่ว่าจะเป็ น
ธุรกิจขนาดเล็ก กลาง หรื อ ใหญ่ และไม่ว่าจะเป็ นองค์กรภาครัฐหรื อเอกชน จึงต้องมี ความจําเป็ นอย่างยิง่ ที่
ต้องการอยู่รอดในสภาวะการแข่งขันปั จจุบนั ซึ่ งองค์ประกอบที่สาํ คัญในการช่วยเพิ่มสมรรถภาพการแข่งขันของ
องค์กร คือ แนวทางในการบริ หารจัดการ
สิ่ งสําคัญที่สุดในกิจกรรมของมนุษย์ คือ การบริ หาร ตั้งแต่ผคู ้ นเริ่ มรู ้จกั การรวมกลุ่มกันทํางานเพื่อ
ความสําเร็ จตามวัตถุประสงค์ ซึ่ งพวกเขานั้นไม่สามารถประสบความสําเร็ จได้เพียงลําพัง การบริ หารจึงเป็ น
สิ่ งจําเป็ นในการประสานความพยายามของแต่ละบุคคล (Weihrich & Koothz, 1993, p. 4) ซึ่ งสอดคล้องความ
คิดเห็นของ เซอร์ โต (Certo, 1985, p. 9) กล่าวว่า การบริ หารเป็ นสิ่ งที่จะสนับสนุนกิจกรรม ของแต่ละบุคคล
เพื่อที่จะนําไปสู่ ความสําเร็ จตามเป้ าหมายขององค์การ และบทบาทผูบ้ ริ หารงาน คือ การนําองค์การไปสู่
ความสําเร็ จตามเป้ าหมายโดยมี ความรับผิดชอบต่อการรวบรวม ใช้ทรัพยากรขององค์กร การจัดการทรัพยากร
และการประสานงาน จึงก่อให้เกิดการทํางานร่ วมกัน (Carlicle, 1976, p. 5) และธงชัย สันติวงษ์ (2536, หน้า 3) ได้
เน้นความสําคัญของการบริ หารไว้ว่าในบรรดากิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ที่ดาํ เนินการอยูน่ ้ นั ไม่มีสิ่งใดสําคัญกว่า
การบริ หารหรื อการจัดการ ทั้งนี้เพราะงานด้านบริ หารหรื อจัดการนี้จะเป็ นงานสําคัญต่อการอํานวยการให้มนุษย์
ทํางานได้โดยมีประสิ ทธิ ภาพมากที่สุดกว่าแต่ก่อน ดังนั้น ผูบ้ ริ หารจึงควรให้ความสําคัญกับการบริ หารจัดการ
องค์กร โดยการประเมินสภาพของการบริ หารจัดการองค์กรที่เป็ นอยู่ และประเมินความเหมาะสมหรื อคุณค่าที่มี
ต่อองค์กร เพื่อจะได้สร้างการบริ หารจัดการองค์กร ให้เป็ นไปในแนวทางที่เหมาะสม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
และเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก อันจะส่ งผลให้องค์กรสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ได้
ตามที่กาํ หนด ที่ผา่ นมา มีความพยายามเป็ นอย่างมากที่จะจัดประเภทของการบริ หารจัดการองค์กร เพื่อใช้เป็ น
เกณฑ์ในการวิเคราะห์และเพื่อส่ งเสริ มหรื อเปลี่ยนแปลงการบริ หารจัดการองค์กร เพื่อใช้ในการพัฒนาองค์กร
เพราะเชื่ อว่าการบริ หารจัดการองค์กร โดยประยุกต์เอาเทคนิคหรื อหลักการบริ หารต่าง ๆ มาใช้เป็ นแนวทางใน
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การแก้ไขปรับปรุ งให้เหมาะสมกับองค์กรนั้น ๆ อันจะส่ งผลให้การพัฒนาองค์กรเป็ นไปในทิศทางที่ถูกต้อง
เหมาะสมได้ง่ายขึ้น
ในการดําเนินกิจการด้านอาหารและเครื่ องดื่ม ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องของผลิตภัณฑ์ ราคา การบริ การ
รวมทั้งการบริ หารจัดการที่อยูใ่ นรู ปแบบของธุรกิจ มีปัญหาสําคัญเร่ งด่วนที่มีผลกระทบในการแข่งขันของธุรกิจ
ในด้านต่าง ๆ มากมาย ผูศ้ ึกษาจึ งสนใจที่ จะศึกษาเรื่ อง การบริ หารจัดการร้ านอาหารที่ มีผลต่อผูบ้ ริ โภคในการ
ตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านอาหารนายหมา จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเป็ นแนวทางสําหรับการพัฒนาร้านอาหาร
เพือ่ ที่จะให้ร้านอาหารอยูร่ อด และสามารถสร้างกําไรได้
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพือ่ ศึกษาการบริ หารจัดการร้านอาหารที่มีผลต่อผูบ้ ริ โภคในการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านอาหาร
นายหมา จังหวัดสมุทรปราการ
2. เพื่อเปรี ยบเที ยบการบริ หารจัดการร้ านอาหารที่มีผลต่อผูบ้ ริ โภคในการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ
ร้านอาหารนายหมา จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์
3. เพื่อ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริ หารจัด การร้ านอาหารกับ การตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การ
ร้านอาหารนายหมา
สมมติฐานของการวิจยั
1. การบริ ห ารจัด การร้ า นอาหารที่ มี ผ ลต่ อ ผูบ้ ริ โ ภคในการตัด สิ น ใจเลื อ กใช้บ ริ ก ารร้ า นอาหาร
นายหมา จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ แตกต่างกัน
2. การบริ หารจัดการร้านอาหารมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านอาหารนายหมา
1. ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ผูบ้ ริ โภคที่เลือกใช้บริ การร้านอาหารนายหมา
2. กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ คือ ผูบ้ ริ โภคที่เลือกใช้บริ การร้านอาหารนายหมา จํานวน
4,520 คน เลือกเป็ นกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie และ Morgan (1970, p. 680)
ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 354 คน
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือแบบสอบถาม มีข้ นั ตอนการสร้างแบบสอบถามดังนี้
1. การศึกษาเอกสารตํารา และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2. การจัด ทําโครงสร้ างของแบบสอบถามให้มีเนื้ อหาครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้ งนี้
แบบสอบถามมี 3 ตอน คือ
2.1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ อาชี พ และรายได้เฉลี่ยต่ อเดื อน
จํานวน 4 ข้อ
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2.2 การบริ หารจัดการร้ านอาหารนายหมา รวม 5 ด้าน คือ การบริ หารคน การบริ หารเงิน การ
บริ หารวัสดุ อุป กรณ์ การบริ หารทัว่ ไป และการบริ หารตลาดลักษณะของแบบสอบถามเป็ นแบบมาตราส่ ว น
ประมาณ ค่า 5 ระดับ ของลิเคิร์ท (Likert) จํานวน 24 ข้อ
2.3 การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านอาหารนายหมา
3. นําแบบสอบถามที่ได้สร้างขึ้นให้อาจารย์ที่ปรึ กษาการค้นคว้าอิสระของมหาวิทยาลัย ราชภัฏธนบุรี
ได้ตรวจสอบความสอดคล้องของเนื้อหากับวัตถุประสงค์ของการวิจยั เป็ นการศึกษาความเที่ยงตรง ( validity) ของ
แบบสอบถามแล้วนํามาปรับปรุ งแก้ไขเพื่อให้คาํ ถามชัดเจนสามารถสื่ อความหมายได้ตรงประเด็นและเหมาะสม
ยิง่ ขึ้น
4. นําแบบสอบถามไปทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่ กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั จํานวน 30 คน
แล้วนําข้อมูลดังกล่าวมาหาค่าความเชื่ อมัน่ (reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้สูตรสัมประสิ ทธิ์ แอลฟ่ า
ของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient ) ได้คา่ ความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม เท่ากับ 0.907
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การรวบรวมข้อมูลผูว้ ิจัยได้ดาํ เนิ นการเก็บข้อมู ลด้วยการขอความร่ วมมื อจากกลุ่มตัวอย่างที่ เป็ น
ผูบ้ ริ โภคที่เลือกใช้บริ การร้านอาหารนายหมา โดยนําแบบสอบถามไปแจกให้กลุ่มตัวอย่างกรอกข้อมูล จํานวน
354 ฉบับ แล้วขอรับคืนด้วยตนเอง ได้แบบสอบถามคืนมา 354 ชุด คิดเป็ น ร้อยละ 100.00
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามจะนํามาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ทุกชุด และนํามาลง
รหัส ประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป หา ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test ,
F-test, LSD และสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สนั ดังนี้
1. วิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน โดยใช้ความถี่และร้อยละ
2. วิ เ คราะห์ ก ารบริ ห ารจัด การร้ า นอาหารที่ มี ผ ลต่ อ ผูบ้ ริ โ ภคในการตัด สิ น ใจเลื อ กใช้บ ริ ก าร
ร้านอาหารนายหมา โดยใช้คา่ เฉลี่ย ( X ) และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
3. เปรี ยบเที ยบค่าเฉลี่ย ( X ) ของการบริ หารจัดการร้ านอาหารที่มีผลต่ อการตัดสิ นใจของ
ผูบ้ ริ โภค จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ โดยใช้ t-test และ F-test
4. เปรี ยบเทียบพหุ คูณเพื่อทดสอบค่าเฉลี่ย ( X ) ของการบริ หารจัดการร้ านอาหารที่มีผลต่อการ
ตัดสิ น ใจเลื อกใช้บริ การร้ านอาหารนายหมา ของผูบ้ ริ โ ภค จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ จากผลการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนโดยวิธี Least Significant Difference (LSD)
5. ทดสอบสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ของการบริ หารจัดการร้านอาหารกับการตัดสิ นใจเลือกใช้
บริ การร้านอาหารนายหมา
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สรุปผลการวิจยั
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล เรื่ อง การบริ หารจัดการร้านอาหารที่มีผลต่อผูบ้ ริ โภคในการตัดสิ นใจเลือกใช้
บริ การร้านอาหารนายหมา จังหวัดสมุทรปราการ สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
ส่ วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูบ้ ริ โภคที่ตอบแบบสอบถาม
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 59.04 มีอายุ มากกว่า 40 ปี ร้อยละ 35.31
รองลงมา อายุ 31-40 ปี ร้อยละ 33.05 มีอาชีพ พนักงานบริ ษทั ร้อยละ 40.96 รองลงมา ธุรกิจส่ วนตัว ร้อยละ
31.64 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000-20,000 บาท ร้อยละ 43.50 รองลงมา 30,000 บาทขึ้นไป ร้อยละ 31.64
ส่ วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับการบริ หารจัดการร้านอาหารนายหมา รวม 5 ด้าน คือ การบริ หาร
คน การบริ หารเงิน การบริ หารวัสดุอุปกรณ์ การบริ หารทัว่ ไป และการบริ หารตลาด สามารถสรุ ปได้ คือ
1. การบริ หารจัดการร้านอาหารที่มีผลต่อผูบ้ ริ โภคในการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านอาหารนาย
หมา ในภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก ( = 3.79) เมื่อพิจารณา เป็ นรายด้าน พบว่า อยูใ่ นระดับมาก ( = 3.74–
3.84) ทุกด้าน คือ
1. การบริ หารตลาด
2. การบริ หารวัสดุอุปกรณ์
3. การบริ หารทัว่ ไป
4. การบริ หารเงิน
5. การบริ หารคน
2. การบริ หารจัดการร้านอาหารที่มีผลต่อผูบ้ ริ โภคในการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านอาหารนาย
หมา ด้านการบริ หารคน โดยรวม อยูใ่ นระดับมาก ( = 3.74) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับมาก (
= 3.69–3.86) ทุกรายการ คือ
1. พนักงานมีเพียงพอสําหรับการให้บริ การ
2. พนักงานสามารถแนะนําอาหารและเครื่ องดื่มได้เป็ นอย่างดี
3. พนักงานพูดจาสุ ภาพอ่อนน้อมและดูแลเอาใจใส่ท่านเป็ นอย่างดี
4. พนักงานต้อนรับมีมนุษยสัมพันธ์ดี ยิม้ แย้มแจ่มใส และเป็ นกันเองกับลูกค้า
5. พนักงานแต่งกายได้เหมาะสม สุ ภาพ
3. การบริ หารจัดการร้านอาหารที่มีผลต่อผูบ้ ริ โภคในการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านอาหารนาย
หมา ด้านการบริ หารเงิน โดยรวม อยูใ่ นระดับมาก ( = 3.75) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับมาก (
= 3.70–3.79) ทุกรายการ คือ
1. ความเพียงพอของเงินลงทุน
2. การควบคุมต้นทุนในการดําเนิ นงาน เช่น การตั้งราคาอาหารอย่างสมเหตุสมผลโดยพิจารณา
ตั้งราคาจากต้นทุนเป็ นหลัก
3. มีแหล่งวัตถุดิบที่ดีมีคุณภาพ และราคาถูก
4. ความคุม้ ค่าของกําไรจากการขาย
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4. การบริ หารจัดการร้ านอาหารที่มีผลต่อผูบ้ ริ โภคในการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านอาหารนาย
หมาด้านการบริ หารวัสดุอุปกรณ์ โดยรวม อยูใ่ นระดับมาก ( = 3.81) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับ
มาก ( = 3.78–3.85) ทุกรายการ คือ
1. โต๊ะมีบริ การเพียงพอ
2. ภาชนะใส่ อาหารในร้านสะอาด
3. การจัด ตกแต่งร้านน่านัง่ สบายตา
4. วัตถุดิบที่ใช้ประกอบอาหารสด และสะอาด
5. มีวตั ถุดิบเพียงพอสําหรับการขาย
5. การบริ หารจัดการร้ านอาหารที่มีผลต่อผูบ้ ริ โภคในการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านอาหารนาย
หมา ด้านการบริ หารงานทัว่ ไป โดยรวม อยูใ่ นระดับมาก ( = 3.79) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับ
มาก ( = 3.68–3.86) ทุกรายการ คือ
1. มีการแบ่งงานกันทําอย่างชัดเจน
2. มีระบบคิดเงินที่ถูกต้องและแม่นยํา
3. มีการพัฒนาร้านอาหารอย่างสมํ่าเสมอ
4. มีการรับผิดชอบในกรณี ที่ลูกค้าเกิดความเสี ยหาย
5. มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี
6. การบริ หารจัดการร้ านอาหารที่มีผลต่อผูบ้ ริ โภคในการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านอาหารนาย
หมา ด้านการบริ หารการตลาด โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( = 3.84) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับ
มาก ( = 3.69–3.86) ทุกรายการ คือ
1. มีการจัดรายการส่ งเสริ มการขายอย่าง สมํ่าเสมอ
2. มีการบริ การที่แตกต่างจากร้านอื่น ๆ
3. มีการจัดตกแต่งร้านตามเทศกาล ต่างๆ
4. มีที่จอดรถเพียงพอสําหรับให้บริ การลูกค้า
5. ราคาอาหารไม่แพงเมื่อเปรี ยบเทียบกับคุณภาพ
ส่ วนที่ 3 การวิเคราะห์เกี่ยวกับการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านอาหารนายหมา
การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านนายหมา โดยรวม อยูใ่ นระดับมาก ( = 3.81) เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับมาก ( = 3.76–3.84) ทุกรายการ คือ
1. อาหารอร่ อยรสชาติถูกปากลูกค้า
2. อาหารราคาไม่แพง
3. มีการจัดโปรโมชัน่ สมํ่าเสมอ
4. เดินทางสะดวก
5. บริ การดีเยีย่ ม
6. อาหารคุณภาพดีมีคุณค่าทางโภชนาการ
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ส่ วนที่ 4 การเปรี ยบเทียบการบริ หารจัดการร้านอาหารที่มีผลต่อผูบ้ ริ โภคในการตัดสิ นใจเลือกใช้
บริ การร้านอาหารนายหมา จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์
1. ผูบ้ ริ โภค ที่มีเพศ อายุ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริ หารจัดการ
ร้านอาหารที่มีผลต่อผูบ้ ริ โภคในการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านอาหารนายหมา ในภาพรวม ไม่แตกต่างกันอย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ทุกด้านไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
2. ผูบ้ ริ โภค ที่มีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริ หารจัดการร้านอาหารที่มีผลต่อผูบ้ ริ โภคใน
การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านอาหารนายหมา ในภาพรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณา
เป็ นรายด้าน พบว่า เฉพาะด้านการบริ หารเงิน ผูบ้ ริ โภค มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
ส่ วนที่ 5 การทดสอบสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ ของการบริ หารจัดการร้านอาหารกับ การตัดสิ นใจ
เลือกใช้บริ การร้านอาหารนายหมา
1. การบริ หารจัดการ ด้านการบริ หารคนมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านอาหาร
นายหมา ทุกรายการ โดยมีค่า Sig (2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่ ง น้อยกว่า 0.01 หมายความว่า ตัวแปรทั้งสอง
ดังกล่าวข้างต้นมีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยรายการที่ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์
(r) มากที่สุด คือ รายการอาหารคุณภาพดีมีคุณค่าทางโภชนาการ รองลงมา คือ รายการอาหารอร่ อยรสชาติถูกปาก
ลูกค้า และน้อยที่สุด คือ รายการเดินทาง
2. การบริ หารจัดการ ด้านการบริ หารเงินมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านอาหาร
นายหมา ทุกรายการ โดยมีค่า Sig (2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่ ง น้อยกว่า 0.01 หมายความว่า ตัวแปรทั้งสอง
ดังกล่าวข้างต้นมีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยรายการที่ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์
(r) มากที่สุด คือ รายการมีการจัดโปรโมชัน่ สมํ่าเสมอ รองลงมา คือ รายการอาหารอร่ อยรสชาติถูกปากลูกค้า และ
น้อยที่สุด คือ รายการเดินทางสะดวก
3. การบริ หารจัดการ ด้านการบริ หารวัสดุอุปกรณ์มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ
ร้านอาหารนายหมา ทุกรายการอาหารอร่ อยรสชาติถูกปากลูกค้า โดยมีค่า Sig (2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่ ง น้อย
กว่า 0.01 หมายความว่า ตัวแปรทั้งสองดังกล่าวข้างต้นมีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
โดยรายการที่ ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ (r) มากที่ สุด คื อรายการอาหารราคาไม่ แพง รองลงมา คือ รายการ
เดินทางสะดวก และน้อยที่สุด คือ รายการบริ การดีเยีย่ ม
4. การบริ หารจัดการ ด้านการบริ หารทัว่ ไป มี ความสัมพันธ์กับการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การ
ร้านอาหารนายหมา ทุกรายการ โดยมีค่า Sig (2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่ ง น้อยกว่า 0.01 หมายความว่า ตัวแปรทั้ง
สองดังกล่าวข้างต้นมีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยรายการที่ค่าสัมประสิ ทธิ์
สหสัมพันธ์ (r) มากที่สุด คือรายการบริ การดีเยีย่ ม รองลงมา คือ รายการอาหารอร่ อยรสชาติถูกปากลูกค้า และน้อย
ที่สุด คือ รายการเดินทางสะดวก
5. การบริ หารจัดการ ด้านการบริ หารการตลาดมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ
ร้านอาหารนายหมา ทุกรายการ โดยมีค่า Sig (2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่ ง น้อยกว่า 0.01 หมายความว่า ตัวแปรทั้ง
สองดังกล่าวข้างต้นมีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยรายการที่ค่าสัมประสิ ทธิ์
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สหสัมพันธ์ (r) มากที่สุด คือรายการอาหารอร่ อยรสชาติถูกปากลูกค้า รองลงมา คือ รายการอาหารราคาไม่แพง
และน้อยที่สุด คือ รายการเดินทางสะดวก
อภิปรายผล
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูบ้ ริ โภค พบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุ มากกว่า 40 ปี
อาชีพ พนักงานบริ ษทั และรายได้เฉลี่ย ต่อเดือน 10,000-20,000 บาท ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ญาณี จรัส
จารุ มนต์ (2547) ศึกษาเรื่ อง ทัศนคติและพฤติกรรมการบริ โภคอาหารประเภทย่างของร้านบาร์ บีคิวพลาซ่ า ใน
ศูนย์การค้ามาบุญครอง พบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง และมีอาชีพเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน
2. การวิเคราะห์เกี่ยวกับการบริ หารจัดการร้านอาหารนายหมา ผูบ้ ริ โภค มีความคิดเห็นในภาพรวม
อยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า การบริ หารจัดการร้านอาหารที่มีผลต่อผูบ้ ริ โภคในการตัดสิ นใจ
เลือกใช้บริ การร้านอาหารนายหมา อยูใ่ นระดับมากทุกด้าน โดยมีค่าคะแนนความคิดเห็นที่มากที่สุด คือ ด้านการ
บริ หารตลาด รองลงมา คือ การบริ หารวัสดุอปุ กรณ์ ซึ่งสามารถอธิบายได้ ดังนี้
2.1 ด้านการบริ หารคน มีผลต่อการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าคะแนน
ความคิดเห็นที่มากที่สุด คือ พนักงานมีเพียงพอสําหรับการให้บริ การ รองลงมา คือพนักงานสามารถแนะนํา
อาหารและเครื่ องดื่มได้เป็ นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ จุฑามาศ สิ ทธิ รัตนสุ นทร (2547) ได้ศึกษาปั จจัย
ส่ วนประสมการตลาดบริ การที่มีผลต่อผูบ้ ริ โภคในการเลือกใช้บริ การร้ านอาหารทะเล ในอําเภอเมื องจังหวัด
สมุทรสาคร พบว่า ปั จจัยด้านพนักงานที่มีระดับความสําคัญสู งสุ ด ได้แก่ พนักงานให้บริ การท่านอย่างถูกต้องและ
รวดเร็ ว และเพียงพอสําหรับการให้บริ การ และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ อัญชลี วงศ์วิบูลย์กุล(2546) ศึกษาเรื่ อง
พฤติกรรมการบริ โภคอาหารญี่ปุ่นของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า ส่ วนประสมทางการตลาดกับ
พฤติกรรมการบริ โภคอาหารญี่ปุ่นของผูบ้ ริ โภคในด้านราคาและสถานที่ ไม่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการ
บริ โภคอาหารญี่ปุ่นในเรื่ องความถี่ในการบริ โภค เวลาที่ใช้ในการบริ โภค และค่าใช้จ่ายในการบริ โภค แต่ในด้าน
ผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการบริ โภคอาหารญี่ปุ่นในเรื่ องความถี่ในการบริ โภค และเวลาอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 แต่ไม่สัมพันธ์กบั เรื่ องค่าใช้จ่าย ในด้านการส่ งเสริ มการตลาดมีความสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมการบริ โภคอาหารญี่ปุ่นในเรื่ องความถี่ในการบริ โภคและเวลาอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 แต่
ไม่สมั พันธ์กบั เรื่ องเวลา และค่าใช้จ่าย
2.2 ด้านการบริ หารเงิน มีผลต่อการตัดสิ นใจ ของผูบ้ ริ โภค อยูใ่ นระดับมาก ทุกรายการ โดย
มีค่าคะแนนความคิดเห็นที่มากที่สุด คือ ความเพียงพอของเงินลงทุน เช่นการตั้งราคาอาหารอย่างสมเหตุสมผล
โดยพิจารณาตั้งราคาจากต้นทุนเป็ นหลัก รองลงมา คือ การควบคุมต้นทุนในการดําเนินงาน และมีแหล่งวัตถุดิบที่
ดี และราคาถูก ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ จุฑามาศ สิ ทธิ รัตนสุ นทร (2547) ได้ศึกษาปั จจัยส่ วนประสม
การตลาดบริ การที่มีผลต่อผูบ้ ริ โภคในการเลือกใช้บริ การร้านอาหารทะเล ในอําเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร พบว่า
การจัดการอาหารควรจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจเช็คอาหารให้ออกตามออเดอร์ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ ว ควรมี
การตั้งราคาอาหารอย่างสมเหตุสมผลโดยพิจารณาตั้งราคาจากต้นทุนเป็ นหลัก ควรมีการคัดเลือกวัตถุดิบที่ใช้ให้มี
คุณภาพดี และควรมีการเก็บรักษาที่ดี เพื่อรักษาคุณภาพมาตรฐานด้านความสะอาด ความสด และรสชาติของ
อาหาร

697

วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปี ที่ 10 ฉบับที่ 2
โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

2.3 ด้านการบริ หารวัสดุอุปกรณ์ มีผลต่อการตัดสิ นใจ ของผูบ้ ริ โภค อยูใ่ นระดับมาก ทุก
รายการ โดยมีค่าคะแนนความคิดเห็นที่มากที่สุด คือ โต๊ะมีบริ การเพียงพอ รองลงมา คือ ภาชนะใส่ อาหารในร้าน
สะอาด และการจัด ตกแต่งร้านน่านัง่ สบายตา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ พันธะจิต ดังก้อง (2546) ได้ศึกษา
ปั จจัยที่มีผลต่ อการรั บประทานอาหารฟาสต์ฟู้ดของนักศึกษาสถาบันราชภัฎเชี ยงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า
ร้านอาหารเป็ นสถานที่นดั พบปะสังสรรค์ในกลุ่มเพื่อนเนื่องจากบรรยากาศภายในร้านสะอาด และทันสมัย พบว่า
ปั จจัยด้านราคาที่มีระดับความสําคัญสู งสุ ด ได้แก่ ราคาอาหาร และซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ จุฑามาศ สิ ทธิ
รัตนสุนทร (2547) ได้ศึกษาปั จจัยส่วนประสมการตลาดบริ การที่มีผลต่อผูบ้ ริ โภคในการเลือกใช้บริ การร้านอาหาร
ทะเล ในอําเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร ปั จจัยด้านกระบวนการที่มีระดับความสําคัญสู งสุ ด ได้แก่ ภาชนะอุปกรณ์
เครื่ องมือเครื่ องใช้สะอาด
2.4 ด้านการบริ หารงานทัว่ ไป มีผลต่อการตัดสิ นใจ ของผูบ้ ริ โภค อยู่ในระดับมากทุกรายการ
โดยมีค่าคะแนนความคิดเห็นที่มากที่สุด คือ มีการแบ่งงานกันทําอย่างชัดเจน รองลงมา คือ มีระบบคิดเงินที่
ถูกต้องและแม่นยํา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ จุฑามาศ สิ ทธิรัตนสุ นทร (2547) ได้ศึกษาปั จจัยส่ วนประสม
การตลาดบริ การที่มีผลต่อผูบ้ ริ โภคในการเลือกใช้บริ การร้านอาหารทะเล ในอําเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร พบว่า
ปั จจัย ทุกปั จจัยมีค่าเฉลี่ยรวม อยู่ในระดับสําคัญมาก โดยมีขอ้ เสนอแนะในเรื่ องการจัดการอาหารควรจัดให้มี
เจ้าหน้าที่คอยตรวจเช็คอาหารให้ออกตามออเดอร์ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ ว
2.5 ด้านการบริ หารการตลาด มีผลต่อการตัดสิ นใจ ของผูบ้ ริ โภค อยูใ่ นระดับมากทุกรายการ
โดยมีค่าคะแนนความคิดเห็นที่มากที่สุด คือ มีการจัดรายการส่ งเสริ มการขายอย่าง สมํ่าเสมอ รองลงมา คือ มีการ
บริ การที่แตกต่างจากร้านอื่นๆ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ จุฑามาศ สิ ทธิรัตนสุ นทร (2547) ได้ศึกษาปั จจัย
ส่ วนประสมการตลาดบริ การที่มีผลต่อผูบ้ ริ โภคในการเลือกใช้บริ การร้ านอาหารทะเล ในอําเภอเมื องจังหวัด
สมุทรสาคร
3. การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านนายหมา ผูบ้ ริ โภค มีความคิดเห็น ในภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับมาก ทุกรายการ โดยมีค่าคะแนนความคิดเห็นที่มากที่สุด คือ อาหาร
อร่ อยรสชาติถูกปากลูกค้า รองลงมา คือ อาหารราคาไม่แพง และมีการจัดโปรโมชัน่ สมํ่าเสมอ ซึ่ งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ จุฑามาศ สิ ทธิ รัตนสุ นทร (2547) ได้ศึกษาปั จจัยส่ วนประสมการตลาดบริ การที่มีผลต่อผูบ้ ริ โภคใน
การเลือกใช้บริ การร้ านอาหารทะเล ในอําเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร พบว่า การจัดการอาหารควรจัดให้มี
เจ้าหน้าที่คอยตรวจเช็คอาหารให้ออกตามออเดอร์ ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ ว ควรมีการตั้งราคาอาหารอย่าง
สมเหตุสมผลโดยพิจารณาตั้งราคาจากต้นทุนเป็ นหลัก ควรมีการคัดเลือกวัตถุดิบที่ใช้ให้มีคุณภาพดี และควรมีการ
เก็บรักษาที่ดี เพือ่ รักษาคุณภาพมาตรฐานด้านความสะอาด ความสด และรสชาติของอาหาร
4 การเปรี ยบเทียบความแตกต่างข้อมูลทัว่ ไปของผูบ้ ริ โภคกับการบริ หารจัดการร้านอาหารที่มีผลต่อ
ผูบ้ ริ โภคในการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านอาหารนายหมา จําแนกตามเพศ อายุ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และ
การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านอาหารนายหมาสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
4.1 ผูบ้ ริ โภค ที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริ หารจัดการร้านอาหารที่มีผลต่อผูบ้ ริ โภค
ในการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การร้ านอาหารนายหมา ในภาพรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิติ เมื่ อ
พิจารณาเป็ นรายด้านพบว่าทุกด้านไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
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4.2 ผูบ้ ริ โภค ที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริ หารจัดการร้านอาหารที่มีผลต่อผูบ้ ริ โภค
ในการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้ านอาหารนายหมา ในภาพรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติ เมื่ อ
พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ทุกด้านไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
4.3 ผูบ้ ริ โภค ที่มีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริ หารจัดการร้านอาหารที่มีผลต่อผูบ้ ริ โภค
ในการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้ านอาหารนายหมา ในภาพรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติ เมื่ อ
พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านการบริ หารเงิน แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
4.4 ผูบ้ ริ โภค ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริ หารจัดการร้านอาหารที่มี
ผลต่อผูบ้ ริ โภคในการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านอาหารนายหมา ในภาพรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติ เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ทุกด้านไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
5. การทดสอบสัมประสิ ทธิ์ สหสัม พัน ธ์เกี่ ย วกับการบริ หารจัด การร้ านอาหารกับ การตัด สิ น ใจ
เลือกใช้บริ การร้ านอาหารนายหมา โดยใช้สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ของเพียร์ สัน พบว่า การบริ หารจัดการ
ร้ านอาหารนายหมา มี ความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การร้ านอาหาร นายหมา ทั้ง 5 ด้าน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ อรุ ณศรี ขันเงิน (2547) ศึกษาเรื่ อง พฤติกรรมการ
บริ โภคอาหารร้านเคเอฟซี ของผูบ้ ริ โภคในห้างสรรพสิ นค้าในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่าส่ วนประสมทาง
การตลาดมีความสัมพันธ์กบั พฤติ กรรมการบริ โภคอาหารร้ านเคเอฟซี ของผูบ้ ริ โภคในห้างสรรพสิ นค้า เขต
กรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01
ข้ อเสนอแนะ
1.ข้อเสนอแนะที่ได้จากการทําวิจยั
1.1 การบริ หารคน
ควรให้ความสนใจเกี่ยวกับการกําหนดลักษณะเฉพาะของงาน โดยการแบ่งงานประกอบด้วย
งานที่กาํ หนดออกมาเป็ นแผนก การจัดแผนก และการมอบอํานาจหน้าที่ แยกงานออกเป็ นงานย่อยตามการพัฒนา
รายละเอียดของงาน และคุณสมบัติของงาน ให้มีความชัดเจนสําหรับผูบ้ ริ หารและพนักงาน พร้อมทั้งฝึ กอบรม
พนักงานให้เตรี ยมพร้อมสําหรับการบริ การอยู่เสมอ มีการคัดเลือก และการจูงใจ เพื่อให้สามารถสร้างความพึง
พอใจให้แก่ลูกค้าได้แตกต่างเหนือคูแ่ ข่ง มีทศั นคติที่ดีสามารถตอบสนองต่อลูกค้า มีความคิดริ เริ่ ม มีความสามารถ
ในการแก้ไขปัญหา รู ้จกั สร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับผูใ้ ห้บริ การ เพื่อสร้างความพึงพอใจหรื อทําให้เกิดการ
ยอมรับการบริ การจากลูกค้า
1.2 การบริ หารเงิน
ควรจะบริ หารต้นทุน ซึ่ งใช้เป็ นเกณฑ์ข้นั ตํ่าในการกําหนดราคาทําให้เกิดวิธีการตั้งราคาโดย
มุ่งที่ตน้ ทุน ดูราคาของคู่แข่งขัน และราคาขายสิ นค้าทดแทน ประกอบกัน พร้อมทั้งหาแหล่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพ
ราคาเหมาะสม
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1.3 การบริ หารวัสดุอุปกรณ์
หมัน่ ดูแลอุปกรณ์ในร้านอย่างสมํ่าเสมอ ให้สะอาด และดู สบายตา จัดและตกแต่งร้ านให้ดู
สวยงามน่านัง่ มีอากาศถ่ายเทสะดวกไม่แออัดมาก จัดบรรยากาศภายในร้านอาหารด้วยเสี ยงเพลง จัดที่นงั่ สําหรับ
ลูกค้าที่สะดวกสบาย และการจัดสถานที่เพือ่ ใช้สาํ หรับการให้บริ การอย่างเหมาะสม
1.4 การบริ หารงานทัว่ ไป
ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ (ด้านอาหารและเครื่ องดื่ม) ควรเน้นเรื่ อง ความสดของอาหาร ปั จจัยด้าน
ราคา ราคาอาหารควรให้เ หมาะสมกับคุ ณ ภาพอาหารและคุ ณ ค่ า ทางโภชนา มี ก ารตั้ง ราคาอาหารอย่า ง
สมเหตุสมผลโดยพิจารณาตั้งราคาจากต้นทุนเป็ นหลัก ควรมีการคัดเลือกวัตถุดิบที่ใช้ให้มีคุณภาพดี และควรมีการ
เก็บรักษาที่ดี เพื่อรักษาคุณภาพมาตรฐานด้านความสะอาด ความสด และรสชาติของอาหาร ปั จจัยด้านสถานที่
ควรมีที่จอดรถสะดวกเพียงพอ มีพ้ืนที่เพียงพอสําหรับการให้บริ การลูกค้า ที่สาํ คัญตองไม่ปล่อยให้ลูกค้ารอนาน
ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด ควรมีการลดราคาอาหารในช่วงเทศกาลต่าง ๆ ให้กบั ลูกค้า เช่น วันเกิด ปี ใหม่
ฯลฯ ปั จจัยด้านพนักงาน พนักงานให้บริ การควรใส่ ใจในการให้บริ การ และการจัดการอาหารควรจัดให้มี
เจ้าหน้าที่คอยตรวจเช็คอาหารให้ออกตามออเดอร์ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ ว ปั จจัยด้านการสร้างและการนําเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ เช่น ควรการมีการดูแลรักษาห้องนํ้าสะอาดอยูเ่ สมอ และปั จจัยด้านกระบวนการ คือ ภาชนะ
อุปกรณ์เครื่ องมือเครื่ องใช้สะอาด
1.5 การบริ หารการตลาด
พยายามหาเมนู อาหารใหม่ ๆ และปรับปรุ งรายการอาหารอย่างสมํ่าเสมอ ควรมี อาหารให้
เลือกหลายชนิด หลายประเภทที่มีท้ งั ง่ายและรวดเร็ วต่อการรับประทาน พร้อมทั้งควบคุมคุณภาพของอาหาร ให้
สด สะอาด และมีกิจกรรมต่าง ๆ ในช่วงเทศกาล ปรับเปลี่ยนโปรโมชัน่ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า มา
ตอบสนองในเวลาที่เหมาะสม และสร้างความแตกต่าง ของอาหารให้แตกต่างจากคู่แข่งขัน
2. ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งต่อไป
สําหรับผูท้ ี่มีความสนใจสามารถนําผลที่ได้ไปศึกษาต่อดังนี้
2.1 ควรทําการสอบถามลูกค้าอย่างสมํ่าเสมอเพื่อปรับปรุ งร้าน ผลิตภัณฑ์และบริ การให้ตรงกับ
ความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด
2.2 ควรศึกษาเกี่ยวกับการบริ หารจัดการร้านอาหารที่มีผลต่อผูบ้ ริ โภคในการตัดสิ นใจเลือกใช้
บริ การร้านอาหาร เพื่อนํา ผลของการวิจยั ที่มีความแตกต่างระหว่างกลุ่ม และไม่แตกต่าง ในด้านต่าง ๆ นําผลที่
ได้มาวิเคราะห์หาจุดอ่อน จุดแข็ง เพื่อนํา ไปปรับปรุ ง และหาวิธีในการเปิ ดอบรม สร้ างความเข้าใจ เพื่อให้เกิ ด
ประสิ ทธิภาพ และประสิ ทธิผลของ และบรรลุวตั ถุประสงค์ของการการบริ หารจัดการร้านอาหารให้มากที่สุด
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สภาพจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐบาลในเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1*
The Morality Status of the Government Secondary Schools Sudents in the Education
Department Samutprakan Educational Service Area 1
นายวันชัย ทัศนิยม**
Mr.Vanchai Thusniyom
บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพจริ ยธรรมของนักเรี ยนในโรงเรี ยนมัธยมศึกษาของรัฐบาล
ในเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ในภาพรวม เปรี ยบเทียบตามสถานภาพทางเพศ ครอบครัว และรายได้
ปั ญหาและข้อเสนอแนะ กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนในโรงเรี ยนมัธยมศึกษาของรั ฐบาล ในเขตพื้นที่การศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1 ซึ่ งใช้วิธีการสุ่ มอย่างง่าย จํานวน 396 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็ น
แบบสอบถามมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ จํานวน 70 ข้อ ค่าความเชื่อมัน่ 0.84 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าที
ผลการวิจยั พบว่า 1) ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพจริ ยธรรมของนักเรี ยนในโรงเรี ยนมัธยมศึกษาของ
รัฐบาลในเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เรี ยงตามลําดับคือ ด้านความ
กตัญญูกตเวทีมากที่สุด ด้านความสุ ภาพอ่อนน้อมด้าน ด้านความซื่ อสัตย์ ด้านการมีวินยั ด้านความกล้า ด้านการ
ตรงต่อเวลา และด้านความเอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ ตามลําดับ 2) นักเรี ยนหญิงมีสภาพจริ ยธรรมสู งกว่านักเรี ยนชายและ
แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ 3) นักเรี ยนที่มีสภาพครอบครัวอบอุ่นมีระดับจริ ยธรรมสู งกว่า นักเรี ยนที่
มีสภาพครอบครั วแตกแยกและแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ 4) นักเรี ยนที่ มีสภาพเศรษฐกิ จของ
ผูป้ กครองรายได้ต่ าํ มีระดับจริ ยธรรมสู งกว่า นักเรี ยนที่ มีสภาพเศรษฐกิ จของผูป้ กครองรายได้สูงทุกด้าน และ
แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ 5) ปั ญหาที่พบคือ ด้านความเอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ ด้านความซื่ อสัตย์ ด้านความ
กตัญญูกตเวที ด้านความกล้า ด้านการมีวินัย ด้านการตรงต่อเวลา ด้านความสุ ภาพอ่อนน้อม ข้อเสนอแนะด้าน
ความเอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ พบว่า ผูป้ กครองควรให้การอบรม ด้านความซื่ อสัตย์ พบว่า นักเรี ยนควรมีความซื่ อสัตย์ต่อ
ตนเอง ด้านความกตัญญู ก ตเวที พบว่า นัก เรี ย นควรช่ ว ยแบ่ ง เบาภาระของบิ ด ามารดา ด้า นความกล้า พบว่า
นักเรี ยนต้องฝึ กทําในสิ่ งที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคม ด้านการมีวินัย พบว่า นักเรี ยนต้องการให้คุณครู เข้มงวดกับ
กฎระเบียบให้มากขึ้น ด้านการตรงต่อเวลา พบว่า นักเรี ยนต้องมีความรับผิดชอบในตัวเอง และของสังคมโดยรวม
ด้านความสุภาพอ่อนน้อม พบว่า นักเรี ยนต้องการให้ผปู ้ กครองหรื อผูอ้ ุปการคุณ ปลูกฝังและอบรม

*
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Abstract
The purposes of this research were: 1) to study the general overall morality conditions of the
government secondary school students in the Education Department, Samutprakan Educational Service Area 1
and 2) to compare the morality conditions of the government secondary schools in the Education Department
Samutprakan Educational Service Area 1 classified by financial status, sex, family status, and parents’ income
and their problems and comments. The sample consisted of 396 students from 11 schools obtained by simple
random sampling method. The research instrument was a 5-scale rating questionnaire with 70 items with
reliability at 0.84. The data were analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation, and t-test.
The results of the study were as follows: 1) The overall level of morality conditions of the government
secondary schools students in the Education Department Samutprakan Educational Service Area 1 were highly
ranked from the highest of gratitude to gentleness, honesty, discipline, encouragement, punctuality and
generosity. 2) The female students had higher morality than male students, but the differences were not
statistically significant at .05. 3) The students living with their parents had higher morality than the students
from broken family, but the difference was not statistically significant at .05. 4) The lower financial status
students had higher morality than those with higher financial status, but the difference was not statistically
significant at .05.. 5) The study about problems and comments of students revealed that the student morality
problems consisted of generosity, honesty, gratitude, encouragement, discipline, punctuality, and respect. The
comments were that regarding generosity, the parents should guide students to have quality life for living in the
society. With respect to honesty, the comments were that students should be honest by themselves. Regarding
gratitude, the comments were that students should help their parents in order to lessen their work burden. With
respect to encouragement, students need to be encouraged to perform activities that are socially beneficial. In
terms of discipline, students need to be more disciplined by teachers. Regarding punctuality, they should have
responsibility for themselves and community. Finally, to have respect, students need to be disciplined by
parents and patrons.
บทนํา
ประเทศไทยได้ เ ล็ ง เห็ น ความสํ า คัญ ของการศึ ก ษาจึ ง กํา หนดให้ มี ก ารปฏิ รู ปการศึ ก ษาโดยมี
พระราชบัญ ญัติ การศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 และที่ แก้ไขปรั บปรุ งเพิ่มเติ ม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2545, หน้า 2) เป็ นกรอบกําหนดแนวปฏิบตั ิดว้ ยความมุ่งมัน่ และมุ่งหวังว่าจะนําไปสู่ การจัด
การศึกษาของชาติอย่างมีคุณภาพสามารถพัฒนาคนไทยให้เป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ท้ งั ร่ างกายและจิตใจ สติปัญญา
ความรู ้ มีคุณธรรมจริ ยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข จากความ
มุ่งหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขปรับปรุ งเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
ดังกล่าว สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงกําหนดเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานขึ้นจํานวน
18 มาตรฐาน จําแนกได้ 3 ด้าน คือ มาตรฐานด้านคุณภาพผูเ้ รี ยน มาตรฐานด้านการเรี ยนการสอนและมาตรฐาน
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ด้านการบริ หารและการจัดการศึกษา ซึ่งมาตรฐานด้านผูเ้ รี ยนมาตรฐานที่ 1 ได้กล่าวถึงผูเ้ รี ยนมีคุณธรรมจริ ยธรรม
และค่านิยมที่พึงประสงค์ โดยบ่งชี้ถึงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ
ความมีวินยั ความรับผิดชอบ ความซื่ อสัตย์สุจริ ต ความกตัญญูกตเวที ความเมตตากรุ ณา ความเอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่
ความประหยัด และค่านิยมแห่งความเป็ นไทย (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2550 , หน้า 3) จาก
การเปลี่ยนเป็ นสังคมวัตถุนิยมหรื อสังคมบริ โภคนิยมมากขึ้น ส่ งผลให้บุคคลในสังคมได้รับความกดดัน ต้องดิ้น
รนต่อสู ้ทาํ ให้เกิดการเห็นแก่ตวั อิจฉาริ ษยา เอารัดเอาเปรี ยบ ขาดความซื่ อสัตย์ กตัญญูเวทิตา ขาดความเสี ยสละ
และขาดการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ทําทุกวิถีทางเพื่อให้ตนอยูร่ อดในสังคมและอยูร่ อดได้อย่างเท่าเทียมผูอ้ ื่น
โดยมิได้สนใจหนทางในการเอาตัวรอดของตนว่าถูกต้องดีงามตามศีลธรรม จริ ยธรรมหรื อไม่ สิ่ งเหล่านี้เป็ นเครื่ อง
ชี้ให้เห็นว่า สภาพสังคมเกิดการเสื่ อมทางจริ ยธรรมที่ตอ้ งศึกษาและพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ ว
แนวทางหนึ่งในการลดและแก้ไขปัญหาสังคมให้ลดน้อยลงได้กค็ ือ การพัฒนาจริ ยธรรมให้ฝังลึกจนเป็ น
ค่านิยมที่อยูใ่ นลักษณะนิสยั และจิตใจของบุคคล เพื่อให้เป็ นภูมิคุม้ กันของบุคคลในสังคมให้ประพฤติปฏิบตั ิในสิ่ ง
ที่ดีงามเพราะฉะนั้นการศึกษาด้านจริ ยธรรมควบคู่ไปกับความรู ้ทางวิชาการเป็ นสิ่ งสําคัญและจําเป็ นต่อสังคมไทย
ในปั จจุบนั จะเห็นได้ว่าจริ ยธรรมเป็ นสิ่ งที่ตอ้ งปลูกฝังให้คงอยู่ในตัวบุคคลและสังคมเนื่ องจากจริ ยธรรมเป็ นผล
ของสภาพสังคมและวัฒนธรรมในปั จจุบนั เพื่อการวิวฒั นาการต่อไปในอนาคต ดังนั้นจริ ยธรรมจึงเป็ นเครื่ องมือที่
สําคัญยิ่งของมนุษย์ เป็ นเครื่ องมือควบคุมให้ความประพฤติของมนุษย์ได้เป็ นไปอย่างสันติสุข และเป็ นเครื่ องมือ
อย่างหนึ่งที่ทาํ ให้มนุษย์แตกต่างกับสัตว์อย่างเด่นชัด
ดังนั้นความเสื่ อมด้านคุณธรรมจริ ยธรรมของตัวเด็กปั จจุบนั นี้ ทั้งจากข่าวหน้าหนังสื อพิมพ์รายวัน ข่าว
จากอินเตอร์ เน็ท ข่าวจากโทรทัศน์ และจาก เคเบิลทีวี ต่าง ๆ ทําให้สังคมได้รับทราบความเปลี่ยนแปลง และการ
กระทําที่ไม่ถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณี ไทย ทั้งนี้อาจเกิดมาจากสาเหตุ ตัวกระตุน้ ภายนอกที่สังคมคาดไม่
ถึง ซึ่ งสังคมไทยในอดี ตไม่เคยมี แต่ปัจจุบนั กับมีมากขึ้น จนเป็ นที่น่าตกใจสําหรับ ผูป้ กครอง เจ้าหน้าที่ของรั ฐ
ผูบ้ ริ หารทั้งของภาครัฐและเอกชน นักบวชจากทุกศาสนาต่างหันมาให้ความร่ วมมือกัน ที่จะช่วยในการพัฒนาและ
ส่ งเสริ มสภาพจริ ยธรรมของนักเรี ยน
จากความสําคัญและความเป็ นมาดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น และจากประสบการณ์สอนของผูว้ ิจยั ซึ่ งได้ทาํ
การสอนในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมของโรงเรี ยนมัธยมศึกษาของรัฐบาล พบว่า
ถึงแม้โรงเรี ยนจะมีนโยบายมุ่งพัฒนานักเรี ยนให้มีจริ ยธรรม หากแต่เมื่อมีนกั เรี ยนจํานวนมากเข้ามาศึกษาอยู่ใน
สถานศึกษาในลักษณะแบบหลากหลายแตกต่างทั้งความรู ้ ฐานะ สภาพครอบครัว จึงก่อให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสมของนักเรี ยนหลายรู ปแบบ ทั้งในและนอกสถานศึกษา ผูว้ ิจยั จึงสนใจที่จะทําการศึกษาระดับจริ ยธรรม
นักเรี ยนโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อนําผลการ
ศึกษาวิจยั ในครั้งนี้มาเป็ นข้อมูลพื้นฐานให้แก่ผบู ้ ริ หารและคณะครู ทราบเพื่อใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ทางด้านคุณธรรม จริ ยธรรมให้แก่นกั เรี ยนได้อย่างมีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาสภาพจริ ยธรรมของนักเรี ยนในโรงเรี ยนมัธยมศึกษาของรัฐบาล ในเขตพื้นที่การศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1 ในภาพรวม

704

วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปี ที่ 10 ฉบับที่ 2
โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

2.
เพื่อเปรี ยบเทียบสภาพจริ ยธรรมของนักเรี ยนในโรงเรี ยนมัธยมศึกษาของรั ฐบาล ในเขตพื้นที่
การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ตามสถานภาพทางเพศ จําแนกเป็ นเพศชายและหญิง
3.
เพื่อเปรี ยบเทียบสภาพจริ ยธรรมของนักเรี ยนในโรงเรี ยนมัธยมศึกษาของรั ฐบาล ในเขตพื้นที่
การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ตามสถานภาพทางครอบครัว จําแนกเป็ นครอบครัวอบอุ่นและแตกแยก
4. เพือ่ เปรี ยบเทียบสภาพจริ ยธรรมของนักเรี ยนในโรงเรี ยนมัธยมศึกษาของรัฐบาลในเขตพื้นที่การศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1 ตามสถานภาพทางเศรษฐกิจของผูป้ กครอง จําแนกเป็ นรายได้สูงและตํ่า
5. เพื่อศึกษาปั ญหาและข้อเสนอแนะของนักเรี ยนในโรงเรี ยนมัธยมศึกษาของรัฐบาล สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
สมมติฐานของการวิจยั
1. จริ ยธรรมของนักเรี ยนในโรงเรี ยนมัธยมศึกษาของรัฐบาลในเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
2. จริ ยธรรมของนักเรี ยนในโรงเรี ยนมัธยมศึกษาของรัฐบาลในเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ตามสถานภาพทางเพศ จําแนกเป็ นเพศชายและหญิง แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
3. จริ ยธรรมของนักเรี ยนในโรงเรี ยนมัธยมศึกษาของรัฐบาลในเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ตามสถานภาพทางครอบครัว จําแนกเป็ นครอบครัวอบอุ่นและแตกแยกแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
4. จริ ยธรรมของนักเรี ยนในโรงเรี ยนมัธยมศึกษาของรัฐบาลในเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการเขต 1
ตามสถานภาพทางเศรษฐกิจของผูป้ กครอง จําแนกเป็ นรายได้สูงและตํ่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
5. ปั ญหาและข้อเสนอแนะของนักเรี ยนในโรงเรี ยนมัธยมศึกษาของรัฐบาล ในเขตพื้นที่การศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1 นําไปใช้ให้เป็ นประโยชน์ต่อไปได้
ขอบเขตการวิจยั
ประชากร ได้แก่ นักเรี ยนในโรงเรี ยนมัธยมศึกษาของรัฐบาล ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย ที่กาํ ลังศึกษาในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2551 ในเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
จํานวน 11 โรงเรี ยน รวมประชากรทั้งสิ้ น 22,536 คน
กลุ่มตัวอย่ าง ได้แก่ นักเรี ยนในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา ของโรงเรี ยนรัฐบาล ทั้งในเขตพื้นที่การศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1 เนื่องจากคัดเลือกเป็ นกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่ มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)
จากโรงเรี ยนรัฐบาลจํานวน 11 โรงเรี ยน ๆ ละ 36 คน จําแนกเป็ นชั้นละ 6 คน ชาย 3 คน หญิง 3 คน รวมกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งสิ้ น 396 คน ตามเกณฑ์การเลือกกลุ่มตัวอย่างของ เครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan อ้างถึงใน
บุญชม ศรี สะอาด, 2535, หน้า 40)
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ระเบียบวิธีการวิจยั (Research Methodology)
การวิจยั เรื่ อง “สภาพจริ ยธรรมของนักเรี ยนในโรงเรี ยนมัธยมศึกษาของรั ฐบาลในเขตพื้นที่การศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1” เป็ นการวิจยั เชิงสํารวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถามในการสอบถามระดับ
จริ ยธรรมของนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรี ยนของรัฐบาล ในเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมื อที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถามระดับจริ ยธรรมของนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาใน
โรงเรี ยนของรั ฐบาล ในเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ซึ่ งผูว้ ิจยั สร้ างขึ้นเองมีค่าความเชื่ อมัน่ 0.84
แบบสอบถามได้แบ่งออกเป็ น 3 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่ วนตัวของนักเรี ยนผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ สถานภาพทางเพศ สถานภาพทาง
ครอบครัว สถานภาพทางเศรษฐกิจ เป็ นแบบสอบถามชนิดให้เลือกตอบ
ตอนที่ 2 ระดับพฤติกรรมจริ ยธรรมของนักเรี ยน ลักษณะของแบบสอบถามเป็ นแบบมาตราส่ วน
ประมาณค่า (Ratting Scale) 5 ระดับ ตามแบบของลิคอร์ท (Likirt’s Scales) จํานวน 70 ข้อ
ตอนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามปลายเปิ ด (Open ended) เกี่ยวกับปั ญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสภาพ
จริ ยธรรมของนักเรี ยนในโรงเรี ยนมัธยมศึกษาของรัฐบาล ในเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
การเก็บและรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิ จัย แจกแบบสอบถามจํา นวน 450 ฉบับ ไปยัง กลุ่ ม ตัว อย่างโดยตรงและดําเนิ น การเก็ บรวบรวม
แบบสอบถามคืนด้วยตนเอง โดยได้รับแบบสอบถามกลับคืน จํานวน 396 ฉบับ
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามผูว้ ิจยั ดําเนิ นการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยแบ่งการวิเคราะห์ขอ้ มูลออกเป็ น 3
ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 วิเคราะห์ขอ้ มูลส่วนตัวของผูต้ อบแบบสอบถาม ตามสถานภาพทางเพศของนักเรี ยน สถานภาพ
ครอบครัว สถานภาพของเศรษฐกิจ วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยวิธีคาํ นวณค่าร้อยละ
ตอนที่ 2 วิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับระดับพฤติกรรมจริ ยธรรมของนักเรี ยนในโรงเรี ยนมัธยมศึกษาของ
รัฐบาล ในเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 โดยหาค่าเฉลี่ย ( X ) และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และ
เปรี ยบเทียบระดับพฤติกรรมของนักเรี ยน โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาของ ประคอง กรรณสูต (2539, หน้า 108)
ตอนที่ 3 วิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับปั ญหา และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระดับจริ ยธรรมของนักเรี ยนใน
โรงเรี ยนมัธยมศึกษาของรั ฐบาล ในเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 โดยวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงเนื้ อหา
(Content analysis) และแจกแจงความถี่ของความคิดเห็น
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สรุปผลการวิจยั
ผูว้ ิจยั สรุ ปผลการวิจยั ตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ดังต่อไปนี้
จากวัตถุประสงค์ ของการวิจยั ข้ อที่ 1 ทีว่ ่ า “เพื่อศึกษาจริยธรรมของนักเรีย นในโรงเรีย นมัธยมศึกษาของ
รัฐบาล ในเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ในภาพรวม” นั้น สรุ ปผลการวิจยั ได้ดงั นี้
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพจริ ยธรรมของนักเรี ยนในโรงเรี ยนมัธยมศึกษาของรัฐบาลในเขตพื้นที่
การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับ มาก ซึ่ งเมื่อพิจารณาตามรายด้าน พบว่าด้านที่มีระดับ
พฤติ กรรมมากที่สุด คือ ด้านความกตัญญูกตเวที รองลงมา คือ ด้านความสุ ภาพอ่อนน้อม ส่ วนด้านอื่น ๆ อยู่ใน
ระดับใกล้เคียงกัน
จากวั ต ถุ ประสงค์ ข องการวิ จั ย ข้ อ ที่ 2 ที่ ว่ า “เพื่ อ เปรี ย บเที ย บจริ ย ธรรมของนั กเรี ย นในโรงเรี ย น
มัธยมศึกษาของรัฐบาล ใน เขตพื้นทีก่ ารศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ตามสถานภาพทางเพศ จําแนกเป็ นเพศชาย
และหญิง” นั้น สรุ ปผลการวิจยั ได้ ดังนี้
แสดงผลการเปรี ยบเทียบระดับจริ ยธรรมของนักเรี ยนในโรงเรี ยนมัธยมศึกษาของรัฐบาล ในเขตพื้นที่
การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ตามสถานภาพทางเพศของนักเรี ยน จําแนกเป็ นเพศชายและหญิง แสดงผลการ
เปรี ยบเทียบระหว่างนักเรี ยนเพศชายและหญิง นักเรี ยนหญิงมีสภาพจริ ยธรรมสู งกว่านักเรี ยนชาย และแตกต่างกัน
อย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ ตามสมมุติฐานที่ต้ งั ไว้ว่า ระดับจริ ยธรรมของนักเรี ยนในโรงเรี ยนมัธยมศึกษาของ
รัฐบาล ในเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ตามสถานภาพทางเพศของนักเรี ยน จําแนกเป็ นเพศชายและ
หญิง แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ แสดงว่าไม่แตกต่างกันแต่ไม่สามารถอ้างอิงไปถึงกลุ่มตัวแทนได้ ส่ วน
ด้านที่นักเรี ยนชายและนักเรี ยนหญิงมี ระดับพฤติ กรรม ที่ไม่แตกต่างกัน คือ ด้านความซื่ อสัตย์ และด้านความ
กตัญญูกตเวที
จากวั ต ถุ ประสงค์ ข องการวิ จั ย ข้ อ ที่ 3 ที่ ว่ า “เพื่ อ เปรี ย บเที ย บจริ ย ธรรมของนั กเรี ย นในโรงเรี ย น
มัธยมศึกษาของรัฐบาล ในเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ตามสถานภาพทางครอบครั ว จําแนกเป็ น
ครอบครัวอบอุ่นและแตกแยก” นั้น สรุ ปผลการวิจยั ได้ ดังนี้
แสดงผลการเปรี ยบเทียบระดับจริ ยธรรมของนักเรี ยนในโรงเรี ยนมัธยมศึกษาของรัฐบาล ในเขตพื้นที่
การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ตามสถานภาพทางครอบครั วของนักเรี ยน จําแนกเป็ นครอบครั วอบอุ่นและ
แตกแยก สรุ ปผลการวิจยั ได้ว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก นักเรี ยนที่มีสภาพครอบครัวอบอุ่นมีระดับจริ ยธรรม
สู งกว่า นักเรี ยนที่มีสภาพครอบครัวแตกแยกและแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ เป็ นไปตามสมติ ฐาน
และเมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า นักเรี ยนที่มีสภาพครอบครัวอบอุ่นและแตกแยกมีระดับจริ ยธรรมเท่ากัน คือ
ด้านความกล้า ส่ วนนัก เรี ยนที่ มี สภาพครอบครั วอบอุ่ นมี ร ะดับจริ ยธรรมสู งกว่านักเรี ยนที่ มีสภาพครอบครั ว
แตกแยก คือ ด้านความเอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ ความกตัญญูกตเวที การมีวินยั การตรงต่อเวลา ความสุ ภาพอ่อนน้อม และ
แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ ส่ วนด้านที่นักเรี ยนที่มีสภาพครอบครั วอบอุ่นมีระดับจริ ยธรรมตํ่ากว่า
นักเรี ยนที่มีสภาพครอบครัวแตกแยก คือ ด้านความซื่อสัตย์ และแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ
จากวัต ถุประสงค์ ข องการวิจ ัย ข้ อที่ 4 ที่ว่า “จริย ธรรมของนักเรี ย นในโรงเรี ย นมัธยมศึ กษาของรัฐบาล
ในเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ตามสถานภาพทางเศรษฐกิจของผู้ปกครอง จําแนกเป็ นรายได้ สูงและ
ตํ่า” นั้น สรุ ปผลการวิจยั ได้ ดังนี้
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แสดงผลการเปรี ย บเที ย บจริ ย ธรรมของนัก เรี ย นในโรงเรี ย นมัธ ยมศึ ก ษาของรั ฐ บาล ในเขตพื้น ที่
การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ตามสถานภาพทางเศรษฐกิจของผูป้ กครอง จําแนกเป็ นรายได้สูงและตํ่า สรุ ป
ผลการวิจยั ได้ว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก นักเรี ยนที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิ จของผูป้ กครอง รายได้ต่าํ มี
ระดับจริ ยธรรมสู งกว่า นักเรี ยนที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจของผูป้ กครอง รายได้สูง และแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยสําคัญทางสถิติ และเมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า นักเรี ยนที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจของผูป้ กครอง รายได้
ตํ่า มีระดับจริ ยธรรมสู งกว่า นักเรี ยนที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจของผูป้ กครอง รายได้สูง คือ ด้านความซื่ อสัตย์
ความกตัญญูกตเวที ความกล้า การมีวินยั การตรงต่อเวลา ความสุ ภาพอ่อนน้อม ส่ วนนักเรี ยนที่มีสถานภาพทาง
เศรษฐกิ จของผูป้ กครอง รายได้สูง มีระดับจริ ยธรรมสู งกว่านักเรี ยนที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิ จของผูป้ กครอง
รายได้ต่าํ คือ ด้านความเอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่ และแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ
จากวัต ถุประสงค์ ข องการวิจ ัย ข้ อที่ 5 ที่ว่า “เพื่อศึกษาปัญหาและข้ อเสนอแนะของนักเรี ย นในโรงเรีย น
มัธยมศึกษาของรัฐบาล สํ านักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาสมุทรปราการ เขต 1” นั้น สรุ ปผลการวิจยั ได้ ดังนี้
ปัญหาความคิดเห็นของนักเรียน
1. ด้านความเอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ พบว่า ในสังคมรวมยังขาดความเอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่อยูม่ าก ขาดความมี
นํ้าใจในการช่วยเหลือกัน เป็ นสภาพที่ต่างคนต่างอยูเ่ ป็ นสังคมเมืองมากขึ้น
2.
ด้านความซื่ อสัตย์ พบว่า ในสภาพสังคมปั จจุบนั นี้ สอนให้คนเอารั ดเอาเปรี ยบเห็นแก่
ประโยชน์ส่วนตัว ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
3. ด้านความกตัญญูกตเวที พบว่า สภาพครอบครัว เป็ นครอบครัวเชิ งเดี่ยว ขาดผูด้ ูแล ไม่ได้รับ
ความอบอุ่นจากผูป้ กครองและสภาพที่ ต่างคนต่างอยู่ มีโลกเป็ นส่ วนตัวชอบอยู่กบั เพื่อนๆ ไม่ชอบอยู่กบั บิดา
มารดา
4. ด้านความกล้า พบว่า ไม่คอ่ ยกล้าทําความดี และไม่กล้าแสดงความคิดเห็นต่อที่สาธารณะ
5. ด้านการมีวินยั พบว่า นักเรี ยนมักจะทําผิดกฎระเบียบของโรงเรี ยนและสังคม
6. ด้านการตรงต่อเวลา พบว่า นักเรี ยนไม่ชอบทําอะไรที่อยูใ่ นกรอบ ชอบทําตามใจตนเอง
7. ด้านความสุ ภาพอ่อนน้อม พบว่า นักเรี ยนแสดงออกต่อสังคมภายนอกมากขึ้น โดยไม่คาํ นึงถึง
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับตนเองและบุคคลแวดล้อม
ข้ อเสนอแนะและความคิดเห็นของนักเรียน
1. ด้านความเอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ พบว่า ผูป้ กครองหรื อผูท้ ี่ให้การอุปการะเลี้ยงดูควรให้การอบรม
แนะนําวิธีการ ในการอยูใ่ นสังคมอย่างมีคุณภาพ นักเรี ยนควรมีจิตสํานึกในการช่วยเหลือผูอ้ ื่น
2. ด้านความซื่อสัตย์ พบว่า นักเรี ยนควรมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง
3. ด้านความกตัญญูกตเวที พบว่า นักเรี ยนควรช่วยแบ่งเบาภาระของบิดามารดา เพื่อเป็ นการ
แสดงความกตัญญูกตเวที ที่ท่านได้เลี้ยงดูและเอาใจใส่ เรา
4. ด้านความกล้า พบว่า นักเรี ยนต้องฝึ กทําในสิ่ งที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม บ่อยๆ จนชิน
5. ด้านการมีวินยั พบว่า นักเรี ยนต้องการให้คุณครู เข้มงวดกับกฎระเบียบให้มากขึ้น
6. ด้านการตรงต่อเวลา พบว่า นักเรี ยนต้องรับผิดชอบในตัวเอง และของสังคมโดยรวม
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7. ด้านความสุ ภาพอ่อนน้อม พบว่า นักเรี ยนต้องการให้ผปู ้ กครองหรื อผูอ้ ุปการคุณ ปลูกฝังและ
อบรม ให้คาํ แนะนําตั้งแต่เด็กจนเป็ นผูใ้ หญ่
อภิปรายผล
ผูว้ ิจยั อภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั และตรวจสอบสมมติฐาน ดังต่อไปนี้
จากวัตถุประสงค์ ของการวิจยั ข้ อที่ 1 ทีว่ ่ า “เพื่อศึกษาจริยธรรมของนักเรีย นในโรงเรีย นมัธยมศึกษาของ
รัฐบาล ในเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ในภาพรวม” นั้น พบว่า ภาพรวมตอบรับสมมุติฐานข้อที่ 1
ที่ว่า “จริย ธรรมของนักเรีย นในโรงเรี ย นมัธยมศึกษาของรัฐบาล ในเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก” อภิปรายผลได้วา่ จริ ยธรรมของนักเรี ยนในโรงเรี ยนมัธยมศึกษาของรัฐบาลในเขตพื้นที่
การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ในภาพรวม อยู่ในระดับ มาก ซึ่ งเมื่อพิจารณาตามรายด้าน พบว่าทุกด้านมีระดับ
จริ ยธรรมอยู่ในระดับมาก โดยเรี ยงลําดับตามระดับจริ ยธรรมจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านความกตัญญูกตเวที
ด้านความสุ ภาพอ่อนน้อม ด้านความซื่ อสัตย์ ด้านการมีวินยั ด้านความกล้า ด้านการตรงต่อเวลา และด้านความ
เอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ ตามลําดับ ทั้งนี้ อาจเนื่ องจากหลักการของหลักสู ตรมัธยมศึกษาตอนปลายเกี่ยวกับจริ ยธรรมใน
แผนการศึกษาชาติ พุทธศักราช 2520 เป็ นหลักสู ตรที่มุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยนใฝ่ ใจแสวงหาความรู ้ความจริ ง เพื่อให้เกิด
ความงอกงามทางสติ ปั ญญา ความสํานึ กและความซาบซึ้ ง ในคุณค่าของธรรมชาติ ศิ ลป วัฒนธรรมและงาน
สร้างสรรค์ของมนุษย์ เป็ นหลักสู ตรที่มุ่งเน้นการปลูกฝังคุณธรรมและความกล้าทางจริ ยธรรม และเป็ นหลักสู ตรที่
มุ่งเน้นการผสมผสานความรู ้กบั การปฏิบตั ิ ให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจสังคม และการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นประมุข” ซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษาของ รุ่ งนภา จอนเจิดสิ น (2539, หน้า
45) ศึกษาการปฏิบตั ิตนทางจริ ยธรรมตามการรับรู ้ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กรุ งเทพมหานคร พบว่า
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมีการปฏิบตั ิตนทางจริ ยธรรมในระดับมาก 4 ด้าน คือ ด้านความเอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่
ความกตัญญูกตเวที ความกล้า การมีวินยั ความสุ ภาพอ่อนน้อม มีการปฏิบตั ิตนในระดับพอใช้ 3 ด้านคือ ความ
ซื่ อสัตย์ ความมีวินยั การตรงต่อเวลา นอกจากนี้ พบว่า นักเรี ยนที่มีประสบการณ์การเข้าร่ วมกิจกรรมมากและ
นักเรี ยนที่มีการเข้าร่ วมกิจกรรมไม่มาก มีการปฏิบตั ิตนทางจริ ยธรรมในระดับมาก 3 ด้านเหมือนกัน คือ ด้านความ
เอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ ด้านความกตัญญูกตเวที ความกล้า มีการปฏิบตั ิตนทางจริ ยธรรมในระดับพอใช้ในด้าน การมีวินยั
การตรงต่อเวลา ยกเว้นด้านความซื่ อสัตย์และความสุ ภาพอ่อนน้อมนักเรี ยนที่มีประสบการณ์การเข้าร่ วมกิจกรรม
มาก มีการปฏิบตั ิตนในทางจริ ยธรรมในระดับมาก แต่นกั เรี ยนที่มีประสบการณ์การเข้าร่ วมกิจกรรมไม่มาก มีการ
ปฏิบตั ิตนทางจริ ยธรรมในระดับพอใช้
จากวั ต ถุ ประสงค์ ข องการวิ จั ย ข้ อ ที่ 2 ที่ ว่ า “เพื่ อ เปรี ย บเที ย บจริ ย ธรรมของนั กเรี ย นในโรงเรี ย น
มัธยมศึกษาของรัฐบาล ในเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ตามสถานภาพทางเพศ จําแนกเป็ นเพศชาย
และหญิง” นั้น พบว่า ภาพรวมตอบรับสมมุติฐานข้อที่ 2 ที่ว่า “จริย ธรรมของนักเรีย นในโรงเรีย นมัธยมศึกษาของ
รัฐบาล ในเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ตามสถานภาพทางเพศ จําแนกเป็ นเพศชายและหญิง แตกต่ าง
กันอย่ างมีนัยสํ าคัญทางสถิติ” อภิปรายผลได้วา่
ผลการเปรี ยบเทียบจริ ยธรรมของนักเรี ยนในโรงเรี ยนมัธยมศึกษาของรั ฐบาล ในเขตพื้นที่ การศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1 ตามสถานภาพทางเพศของนักเรี ยน จําแนกเป็ นเพศชายและหญิง แสดงผลการเปรี ยบเทียบ
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ระหว่างนักเรี ยนเพศชายและหญิง นักเรี ยนหญิงมีสภาพจริ ยธรรมสู งกว่านักเรี ยนชาย และแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยสําคัญทางสถิติ ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐาน “จริ ยธรรมของนักเรี ยนในโรงเรี ยนมัธยมศึกษาของรั ฐบาล ในเขต
พื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ตามสถานภาพทางเพศของนักเรี ยน จําแนกเป็ นเพศชายและหญิง แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ” ดังนั้น ในการศึกษาครั้งนี้ไม่เป็ นไปตามสมมติฐานทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะนักเรี ยนได้รับ
การศึกษาจากหลักสู ตรการศึกษาเดี ยวกัน มีสิ่งแวดล้อมที่ ใกล้เคียงกัน การรั บรู ้ ข่าวสาร การเรี ยนรู ้ การพบปะ
ระหว่างนักเรี ยนจะมี พฤติ กรรมที่ ใกล้กัน จึ งได้รับ การถ่ ายทอดหรื อชี้ นําในแนวระนาบเดี ย วกันทําให้ร ะดับ
จริ ยธรรมของนักเรี ยนในโรงเรี ยนมัธยมศึกษาของรั ฐบาล ในเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ตาม
สถานภาพทางเพศของนักเรี ยนทั้งเพศชายและเพศหญิง ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับผลการศึกษาของเรสท์ (Rest,
1976, หน้า 47) ได้ศึกษาความแตกต่างระหว่างเพศ กับการพัฒนาทางจริ ยธรรม ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ไม่
พบความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญ
จากวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการวิ จ ั ย ข้ อ ที่ 3 ที่ ว่ า “เพื่ อ เปรี ย บเที ย บจริ ย ธรรมของนั กเรี ย นในโรงเรี ย น
มัธยมศึกษาของรั ฐบาล ในเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ตามสถานภาพทางครอบครัว จําแนกเป็ น
ครอบครั วอบอุ่นและแตกแยก” นั้น พบว่า ภาพรวมตอบรับสมมุติฐานข้อที่ 3 ที่ว่า “จริ ย ธรรมของนักเรี ย นใน
โรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐบาล ในเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ตามสถานภาพทางครอบครัว จําแนก
เป็ นครอบครัวอบอุ่นและแตกแยก แตกต่ างกันอย่ างมีนัยสําคัญทางสถิติ” อภิปรายผลได้ ดังนี้
จากผลการวิจยั การเปรี ยบเทียบจริ ยธรรมของนักเรี ยนในโรงเรี ยนมัธยมศึกษาของรัฐบาล ในเขตพื้นที่
การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ตามสถานภาพทางครอบครัว จําแนกเป็ นครอบครัวอบอุ่นและแตกแยก สรุ ป
ผลการวิจัยได้ว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ซึ่ งพบว่าสมมติ ฐานข้อที่ 3 ไม่แตกต่ าง นักเรี ยนที่ มีสภาพ
ครอบครัวอบอุน่ มีระดับจริ ยธรรมสู งกว่า นักเรี ยนที่มีสภาพครอบครัวแตกแยกและแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญ
ทางสถิติ ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะผูป้ กครองในครอบครัวอบอุ่น อาจมีเวลาอยู่ใกล้ชิดบุตรหลานมากกว่าผูป้ กครองที่มี
สถานภาพทางครอบครัวแตกแยก จึงทําให้นกั เรี ยนที่มีสภาพครอบครัวอบอุ่นมีระดับจริ ยธรรมสู งกว่า นักเรี ยนที่มี
สภาพครอบครัวแตกแยก และสําหรับระดับจริ ยธรรมของนักเรี ยนที่มีสภาพครอบครัวอบอุ่น แตกต่างกันอย่างไม่
มีนยั สําคัญทางสถิติ ซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษาของ สุ สรรค์ ไชโยรักษ์ (2545, บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่ อง บทบาทของ
ครู และผูป้ กครองในการส่ งเสริ มจริ ยธรรมของนักเรี ยน, พหุกรณี ศึกษา จากผลการวิจยั พบว่า บทบาทผูป้ กครอง
นักเรี ยนในโรงเรี ยนส่ งเสริ มจริ ยธรรมและโรงเรี ยนปกติมีบทบาทเหมือนกัน คือ การสร้างความรักความผูกพัน
การเป็ นแบบอย่างที่ดี และการสร้างระเบียบวินยั โดยมีปัจจัยที่สนับสนุนบทบาทของผูป้ กครอง คือ ลักษณะของ
อาชีพและการเรี ยนรู ้ประสบการณ์จากสังคมของผูป้ กครอง
จากวัต ถุประสงค์ ข องการวิจัย ข้ อที่ 4 ที่ว่า “จริ ย ธรรมของนักเรี ย นในโรงเรีย นมัธยมศึ กษาของรั ฐบาล
ในเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ตามสถานภาพทางเศรษฐกิจของผู้ปกครอง จําแนกเป็ นรายได้ สูงและ
ตํ่า” นั้น พบว่า ภาพรวมตอบรับสมมุติฐานข้อที่ 4 ที่วา่ “จริย ธรรมของนักเรีย นในโรงเรีย นมัธยมศึกษาของรัฐบาล
ในเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการเขต 1 ตามสถานภาพทางเศรษฐกิจของผู้ปกครอง จําแนกเป็ นรายได้ สูงและ
ตํ่า แตกต่ างกันอย่ างมีนัยสําคัญทางสถิติ” อภิปรายผลได้ดงั นี้
จากผลการวิจยั การเปรี ยบเทียบจริ ยธรรมของนักเรี ยนในโรงเรี ยนมัธยมศึกษาของรัฐบาลในเขตพื้นที่
การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ตามสถานภาพทางเศรษฐกิจของผูป้ กครอง จําแนกเป็ นรายได้สูงและตํ่า จาก
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ผลการวิจยั สรุ ปได้ว่า โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับ มาก ซึ่งพบว่าสมมติฐานข้อที่ 4 ไม่แตกต่าง นักเรี ยนที่มีสถานภาพ
ทางเศรษฐกิจของผูป้ กครอง รายได้ต่าํ มีระดับจริ ยธรรมสู งกว่า นักเรี ยนที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจของผูป้ กครอง
รายได้สูง และแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาจากรายด้าน ยกเว้น ด้านความเอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่ ที่
นักเรี ยนที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจของผูป้ กครอง รายได้สูง มีระดับจริ ยธรรมสู งกว่า นักเรี ยนที่มีสถานภาพทาง
เศรษฐกิจของผูป้ กครอง รายได้ต่าํ สรุ ปผลการวิจยั ได้ว่า ทุกด้านมีความสัมพันธ์กนั จึงทําให้ระดับจริ ยธรรมใกล้
กัน
จากวัต ถุประสงค์ ข องการวิจ ัย ข้ อที่ 5 ที่ว่า “เพื่อศึกษาปัญ หาและข้ อเสนอแนะของนักเรี ย นในโรงเรี ย น
มั ธ ยมศึ กษาของรั ฐ บาล สํ า นั กงานเขตพื้ น ที่การศึ กษาสมุ ท รปราการ เขต 1” นั้น พบว่ า ภาพรวมตอบรั บ
สมมุติฐานข้อที่ 5 ที่ว่า “ปั ญ หาและข้ อเสนอแนะของนักเรีย นในโรงเรี ย นมัธยมศึ กษาของรั ฐบาล ในเขตพื้นที่
การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 นําไปใช้ ให้ เป็ นประโยชน์ ต่อไปได้ ” อภิปรายผลได้ดงั นี้
ปัญหาของนักเรียน
1. ด้านความเอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ พบว่า ในสังคมรวมยังขาดความเอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่อยู่มาก ขาดความมีน้ าํ ใจใน
การช่วยเหลือกัน เป็ นสภาพที่ต่างคนต่างอยูเ่ ป็ นสังคมเมืองมากขึ้น
2. ด้านความซื่ อสัตย์ พบว่า ในสภาพสังคมปั จจุบนั นี้ สอนให้คนเอารั ดเอาเปรี ยบเห็นแก่ประโยชน์
ส่วนตัว ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
3. ด้านความกตัญญูกตเวที พบว่า สภาพครอบครัว เป็ นครอบครัวเชิ งเดี่ยว ขาดผูด้ ูแล ไม่ได้รับความ
อบอุ่นจากผูป้ กครองและสภาพที่ต่างคนต่างอยู่ มีโลกเป็ นส่วนตัวชอบอยูก่ บั เพือ่ น ๆ ไม่ชอบอยูก่ บั บิดามารดา
4. ด้านความกล้า พบว่า ไม่คอ่ ยกล้าทําความดี และไม่กล้าแสดงความคิดเห็นต่อที่สาธารณะ
5. ด้านการมีวินยั พบว่า นักเรี ยนมักจะทําผิดกฎระเบียบของโรงเรี ยนและสังคม
6. ด้านการตรงต่อเวลา พบว่า นักเรี ยนไม่ชอบทําอะไรที่อยูใ่ นกรอบ ชอบทําตามใจตนเอง
7. ด้านความสุ ภาพอ่อนน้อม พบว่า นักเรี ยนแสดงออกต่อสังคมภายนอกมากขึ้น โดยไม่คาํ นึ งถึง
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับตนเองและบุคคลแวดล้อม
จากปั ญหาของนักเรี ยนในด้านต่าง ๆ ทั้งนี้อาจเนื่ องจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยในสมัยก่อน
ครอบครัวไทยจะเป็ นครอบครัวใหญ่ มี ปู่ ย่า ตา ยาย อยูใ่ นครอบครัวและเป็ นผูใ้ ห้การอบรมคุณธรรมจริ ยธรรมแก่
บุตรหลาน แต่ปัจจุบนั สภาพครอบครัวเป็ นสังคมเดี่ยวมากขึ้น ทําให้ไม่มี ปู่ ย่า ตา ยาย ที่จะเป็ นผูอ้ บรมสั่งสอน
นักเรี ยนได้รับอิทธิ พลจากวัฒนธรรมตะวันตกผ่านสื่ อต่าง ๆ เช่น ภาพยนตร์ สื่ อวิทยุ โทรทัศน์และหนังสื อพิมพ์
ทําให้นกั เรี ยนเกิดการเลียนแบบอันนําไปสู่ พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในด้านจริ ยธรรมต่างๆ สอดคล้องกับงานวิจยั
ของพีระพงษ์ เจริ ญพันธุ ว งศ์ (2541, บทคัด ย่อ) พบว่า นัก เรี ย น บางส่ ว นยัง ไม่ มี การปฏิ บัติ ต นตามเป้ า หมาย
เนื่ องจากสื่ อจากภายนอกมีอิทธิ พล เช่น สื่ อวิทยุ โทรทัศน์และหนังสื อพิมพ์ มีการลอกเลียนแบบตัวอย่างที่ไม่
เหมาะสม เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจบีบรัดตัวต้องทํางานนอกบ้าน ปล่อยให้เด็กอยูก่ บั คนแก่ เช่น ปู่ ย่า ตา ยาย ทํา
ให้เด็กขาดความอบอุ่นและไม่ค่อยเชื่ อฟั งคนแก่เนื่ องจากมีปัญหาช่ องว่างระหว่างวัยมาก บิ ด ามารดาหรื อ
ผูป้ กครอง ควรให้เวลาใกล้ชิดบุตรหลานของตนเองให้มากขึ้น และหาโอกาสพบปะปรึ กษาหารื อกับครู เพื่อ
ร่ วมมือกันในการพัฒนาคุณธรรมและจริ ยธรรมให้แก่นกั เรี ยน
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ข้ อเสนอแนะของนักเรียน
1. ด้านความเอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่ ผูป้ กครองหรื อผูท้ ี่ให้การอุปการะเลี้ยงดูควรให้การอบรม แนะนําวิธีการ
ในการอยูใ่ นสังคมอย่างมีคุณภาพ นักเรี ยนควรมีจิตสํานึกในการช่วยเหลือผูอ้ ื่น
2. ด้านความซื่อสัตย์ นักเรี ยนควรมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง
3. ด้านความกตัญญูกตเวที นักเรี ยนควรช่วยแบ่งเบาภาระของบิดามารดา เพื่อเป็ นการแสดงความ
กตัญญูกตเวที ที่ท่านได้เลี้ยงดูและเอาใจใส่เรา
4. ด้านความกล้า นักเรี ยนต้องฝึ กทําในสิ่ งที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม บ่อย ๆ จนชิ น
5. ด้านการมีวินยั นักเรี ยนต้องการให้คุณครู เข็มงวดกับกฎระเบียบให้มากขึ้น
6. ด้านการตรงต่อเวลา นักเรี ยนต้องรับผิดชอบในตัวเอง และของสังคมโดยรวม
7. ด้านความสุ ภาพอ่อนน้อม นักเรี ยนต้องการให้ผปู ้ กครองหรื อผูอ้ ุปการคุณ ปลูกฝังและอบรม ให้
คําแนะนําตั้งแต่เด็กจนเป็ นผูใ้ หญ่
ข้ อเสนอแนะ
จากข้อค้นพบในครั้งนี้ ผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะดังนี้
1. ข้ อเสนอแนะสํ าหรับการนําผลการวิจยั ไปใช้
1.1 จากผลการวิจัย โรงเรี ยน สํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา หรื อหน่ วยงานอื่ นๆ ที่ เ กี่ ย วข้อง
สามารถกําหนดทิศทางในการจัดอบรมปลูกฝังคุณธรรม
1.2 จากผลการวิจยั ครู ผสู ้ อนสามารถนําข้อมูลไปใช้ในการจัดกิจกรรมเพื่อส่ งเสริ มคุณธรรม
จริ ยธรรมของนักเรี ยนเพือ่ ให้สอดคล้องกับสังคมปัจจุบนั
2. ข้ อเสนอแนะสํ าหรับการทําวิจยั ครั้งต่ อไป
2.1 จากการเปรี ยบเทียบความคิดเห็นของนักเรี ยน ควรมี การศึกษาถึงสาเหตุของการที่ระดับ
จริ ยธรรมของนักเรี ยนจะไปในทิศทางเดียวกันเป็ นแบบเส้นตรง ถ้าสังคมดี นักเรี ยนดีดว้ ย ถ้าสังคมไม่ดี นักเรี ยน
ไม่ดีดว้ ย จึงต้องเจาะลึกลงไปว่า เหตุใดนักเรี ยนจึงมีแนวคิดแบบเดียวกัน
2.2 ในการวิจยั ครั้งต่อไปควรมีการศึกษาถึงสภาพจริ ยธรรมของนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาใน
โรงเรี ยนเอกชนเพือ่ นํามาเปรี ยบเทียบกับข้อมูลที่ได้รับจากการวิจยั ในครั้งนี้แตกต่างกันหรื อไม่ อย่างไร
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สมรรถนะทางวิชาชีพและคุณลักษณะของลูกจ้ างตามความต้ องการ
ของโรงงานอุตสาหกรรม อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ*
Competencies and Characteristics of Employees According to the
Requirement of Industries Located in Meung District, Samutprakan
Province.
นายวิทยา พูลศิลป์ **
Mr. Witaya Poolsilp
บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาสมรรถนะทางวิชาชีพและคุณลักษณะของลูกจ้างตามความ
ต้องการของโรงงานอุตสาหกรรม เขตปากนํ้า อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ และเพื่อเปรี ยบเทียบสมรรถนะ
ทางวิชาชีพและคุณลักษณะของลูกจ้างตามความต้องการของนายจ้างจําแนกตามลักษณะส่ วนบุคคล กลุ่มตัวอย่าง
คื อ กลุ่ ม นายจ้า งและหัว หน้า งานในโรงงานอุ ต สาหกรรม จํา นวน 105 คน เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นการวิ จัย เป็ น
แบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการ
วิเคราะห์ความแปรปรวน
ผลการวิจยั พบว่า สมรรถนะทางวิชาชี พและคุณลักษณะของลูกจ้างตามความต้องการของโรงงาน
อุตสาหกรรม ในภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า คะแนนเฉลี่ยอยูใ่ นระดับ
มาก จํานวน 4 ด้าน เรี ยงลําดับจากค่ามากที่ สุด คือ ด้านความรั บผิดชอบ ด้านการมีมนุ ษยสัมพันธ์ ด้านการใช้
เครื่ องมือและอุปกรณ์ในการปฏิบตั ิงาน และด้านความรู ้ ความสามารถทางวิชาชี พ เนื่ องจากโรงงานมีรายได้ต่ าํ
ลูกจ้างจึงมีการเข้า-ออกงานสูง ลูกจ้างที่มีอยูจ่ ึงมีสมรรถนะด้านต่าง ๆ ดังกล่าวตํ่า นายจ้างจึงสมควรให้ลูกจ้างได้มี
การศึกษาต่อหรื อจัดฝึ กอบรมเพื่อเพิ่มสมรรถนะให้แก่ลูกจ้าง ปลูกฝังความมี ระเบียบวินยั ด้วยตนเองตลอดจน
จัดสิ่ งจูงใจตามสรควร ผลการเปรี ยบเทียบสมรรถนะทางวิชาชีพและคุณลักษณะของลูกจ้างตามความต้องการของ
นายจ้าง จําแนกตามลักษณะส่วนบุคคล พบว่า นายจ้างที่มีระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความ
ต้องการในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 ตามลําดับ เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ด้าน พบว่า นายจ้างที่ มีอายุต่างกัน มีความต้องการด้านความรู ้ ความสามารถทางวิชาชี พและทักษะด้านการใช้
สารสนเทศ แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 ตามลําดับ นายจ้างที่มีระดับการศึกษา
ต่างกัน มีความต้องการด้านความรู ้ ความสามารถทางวิชาชี พ ด้านความรั บผิดชอบ และด้านการมี มนุ ษยสัมพันธ์
แตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.01 และ 0.05 ตามลํ า ดั บ นายจ้ า งที่ มี ร ายได้ เ ฉลี่ ย

*
**

บทความการค้นคว้าอิสระ
บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ (การจัดการทัว่ ไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
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ต่อเดือนต่างกัน มีความต้องการด้านความรู ้ความสามารถทางวิชาชีพ และด้านความรับผิดชอบ แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
Abstract
The objectives of this research were to study the competencies and characteristics of employees
according to the requirements of industries located in Meung District, Samutprakan province and to compare
the required competencies and characteristics based on personal factors of employers. The sample group
included 105 employers. Questionnaires were used as a research tool. Data were analyzed by frequency,
percentage, mean, standard deviation, t-test, and analysis of variance.
Research results revealed that the arithmetic means of competencies and characteristics required by
industries were at high level. In terms of individual requirements, 4 requirements were at high level ranked in
descending order as follows: responsibility, human-relationship, proficiency in using tools and gadgets, and
occupational knowledge and ability. By comparing the required competencies and characteristics of employees
based on personal factors of employers, the result indicated that employers having different education level and
different monthly income had significantly different overall requirement at 0.01 and 0.05 s respectively.
Results of aspect comparison revealed that employers having different age were significantly different in their
requirements for occupational knowledge and ability, and informative skill at 0.01 and 0.05 respectively.
Employers having different educational level had significantly different requirements for occupational
knowledge and ability, responsibility, and human-relationship at 0.01 and 0.05 respectively. Employers with
different monthly income were significantly different in both requirements for occupational knowledge and
ability and responsibility at 0.05.

ความนํา
ปั จจุบนั เทคโนโลยีการผลิตและการสื่ อสารมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ จึงต้องมี
การปรั บเปลี่ ยนเทคโนโลยีให้ท ันกับการเปลี่ ยนแปลงหรื อให้ได้เปรี ยบทางการแข่ งขัน ทํา ให้ภ าคอุ ต สาหกรรม
จําเป็ นต้องใช้บุคลากรที่ มี ส มรรถนะความรู ้ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดังกล่ าว แต่ ในขณะเดี ยวกัน
สถาบัน การศึ ก ษาซึ่ งเป็ นหน่ ว ยงานที่ มี ภ ารกิ จ ในการผลิ ต และพัฒ นากํา ลัง คนเพื่ อ สนองความต้อ งการของ
ตลาดแรงงานและภาคอุตสาหกรรมยังประสบปั ญหาด้านการผลิตและพัฒนากําลังคนของกลุ่มอุตสาหกรรม 3
ด้าน คือ
1. ปั ญหาด้ า นคุ ณ ภาพของบุ ค คล มาจากสาเหตุ ค วามรู ้ แ ละทั ก ษะพื้ น ฐานไม่ เ พี ย งพอ
ขาดทักษะความรู ้ พ้ืนฐานที่จาํ เป็ น ได้แก่ การสื่ อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความรู ้ดา้ นไอที ความสามารถใน
การวิเคราะห์ปัญหา และความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
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2. ปั ญหาด้า นการผลิ ต ไม่ ต รงกับ สภาพตลาด มาจากสาเหตุ แรงงานไม่ พ ฒ
ั นาตนเองให้ทนั ต่ อ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ความรู ้ เนื้ อหาสาระที่เรี ยนไม่ทนั สมัย ไม่กา้ วหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยี
ความสามารถและทักษะไม่ตรงกับงานในภาคอุตสาหกรรม
3. ปั ญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้เครื่ องจักรกลอัตโนมัติ ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ คือ ผูใ้ ช้ไม่สามารถใช้
เครื่ องจักรกลได้เต็มสมรรถนะสู งสุ ด ทั้งนี้เครื่ องจักรกลอัตโนมัติเป็ นเทคโนโลยีสาํ เร็ จรู ปขั้นสู ง ดังนั้นบุคลากรที่
ปฏิบตั ิงานด้านเครื่ องจักรกลอัตโนมัติตอ้ งมีความรู ้ความเข้าใจ(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ, สํานักนายกรัฐมนตรี . แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ.2550-2554.
กรุ งเทพมหานคร.)
ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษาสมรรถนะทางวิชาชีพและคุณลักษณะของลูกจ้างตามความต้องการ
ของนายจ้างในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก อําเภอเมื อง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อผูบ้ ริ หารที่เกี่ ยวข้องนํา
ผลการวิจยั ไปใช้เป็ นแนวทางในการปรับปรุ งหลักสู ตรการเรี ยนการสอนของสถาบันการศึกษาให้ผลิตบุคลากรที่
มีทกั ษะด้านเทคนิ คและมี ความชํานาญในวิทยาการขั้นสู งกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ และสถานประกอบการใช้เป็ น
ข้อมูลในการพัฒนาบุคลากรของตนให้มีสมรรถนะตามความต้องการของสถานประกอบการ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาสมรรถนะทางวิ ช าชี พ และคุ ณ ลัก ษณะของลู ก จ้า งตามความต้อ งการของโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดเล็ก อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
2. เพื่อเปรี ยบเทียบสมรรถนะทางวิชาชี พและคุณลักษณะของลูกจ้างตามความต้องการของนายจ้าง
จําแนกตามลักษณะส่ วนบุคคล
วิธีดาํ เนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษา คื อ ผู ้ป ระกอบการหรื อนายจ้ า ง ผู ้จั ด การหรื อหั ว หน้ า งาน
ในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ จํานวน144 แห่ ง (ที่มา : ข้อมูลโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดเล็ก อําเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ, ปี 2552) เลือกเป็ นกลุ่มตัวอย่าง โดยการสุ่ มแบบเจาะจง
และขนาดของกลุ่มตัวอย่างได้จากตารางกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie and Morgan (1970, p.608)ได้กลุ่ม
ตัวอย่างจํานวน 105 แห่ง
2. เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน ดังนี้
2.1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม จํานวน 5 ข้อ
2.2 สมรรถนะทางวิชาชี พและคุณลักษณะของลูกจ้างตามความต้องการของนายจ้างโรงงาน
อุตสาหกรรม แบ่งออกเป็ น 5 ด้าน คือ ด้านความรู ้ความสามารถทางวิชาชีพ ทักษะด้านการใช้สารสนเทศ ด้านการ
ใช้เครื่ องมือและอุปกรณ์ในการปฏิบตั ิงาน ด้านการมีมนุษยสัมพันธ์ และด้านความรับผิดชอบ จํานวน 30 ข้อ
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3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล จากผูป้ ระกอบการ ผูจ้ ดั การหรื อหัวหน้างาน ในโรงงานอุตสาหกรรม
หรื อสถานประกอบการ อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 105 คน ได้แบบสอบถาม
คืนมา จํานวน 105 ชุด คิดเป็ นร้อยละ 100.00
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. วิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามโดยใช้ความถี่และค่าร้อยละ
2. วิเคราะห์สมรรถนะทางวิชาชีพและคุณลักษณะของลูกจ้างตามความต้องการของนายจ้าง จําแนก
ตามลักษณะส่วนบุคคล โดยใช้คา่ เฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
3. เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ย ( X ) ของคะแนนสมรรถนะทางวิชาชี พและคุณลักษณะของลูกจ้างตาม
ความต้องการของนายจ้าง จําแนกตามลักษณะส่วนบุคคล โดยใช้ t-test และ F-test
4. เปรี ยบเทียบพหุคูณ เพื่อทดสอบค่าเฉลี่ย ของคะแนนสมรรถนะทางวิชาชี พและคุณลักษณะของ
ลูกจ้างตามความต้องการของนายจ้าง จากการวิเคราะห์ความแปรปรวน โดยวิธีของ Least Significant Difference
(LSD)
สรุปผลการวิจยั
1. ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เป็ นเพศชาย ร้อยละ 53.30 อายุ 30 ปี – 40 ปี รองลงมาตํ่ากว่า 30
ปี เท่ากับ 41 ปี – 50 ปี ร้อยละ 26.70 ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี ร้อยละ 48.60 รองลงมาตํ่ากว่าปริ ญญาตรี ร้อยละ
39.00 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000 บาท – 20,000 บาท ร้อยละ 46.70 รองลงมาตํ่ากว่า 10,000 บาท ร้อยละ 22.90
ตําแหน่งหัวหน้างาน ร้อยละ 80.00 และเจ้าของกิจการ ร้อยละ 20.00
2. การวิเคราะห์ สมรรถนะทางวิชาชีพและคุณลักษณะของลูกจ้ างตามความต้ องการของนายจ้าง
จําแนกตามลักษณะส่ วนบุคคล
นายจ้า งมี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ สมรรถนะทางวิ ช าชี พ และคุ ณ ลัก ษณะของลู กจ้า งตามความ
ต้องการของนายจ้างในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X =3.73) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน ดังนี้
ด้ านความรู้ ความสามารถทางวิชาชีพ
นายจ้างมีความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X =3.65) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า อยูใ่ น
ระดับมาก ( X =3.50 - 3.99) จํานวน 9 รายการ 5 อันดับแรก คือ
1. มีความเชี่ยวชาญในงานที่ปฏิบตั ิ
2. มีความตระหนักในกฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์
3. มีความรู ้ในสาขาวิชาที่เรี ยนเป็ นอย่างดี
4. มีความสามารถวางแผนการทํางาน
5. มีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างผลงานใหม่ ๆ
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ซึ่งมีค่าสอดคล้องกับนายจ้างอายุ 30 – 40 ปี และ 41 – 50 ปี ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี ตําแหน่ง
หัวหน้างาน
ทักษะด้ านการใช้ สารสนเทศ
นายจ้างมีความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ( X =3.21) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า อยู่
ในระดับปานกลาง ( X =3.21) ทุกรายการ คือ
1. สามารถใช้เทคนิคการนําเสนอข้อมูลสารสนเทศได้
2. สามารถสื บค้นข้อมูลที่ตอ้ งการได้
3. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสาร
ซึ่ งมีค่าสอดคล้องกับนายจ้างเพศชายและเพศหญิง อายุต่ าํ กว่า 30 ปี 30 – 40 ปี และ 41 – 50 ปี ทุกระดับ
การศึกษา ทุกระดับรายได้ ตําแหน่งหัวหน้างาน และเจ้าของกิจการ
ด้ านการใช้ เครื่ องมือและอุปกรณ์ ในการปฏิบัติงาน
นายจ้างมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.80) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า อยู่ใน
ระดับมาก ( X =3.51-3.98) ทุกรายการ คือ
1. มีการใช้เครื่ องมือที่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบตั ิ
2. มีความสามารถในการดูแลรักษาอุปกรณ์ในการปฏิบตั ิงาน
3. มีความเข้าใจเรื่ องเครื่ องมือและอุปกรณ์ในการปฏิบตั ิงาน
4. มีการตรวจสอบเครื่ องมือในการใช้งานอย่างสมํ่าเสมอ
5. มีทกั ษะการซ่อมบํารุ งเครื่ องมือและอุปกรณ์ในการปฏิบตั ิงาน
ซึ่งมีคา่ สอดคล้องกับนายจ้างเพศชาย อายุต่าํ กว่า 30 ปี และ 41 – 50 ปี ระดับการศึกษาตํ่ากว่าปริ ญญา
ตรี และ สู งกว่าปริ ญญาตรี ปริ ญญาตรี รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000 – 20,000 บาท 20,001 – 30,000 บาท และ
มากกว่า 30,000 บาท ตําแหน่งเจ้าของกิจการ
ด้ านการมีมนุษยสั มพันธ์
นายจ้างมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.90) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า อยู่ใน
ระดับมาก ( X =3.78-4.23) ทุกรายการ 5 อันดับแรก คือ
1. พนักงานมีความซื่อสัตย์ต่องานที่ทาํ
2. มีอธั ยาศัยที่ดีต่อเพือ่ นร่ วมงาน
3. พนักงานคํานึงถึงความรู ้สึกของเพื่อนร่ วมงาน
4. มีความสามารถในการทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
5. มีความเอื้อเฟื้ อ เผื่อแผ่ ต่อเพือ่ นร่ วมงาน
ซึ่ งมี ค่าสอดคล้องกับนายจ้างเพศชาย และเพศหญิ ง อายุ 30 – 40 ปี และ41 – 50 ปี ระดับ
การศึกษาตํ่ากว่าปริ ญญาตรี และสู งกว่าปริ ญญาตรี มีรายได้ 10,000 – 20,000 บาท และ 20,001 – 30,000 บาท
ตําแหน่งหัวหน้างาน และเจ้าของกิจการ
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ด้ านความรับผิดชอบ
นายจ้างมีความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X =4.10) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า อยูใ่ น
ระดับมาก ( X =3.91-4.19) ทุกรายการ คือ
1. พนักงานมีวินยั ต่อตนเอง
2. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ปฏิบตั ิงาน
3. พนักงานมีความตรงต่อเวลา
4. พนักงานมีความเสี ยสละ
ซึ่ งมีค่าสอดคล้องกับนายจ้างเพศชายและเพศหญิง ทุกระดับอายุ ระดับการศึกษาตํ่ากว่าปริ ญญาตรี
และสู งกว่าปริ ญญาตรี รายได้ต่ าํ กว่า 10,000 บาท และ10,000 – 20,000 บาทตําแหน่ งหัวหน้างาน และเจ้าของ
กิจการ
3. เปรีย บเทีย บค่ าเฉลีย่ ของสมรรถนะทางวิชาชีพ และคุณลักษณะของลูกจ้ างตามความต้ องการของ
นายจ้ าง จําแนกตามลักษณะส่ วนบุคคล
ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของสมรรถนะทางวิชาชีพและคุณลักษณะของลูกจ้างตามความต้องการของ
นายจ้าง จําแนกตามลักษณะส่ วนบุคคล สรุ ปได้ ดังนี้
นายจ้างที่มีระดับการศึกษา ที่ต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะทางวิชาชีพและคุณลักษณะ
ของลูกจ้าง ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะทางวิชาชีพและคุณลักษณะของลูกจ้าง ในภาพรวมแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน ดังนี้
ความรู้ ความสามารถทางวิชาชีพ
นายจ้างที่มีอายุต่างกัน มีความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับสมรรถนะทางวิชาชี พและคุณลักษณะของลูกจ้าง
โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 3 รายการ คือ
1. มีความรู ้ในสาขาวิชาอย่างเป็ นระบบ
2. มีความสามารถวางแผนการทํางาน
3. มีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างผลงาน ใหม่ๆ
และแตกต่างกันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ มีความเชี่ ยวชาญในงานที่
ปฏิบตั ิ
นายจ้างที่มี ระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะทางวิชาชี พและคุณลักษณะ
ของลูกจ้าง โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 3 รายการ คือ
1. มีความรู ้ในสาขาวิชาอย่างเป็ นระบบ
2. มีความตระหนักในกฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์
3. มีความเชี่ยวชาญในงานที่ปฏิบตั ิ
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และแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 2 รายการ คือ
1. มีความรู ้ในหลักการและทฤษฎีในสาขาวิชาที่เรี ยนเป็ นอย่างดี
2. มีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างผลงานใหม่ ๆ
นายจ้างที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะทางวิชาชีพและคุณลักษณะ
ของลูกจ้าง โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 4 รายการ คือ
1. มีความรู ้ในสาขาวิชาอย่างเป็ นอย่างดี
2. มีความรู ้ในสาขาวิชาอย่างเป็ นระบบ
3. มีความรู ้ในหลักการและทฤษฎีในสาขาวิชาที่เรี ยนเป็ นอย่างดี
4. มีความสามารถในการจัดระบบงาน
และแตกต่ างกั นอย่ างมี นั ยสํ าคัญทางสถิ ติ ที่ ระดั บ 0.01 จํ านวน 1 รายการคื อ มี ความคิ ดสร้ างสรรค์
ในการสร้างผลงานใหม่ ๆ
ทักษะด้ านการใช้ สารสนเทศ
นายจ้างที่ มีอ ายุต่างกัน มี ความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับสมรรถนะทางวิชาชี พและคุณลักษณะของลูกจ้าง
โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ สามารถใช้เทคนิคการนําเสนอข้อมูลสารสนเทศได้
นายจ้างที่มี ระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะทางวิชาชี พและคุณลักษณะ
ของลูกจ้าง โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสาร
ด้ านการใช้ เครื่ องมือและอุปกรณ์ ในการปฏิบัติงาน
นายจ้างที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะทางวิชาชีพและคุณลักษณะของลูกจ้าง โดยรวม
ไม่แตกต่างกันอย่างมี นยั สําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมี นยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 จํานวน 2 รายการ คือ
1. มีความสามารถในการดูแลรักษาอุปกรณ์ในการปฏิบตั ิงาน
2. มีทกั ษะการซ่อมแซมบํารุ งเครื่ องมือและอุปกรณ์ในการปฏิบตั ิงาน
นายจ้างที่มี ระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะทางวิชาชี พและคุณลักษณะ
ของลูกจ้าง โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 2 รายการ คือ
1. มีความสามารถในการดูแลรักษาอุปกรณ์ในการปฏิบตั ิงาน
2. มีการใช้เครื่ องมือที่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบตั ิ
ด้ านการมีมนุษยสั มพันธ์
นายจ้างที่ มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะทางวิชาชี พ และคุณลักษณะของลูกจ้าง
โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ มีความเอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่ต่อเพื่อนร่ วมงาน
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นายจ้างที่มี ระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะทางวิชาชี พและคุณลักษณะ
ของลูกจ้าง โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 2 รายการ คือ
1. มีอธั ยาศัยที่ดีต่อเพือ่ นร่ วมงาน
2. พูดจาไพเราะ สุภาพเรี ยบร้อย
และแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการคือ พนักงานมีความซื่ อสัตย์
ต่องานที่ทาํ
นายจ้างที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะทางวิชาชีพและคุณลักษณะของ
ลู ก จ้า ง โดยรวม ไม่ แ ตกต่ างกันอย่า งมี นัย สํา คัญทางสถิ ติเ มื่ อ พิ จ ารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่ า งกันอย่า งมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ พูดจาไพเราะ สุภาพเรี ยบร้อย
ด้ านความรับผิดชอบ
นายจ้างที่มี ระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะทางวิชาชี พและคุณลักษณะ
ของลูกจ้าง โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ พนักงานมีวินยั ต่อตนเอง
และแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการคือ
1. พนักงานมีความเสี ยสละ
2. พนักงานมีความตรงต่อเวลา
นายจ้างที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะทางวิชาชีพและคุณลักษณะ
ของลูกจ้าง โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ
1. พนักงานมีวินยั ต่อตนเอง
2. พนักงานมีความเสี ยสละ
อภิปรายผล
การวิจัย เรื่ อ ง สมรรถนะทางวิช าชี พและคุณลักษณะของลู กจ้า งตามความต้องการของนายจ้าง
โรงงานอุตสาหกรรม อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ได้ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ควรนํามาอภิปรายผล ดังนี้
1. การวิเคราะห์ สมรรถนะทางวิชาชี พ และคุณลักษณะของลูกจ้ างตามความต้ องการของนายจ้ าง
จําแนกตามลักษณะส่ วนบุคคล พบว่ า
นายจ้างทุกกลุ่มที่จาํ แนกตามลักษณะส่ วนบุคคล มี ความต้องการในสมรรถนะทางวิชาชี พและ
คุณลักษณะของลูกจ้างตามความต้องการของนายจ้างโรงงานอุตสาหกรรม ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ น
รายด้าน สรุ ปได้ดงั นี้
ความรู้ ความสามารถทางวิชาชีพ
นายจ้างเกื อบทุกกลุ่ม ที่ จาํ แนกตามลักษณะส่ วนบุคคล (ยกเว้น นายจ้างที่ มีอายุมากกว่า 50 ปี
การศึกษาตํ่ากว่าปริ ญญาตรี รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ตํ่ากว่า 10,000 บาท) มีความพึงพอใจโดยรวม อยูใ่ นระดับมาก
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ทักษะด้ านการใช้ สารสนเทศ
นายจ้างเกือบทุกกลุ่ม ที่จาํ แนกตามลักษณะส่ วนบุคคล (ยกเว้น นายจ้างที่มีอายุมากกว่า 50 ปี ) มี
ความพึงพอใจ โดยรวม อยูใ่ นระดับปานกลาง
ด้ านการใช้ เครื่ องมือและอุปกรณ์ ในการปฏิบัติงาน
นายจ้างทุกกลุ่ม ที่จาํ แนกตามลักษณะส่วนบุคคล มีความพึงพอใจ โดยรวม อยูใ่ นระดับมาก
ด้ านการมีมนุษยสัมพันธ์
นายจ้างทุกกลุ่ม ที่จาํ แนกตามลักษณะส่วนบุคคล มีความพึงพอใจ โดยรวม อยูใ่ นระดับมาก
ด้ านความรับผิดชอบ
นายจ้างเกื อบทุ กกลุ่ม ที่ จาํ แนกตามลักษณะส่ ว นบุ ค คล(ยกเว้น นายจ้างที่ มีการศึกษาสู งกว่า
ปริ ญญาตรี ) มีความพึงพอใจ โดยรวม อยูใ่ นระดับมาก
ซึ่ งมีค่าสอดคล้องกับผลการวิจยั ของพัฒนาวดี ชูโต (2545 : บทคัดย่อ) ศึกษา เรื่ อง ทักษะการ
ทํางานของแรงงานไทย:มุมมองจากนายจ้าง คนงาน และหน่ ว ยงานภาครั ฐในจังหวัด น่ าน มี วตั ถุ ประสงค์ 3
ประการวัตถุประสงค์ประการแรก คือ เพื่อทราบความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะการทํางานของแรงงานไทยในจังหวัด
น่าน ของผูท้ ี่เกี่ยวข้อง 3 ฝ่ าย ได้แก่ นายจ้าง แรงงาน และผูบ้ ริ หารหน่วยงานภาครัฐวัตถุประสงค์ประการที่สอง คือ
เพื่อทราบข้อเท็จจริ งว่าสถานประกอบการและหน่ วยงานภาครั ฐได้จดั การดําเนิ นการหรื อไม่และอย่างไรเกี่ยวกับ
นโยบายด้านกําลังแรงงาน 4 ประการ คือ การจัดหางาน การสร้างงานที่มีคุณภาพ การช่วยเหลือผูด้ อ้ ยโอกาส และสร้าง
หลักประกันในการปฏิ บัติ ต่ อ แรงงานและประสิ ท ธิ ภ าพทางเศรษฐกิ จ และการจัด ดํา เนิ น การดัง กล่ า วเป็ น
แนวทางและเป็ นปั จจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาทักษะการทํางานของแรงานหรื อไม่ วัตถุประสงค์ประการสุ ดท้าย คือ
เพือ่ ทราบความคิดเห็นของแรงงานเกี่ยวกับโอกาสที่จะได้รับการพัฒนาทักษะการทํางานในอนาคต
การวิจยั ครั้งนี้เลือกตัวอย่างนายจ้างและผูบ้ ริ หารหน่วยงานภาครัฐโดยวิธีเลือกแบบเจาะจงและ
เก็บรวบรวมข้อมูลแบบสัมภาษณ์เชิงลึก และเลือกตัวอย่างลูกจ้างโดยวิธีเลือกตัวอย่างแบบหลายขั้นตอนและเก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์โดยแบบสอบถาม
ผลการวิจยั พบว่า นายจ้าง แรงงาน และผูบ้ ริ หารหน่วยงานภาครั ฐมีความรู ้และความเข้าใจเรื่ องทักษะ
การทํางานว่าบุคคลจะทํางานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพจะต้องมีความรู ้ที่ใช้ในงานเป็ นพื้นฐาน มีทกั ษะในการทํางาน
ที่ปฏิบตั ิ และมีทศั นคติหรื อจิตสํานึ กที่ดีและเหมาะสมในการทํางานโดยนายจ้างและหน่ วยงานผูบ้ ริ หารภาครั ฐ
เน้นความสําคัญของการมีจิตสํานึ กเรื่ องความขยันความกระตือรื อร้น ความตั้งใจ ความซื่ อสัตย์ และความมีวินยั
และความรับผิดชอบในการทํางานในขณะที่ลูกจ้างเน้นความสําคัญของการมีทกั ษะด้านมนุษย์สัมพันธ์และการ
ทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นแต่ ทั้ง 3 ฝ่ ายเห็นพ้องต้องกันว่านอกจากความรู ้และทักษะเฉพาะที่เกี่ยวกับงานแล้ว ทักษะการ
ทํา งานที่ เ ป็ นที่ ต้ อ งการในอนาคต คื อ ความรู ้ แ ละทั ก ษะเกี่ ย วกั บ เกี่ ย วภาษา(ทั้ งภาษาไทยและภาษา
ต่ า งประเทศ) ความรู ้ แ ละทั ก ษะเกี่ ย วกั บ เทคโนโลยี ต่ า งๆ(โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ความรู ้ และทั ก ษะ
ด้ า นคอมพิ ว เตอร์ ) ความรู ้ แ ละทั ก ษะเกี่ ย วกั บ การสื่ อสาร ได้ แ ก่ การพู ด การฟั ง การประสานงาน
การวิเคราะห์ปัญหา และการตัดสิ นใจ ตลอดจนจิตสํานึ กในเรื่ องความรับผิดชอบ ความซื่ อสัตย์สุจริ ต ความขยัน
ความอดทน และการมี นิ สั ย รั ก การเรี ย นรู ้ นอกจากนี้ ทั้ง 3 ฝ่ ายยัง เห็ น ว่ า ทุ ก ฝ่ ายที่ เ กี่ ย วข้อ งควรมี ส่ ว นร่ ว ม
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รับผิดชอบในการพัฒนาทักษะการทํางานให้เหมาะสมกับวัย หน้าที่และ ความรั บผิดชอบ โดยเริ่ มตั้งแต่ตนเอง
ครอบครัว สถานศึกษา และสถานประกอบการ
สถานประกอบการและหน่ ว ยงานภาครั ฐ มี แ ผนและแนวทางเกี่ ย วกั บ การจั ด หางาน
การสร้ างงานที่ มีคุณภาพ การช่ วยเหลื อผูด้ ้อยโอกาส และการสร้ างหลักประกันในการปฏิ บตั ิ ต่ อแรงงานและ
ประสิ ทธิ ภาพทางเศรษฐกิจ สําหรั บการดําเนิ นการตามแผนนั้น ปรากฏว่าสถานประกอบการยังดําเนิ นการได้ไม่ดีนัก
เนื่องจากสถานประกอบการขานดกลางและขนาดย่อม มีเจ้าของสถานประกอบการทําหน้าที่บริ หารแต่เพียงผูเ้ ดียว
และมีขอ้ จํากัดเงินทุนหมุนเวียนและมีรายได้ต่าํ ในขณะที่หน่วยงานภาครัฐดําเนินการตามแผนได้ค่อนข้างดีภายใต้
บริ บทอันซบเซาทางเศรษฐกิ จและสังคมในปั จจุบนั นอกจากนี้ แม้ว่าปั จจัยแวดล้อมที่เอื้ออํานวยต่อการพัฒนา
ทักษะการทํางานของผูร้ ับผิดชอบทั้ง 2 ฝ่ ายดังกล่าวจะดําเนินไปในลักษณะค่อยเป็ นค่อยไป แต่หน่วยงานภาครัฐก็
มีแนวทาง ที่ดีในการพัฒนาทักษะการทํางานให้แก่แรงงาน ในขณะที่สถานประกอบการโดยทัว่ ไปสนับสนุนการ
พัฒนาทักษะการทํางานอย่างไม่ เป็ นทางการโดยนายจ้างหรื อหัวหน้างานเป็ นผูส้ อนไปพร้ อมกับการทํางาน
อย่างไรก็ตาม แรงงานมี ความเห็ นว่าตนมี โอกาสที่ จะได้รับการพัฒนาทักษะการทํางานไม่ มากก็ตาม ซึ่ งอาจ
เนื่ องมาจากจังหวัดน่ านเป็ นจังหวัดที่ มีขนาดเล็กและมี ตาํ แหน่ งงานและแรงงานน้อย เมื่ อหน่ อยงานภาครั ฐจัด
อบรมเพือ่ พัฒนาทักษะการทํางาน แรงงานในจังหวัดนี้จึงมีโอกาสสู งที่จะได้รับการพัฒนาทักษะการทํางาน
ข้อค้นพบที่ น่าสนใจอีกประการหนึ่ ง คือ การเตรี ยมทักษะการทํางานในระดับสถานศึกษาใน
จังหวัดน่านนั้น สามารถดําเนิ นการครอบคลุมประชากรวัยเรี ยนได้อย่างทัว่ ถึง แต่ไม่มีตาํ แหน่งงานเพียงพอที่จะ
รองรับผูท้ ี่สําเร็ จการศึกษาที่เริ่ มเข้าสู่ ตลาดแรงงานได้ ดังนั้น หากภาครั ฐและภาคเอกชนไม่ขยายตําแหน่ งหรื อ
ส่งเสริ มอาชีพอิสระเพิ่มขึ้น ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาและเริ่ มเข้าสู่ตลาดแรงงานอาจจะต้องเคลื่อนย้ายออกไปหาทํางานใน
จังหวัดอื่น ผูเ้ กี่ ยวข้องจึ งควรเร่ งทบทวนนโยบายการส่ งเสริ มการลงทุนที่เหมาะสมกับสภาพการณ์ของจังหวัด
อย่างแท้จริ ง
2. การเปรี ย บเที ย บค่ าเฉลี่ ย ข องคะแนนสมรรถนะทางวิ ช าชี พ และคุ ณ ลั ก ษณะข อง
ลูกจ้ างตามความต้ องการของนายจ้ าง จําแนกตามลักษณะส่ วนบุคคล
ผลการเปรี ยบเที ย บค่ า เฉลี่ ย ของคะแนนสมรรถนะทางวิ ช าชี พ และคุ ณ ลั ก ษณะของ
ลูกจ้างตามความต้องการของนายจ้าง จําแนกตามลักษณะส่ วนบุคคล พบว่า นายจ้างที่มีการศึกษา และรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน ต่างกัน มีความต้องการสมรรถนะทางวิชาชีพและคุณลักษณะของลูกจ้าง ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 0.01 ตามลําดับ เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านความรู ้ความสามารถทาง
วิชาชี พ นายจ้างที่มีอายุ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความต้องการสมรรถนะทางวิชาชี พ
และคุณลักษณะของลูกจ้าง แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ0.05 ตามลําดับ ทักษะด้านการ
ใช้สารสนเทศ นายจ้างที่มีอายุต่างกัน มีความต้องการสมรรถนะทางวิชาชี พและคุณลักษณะของลูกจ้าง แตกต่างกัน
อย่ า งมี นั ย สํ า คัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05 ด้ า นการมี ม นุ ษ ยสั ม พัน ธ์ นายจ้ า งที่ มี ร ะดั บ การศึ ก ษา ต่ า งกั น
มีความต้องการสมรรถนะทางวิชาชี พและคุณลักษณะของลูกจ้าง แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 ด้านความรับผิดชอบ นายจ้างที่มีระดับการศึกษาและรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่างกัน มีความต้องการสมรรถนะ
ทางวิชาชีพและคุณลักษณะของลูกจ้าง แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ0.05 ตามลําดับ ซึ่ งมี
ค่าสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ สมเกียรติ กอบัวแก้ว (2550) ศึกษาเรื่ องสมรรถภาพทางวิชาชีพและคุณลักษณะที่พึง
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ประสงค์ของนักเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติในโรงงานอุสาหกรรมตามความต้องการของสถานประกอบการ การ
วิจยั ครั้งนี้ ผลการวิจยั พบว่า ผูเ้ ชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องกันว่า สถานประกอบการที่ใช้เครื่ องจักรกลระบบ
อัตโนมัติ มีความต้องการให้นกั เทคโนโลยี มีสมรรถภาพทางด้านความรู ้และทักษะอยู่ในระดับมาก จํานวน 10
ด้าน จากทั้งหมด 14 ด้าน และมีความต้องการให้นกั เทคโนโลยี มีสมรรถภาพทางด้านความรู ้ และทักษะอยู่ใน
ระดับปานกลาง จํานวน 4 ด้าน จาก 14 ด้าน ตามลําดับ และการเปรี ยบเทียบความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญที่มีความ
ต้องการให้นกั เทคโนโลยีมีสมรรถภาพทางด้านความรู ้และทักษะตามความต้องการของสถานประกอบการ จําแนกตาม
ประสบการณ์ทาํ งาน ปรากฏว่า ผูเ้ ชี่ยวชาญมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ข้ อเสนอแนะในการวิจยั
ผลการวิ จัยเรื่ อ ง สมถนะทางวิ ช าชี พ และคุ ณลัก ษณะของลู กจ้างตามความต้องการของโรงงาน
อุตสาหกรรม อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ มีขอ้ เสนอแนะ ดังนี้
1. เนื่ องจากโรงงานมี ร ายได้ต่ าํ จึ งไม่ ส ามารถจ้า งลู ก จ้างที่ มี ส มรรถนะตามต้อ งการได้ ปั ญหา
สมรรถนะของลูกจ้าง ได้แก หลักวิชาและทฤษฎีที่ตอ้ งใช้ในการปฏิบตั ิงาน ไม่มีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้าง
ผลงานใหม่ ๆ ความสามารถในการดูแลรักษาอุปกรณ์ การปฏิบตั ิงาน ทักษะในการใช้เครื่ องมือปฏิบตั ิงาน วินยั
และความรั บผิดชอบ เป็ นต้น นายจ้างควรจัดให้ให้มีสิ่งจูงใจลูกจ้างตามสมควร ได้แก่ การศึกษาต่อในระดับที่
สู งขึ้น หรื อจัดฝึ กอบรมพนักงานในด้านต่างๆ ดังกล่าวอย่างสมํ่าเสมอ ชัว่ โมงทํางาน สวัสดิการบางด้าน เป็ นต้น
2. เนื่ องจากลูกจ้างมี รายได้เฉลี่ยต่อเดื อนตํ่า ทําให้ลูกจ้างมีการเข้า-ออกงานสู ง ไม่สามารถรั กษา
ลูกจ้างที่มีสมรรถนะไว้ได้ พนักงานที่มีอยู่มีความบกพร่ องในสมรรถนะหลายด้าน ได้แก่ การมีวินยั ด้วยตนเอง
การเสี ยสละ การพูดจาไม่ไพเราะสุ ภาพเรี ยบร้ อย เป็ นต้น นายจ้างควรได้มีประกาศระเบียบวินัยเป็ นลายลักษณ์
อักษรยํ้าเตื อนอย่างสมํ่าเสมอให้ลูกจ้างได้ตระหนักในสิ่ งดังกล่าว มีการฝึ กอบรมในบางหัวข้อที่คิดว่าล◌ู กจ้าง
บกพร่ องอยูม่ าก แล้วติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
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กลยุทธ์ ทางการตลาดของพืชสมุนไพรไทยเพื่อสุ ขภาพทีส่ ่ งผลต่ อการเลือกซื้อของ
ผู้บริโภคในอําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี*
Marketing Strategies of Healthy Thai Herbs Which Affected the Purchase of
Consumers, Amphoe Pak kret, Nonthaburi
นายวีระชัย โกมลจินดากุล**
Mr Weerachai Komoljindakul
บทคัดย่อ
การวิจยั เรื่ องนี้มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษา กลยุทธ์ทางการตลาดของพืชสมุนไพรไทยเพื่อสุ ขภาพที่
ส่ งผลต่อการเลื อกซื้ อของผูบ้ ริ โภคในอําเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุ รี และเพื่อกลยุทธ์ทางการตลาดของพืช
สมุนไพรไทยเพื่อสุ ขภาพที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อของผูบ้ ริ โภค จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ กลุ่มตัวอย่าง
คือ ผูบ้ ริ โภคพืชสมุน ไพร ในอําเภอปากเกร็ ด จังหวัด นนทบุรี จํานวน 169 ราย เครื่ องมื อที่ใช้ในการวิจยั เป็ น
แบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการ
วิเคราะห์ความแปรปรวน
ผลการวิจยั พบว่า กลยุทธ์ทางการตลาดของพืชสมุนไพรไทยเพื่อสุ ขภาพที่ส่งผลต่อการเลือกซื้ อ ใน
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่ อพิ จารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านผลิต ภัณฑ์ และด้านช่ องทางการจัดจําหน่ าย
ผูบ้ ริ โภค มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก ด้านราคา และด้านส่ งเสริ มการตลาด ผูบ้ ริ โภค มีความคิดเห็น
โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ผลการเปรี ยบเทียบกลยุทธ์ทางการตลาดของพืชสมุนไพรไทยเพื่อสุ ขภาพที่ส่งผล
ต่อการเลือกซื้ อของผูบ้ ริ โภค จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีเพศ อายุ สถานภาพสมรส
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และระดับการศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็นในภาพรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติ และผูบ้ ริ โภคที่มีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และด้านส่ งเสริ มการตลาด
ผูบ้ ริ โภคมีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
Abstract
The objectives of this research were to study the marketing strategies of healthy Thai herbs which
affected the purchase of consumers, Amphoe Pak kret, Nonthaburi and to compare the strategies, mentioned
above, based on demographic characteristics. The sample included 169 herbed-consumers. Questionnaires were
used as a research tool. Data were analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, and
analysis of variance.
*
**

บทความการค้นคว้าอิสระ
บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ (การจัดการทัว่ ไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
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The results indicated that the overall marketing strategies of healthy Thai herbs were determined
at high level. Considering into aspects, product and distribution channel aspects were determined at high level
while price and promotion aspects were determined at median level. The comparison between marketing
strategies of healthy Thai herbs which affected the purchase of customers based on demographic characteristics
indicated that customers in different sex, age, marital status, monthly income, educational level had no
difference at significant level in overall opinions. Those in different occupation had difference in overall
opinions at 0.05. Considering into aspects, customers had difference in overall opinions toward product, price,
distribution channel, and promotion at 0.01. Considering into items, there was difference at 0.01 significant
level.
ความนํา
ประเทศไทยมีภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการเจริ ญงอกงามของพืชนานาชนิด โดยเฉพาะพืชสมุนไพรที่
มีอยูม่ ากมายเป็ นแสนๆชนิด ทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและจากการเพาะปลูกบางชนิดก็ใช้เป็ นวัตถุดิบในการ
ผลิตยาแผนปั จจุบนั สมุนไพรหลายชนิดถูกนํามาใช้ในรู ปของยากลางบ้าน ยาแผนโบราณ (จิตระพี บัวผัน, 2548,
หน้า 17) การใช้สมุนไพรในการดูแลสุ ขภาพนับเป็ นการพึ่งพาตนเอง ตั้งแต่ระดับครัวเรื อนไปจนถึงระดับประเทศ
เพราะนอกจากจะเป็ นการใช้สมุนไพรที่สามารถปลูกหรื อหาได้ง่ายแล้ว ยังไม่ตอ้ งนําเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ
เช่ น เดี ย วกับ ยาแผนปั จ จุ บัน นอกจากนี้ ยัง สอดคล้อ งกับ แนวพระราชดํา ริ ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในเชิ งนโยบาย รั ฐบาลเองก็ได้มีการส่ งเสริ มและพัฒนายาสมุ นไพรให้เป็ นที่
ยอมรับในระดับชาติ (คณะเภสัชศาสตร์ ศรี นคริ นทรวิโรฒ, 2550, หน้า 199)
นับตั้งแต่แผนพัฒนาสาธารณะสุ ข ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๐ – ๒๕๒๔) ถึงแผนพัฒนาสาธารณะสุ ข
ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐ – ๒๕๔๔) รั ฐบาลไทยได้มีนโยบายสนับสนุ นการใช้ประโยชน์จากสมุ นไพรและ
การแพทย์แผนไทยอย่างต่อเนื่อง โดยมีกลวิธีการพัฒนาสมุนไพรและการแพทย์แผนไทยในงานสาธารณะสุ ขมูล
ฐาน เช่น การสนับสนุนและพัฒนาวิชาการและเทคโนโลยีพ้ืนบ้าน อันได้แก่ การแพทย์แผนไทย เภสัชกรรมแผน
ไทย สมุนไพร เป็ นต้น เพื่อใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปั ญหาสุ ขภาพของชุมชน สนับสนุนและส่ งเสริ มการดูแล
สุ ข ภาพของตนเองโดยใช้ ส มุ น ไพร (จิ ต ระพี บัว ผัน , 2548, หน้า 22)
เนื่ อ งจากสมุ น ไพรไทยเป็ น
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูท่ วั่ ไปในทุกภาค และหาง่ายราคาถูกและปลอดภัย ซึ่ งในปั จจุบนั มนุษย์หนั มาให้ความ
สนใจเกี่ยวกับสมุนไพรและผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติกนั มากยิ่งขึ้น ทั้งในด้านการรักษาโรค อาหาร เครื่ องดื่ม
เครื่ องสําอางและสารที่ใช้ประโยชน์อื่น ๆ ทําให้สมุนไพรไทยจึงเป็ นพืชเศรษฐกิจที่มีความสําคัญและสร้างรายได้
ให้กบั ประเทศจํานวนมหาศาล จากประโยชน์ของสมุนไพรที่มีสรรพคุณเป็ นที่ยอมรับทั้งจากตลาดในประเทศ
และตลาดต่างประเทศ ซึ่งแนวโน้มของตลาดสมุนไพรยังมีความต้องการอีกมาก
สมัยนี้คนยุคใหม่ให้ความสําคัญในการดูสุขภาพให้แข็งแรงเพื่อให้ปลอดจากโรคภัยไข้เจ็บแทนการ
รักษาพยาบาลเมื่อมีการเจ็บป่ วยซึ่ งต้องเสี ยค่าใช้จ่ายสู ง และมีรูปแบบการดํารงชีวิตประจําวันที่สะดวกสบายและ
ออกกําลังกายไม่เพียงพอ หรื อขาดการออกกําลังกาย ดังนั้น คนกลุ่มนี้ จึงหันมาใส่ ใจสุ ขภาพโดยการกลับมาใช้
ชีวิตใกล้ชิดธรรมชาติมากขึ้น ให้ความสําคัญกับการออกกําลังกาย เน้นการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ มีการ
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พักผ่อนที่เพียงพอ รวมถึงการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารจากธรรมชาติเพื่อบํารุ งสุ ขภาพอีกด้วย นอกจากนี้
กระแสความนิยมผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติมากขึ้น มีคนจํานวนไม่นอ้ ยที่นิยมใช้พืชสมุนไพรจากธรรมชาติ จะ
เห็นได้ว่า ขณะนี้ คนไทยกําลังหันมาสนใจพืชสมุนไพรหรื อผลิตภัณฑ์ที่มาจากพืชสมุนไพรกันมากขึ้น แทนที่จะ
พึ่งพายาแผนปั จ จุ บนั เพียงอย่างเดี ยวอย่างแต่ ก่อน ซึ่ งจะช่ วยลดการนําเข้ายาจากต่ างประเทศและลดการเสี ย
ดุลการค้าของประเทศลงได้
ด้วยเหตุ ผลดังกล่าวจึ งทําให้ผูศ้ ึกษามี ความสนใจเห็ นความสําคัญของสมุนไพรไทยเพื่อสุ ขภาพที่
ส่ งผลต่ อการเลื อกซื้ อของผูบ้ ริ โภคในอําเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุ รี ซึ่ งเป็ นกลุ่มเป้ าหมายเป็ นสําคัญ แต่
ความสําเร็ จในการดําเนินธุรกิจนั้นขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยหลายประการ ซึ่งกลยุทธ์ทางการตลาดก็ถือว่าเป็ นปั จจัยหนึ่งที่
จะทําให้ธุรกิจประสบความสําเร็ จ ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดสมุนไพร
ไทยที่ส่งผลต่อผูบ้ ริ โภค จึ งทําให้เกิดการตัดสิ นใจซื้ อและมีการพิจารณาก่อนซื้ อและผลิตภัณฑ์ที่ใช้ว่า กระตุน้
ความต้องการของผูบ้ ริ โภคเพื่อให้เกิดการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าและการบริ การถือว่าสําคัญ เพราะกลยุทธ์ที่มุ่งเน้น
ความต้อ งการของผู ้บ ริ โภคเป็ นสํ า คัญ ซึ่ งจะนํ า ไปสู่ แ นวทางปฏิ บัติ ใ นการบริ หารผลิ ต ภั ณ ฑ์ (Product
management) ให้มีความสอดคล้องกับกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค และการศึกษาครั้งนี้ จะช่วยพัฒนา
แนวทางการจัดการผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ไม่ว่าจะเป็ นด้านราคา ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัด
จําหน่าย และการส่งเสริ มการขาย เป็ นต้น และยังเพิ่มประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดของพืชสมุนไพรไทยเพื่อสุ ขภาพที่ส่งผลต่อการเลือกซื้ อของ
ผูบ้ ริ โภคในอําเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี
2. เพื่อเปรี ยบเทียบกลยุทธ์ทางการตลาดของพืชสมุนไพรไทยเพื่อสุ ขภาพ ในทัศนะของผูบ้ ริ โภค
จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์
สมมติฐานของการวิจยั
กลยุทธ์ทางการตลาดของพืชสมุนไพรไทยเพื่อสุ ขภาพ ในทัศนะของผูบ้ ริ โภค จําแนกตามลักษณะ
ประชากรศาสตร์แตกต่างกัน
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ ผูบ้ ริ โภคพืชสมุนไพรไทย ในอําเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี
จํานวนประมาณ 300 คน
กลุ่มตัวอย่าง คือ ผูบ้ ริ โภคพืชสมุนไพรไทย ในอําเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี เลื อกเป็ นกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยการสุ่ มตัวอย่างอย่างง่าย (simple random sampling) และกําหนดกลุ่มตัวอย่างตามตารางกําหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie และ Morgan (1970, p.608) ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 169 คน
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นแบบสอบถามจํานวน 1 ฉบับ แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือ
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1. ข้อมูลทัว่ ไปของผูท้ ี่ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน และระดับการศึกษา ซึ่ งลักษณะของคําถามเป็ นแบบตรวจสอบรายการ (check list) จํานวน 6
ข้อ
2. ส่ วนประสมทางการตลาดของพืชสมุนไพรไทยเพื่อสุ ขภาพที่ส่งผลต่อการเลือกซื้ อของผูบ้ ริ โภค
ลักษณะของแบบสอบถามเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ ของลิเคิร์ท (Likert) โดยแบ่งเป็ นด้านต่างๆ
ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ จํานวน 6 ข้อ ด้านราคา จํานวน 5 ข้อ ด้านช่ องทางการจัดจําหน่ าย จํานวน 6 ข้อ ด้าน
ส่ งเสริ มการตลาด จํานวน 6 ข้อ รวม 23 ข้อ
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถามให้กบั กลุ่ม
ตัวอย่างที่เคยบริ โภคพืชสมุนไพรไทย ในอําเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี จํานวน 169 คน โดยเก็บในช่วงวันที่ 1
– 30 พฤศจิกายน 2552 เวลา 10.00 – 16.00 น. โดยวิธีการเก็บแบบสะดวก และรอรับแบบสอบถามคืนด้วย
ตนเอง ได้รับแบบสอบถามคืนมาจํานวน 169 ชุด คิดเป็ นร้อยละ 100.00
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถาม จะนํามาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของทุกชุดและนํามา
ลงรหัส ประมวลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิติ หาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
t - test, F - test และ LSD ดังนี้
1. วิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ผูบ้ ริ โภคพืชสมุนไพรไทยในอําเภอปากเกร็ ด โดย
ใช้ความถี่และค่าร้อยละ
2. วิเคราะห์กลยุทธ์ทางการตลาดของพืชสมุนไพรไทยเพื่อสุ ขภาพ ในทัศนะของผูบ้ ริ โภค จําแนก
ตามลักษณะประชากรศาสตร์ โดยใช้ค่าเฉลี่ย (  ) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
3. เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ย (  ) ของคะแนนกลยุทธ์ทางการตลาดของพืชสมุนไพรไทยเพื่อสุ ขภาพ ใน
ทัศนะของผูบ้ ริ โภค จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์โดยใช้ t - test และ F – test
4. เปรี ยบเทียบพหุคูณ เพือ่ ทดสอบค่าเฉลี่ย (  ) ของคะแนนกลยุทธ์ทางการตลาดของพืชสมุนไพร
ไทยเพื่อสุ ขภาพ ในทัศนะของผูบ้ ริ โภค จากผลการวิเคราะห์ความ แปรปรวน โดยใช้วิธี Least Significant
Difference (LSD)
5.//เปรี ยบเทียบพหุ คูณ เพื่อทดสอบค่าเฉลี่ย ( X ) ของความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิ ทธิ ภาพของการ
ใช้ระบบอินทราเน็ตเพื่อการสื่ อสารในการปฏิบตั ิงานภายในองค์กร จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยวิธี
ของ Least Significant Difference (LSD)

730

วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปี ที่ 10 ฉบับที่ 2
โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

สรุปผลการวิจยั
1. ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 63.31 อายุ 31 – 40 ปี ร้อยละ 31.36 รองลงมา
20 - 30 ปี ร้อยละ 29.59 สถานภาพสมรส ร้อยละ 51.48 รองลงมา โสด ร้อยละ 39.64 อาชีพธุรกิจส่ วนตัว ร้อย
ละ 36.09 รองลงมา รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 20.71 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 บาทขึ้นไป ร้อยละ 56.80
รองลงมา 7,001 – 10,000 บาท ร้อยละ 21.30 ระดับการศึกษา ปริ ญญาตรี ร้อยละ 50.30 รองลงมา ตํ่ากว่าปริ ญญา
ตรี ร้อยละ 42.60
2. การวิเคราะห์ กลยุทธ์ ทางการตลาดของพืชสมุนไพรไทยเพื่อสุ ขภาพที่ส่งผลต่ อการเลือกซื้ อของ
ผู้บริโภคในอําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ผูบ้ ริ โภคมีความความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์ทางการตลาดของพืชสมุนไพรไทยเพื่อสุ ขภาพที่ส่งผล
ต่อการเลือกซื้อ ในภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.54) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน ดังนี้
ด้ านผลิตภัณฑ์
ผูบ้ ริ โภคมีความคิดเห็น โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.95) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า อยูใ่ น
ระดับมาก ( X = 3.68 – 4.17) ทุกรายการ คือ
1. สมุนไพรไทยบํารุ งสุ ขภาพมีคุณภาพและมาตรฐาน.
2. มีความหลากหลายให้เลือกซื้อ
3. มีรายละเอียดบนฉลาก บอกส่ วนผสม และวิธีการใช้ชดั เจน
4. ผลิตภัณฑ์ใช้แล้วได้ผลดี
5. การบรรจุหีบห่อของผลิตภัณฑ์มีความสวยงาม
6. มีเครื่ องหมายรับรองจาก อย.
ซึ่ ง มีค่าสอดคล้องกับผูบ้ ริ โภคเพศชาย และเพศหญิง ทุกกลุ่มอายุ ทุกกลุ่มสถานภาพสมรส อาชีพ
นักเรี ยน/นักศึกษา พนักงานบริ ษทั ธุ รกิ จส่ วนตัว และแม่บา้ น รายได้เฉลี่ยต่อเดื อน 7,001 – 10,000 บาท และ
10,001 บาทขึ้นไป ทุกกลุ่มระดับการศึกษา
ด้ านราคา
ผูบ้ ริ โภคมีความคิดเห็น โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ( X = 3.40) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่าอยู่
ในระดับมาก ( X = 3.91) จํานวน 1 รายการ คือ ท่านคิดว่าราคาเหมาะสมกับคุณภาพ
ซึ่งมีคา่ สอดคล้องกับผูบ้ ริ โภคเพศหญิง อายุ 30 – 40 ปี และอายุ 41 – 50 ปี สถานภาพโสด และสมรส
อาชีพ รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ พนักงานบริ ษทั ธุรกิจส่ วนตัว และแม่บา้ น รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 บาทขึ้นไป
ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี และสู งกว่าปริ ญญาตรี
ด้ านช่ องทางการจัดจําหน่ าย
ผูบ้ ริ โภคมีความคิดเห็น โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ( X =2.71) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่าอยู่
ในระดับปานกลาง ( X = 2.60 – 3.20) จํานวน 5 รายการ คือ
1. มีตวั แทนจัดจําหน่ายในท้องถิ่น
2. รักษาคุณภาพสิ นค้าระหว่างการจัดส่ง
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3. มีการสัง่ ซื้อสะดวก
4. ทางบริ ษทั จัดส่งสิ นค้ารวดเร็ วและตรงเวลา
5. มีพนักงานขายบริ การถึงร้าน เช่น รับคําสัง่ ซื้อการเก็บเงิน การคืนของ
ซึ่งมีค่าสอดคล้องกับผูบ้ ริ โภคอายุมากกว่า 50 ปี สถานภาพสมรส รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 7,001–10,000
บาท
ด้ านส่ งเสริมการตลาด
ผูบ้ ริ โภคมีความคิดเห็น โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.11) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่าอยู่ใน
ระดับมาก ( X = 3.75 – 4.34) ทุกรายการ คือ
1. ควรมีการให้บริ การปรึ กษาและให้คาํ แนะนํา
2. ควรมีการแจกตัวอย่างเพื่อให้ทดลอง
3. พนักงานขายควรแต่งกายให้สุภาพเรี ยบร้อยและมีมารยาทที่ดี
4. การให้บริ การลูกค้าควรมีการบริ การที่ดีและรวดเร็ ว
5. สมควรให้มีการลดราคาสิ นค้า
6. มีการโฆษณาตามสื่ อต่าง ๆ เช่น หนังสื อพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ วารสาร นิตยสาร แผ่นพับ ใบปลิว
ซึ่ งมีค่าสอดคล้องกับผูบ้ ริ โภคเพศชาย และเพศหญิง ทุกกลุ่มอายุ ทุกกลุ่มสถานภาพสมรส อาชี พ
นักเรี ยน/นักศึกษา พนักงานบริ ษทั ธุรกิจส่ วนตัว และแม่บา้ น รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 บาทขึ้นไป ทุกกลุ่ม
ระดับการศึกษา
3. เปรียบเทียบค่ าเฉลีย่ ของคะแนนกลยุทธ์ ทางการตลาดของพืชสมุนไพรไทยเพื่อสุ ขภาพที่ส่งผลต่ อ
การเลือกซื้อของผู้บริโภค จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์
ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนกลยุทธ์ทางการตลาดของพืชสมุนไพรไทยเพื่อสุ ขภาพที่ส่งผล
ต่อการเลื อกซื้ อของผูบ้ ริ โภค จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่มี อาชี พ ต่างกัน มี ความ
คิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์ทางการตลาดของพืชสมุนไพรไทยเพื่อสุ ขภาพที่ส่งผลต่อการเลือกซื้ อของผูบ้ ริ โภค ใน
ภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน ดังนี้
ด้ านผลิตภัณฑ์
ผูบ้ ริ โภคที่มีเพศ ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณา
เป็ นรายข้อพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ ผลิตภัณฑ์ใช้แล้ว
ได้ผลดี
ผูบ้ ริ โภคที่มีอายุ ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณา
เป็ นรายข้อพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือมีเครื่ องหมายรับรองจาก
อย.
ผูบ้ ริ โภคที่มีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกรายการ
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ผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ มี
ความหลากหลายให้เลือกซื้อ
ผูบ้ ริ โภคที่มีระดับการศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 4 รายการ
คือ
1. สมุนไพรไทยบํารุ งสุ ขภาพมีคุณภาพและมาตรฐาน
2. ผลิตภัณฑ์ใช้แล้วได้ผลดี
3. การบรรจุหีบห่อของผลิตภัณฑ์มีความสวยงาม
4. มีรายละเอียดบนฉลาก บอกส่ วนผสม และวิธีการใช้ชดั เจน
ด้ านราคา
ผูบ้ ริ โภคที่มีเพศ ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณา
เป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ ราคาสู งกว่าราคาสิ นค้า
อื่นในท้องตลาด
ผูบ้ ริ โภคที่มีอายุ ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ ท่านคิดว่า
เมื่อเปรี ยบเทียบกับคู่แข่งขันแล้วมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงด้านราคา
ผูบ้ ริ โภคที่มีสถานภาพสมรส ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่ แตกต่างกันอย่างมี นยั สําคัญทาง
สถิติ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ ท่าน
คิดว่าเมื่อเปรี ยบเทียบกับคู่แข่งขันแล้วมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงด้านราคา
ผูบ้ ริ โภคที่มีอาชีพ ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 2 รายการ คือ
1. ท่านคิดว่าราคาเหมาะสมกับคุณภาพ
2. ท่านคิดว่าเมื่อเปรี ยบเทียบกับคูแ่ ข่งขันแล้วมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงด้านราคา
และแตกต่างกันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือได้รับส่ วนลดที่ให้แก่
ลูกค้าเหมาะสม
ผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ ท่าน
คิดว่าราคาเหมาะสมกับคุณภาพ
และแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ ได้รับส่ วนลดที่ให้แก่
ลูกค้าเหมาะสม
ผูบ้ ริ โภคที่มีระดับการศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ ท่านคิดว่า
ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ
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ด้ านช่ องทางการจัดจําหน่ าย
ผูบ้ ริ โภคที่มีเพศ ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 4 รายการ คือ
1. มีการสัง่ ซื้อสะดวก
2. มีบริ การสัง่ ซื้อทางอินเตอร์เน็ต
3. รักษาคุณภาพสิ นค้าระหว่างการจัดส่ ง
4. มีพนักงานขายบริ การถึงร้าน เช่น รับคําสัง่ ซื้อ การเก็บเงิน การคืนของ
และแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ มีตวั แทนจัดจําหน่ายใน
ท้องถิ่น
ผูบ้ ริ โภคที่มีอายุ ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกรายการ
ผูบ้ ริ โภคที่มีสถานภาพสมรส ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ
คือ มีตวั แทนจัดจําหน่ายในท้องถิ่น
และแตกต่ างกันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ มี บริ ก ารสั่ง ซื้ อทาง
อินเตอร์เน็ต
ผูบ้ ริ โภคที่มีอาชีพ ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 5 รายการ คือ
1. มีการสัง่ ซื้อสะดวก
2. มีบริ การสัง่ ซื้อทางอินเตอร์เน็ต
3. ทางบริ ษทั จัดส่งสิ นค้ารวดเร็ วและตรงเวลา
4. รักษาคุณภาพสิ นค้าระหว่างการจัดส่ ง
5. มีพนักงานขายบริ การถึงร้าน เช่น รับคําสัง่ ซื้อ การเก็บเงิน การคืนของ
ผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดื อน ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ ที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกรายการ
ผูบ้ ริ โภคที่มีระดับการศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ที่
ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 4 รายการ
คือ
1. มีบริ การสัง่ ซื้อทางอินเตอร์เน็ต
2. ทางบริ ษทั จัดส่งสิ นค้ารวดเร็ วและตรงเวลา
3. รักษาคุณภาพสิ นค้าระหว่างการจัดส่ ง
4. มีพนักงานขายบริ การถึงร้าน เช่น รับคําสัง่ ซื้อ การเก็บเงิน การคืนของ
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ด้ านส่ งเสริมการตลาด
ผูบ้ ริ โภคที่มีเพศ ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 3 รายการ คือ
1. สมควรให้มีการลดราคาสิ นค้า
2. การให้บริ การลูกค้าควรมีการบริ การที่ดีและรวดเร็ ว
3. ควรมีการให้บริ การปรึ กษาและให้คาํ แนะนํา
ผูบ้ ริ โภคที่มีอาชีพ ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 5 รายการ คือ
1. สมควรให้มีการลดราคาสิ นค้า
2. การให้บริ การลูกค้าควรมีการบริ การที่ดีและรวดเร็ ว
3. พนักงานขายควรแต่งกายให้สุภาพเรี ยบร้อยและมีมารยาทที่ดี
4. ควรมีการให้บริ การปรึ กษาและให้คาํ แนะนํา
5. ควรมีการแจกตัวอย่างเพื่อให้ทดลอง
และแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ มีการโฆษณาตามสื่ อต่าง
ๆ เช่น หนังสื อพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ วารสาร นิตยสาร แผ่นพับ ใบปลิว
ผูบ้ ริ โภคที่ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดื อน ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ ที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า แตกต่างกันอย่างมี นยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 2
รายการ คือ
1. การให้บริ การลูกค้าควรมีการบริ การที่ดีและรวดเร็ ว
2. พนักงานขายควรแต่งกายให้สุภาพเรี ยบร้อยและมีมารยาทที่ดี
และแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 3 รายการ คือ
1. สมควรให้มีการลดราคาสิ นค้า
2. ควรมีการให้บริ การปรึ กษาและให้คาํ แนะนํา
3. ควรมีการแจกตัวอย่างเพื่อให้ทดลอง
ผูบ้ ริ โภคที่มีระดับการศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ
คือ พนักงานขายควรแต่งกายให้สุภาพเรี ยบร้อยและมีมารยาทที่ดี
และแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ การให้บริ การลูกค้าควรมี
การบริ การที่ดีและรวดเร็ ว
อภิปรายผล
การวิ จัยเรื่ อ ง กลยุทธ์ท างการตลาดของพืช สมุ นไพรไทยเพื่ อสุ ขภาพที่ ส่งผลต่ อการเลื อกซื้ อของ
ผูบ้ ริ โภค ในอําเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี ได้ขอ้ มูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของผูบ้ ริ โภคประกอบด้วย เพศ อายุ
สถานภาพการสมรส อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และระดับการศึกษา ควรนํามาอภิปราย ดังนี้
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1. ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 63.31
อายุ 31 – 40 ปี ร้อยละ 31.36 สถานภาพสมรส ร้ อยละ 51.48 อาชีพธุรกิจส่ วนตัว ร้ อยละ 36.09 รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 10,001 บาทขึ้นไป ร้อยละ 56.80 ระดับการศึกษา ปริ ญญาตรี ร้อยละ 50.30
2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์ทางการตลาดของพืชสมุนไพรไทยเพื่อสุ ขภาพที่ส่งผลต่อการเลือกซื้ อ
ของผูบ้ ริ โภค จําแนกตามด้านต่าง ๆ พบว่า ด้านผลิ ต ภัณฑ์ ผูบ้ ริ โภคมี ความคิด เห็ นโดยรวมอยู่ในระดับมาก
( X = 3.95) และด้านส่งเสริ มการตลาด ผูบ้ ริ โภคมีความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.11)
ซึ่ ง มี ค่า สอดคล้อ งกับ ผลการวิ จัย ของ ธี ร ะศักดิ์ เพชรสิ ง ห์ (2546) ศึ ก ษาเรื่ อ ง กลยุทธ์ ก ารตลาด
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี พบว่า ผูป้ ระกอบการมีความเห็นว่าการ
ใช้กลยุทธ์ทางการตลาดมีความสําคัญ และมีความสัมพันธ์ต่อความสําเร็ จในธุรกิจอยูใ่ นระดับมาก เนื่องจากเป็ น
ปั จจัยที่กระตุน้ ทางการตลาดของผูป้ ระกอบการและผูบ้ ริ โภค
ผูบ้ ริ โภคมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยที่ส่งผลต่อการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์พืชสมุนไพรไทยเพื่อสุ ขภาพ
ในด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการบริ โภคเครื่ องดื่มสมุนไพรไทยอยูใ่ นระดับดี และสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ ศิ
ริ ลักษณ์ วิ กยานนท์ (2545) วิจัยเรื่ อง การศึ กษาพฤติ กรรมการบริ โ ภคและปั จจัย ทางการตลาดที่ ผูบ้ ริ โภคใช้
ประกอบในการพิจารณาเลือกซื้ อเครื่ องดื่ มชาสมุนไพร ซึ่ งปั จจุบนั ประชาชนให้ความสําคัญกับการดูแลสุ ขภาพ
ด้วยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และมีการนําประโยชน์และคุณค่าจากสมุนไพรไทยมาพัฒนา โดยมีการผลิตสมุนไพร
ออกมามากมายหลายชนิ ดในรู ปแบบต่าง ๆ ทําให้ประชาชนหันมาให้ความสําคัญกับสุ ขภาพรวมทั้งการแสวงหา
ทางเลือกใหม่ในการดูแลสุ ขภาพ ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุระหว่าง 31-35 ปี การศึกษาระดับปริ ญญา
ตรี รายได้เฉลี่ยต่อเดื อนมากกว่า 25,000 บาทขึ้นไป ซึ่ งเพศหญิงจะดื่ มมากกว่าเพศชาย เหตุผลที่ ดื่มเครื่ องดื่ ม
สมุนไพรเพื่อ บํารุ งร่ างกาย สถานที่ที่ตอ้ งการให้มีจาํ หน่ ายมากที่สุดคือ ห้างสรรพสิ นค้า สําหรับราคาที่เห็นว่า
เหมาะสมมากที่สุดคือ 25-30 บาท ส่ วนปั จจัยทางการตลาดที่ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ให้ความสําคัญมากคือ ความมี
คุณค่าต่อสุ ขภาพ ราคาที่ไม่แพงอยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ ทําเลที่ต้ งั สะดวกในการซื้อ มีการโฆษณา
3. ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนกลยุทธ์ทางการตลาดของพืชสมุนไพรไทยเพื่อสุ ขภาพที่
ส่ งผลต่อการเลือกซื้อของผูบ้ ริ โภค จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์
ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนกลยุทธ์ทางการตลาดของพืชสมุนไพรไทยเพื่อสุ ขภาพที่ส่งผล
ต่อการเลื อกซื้ อของผูบ้ ริ โ ภค จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่ มีอาชี พ ต่ างกัน มี ความ
คิดเห็น ในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน ดังนี้
ด้านผลิตภัณฑ์ ผูบ้ ริ โภคที่มีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 ทุกรายการ
ด้านราคา ผูบ้ ริ โภคที่มีอาชี พต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 2 รายการคือ
1. ท่านคิดว่าราคาเหมาะสมกับคุณภาพ
2. ท่านคิดว่าเมื่อเปรี ยบเทียบกับคูแ่ ข่งขันแล้วมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงด้านราคา
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ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ผูบ้ ริ โภคที่มีอาชี พ ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จํานวน 5 รายการ คือ
1. มีการสัง่ ซื้อสะดวก
2. มีบริ การสัง่ ซื้อทางอินเตอร์เน็ต
3. ทางบริ ษทั จัดส่ งสิ นค้ารวดเร็ วและตรงเวลา
4. รักษาคุณภาพสิ นค้าระหว่างการจัดส่ง
5. มีพนักงานขายบริ การถึงร้าน เช่น รับคําสัง่ ซื้อ การเก็บเงิน การคืนของ
ด้านส่งเสริ มการตลาด ผูบ้ ริ โภคที่มีอาชีพ ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 5
รายการ คือ
1. สมควรให้มีการลดราคาสิ นค้า
2. การให้บริ การลูกค้าควรมีการบริ การที่ดีและรวดเร็ ว
3. พนักงานขายควรแต่งกายให้สุภาพเรี ยบร้อยและมีมารยาทที่ดี
4. ควรมีการให้บริ การปรึ กษาและให้คาํ แนะนํา
5. ควรมีการแจกตัวอย่างเพื่อให้ทดลอง
และแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ มีการโฆษณาตามสื่ อต่าง
ๆ เช่น หนังสื อพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ วารสาร นิตยสาร แผ่นพับ ใบปลิว
ซึ่ งมีค่าสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ วินสั ป้ านภูมิ (2551) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจ
ซื้อชาสําเร็ จรู ปพร้อมดื่มของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดปทุมธานี พบว่า ผูบ้ ริ โภคชาสําเร็ จรู ปพร้อมดื่มส่ วนใหญ่เป็ นเพศ
หญิง มีอายุระหว่าง 20-30 ปี การศึกษาอยู่ในระดับปริ ญญาตรี รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 15,000 บาท มีการ
ตัดสิ นใจเลือกซื้ อชาสําเร็ จรู ปพร้อมดื่ มด้วยตนเอง เหตุผลที่ซ้ื อเพราะประโยชน์ของการบริ โภค ด้านผลิตภัณฑ์
และด้านช่องทางการจัดจําหน่าย มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อชาสําเร็ จรู ปพร้อมดื่มมากที่สุด ส่ วนด้านราคาและ ด้าน
การส่ งเสริ มการตลาดมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อชาสําเร็ จรู ปพร้อมดื่มของผูบ้ ริ โภคในระดับมาก ผูบ้ ริ โภคที่มีระดับ
การศึกษา อาชี พ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีระดับการตัดสิ นใจซื้ อชาสําเร็ จรู ปพร้อมดื่ มแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผูบ้ ริ โภคมีพฤติกรรมการซื้ อชาสําเร็ จรู ปพร้อมดื่มในช่วงเวลาที่ซ้ื อแตกต่าง
กันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากข้อค้นพบดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ผูบ้ ริ โภคที่ตดั สิ นใจเลือกซื้อพืชสมุนไพรไทยเพื่อสุ ขภาพ ส่ วน
ใหญ่เป็ นผูห้ ญิง ประกอบอาชี พธุ รกิจส่ วนตัว ซึ่ งกลยุทธ์ทางการตลาดที่ตอ้ งคํานึงถึงมากที่สุด คือด้านผลิตภัณฑ์
และการส่ งเสริ มการตลาด ต้องมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการบริ โภคสมุนไพรไทยเพื่อ
สุ ขภาพ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ แลวางแผนการตลาดเครื่ องดื่ มสมุนไพรไทยให้ผลิตภัณฑ์มีความโดดเด่นและ
ตรงกับความต้องการของผูบ้ ริ โภค เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคมีการตัดสิ นใจซื้ อได้รวดเร็ วขึ้น และผูป้ ระกอบธุรกิจสามารถ
ประสบความสําเร็ จมากยิง่ ขึ้น
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ข้ อเสนอแนะ
จากผลการวิจยั เรื่ อง กลยุทธ์ทางการตลาดของพืชสมุนไพรไทยเพื่อสุ ขภาพที่ส่งผลต่อการเลือกซื้ อ
ของผูบ้ ริ โภค ในอําเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี ผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะ ดังนี้
ด้านผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยที่จาํ หน่ ายควรมีคุณภาพและได้มาตรฐาน มีเครื่ องหมาย
รั บรองจาก อย. มี รายละเอียดเกี่ ยวกับผลิตภัณฑ์บอกถึงสรรพคุณ วิธีการใช้ของผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจนและให้
ประโยชน์ที่ดีอย่างไร และควรมีการผลิตสมุนไพรไทยเพือ่ สุ ขภาพให้มีความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์เดิมที่มีอยูแ่ ล้ว
ในท้องตลาด ให้มีความหลากหลายมากขึ้น รวมถึ งพิจารณาถึ งคุณค่าทางโภชนาการ เพื่อตอบสนองกับความ
ต้องการของผูบ้ ริ โภค
ด้านราคา ผูผ้ ลิตควรให้ความสนใจเกี่ยวกับราคาจําหน่ายควบคู่ไปกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ควรมี
การกํา หนดราคาให้เ หมาะสม โดยราคาไม่ แ พงจนเกิ น ไป คื อ ควรมี ก ารกํา หนดราคาให้เ ป็ นมาตรฐาน ไม่
เปลี่ยนแปลงไปตามปริ มาณการจําหน่าย แต่กาํ หนดเป็ นหลายระดับราคา ตามขนาดของบรรจุของผลิตภัณฑ์
ด้านช่ องทางการจัดจําหน่าย ควรมีการวางจําหน่ ายให้กว้างขวางมากขึ้นกว่าเดิม โดยเน้นให้มีการ
กระจายสิ นค้าไปยังร้ านค้าสะดวกซื้ อหรื อมินิมาร์ ท แลกระจายสิ นค้าไปตามห้างสรรพสิ นค้าต่าง ๆ ให้มากขึ้น
เพราะเป็ นสถานที่ ที่ผูบ้ ริ โภคส่ ว นใหญ่มี ความสะดวกในการซื้ อมากที่ สุด และสถานที่ อื่น ๆ ที่ ควรมี การเพิ่ม
ช่องทางการกระจายสิ นค้าให้มากขึ้น คือ สถานที่ซ่ ึงมีผบู ้ ริ โภคที่เอาใจใส่ในการดูแลรักษาสุขภาพ
ด้านส่ งเสริ มการตลาด ควรมีการโฆษณา และประชาสัมพันธ์ผา่ นทางสื่ อต่าง ๆ เพราะการทําโฆษณา
มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ เพราะทําให้เกิดแรงกระตุน้ และจูงใจให้ผบู ้ ริ โภคให้ความสนใจและรู ้สึกต้องการบริ โภค
สิ นค้าได้เป็ นอย่างดี ควรมี การจัดการส่ งสริ มการขายโดยการตั้งบู ธ มี พนักงานคอยให้บริ การและแนะนําถึ ง
สรรพคุณและคุณค่าทางโภชนาการ ตอบปั ญหาต่าง ๆ ของผูบ้ ริ โภค มีการแจกสิ นค้าตัวอย่างให้ทดลองดื่ มฟรี
หรื อซื้อสองชิ้น จ่ายในราคาหนึ่งชิ้น เพือ่ ให้ผบู ้ ริ โภคได้รับรู ้ถึงรสชาติ และตัดสิ นใจซื้อ ณ จุดขายนั้น
ข้ อเสนอแนะเพื่อการศึกษาครั้งต่ อไป
1. ศึกษากลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ผบู ้ ริ โภคใช้ประกอบการตัดสิ นใจเลือกซื้อในเขตปทุม
วัน กรุ งเทพมหานคร
2. ผลิตภัณฑ์ที่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการบริ โภคเครื่ องดื่มสมุนไพรบํารุ งสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภค
ในเขตกรุ งเทพมหานคร
3. ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคสมุนไพรเพื่อสุ ขภาพพร้อมดื่มในจังหวัด
กรุ งเทพมหานคร
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ความพึงพอใจของลูกค้ าที่มีต่อร้ านอาหารปลาเผาบางกรวย จังหวัดนนทบุรี*
The opinion about efficiency of Intranet System within the
Metropolitan Sales and Customer Services Department 3.1, TOT Co, Ltd
นายวีระศักดิ์ เหล่าพักจันทร์ **
Mr. Weerasak Lhaopukchan
บทคัดย่อ
การวิจยั เรื่ องนี้มีวตั ถุประสงค์ เพื่อวัดระดับความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อร้านอาหารปลาเผาบางกรวย
จังหวัดนนทบุรี และเพื่อเปรี ยบเทียบระดับความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อร้านอาหารปลาเผาบางกรวย ในทัศนะ
ของลูกค้า จําแนกตามสถานภาพส่ วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างคือ ลูกค้าที่มาใช้บริ การในร้านอาหารปลาเผาบางกรวย
จังหวัดนนทบุรี จํานวน 317 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ความถี่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ผลการวิจยั พบว่า ลูกค้ามี ระดับความพึงพอใจต่ อร้ านอาหารปลาเผาบางกรวย ในภาพรวม อยู่ใน
ระดับมาก เมื่ อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ลูกค้ามี ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่ สุด จํานวน 3 ด้าน
เรี ยงลําดับจากค่ามากไปน้อยคือราคาอาหาร การส่งเสริ มการตลาด และสถานที่ในการให้บริ การ และอยูใ่ นระดับ
มากจํานวน 2 ด้าน คือ คุณภาพของอาหาร และคุณภาพของบริ การ ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยระดับความพึง
พอใจต่อร้านอาหารปลาเผาบางกรวย จําแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล พบว่า ลูกค้าที่มีอาชีพต่างกัน มีระดับความ
พึงพอใจเกี่ยวกับ คุณภาพของอาหาร และคุณภาพของบริ การ โดยพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 ลูกค้าที่มีระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีระดับความพึง
พอใจเกี่ยวกับคุณภาพของบริ การโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ข้อพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
Abstract
The purposes of the research were to measure customers’ satisfaction with Bang Kruai Prapao
Restaurant in Nonthaburi, and to compare the level of customers’ satisfaction classified by personal status.
The sample included 317 customers. The research tool was a questionnaire. Methods of data analyses were
frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, and analysis of variance.
The results revealed that customers had overall satisfaction with the restaurant at high level.
Separating into aspects, three aspects were found to have the highest level of satisfaction ranked from high to
low were as follows: price, promotion, and location. In addition, two aspects were determined at high levels
*
**

บทความนี้เป็ นส่ วนหนึ่งของการค้นคว้าอิสระ
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which were food quality and service quality. The comparison of those with average level of satisfaction with the
restaurant classified by personal status revealed that customers in different occupation had different level of
satisfaction with food quality and service quality; item by item analysis revealed that the differences were at
0.01 and 0.05 significance levels. Those in different educational level and had different amount of monthly
income had significantly different level of satisfaction at 0.05, in the same way with results from the analysis of
each item.
ความนํา
ภาวะเศรษฐกิ จโลกที่ ลดลง ส่ งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิ จของไทยให้ถดถอยลงด้วย จากผลการ
ดําเนิ นธุ รกิจเกือบทุกประเภทที่ซบเซาตามสภาพของเศรษฐกิจ บริ ษทั ศูนย์วิจยั กสิ กรไทย จํากัด คาดการณ์ว่า
มูลค่าธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทยในปี 2552 ลดลงเหลือประมาณ 194,000 ล้านบาท หดตัวประมาณร้อยละ
3.0-4.0 เมื่อเทียบกับปี 2551 ทั้งนี้เนื่องจากพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคลดความถี่ในการรับประทานอาหารนอกบ้าน
และลดค่าใช้จ่ายต่อครั้ งในการออกไปรับประทานอาหารนอกบ้านโดยค่าใช้จ่ายในการบริ โภคอาหารนอกบ้าน
ของคนไทยเฉลี่ยต่อเดื อนประมาณ 900 บาทต่อครั วเรื อน สําหรั บค่าใช้จ่ายด้านอาหารและเครื่ องดื่ มของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศประมาณร้อยละ 18 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ หรื อ
ประมาณ 86,400 ล้านบาท ในปี 2551 ร้านอาหารในประเทศมีจาํ นวน 58,549 ร้าน เมื่อเทียบกับปี 2550 แล้ว
จํานวนร้ านอาหาร/ภัต ตาคารลดลงร้ อยละ 8.7 เนื่ องจากมี ร้านอาหารปิ ดกิ จการ โดยเฉพาะร้ านอาหารใน
ต่างจังหวัด แยกเป็ นร้านอาหารในกรุ งเทพฯ 12,000 ร้าน ซึ่ งเมื่อเทียบกับปี 2550 แล้วใกล้เคียงกัน และร้านอาหาร
ในต่างจังหวัด 46,549 ร้าน ลดลงร้อยละ 10.7 สําหรับแนวโน้มในปี 2552 คาดว่า จํานวนร้านอาหารในประเทศมี
แนวโน้ม หดตัวร้ อยละ 3.0-4.0 ตามภาวะเศรษฐกิ จที่ ซบเซา ซึ่ งมี เพียงร้ านอาหารต่ างประเทศ โดยเฉพาะ
ร้ านอาหารญี่ปุ่นเท่านั้นที่ยงั มีการเติบโตอย่างโดดเด่น ซึ่ งแยกพิจารณาธุ รกิจร้านอาหารในประเทศแยกตาม
ประเภทได้เป็ น 3 ประเภท ดังนี้ ร้านอาหารรายย่อย(ไม่รวมธุรกิจร้านจําหน่ายอาหารประเภทแผงลอยและรถเข็น)
ธุรกิจร้านอาหารประเภทนี้เจ้าของกิจการจะเป็ นนักลงทุนรายย่อย รวมถึงนักลงทุนรายใหม่ที่ตอ้ งการลงทุนเปิ ด
ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจร้านอาหารรายย่อยนี้ใช้เงินลงทุนในเบื้องต้นที่ไม่สูงมากนักเมื่อเทียบกับการลงทุนในธุรกิจ
ร้านอาหารประเภทอื่น และมีระยะเวลาในการคืนทุนค่อนข้างสั้น สัดส่ วนตลาดของร้านอาหารรายย่อยในประเทศ
ไทยประมาณร้อยละ 70.0 ของมูลค่าธุรกิจร้านอาหารทั้งหมด และเมื่อเทียบกับปี ที่ผ่านมามีอตั ราการขยายตัวเพียง
ร้อยละ 1-2 นับว่าลดลงจากในปี 2551 ที่มีอตั ราการขยายตัวร้อยละ 5.2 แม้ว่าร้านอาหารรายย่อยบางรายได้รับ
อานิสงส์จากภาวะเศรษฐกิจซบเซา แต่ผูบ้ ริ โภคบางส่ วนจะลดการออกไปรับประทานอาหารนอกบ้าน และ
ผูบ้ ริ โภคบางส่ วนที่ยงั คงนิ ยมรับประทานอาหารนอกบ้านก็ปรั บพฤติกรรมหันไปเลือกรับประทานที่ร้านอาหาร
ทัว่ ไปแทนการรั บประทานในร้ านอาหารต่ างประเทศหรื อร้ านอาหารหรู ธุ ร กิ จร้ านอาหารต่ างประเทศ และ
ร้านอาหารหรู มีสัดส่ วนทางการตลาดร้อยละ 10.0 ของธุ รกิจร้านอาหารในประเทศทั้งหมด โดยธุรกิจร้านอาหาร
ต่างประเทศในไทยมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ร้านอาหารประเภทบริ การด่วน(quick service restaurant) ปั จจุบนั
ธุ รกิจร้านอาหารประเภทนี้ มีการเติบโตในอัตราสู งสุ ดในกลุ่มธุ รกิจร้านอาหารในประเทศไทย คาดการณ์ว่า
สัดส่ วนตลาดของธุรกิจประเภทนี้ประมาณร้อยละ 20.0 ของมูลค่าธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทย และเมื่อเทียบ
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กับปี ที่ผา่ นมามีอตั ราการขยายตัวเพียงร้อยละ 1.0-2.0 โดยตลาดของธุรกิจร้านอาหารประเภทนี้เกือบร้อยละ 90.0
เป็ นธุรกิจแฟรนไชส์ประเภทฟาสต์ฟ้ดู ส์ ซึ่ งมีส่วนแบ่งตลาดเป็ นฟาสต์ฟ้ดู ส์ประเภทไก่ร้อยละ 40.0 แฮมเบเกอร์
ร้อยละ 20.0 พิซซ่ าร้อยละ 15.0 ไอศกรี มร้อยละ 10.0 และอื่นๆร้อยละ 15.0 ปั จจุบนั ในประเทศไทยมีสาขา
ร้านอาหารประเภทฟาสต์ฟ้ดู ส์กว่า 1,000 แห่ง ส่ วนธุรกิจร้านอาหารประเภทบริ การด่วนที่เหลือประมาณร้อยละ
10.0 นั้นเป็ นธุรกิจอาหารนานาประเภท (ศูนย์วิจยั กสิ กรไทย จํากัด, 2552)
ธุรกิจประกอบการร้านอาหารประเภทปลาเผา นั้นจะเป็ นร้านอาหารที่มีผลิตภัณฑ์อาหารโดดเด่นอยูท่ ี่
ความสด หอม และอร่ อยจากเนื้ อปลา เพราะปลาที่จะนํามาใช้น้ นั ต้องเป็ นปลาสดปลาที่นิยมมาใช้น้ นั จะเป็ นปลา
ช่อนเป็ นส่ วนใหญ่ และเป็ นที่นิยมอย่างกว้างขวาง ถือเป็ นอาหารประเภทสุ ขภาพ เนื่ องจากมีโปรตีนจากเนื้ อปลา
แต่ไม่มีไขมันทั้งจากเนื้อปลาเองหรื อแม้กระทัง่ วัตถุดิบที่ใช้ในการปรุ งอาหารทัว่ ๆไปอันได้แก่ นํ้ามันพืช อาหาร
ประเภทนี้จะนิยมบริ โภคกันมากในกลุ่มลูกค้าในวัยสู งอายุ หรื อแม้กระทัง่ คนหนุ่มสาว เดี๋ยวนี้ก็นิยมหันมาบริ โภค
อาหารประเภทดังกล่าวมากขึ้นเช่นกันโดยเฉพาะสุ ภาพสตรี เนื่องจากกลัวอ้วน
ดังนั้นจากข้อมูลข้างต้น ผูว้ ิจยั ในฐานะผูป้ ระกอบการร้านอาหาร จึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงความพึง
พอใจของลูกค้าที่มีต่อร้านอาหารปลาเผาบางกรวย ซึ่ งอยูใ่ นจังหวัดนนทบุรี เพื่อทราบถึงความต้องการของลูกค้า
และนําข้อมูลจากการวิจยั นี้ไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุ งคุณภาพทางด้านอาหารและคุณภาพการให้บริ การ เพื่อให้
การบริ หารจัดการด้านการให้บริ การลูกค้าเกิดประสิ ทธิภาพสู งสุ ด
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อวัดระดับความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อร้านอาหารปลาเผาบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
2. เพื่อเปรี ยบเทียบระดับความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อร้านอาหารปลาเผาบางกรวย ในทัศนะของ
ลูกค้า จําแนกตามสถานภาพส่ วนบุคคล
สมมติฐานของการวิจยั
ระดับความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อร้านอาหารปลาเผาบางกรวย จําแนกตามสถานภาพส่ วนบุคคล
แตกต่างกัน
1. ประชากร คือ ลูกค้าที่มาใช้บริ การในร้านอาหารปลาเผาบางกรวย จังหวัดนนทบุรี จํานวนประมาณ
เดือนละ 1,800 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ
2. กลุ่มตัวอย่ าง คือประชากรที่มาใช้บริ การในร้านอาหารปลาเผาบางกรวย จังหวัดนนทบุรี เลือก
เป็ นกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มตัวอย่าง แบบบังเอิญ (accidental sampling) ขนาดของกลุ่มตัวอย่างได้จากตาราง
กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie และ Morgan (1970, p.608) ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 317 คน
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นแบบสอบถามจํานวน 1 ฉบับ แบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน คือ
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน จํานวน 6 ข้อ
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ส่ วนที่ 2 ปั จจัยที่ ส่งผลต่ อความพึงพอใจร้ านอาหารปลาเผาบางกรวย จํานวน 5 ด้าน คือ
คุณภาพของอาหาร คุณภาพของการบริ การ ราคาอาหาร สถานที่ในการให้บริ การ และ การส่ งเสริ มการตลาด
ลักษณะของแบบสอบถามเป็ นมาตราส่ วนประมาณ 5 ค่าระดับของลิเคิร์ท (Likert) จํานวน 25 ข้อ
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยการขอความร่ วมมือจาก ผูท้ ี่มาใช้
บริ การในร้ านอาหารปลาเผาบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โดยนําแบบสอบถามแจกให้กลุ่มตัวอย่างตอบข้อมู ล
จํานวน 317 ชุด ในช่วงวันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2552 และรอรั บแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง ได้รับแบบสอบถาม
คือนมา 317 ชุด คิดเป็ นร้อยละ 100.00
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถาม จะนํามาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ทุกชุด และนํามาลง
รหัส ประมวลผลข้อมูลโดยโปรแกรมสําเร็ จรู ป หาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test, F-test
และ LSD ดังนี้
1.วิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามโดยใช้ความถี่ และค่าร้อยละ(percentage)
2. วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจร้านอาหารปลาเผาบางกรวย โดยใช้ค่าเฉลี่ย ( X ) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
3. เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ย ( X ) ของคะแนนปั จจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจร้านอาหารปลาเผาบางกรวย
ในทัศนะของลูกค้า จําแนกตามสถานภาพส่ วนบุคคลโดยใช้ t-test และ F-test
4. เปรี ยบเที ย บพหุ คู ณ เพื่ อ ทดสอบค่ า เฉลี่ ย ( X ) ของคะแนนปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความพึ ง พอใจ
ร้ า นอาหารปลาเผาบางกรวย ในทัศนะของลูกค้า จากผลการวิ เคราะห์ค วามแปรปรวน โดยใช้วิธี ของ Least
Significant Difference (LSD)
สรุปผลการวิจยั
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อร้ านอาหารปลาเผาบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
สามารถสรุ ปได้ ดังนี้
1. ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย ร้อยละ 63.41 อายุ 30 ปี – 40 ปี ร้อยละ 30.91 รองลงมา
อายุ ตํ่ากว่า 30 ปี ร้ อยละ 28.71 สถานภาพการสมรส ร้ อยละ 46.06 รองลงมา หม้าย/หย่าร้ าง ร้ อยละ 29.02
ระดับ การศึ ก ษาตํ่า กว่ า ปริ ญ ญาตรี ร้ อ ยละ 55.52 รองลงมาปริ ญญาตรี ร้ อ ยละ 35.02 อาชี พ พนัก งาน
บริ ษทั เอกชน/รับจ้าง ร้อยละ 36.28 รองลงมา ราชการ/รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 26.18 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน น้อยกว่า
10,000 บาทร้อยละ 36.28 รองลงมา 10,000 – 20,000 บาท ร้อยละ 32.18
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2. การวิเคราะห์ ความพึงพอใจของลูกค้ าทีม่ ตี ่ อร้ านอาหารปลาเผาบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
ลูกค้ามีระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับปั จจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจร้านอาหารปลาเผาบางกรวย ใน
ภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.47) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน ดังนี้
คุณภาพของอาหาร ลูกค้ามีระดับความพึงพอใจ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.36) เมื่อพิจารณา
เป็ นรายข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับมากที่สุด ( X = 4.71) จํานวน 1 รายการ คือ ความสะอาดของอาหาร
ซึ่ งมีค่าสอดคล้องกับลูกค้าเพศชาย และเพศหญิง อายุต่าํ กว่า 30 ปี , 30 ปี – 40 ปี และ 41 ปี -50 ปี ทุก
กลุ่มสถานภาพสมรส ทุกกลุ่มระดับการศึกษา อาชี พพนักงานบริ ษทั เอกชน/รั บจ้าง ราชการ/รั ฐวิสาหกิจ และ
ประกอบธุรกิจส่ วนตัว ทุกกลุ่มรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
คุณภาพของบริการ ลูกค้ามีระดับความพึงพอใจ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.34) เมื่อพิจารณา
เป็ นรายข้อพบว่าอยูใ่ นระดับมากที่สุด ( X = 4.50 – 4.52) จํานวน 4 รายการ คือ
1. บุคลิกภาพ และมารยาทของพนักงานในการให้บริ การ
2. การชี้แจง/แก้ไขข้อบกพร่ องและปั ญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการให้บริ การ
3. ความสะดวกรวดเร็ วในการรับรายการอาหาร และการเรี ยกชําระเงิน
4. ความกระตือรื อร้นและการดูแลเอาใจใส่ในการให้บริ การของพนักงาน
ซึ่งมีคา่ สอดคล้องกับลูกค้าเพศหญิง ระดับการศึกษาสูงกว่าปริ ญญาตรี อาชีพราชการ/รัฐวิสาหกิจ
ราคาอาหาร ลูกค้ามีระดับความพึงพอใจ โดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด ( X =4.62) เมื่อพิจารณาเป็ น
รายข้อพบว่าอยูใ่ นระดับมากที่สุด ( X = 4.58 – 4.69) ทุกรายการ คือ
1. มีเมนูและรายการแสดงราคาอาหารชัดเจน
2. ความเหมาะสมของราคาอาหารกับคุณภาพของอาหาร
3. ความเหมาะสมของราคาอาหารกับปริ มาณของอาหาร
4. คุณค่าที่ได้รับจากอาหารเมื่อเทียบกับเงินที่เสี ยไป
5. ความเหมาะสมของราคาของอาหารกับรสชาติของอาหาร
ซึ่ งมีค่าสอดคล้องกับลูกค้าเพศชาย ทุกกลุ่มอายุ ทุกกลุ่มสถานภาพสมรส ทุกกลุ่มระดับการศึกษา ทุก
กลุ่มอาชีพ ทุกกลุ่มรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
สถานที่ในการให้ บริการ ลูกค้ามีระดับความพึงพอใจ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด( X = 4.50) เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า อยูใ่ นระดับมากที่สุด ( X = 4.61 – 4.67) จํานวน 3 รายการ คือ
1. ทําเลที่ต้ งั อยูใ่ นแหล่งที่เดินทางมาใช้บริ การได้สะดวก
2. มีสถานที่จอดรถสะดวกสบาย และปลอดภัย
3. ความเพียงพอในการรองรับลูกค้า
ซึ่ งมี ค่ า สอดคล้อ งกับ ลู ก ค้า เพศชายและเพศหญิ ง อายุต่ าํ กว่ า 30 ปี และ 41 ปี – 50 ปี ทุ ก กลุ่ ม
สถานภาพสมรส ทุกกลุ่มระดับการศึกษา ทุกกลุ่ มอาชี พ รายได้เฉลี่ยต่อเดื อนน้อยกว่า 10,000 บาท 10,000 –
20,000 บาท และ 20,001 – 30,000 บาท
การส่ งเสริ ม การตลาด ลูกค้ามีระดับความพึงพอใจ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด( X = 4.62) เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า อยูใ่ นระดับมากที่สุด ( X = 4.55 – 4.71) จํานวน 4 รายการ คือ
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1. มีการส่ งเสริ มการขายโดยมีบตั รลดสําหรับค่าอาหาร
2. มีป้ายโฆษณาส่งเสริ มการขายหน้าร้าน สามารถเห็นได้อย่างชัดเจน
3. มีการแนะนํารายการอาหารใหม่ให้ลูกค้าได้ทดลอง
4. การให้ส่วนลดตามเทศกาล/โอกาสต่าง ๆ
ซึ่ งมีค่าสอดคล้องกับลูกค้า เพศชายและเพศหญิง ทุกกลุ่มอายุ ทุกกลุ่มสถานภาพสมรส ทุกกลุ่มระดับ
การศึกษา ทุกกลุ่มอาชีพ ทุกกลุ่มรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
3. การเปรีย บเทีย บความพึงพอใจของลูกค้ าที่มีต่อร้ านอาหารปลาเผาบางกรวย ในทัศนะของลูกค้ า
จําแนกตามสถานภาพส่ วนบุคคล
ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อร้ านอาหารปลาเผาบางกรวย
ในทัศนะของลูกค้า จําแนกตามสถานภาพส่ วนบุคคล พบว่า ลูกค้าที่มี เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา
อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีระดับความพึงพอใจในภาพรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน ดังนี้
คุณ ภาพของอาหาร ลู กค้าที่ มีอาชี พต่ างกัน มี ระดับความพึ งพอใจโดยรวม ไม่ แตกต่ างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ เมื่ อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า แตกต่ างกันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.01 จํานวน 1
รายการ คือ ความสดใหม่วตั ถุดิบที่นาํ มาใช้ประกอบอาหาร
คุณภาพของบริการ ลูกค้าที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีระดับความพึงพอใจโดยรวม แตกต่างกันอย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ลูกค้าที่มีอาชี พต่างกัน มีระดับความพึงพอใจโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ เมื่อ
พิ จ ารณาเป็ นรายข้อ พบว่ า แตกต่ า งกัน อย่า งมี นัย สํา คัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.05 จํา นวน 1 รายการ คื อ ความ
กระตือรื อร้นและการดูแลเอาใจใส่ ในการให้บริ การของพนักงาน
ลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดื อนต่างกัน มีระดับความพึงพอใจโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ
การชี้แจง/แก้ไขข้อบกพร่ องและปั ญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการให้บริ การ
อภิปรายผล
การวิจยั เรื่ อง ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อร้ านอาหารปลาเผาบางกรวย จังหวัดนนทบุรีได้ขอ้ มูล
เกี่ยวกับลูกค้าประกอบด้วยเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ควรนํามา
อภิปราย ดังนี้
1. ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย ร้ อยละ 63.41
อายุ 30 ปี – 40 ปี ร้อยละ 30.91 สถานภาพการสมรส ร้อยละ 46.06 ระดับการศึกษาตํ่ากว่าปริ ญญาตรี ร้อยละ
55.52 อาชี พ พนักงานบริ ษทั เอกชน/รับจ้าง ร้อยละ 36.28 รายได้เฉลี่ยต่อเดื อน น้อยกว่า 10,000 บาท ร้ อยละ
36.28
2. ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อร้านอาหารปลาเผาบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ลูกค้ามีความพึงพอใจ
เกี่ยวกับปั จจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจร้านอาหารปลาเผาบางกรวย ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 4.47)
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เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ลูกค้ามีความพึงพอใจ อยูใ่ นระดับมากที่สุด จํานวน 3 ด้าน โดยเรี ยงลําดับจากมา
ไปหาน้อย คือ ราคาอาหาร ( X = 4.62) การส่ งเสริ มการตลาด ( X = 4.62) และ สถานที่ในการให้บริ การ ( X =
4.50) และอยู่ในระดับมาก จํานวน 2 ด้าน คือ คุณภาพของอาหาร ( X = 4.36) และคุณภาพของบริ การ ( X =
4.34)
3. การเปรี ยบเทียบความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อร้ านอาหารปลาเผาบางกรวย ในทัศนะของลูกค้า
จําแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล พบว่า ลูกค้าที่มี อาชีพต่างกัน มีระดับความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ ความสดใหม่วตั ถุดิบที่นาํ มาใช้ประกอบอาหาร และแตกต่างกันอย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ ความกระตือรื อร้นและการดูและเอาใจใส่ ในการให้บริ การ
ของพนักงาน และลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มี ระดับความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ การชี้แจง/แก้ไขข้อบกพร่ องและปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการให้บริ การ
ซึ่ งมี ค่าสอดคล้องกับงานวิจยั ของ พิมพ์วลัญช์ พินธุ ประภา (2545) ศึกษาเรื่ อง ความพึงพอใจของ
ลูกค้าที่มีต่อการบริ การของร้ านอาหารลําแม่ลาปลาเผา อําเภอเมือง จังหวัดเชี ยงใหม่ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วน
ใหญ่มีอายุระหว่าง 20 ปี – 39 ปี และพบว่าลูกค้ามีระดับความพึงพอใจต่อปั จจัยต่าง ๆ ในด้านอาหาร อยูใ่ นระดับ
มาก ในเรื่ องความสะอาดของอาหาร รสชาติอาหาร และความหลากหลายของรายการอาหาร ความสะดวกในการ
เดินทางมาใช้บริ การ ความปลอดภัยในสถานที่จอดรถ และบรรยากาศทัว่ ไปของร้าน การต้อนรับของพนักงาน
และระยะเวลาในการรออาหาร และสอดคล้องกับ ผลการวิจัยของศรี ประภา ทวีธรรมวุ ฒิ (2549) ศึ กษาเรื่ อ ง
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะการให้บริ การของภัตตาคารและความพึงพอใจโดยรวมของผูบ้ ริ โภค ในเขต
กรุ งเทพมหานคร ซึ่ งคุณภาพการบริ การเป็ นแนวความคิดของธุรกิจสมัยใหม่ที่มีความสําคัญมาก แต่องค์ประกอบ
หนึ่ งที่สําคัญและทําให้สินค้าที่ผลิตมีความแตกต่างในมุมมองของผูผ้ ลิตคือ การให้บริ การ ผลการวิจยั พบว่า ใน
ส่ วนของความพึงพอใจโดยรวมของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อการให้บริ การ ไม่มีความแตกต่างกันในเรื่ องของเพศ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้ แต่มีความแตกต่างกันในเรื่ องของอายุ และสถานภาพสมรส อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05
จากผลการวิจยั ความพึงพอใจของลูกค้า พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจในร้านอาหาร
ปลาเผาบางกรวยในด้านต่าง ๆ โดยรวมอยู่ในระดับมาก จึงสามารถสรุ ปได้ว่า การที่ลูกค้ามีความพึงพอใจต่อ
ร้านอาหารปลาเผาบางกรวย อยู่ในระดับมากนี้ เป็ นผลมาจากการบริ หารงานของร้าน ที่มีการยึดถือคุณภาพของ
อาหาร คุณภาพของการบริ การเป็ นหลัก โดยคํานึงถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็ นที่ต้ งั ซึ่ งหลักในการบริ หารงาน
ของร้านและผลการวิจยั ที่ ได้ มีความสอดคล้องกับแนวความคิดการบริ หารคุณภาพรวม ของวิฑูรย์ สิ มะโชคดี
(2543) กล่าวคือ เป็ นการบริ หารงานที่มุ่งเน้นลูกค้า โดยมีการยึดหลักในการสร้างความภักดีของลูกค้า และทําการ
สร้ างมาตรฐานให้กบั คุณภาพของการให้บริ การในทุก ๆ ด้าน เนื่ องจากให้ความสําคัญว่า หากลูกค้ามีความพึง
พอใจที่อยู่ในระดับที่มาก ย่อมส่ งผลให้ลูกค้าเกิดความภักดีและกลับมาใช้บริ การของทางร้านอีก ซึ่ งเป็ นวิธีที่จะ
ป้ องกันการแย่งลูกค้าของคู่แข่งขันรายอื่นในตลาดได้มากที่สุด นอกจากนี้ บริ ษทั ต้องมีการปรับปรุ งคุณภาพของ
การให้บริ การทางด้านต่าง ๆ อยูเ่ สมอ เนื่องจากเล็งเห็นว่า ความต้องการของลูกค้าเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา และ
มีมากขึ้นเรื่ อย ๆ การพัฒนาคุณภาพให้เหนือกว่าคู่แข่งขันจึงเป็ นสิ่ งที่สาํ คัญ ความพึงพอใจของลูกค้าในด้าน
คุณภาพของบริ การ พบว่า ลูกค้ามีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก มีค่าสอดคล้องกับแนวความคิดของ สมิต สัชณุ
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กร (2545) เรื่ องการต้อนรับที่สร้างความพึงพอใจ คือ พนักงานผูใ้ ห้บริ การจะต้องเป็ นผูม้ ีบุคลิกภาพที่ดี มีการแต่ง
กายที่เหมาะสม มีมารยาท พูดจาไพเราะ พยามยามให้ความช่วยเหลือลูกค้า และแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นในระหว่าง
การให้บริ การ เพื่อเป็ นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างลูกค้าและพนักงานผูใ้ ห้บริ การ ซึ่ งจะส่ งผลถึงความพึง
พอใจของลูกค้าและการกลับมาใช้บริ การของร้านในอนาคต
ข้ อเสนอแนะ
จากผลการวิจยั เรื่ อง ความพึงพอใจของลูกค้าที่ มีต่อร้ านอาหารปลาเผาบางกรวย จังหวัดนนทบุ รี
ข้อมูลที่ ได้จากการวิจัยครั้ งนี้ ระดับความพึงพอใจของลูกค้าไม่แตกต่างกันมากนัก แต่ก็ยงั มีส่วนที่ แตกต่างกัน
ดังนั้นทางร้านจึงควรศึกษาทําการตลาดสําหรับลูกค้าทุก ๆ กลุ่ม เพื่อทําให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและกับมาใช้
บริ การของทางร้านอีก ผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะ ดังนี้
คุณภาพของอาหาร ควรรั กษาคุณภาพของอาหารในเรื่ อของความสดใหม่ของวัตถุดิบที่นาํ มาใช้
ประกอบอาหาร ความสะอาดของภาชนะและอุปกรณ์ ในการใช้ประกอบอาหาร และรสชาติ ของอาหารให้มี
คุณภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อรั กษามาตรฐานคุณภาพของอาหาร และมีการพัฒนาปรับปรุ งรายการอาหารเพิ่มรายการ
อาหารใหม่ ๆ ไว้บริ การลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เพือ่ ให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในอาหารและรสชาติของอาหาร
คุณภาพของบริการ เพื่อให้การบริ การลูกค้าในด้านต่าง ๆ อยู่ในระดับที่ได้มาตรฐาน เพื่อให้ลูกค้า
เกิดความพอใจยิง่ ขึ้น บริ ษทั ควรปรับปรุ งการให้บริ การด้านต่าง ๆ ให้ดีมากขึ้นเรื่ อย ๆ เนื่องจากพนักงานเป็ นผูท้ ี่
อยู่ใกล้ชิดลูกค้ามากที่สุด หากลูกค้ามีความพึงพอใจต่อการให้บริ การของพนักงานแล้ว ก็จะส่ งผลถึ งความพึง
พอใจในด้านอื่น ๆ ตามมาด้วย
ราคาอาหาร ควรที่จะเพิม่ ปริ มาณของอาหารบางชนิดให้มากขึ้นกว่าเดิม เพื่อให้เกิดความเหมาะสม
ระหว่างราคาอาหารกับปริ มาณของอาหาร หรื อจัดการการส่งเสริ มการขายในส่ วนของอาหารที่มีราคาแพงร่ วมกับ
อาหารชนิดอื่น ๆ ในราคาที่ถูกลง เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากยิง่ ขึ้น
สถานที่ในการให้ บริ การ ควรรักษาความสะอาด และสิ่ งอํานวยความสะดวกต่างๆ ภายในร้านให้
ทันสมัยอยูต่ ลอดเวลา และบรรยากาศภายในร้านควรมีการปรับปรุ งเพื่อให้เกิดความแปลกใหม่สาํ หรับลูกค้าที่เข้า
มาใช้บริ การ ไม่รู้สึกจําเจ ทําให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและกลับมาใช้บริ การกับทางร้านอย่างต่อเนื่อง
การส่ งเสริมการตลาด ควรทําการส่ งเสริ มการขายในเรื่ องการให้ส่วนลดตามเทศกาล/โอกาสต่างๆ ให้
มากขึ้น หรื อมีการจัดทําบัตรสะสมคะแนนขึ้น เพื่อให้ลูกค้าสะสมคะแนนได้ครบ สามารถนํามาแลกรับประทาน
อาหารได้ฟรี ในจํานวนเงินตามที่ทางร้านกําหนด หรื อนํามาแลกเป็ นส่ วนลดค่าอาหารได้ การทําเช่นนี้นอกจากจะ
ทําให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจมากขึ้นแล้ว ยังสามารถที่จะกระตุน้ ให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริ การของทางร้านเพิม่ มากขึ้น
ประโยชน์ที่ได้สามารถนําไปเป็ นข้อมูลพื้นฐานให้กบั สถานประกอบการ เพื่อใช้ในการตัดสิ นใจเลือก
ประกอบธุ รกิจประเภทร้ านอาหาร และยังสามารถใช้เป็ นแนวทางสําหรั บผูบ้ ริ หาร ในการพัฒนาและปรั บปรุ ง
คุณภาพของอาหารและคุณภาพของการบริ การให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า และเป็ นการเพิ่มคุณภาพ
ของร้านอาหารมีให้ประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
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ข้ อเสนอแนะเพื่อการศึกษาครั้งต่ อไป
ควรศึกษาระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การร้านอาหารประเภทต่าง ๆ ในเขตกรุ งเทพมหานคร และ
ศึกษาถึงคุณลักษณะของการให้บริ การของร้านอาหารของผูบ้ ริ โภค ในเขตกรุ งเทพมหานคร เพื่อนําผลการวิจยั ที่
ได้ไปปรับปรุ งการให้บริ การแก่ผใู ้ ช้บริ การในด้านต่าง ๆ ให้มีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพอใจ
สู งสุ ด
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ผลการนําระบบสารสนเทศมาใช้ ในการจัดการการผลิตและการส่ งเสริมการตลาดของ
บริษัท อันชิ่ง อินดัสทรี จํากัด*
Result of Implementing the Information Systems in Product Management and
Marketing Promotions of Unching Industry Corporation
นายศุภากร รัชพงศ์ **
Mr. Supakorn Ratchapong
บทคัดย่อ
การวิจยั เรื่ องนี้มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลการนําระบบสารสนเทศมาใช้ในการจัดการการผลิตและ
การส่ งเสริ มการตลาด ของบริ ษทั อันชิ่ง อินดัสทรี จํากัด และเพื่อเปรี ยบเทียบผลการนําระบบสารสนเทศมาใช้ใน
การจัดการการผลิตและการส่ งเสริ มการตลาดของพนักงาน จําแนกตามสถานภาพส่ วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างจํานวน
108 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ผลการวิจยั พบว่า ผลการนําระบบสารสนเทศมาใช้ในการจัดการการผลิตและการส่ งเสริ มการตลาด
ของบริ ษทั อันชิ่ ง อินดัสทรี จํากัด ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า มีความคิดเห็น
โดยรวม อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรี ยงลําดับจากมากไปน้อย คือ นโยบายขององค์กร ภาวะเศรษฐกิ จ และการ
ส่ งเสริ มการตลาด เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ด้านนโยบายขององค์กร อยู่ในระดับมาก ทุกรายการ 2 อันดับ
แรก คือ การจัดตารางการผลิตและผลิตให้ทนั เวลา และการจัดเก็บและควบคุมสิ นค้าคงคลัง ด้านภาวะเศรษฐกิจ
อยูใ่ นระดับมาก ทุกรายการ 2 อันดับแรก คือ นําระบบ ESS มาใช้เพื่อช่วยให้ผบู ้ ริ หารรับทราบข้อมูลที่สาํ คัญจาก
ภายนอก เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ความต้องการตลาด และความต้องการของลูกค้า และผูบ้ ริ หารสามารถตัดสิ นใจ และ
กําหนดการผลิตสิ นค้าให้เพียงพอกับความต้องการของตลาดได้ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด อยูใ่ นระดับมาก ทุก
รายการ 2 อันดับแรก คือ หาข้อมูลเกี่ ยวกับสิ นค้าและบริ การใหม่ ๆ ในสื่ ออินเตอร์ เน็ต และแลกเปลี่ยนข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ (EDI) และเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต ผลการเปรี ยบเทียบผลการนําระบบสารสนเทศมาใช้ในการจัดการ
การผลิ ตและการส่ งเสริ มการตลาดของพนักงาน จําแนกตามสถานภาพส่ วนบุคคล พบว่า พนักงานที่ มีระดับ
การศึกษา และสายงานที่ปฏิบตั ิต่างกัน มีความคิดเห็น ในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า พนักงานที่มีสายงานที่ ปฏิบตั ิ ต่างกัน มี ความคิดเห็ น โดยรวม ด้านภาวะ
เศรษฐกิจ แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

*
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Abstract
The objectives of research were to study the result of implementing the information systems in
product management and marketing promotion of Unching industry corporation and to compare the result
occurred by workers based on personal status. The sample included 108 workers. Questionnaires were used as a
research tool. Data were analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, and analysis of
variance.
The outcomes indicated that the overall result of implementing the information systems in product
management and marketing promotion of Unching industry corporation was at high level. Considering into
aspects, all aspects were at high level, arranged in descending order as following: organization policies,
economic condition, and promotion. Considering into items, every item of organization policies was at high
level in which the two highest were on-time scheduling and production, stowage and inspecting goods. In
economic condition, every item was at high level either while the two highest were Implementing the ESS
system in helping mangers get the important information from outside like economic condition, market demand,
customer needs and ability of managers in making right decision and seting the production to fulfil the market
demand. In promotion aspect, every item was at high level either while the two highest were finding
information related to goods and new service on internet and electronic data interchange(EDI) and internet
network. The comparison of result, mentioned earlier, based on personal status indicated that workers in
different level of education and production line had difference in overall opinions at 0.01 significant level.
Considering into aspects, workers in different production line had different opinions toward economic condition
in overall at 0.01 significant level.
ความนํา
พ.ศ. 2493 มีการนําคอมพิวเตอร์ มาใช้ในงานธุ รกิจเป็ นครั้งแรก โดยใช้กบั งานประจําเฉพาะงาน เช่น
บัญชีเงินเดือน จัดพิมพ์ใบเสร็ จต่าง ๆ ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นการประมวลผลรายการ (transaction processing) ซึ่งเรี ยกว่า
การประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Data Processing – EDP) ต่อมาใน พ.ศ.2503 เกิดระบบปฏิบตั ิการ
ที่ใช้โปรแกรมการจัดการและควบคุมระบบปฏิบตั ิการ ในช่วง พ.ศ. 2505-2513 คําว่า Management Information
Systems ถูกใช้ในวงจํากัด คือโปรแกรม ที่ใช้ในการผลิตเอกสารรายงานประจํางวด โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อช่วย
ผูบ้ ริ หารในการตัดสิ นใจ เช่น การพิมพ์รายงานงบดุลบัญชี ของลูกค้าให้ผูจ้ ดั การฝ่ ายต่าง ๆ ใช้ในการตัดสิ นใจ
อย่างไรก็ตามระบบสารสนเทศในยุคแรก ๆ มีขอ้ จํากัดไม่ยืดหยุ่น ใช้ขอ้ มูลจากการประมวลผลรายการเท่านั้น
ระบบสารสนเทศที่ใช้ช่วยในการตัดสิ นใจ เริ่ มตั้งแต่ปี 2513 และต่อมามีพฒั นาการต่าง ๆ ทั้งไมโครคอมพิวเตอร์
อุปกรณ์ แสดงผลเชิ งโต้ตอบ ซอฟต์แวร์ ที่ใช้ง่าย และพัฒนาการด้านเทคโนโลยีฐานข้อมูล ช่ วยให้ระบบ
สารสนเทศที่ใช้ง่ายและดีกว่าเดิม
พ.ศ. 2523 เป็ นต้นมา ความเจริ ญก้าวหน้าทางด้านคอมพิวเตอร์และระบบสื่ อสารข้อมูลเป็ นไปอย่าง
รวดเร็ ว การใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อประมวลผลข้อมูลเป็ นไปอย่างกว้างขวาง มีการส่ งถ่ายข้อมูลระหว่างกันเป็ น
750

วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปี ที่ 10 ฉบับที่ 2
โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

จํานวนมาก เกิดการประยุกต์งานด้านต่าง ๆ เช่ น ระบบการโอนถ่ายเงินทางอิเล็กทรอนิ กส์ บัตรเอทีเอ็ม บัตร
เครดิต การจองตัว๋ การซื้ อสิ นค้า การติดต่อส่ งข้อมูล เช่น โทรสาร (facsimile)ไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิกส์(electronic
mail) โดยเฉพาะเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ มีบทบาทเพิ่มมากขึ้น พ.ศ. 2526 มีการวิจารณ์ถึงปั ญหาของระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการว่าไม่เหมาะสมสําหรับผูบ้ ริ หารระดับสู ง ซึ่ งต้องกําหนดกลยุทธ์ นโยบาย และทิศทาง
ขององค์การ ดังนั้นจึงต้องมีการใช้ขอ้ มูลทั้งภายในและภายนอกมาใช้จดั ทําระบบสารสนเทศด้วย เช่น สภาพ
เศรษฐกิจ คู่แข่ง ฯลฯ พ.ศ. 2528 กระทรวงศึกษาธิ การได้กาํ หนดในหลักสู ตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้วิชา
คอมพิวเตอร์ เป็ นวิชาเลือกของหมวดวิชาคณิ ตศาสตร์ ประกอบด้วย 2 รายวิชา คือ ความรู ้ เบื้องต้นเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ และการเขียนโปรแกรมภาษาเบสิ ก ต่อมา พ.ศ. 2532 และ พ.ศ. 2541 มีการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม
หลักสูตรทางด้านคอมพิวเตอร์อีกหลายวิชา และจัดกลุ่มอยูใ่ นวิชาอาชีพสาขาคอมพิวเตอร์ เหตุผลสําคัญ ปั จจุบนั
ความเป็ นอยู่และกิ จวัตรในชี วิตประจําวันของมนุ ษย์ในสังคม มี ความเกี่ ยวข้องกับเทคโนโลยีมากขึ้ น ทําให้
เทคโนโลยีเป็ นปั จจัยที่สาํ คัญอย่างหนึ่งของมนุษย์ ซึ่ งมนุษย์ได้รับความสะดวกสบายและประสบความสําเร็ จใน
งานด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะ ทางด้านอุตสาหกรรม และทางด้านพาณิ ชยกรรม ซึ่ งส่ วนใหญ่ใช้กลไกการควบคุม
อัตโนมัติทาํ งาน เช่ น การดําเนิ นงานผลิต การตรวจสอบ การควบคุม ฯลฯ การทํางานเหล่านี้ อาศัยระบบการ
ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศเริ่ มเกิดขึ้นเมื่อไม่นาน ประมาณ พ.ศ. 2500 เทคโนโลยีสารสนเทศยังไม่
แพร่ หลายนัก จะมีเพียงการใช้โทรศัพท์เพื่อการติดต่อสื่ อสารและเริ่ มมีการนําคอมพิวเตอร์ มาช่วยประมวลผล
ข้อมูล งานด้านสารสนเทศอื่น ๆ ส่ วนใหญ่ยงั คงเป็ นงานภายในสํานักงานที่ยงั ไม่มีอุปกรณ์และเครื่ องมือด้าน
เทคโนโลยีมาช่วยงาน เมื่อมีการประดิษฐ์คิดค้นอุปกรณ์ช่วยงานสารสนเทศมากขึ้น เช่น เครื่ องถ่ายสําเนาเอกสาร
เครื่ องพิมพ์ดีดไฟฟ้า เครื่ องโทรสาร และเครื่ องไมโครคอมพิวเตอร์ อาชีพของประชากรก็ปรับเปลี่ยนมาสู่ งานด้าน
สารสนเทศมากขึ้น งานด้านสารสนเทศมีแนวโน้มขยายตัวค่อนข้างสดใส เพราะเทคโนโลยีดา้ นนี้ ได้รับการ
ส่ งเสริ มสนับสนุ นอย่างเต็มที่ด้วยการพัฒนาค้นคว้าวิจยั ให้เกิ ดผลิ ตภัณฑ์ใหม่มาตอบสนองความต้องการของ
มนุษย์อยู่ตลอดเวลา ทุกวันนี้ ธุรกิจภาคเอกชนที่มีขนาดใหญ่และขนาดเล็กต้องการสารสนเทศด้วยเหตุผลต่างๆ
กัน ในการทําธุรกิจ บริ ษทั และผูบ้ ริ หารต้องการสารสนเทศเพื่อการบริ หารจัดการการตัดสิ นใจ และการแก้ปัญหา
หากไม่มีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องที่จะต้องตัดสิ นใจหรื อแก้ปัญหาการตัดสิ นใจอาจจะผิดพลาดและก่อให้เกิด
ความเสี ยหายได้ ด้วยเหตุน้ ีการจัดเก็บสารสนเทศที่ถูกต้องและเหมาะสมเอาไว้อย่างมีประสิ ทธิภาพเพื่อให้สามารถ
สื บค้นมาใช้ได้เมื่อจําเป็ น จึงมีความสําคัญอย่างยิง่ ต่อการที่จะทําให้บริ ษทั บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ
สารสนเทศ มีความเกี่ยวข้องกับธุ รกิจในวงกว้าง มีการนําคอมพิวเตอร์ มาใช้ทาํ กิ จกรรมต่างๆ แล้ว
สร้างเป็ นฐานข้อมูลเพื่อสะดวกในการเก็บรักษา การใช้ขอ้ มูลร่ วมกัน และการปรั บปรุ งข้อมูลให้ทนั สมัย ระบบ
สารสนเทศที่นาํ มาใช้ในกิจกรรมทางธุ รกิจที่สําคัญๆ คือ ระบบสารสนเทศทางการตลาด ระบบสารสนเทศเทศ
ทางการผลิต ระบบสารสนเทศทางการบัญชี ระบบสารสนเทศทางการเงิน และระบบสารสนเทศทางการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประจําวัน สังเกตได้จากการนําคอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคลมา
ใช้ในสํานักงาน การจัดทําระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ การใช้อุปกรณ์อาํ นวยความสะดวกที่ประกอบด้วยชิ้นส่ วน
อิเล็กทรอนิกส์ แสดงว่า เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ เพื่อการคํานวณและเก็บข้อมูลได้แพร่ หลายไป
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ทัว่ ทุกแห่ง เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทสําคัญต่อการแข่งขันด้านธุรกิจและการขยายตัวของบริ ษทั มีผลต่อการ
ให้บริ การขององค์การและหน่วยงาน และมีผลต่อการประกอบกิจในแต่ละวัน แม้ว่าการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ส่ วนใหญ่จะมีจุดมุ่งหมายเพือ่ ช่วยประกอบการทํางาน และ ช่วยในการตัดสิ นใจแก้ปัญหา นอกจากนี้ยงั มีการสร้าง
ระบบสารสนเทศเพือ่ ให้บริ ษทั และหน่วยงานใช้สาํ หรับการวางแผนพัฒนาบริ ษทั และหน่วยงานในระยะยาว เรี ยก
ระบบสารสนเทศแบบนี้วา่ ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ (Strategic Information System หรื อ SIS)
ธุ รกิจภาคเอกชนได้เล็งเห็นความสําคัญของระบบสารสนเทศมานานแล้ว หลายแห่ งได้พฒั นาระบบ
สารสนเทศขึ้นใช้งานได้มากบ้างน้อยบ้างตามความระดับสามารถ และความต้องการ ปั จจุบนั ธุรกิจภาคเอกชนที่ยงั
ไม่ได้ใช้ระบบสารสนเทศ เริ่ มสนใจพัฒนาขึ้นใช้มากขึ้น ทั้งนี้เพราะ
1. ผูบ้ ริ หารเริ่ มตระหนักถึงประโยชน์ที่ได้รับจากระบบสารสนเทศ
2. คอมพิวเตอร์มีความสามารถมากขึ้นในขณะที่ราคาถูกลง
3. โปรแกรมมีความสามารถมากขึ้นและทํางานได้หลายแบบ
4. ระบบโทรคมนาคมมีความรวดเร็ ว และเชื่อถือ ไว้ใจได้ ทําให้หน่วยงานเข้าถึงระบบอินเทอร์ เน็ต
และเวิลด์ไวด์เว็บได้อย่างกว้างขวาง
5. การขยายตัวของระบบอินเทอร์ เน็ตทําให้เกิดโอกาสใหม่ ๆ ในการทําธุ รกรรมทางอินเทอร์ เน็ต
หรื อที่เรี ยกว่าการพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์
6. พนักงานที่รู้จกั ใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตมีจาํ นวนมากขึ้น
ผูบ้ ริ หารต้องคํานึ งถึงความสอดคล้องระหว่างการดําเนิ นธุ รกิจ เทคโนโลยี และการตัดสิ นใจที่ตอ้ ง
กระทําอย่างสอดคล้องกัน ปั จจุบนั ผูบ้ ริ หารต้องประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศและการตัดสิ นใจทางธุ รกิจของ
องค์การอย่างมีประสิ ทธิ เพื่อให้เกิดวิสัยทัศน์และสร้างโอกาสในการประยุกต์ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่องค์การ
ผูบ้ ริ หารต้องสามารถจัดการกับเทคโนโลยีอย่างมีประสิ ทธิภาพ ซึ่งสามารถแบ่งเป็ นขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. กําหนดกลยุทธ์องค์การที่ให้ความสําคัญกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. กําหนดแผนงานสารสนเทศระดับองค์ก ารและการดํา เนิ น งาน กํา หนดโครงสร้ างหน่ ว ยงาน
สารสนเทศ
3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศขององค์การ(information system infrastructure) เช่น
อุปกรณ์ ชุดคําสั่ง ระบบสื่ อสารและจัดการข้อมูล ระบบสํานักงานอัตโนมัติ ซึ่ งมีบทบาทสําคัญในการกําหนด
ศักยภาพ และความยืดหยุน่ ในการปรับตัวของงานสารสนเทศในองค์การ
4. กําหนดรายละเอียดการดําเนิ นงานภายในองค์การ พร้ อมทั้งพัฒนาทรั พยากรบุคคลให้มีความ
พร้อมต่อการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประสิ ทธิรูปที่และประสิ ทธิผลสูงสุ ดแก่องค์การ
ดังนั้น ผูว้ ิจยั ซึ่ งเป็ นผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ที่ดาํ เนิ นธุ รกิจเกี่ยวกับเคมีอุตสาหกรรมจึงมีความสนใจที่จะ
ศึกษาค้นคว้าถึงผลการนําระบบสารสนเทศมาใช้ในการจัดการการผลิตการส่ งเสริ มการตลาด ซึ่ งนับว่าเหมาะสม
กับสภาวการณ์ ในปั จจุ บนั ที่ ธุรกิ จแต่ล ะประเภทจําเป็ นจะต้องมี ระบบสารสนเทศเข้ามาเกี่ ยวข้อง เพื่อให้การ
ดําเนินงานของธุรกิจประสบผลสําเร็ จอย่างมีประสิ ทธิภาพ
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วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาผลการนําระบบสารสนเทศมาใช้ในการจัดการการผลิตและการส่ งเสริ มการตลาดของ
บริ ษทั อันซิ่ง อินดัสทรี จํากัด
2. เพื่อเปรี ยบเทียบผลการนําระบบสารสนเทศมาใช้ในการจัดการการผลิตและการส่ งเสริ มการตลาด
ของพนักงาน จําแนกตามสถานภาพส่ วนบุคคล
สมมุติฐานของการวิจยั
ผลการนําระบบสารสนเทศมาใช้ใ นการจัด การการผลิ ตและการส่ งเสริ มการตลาดของพนักงาน
จําแนกตามสถานภาพส่ วนบุคคล แตกต่างกัน
ขอบเขตของการวิจยั
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ พนักงานที่ปฏิบตั ิการเกี่ยวกับการใช้ระบบสารสนเทศในการจัดการ
การผลิต จํานวน 150 คน เลือกเป็ นกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตารางกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie and Morgan
(1970, p.608) ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 108 คน
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามที่สร้างขึ้นโดยมีข้นั ตอนตามลําดับ ดังนี้
1. ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจยั ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจยั ครั้งนี้
2. จัด ทํา โครงสร้ า งของแบบสอบถาม ให้ มี เ นื้ อ หาครอบคลุ ม วัต ถุ ป ระสงค์ข องการวิ จัย ครั้ งนี้
แบบสอบถามมี 2 ส่วน คือ
2.1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุงาน และสายงานที่
ปฏิบตั ิ
2.2 การนํา ระบบสารสนเทศมาใช้ใ นการจัด การการผลิ ต ได้แก่ นโยบายขององค์กร ภาวะ
เศรษฐกิจ และการส่งเสริ มการตลาด
3. นําแบบสอบถามที่ได้สร้างขึ้นให้อาจารย์ที่ปรึ กษาการค้นคว้าอิสระของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ได้ตรวจสอบความสอดคล้องของเนื้อหากับวัตถุประสงค์ของการวิจยั เป็ นการศึกษาความเที่ยงตรง (validity) ของ
แบบสอบถาม แล้วนํามาปรับปรุ งแก้ไขเพื่อให้คาํ ถามชัดเจน สามารถสื่ อความหมายได้ตรงประเด็นและเหมาะสม
ยิง่ ขึ้น
4. นําแบบสอบถามไปทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั จํานวน 30 คน แล้ว
นําข้อมู ลมาหาค่าความเชื่ อมัน่ (reliability) ของแบบสอบถามโดยใช้สูต รสัม ประสิ ท ธิ์ แอลฟา ของครอนบัค
(Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้คา่ ความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.8521
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การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการขอความร่ วมมือจากกลุ่มตัวอย่าง
ของ บริ ษทั อันชิ่ง อินดัสทรี จํากัด โดยนําแบบสอบถามไปแจกให้กลุ่มตัวอย่าง กรอกข้อมูล จํานวน 108 ฉบับ
แล้วขอรับคืนด้วยตนเอง
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถาม จะนํามาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ทุกชุ ดและนํามาลง
รหัส ประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป หาความถี่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test,
F-test และ LSD ดังนี้
1. วิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม โดยใช้ความถี่และค่าร้อยละ
2. วิเคราะห์การนําระบบสารสนเทศมาใช้ในการจัดการการผลิตของพนักงาน โดยใช้ค่าเฉลี่ย (  )
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
3. เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนการนําระบบสารสนเทศมาใช้ในการจัดการการผลิตของพนักงาน
จําแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล โดยใช้ t-test และ F-test
4. เปรี ยบเทียบพหุ คูณ เพื่อทดสอบค่าเฉลี่ย (  ) ของคะแนนการนําระบบสารสนเทศมาใช้ในการ
จัดการการผลิตของพนักงาน จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน โดยวิธี Least Significant Difference (LSD)
สรุปผลการวิจยั
1. ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย ร้ อยละ 74.07 อายุ 18-30 ปี ร้ อยละ 57.41 รองลงมา
31-45 ปี ร้อยละ 39.81 ระดับการศึกษาตํ่ากว่าปริ ญญาตรี ร้ อยละ 69.44 และ ปริ ญญาตรี ร้ อยละ 30.56 อายุงาน
1-5 ปี ร้ อยละ 64.81 รองลงมา ตํ่ากว่า 1 ปี ร้ อยละ 18.52 สายงานที่ ปฏิ บ ตั ิ ผลิ ตและตรวจสอบ ร้ อยละ 32.41
รองลงมา งานบรรจุภณ
ั ฑ์และขนส่ ง ร้อยละ 28.70
2. วิเคราะห์ การนําระบบสารสนเทศมาใช้ ในการจัดการการผลิตของพนักงาน จําแนกตามสถานภาพ
ส่ วนบุคคล
พนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการนําระบบสารสนเทศมาใช้ในการจัดการการผลิต ในภาพรวม
อยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.00) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน ดังนี้
นโยบายขององค์ กร พนักงานมีความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.19) เมื่อพิจารณา
เป็ นรายข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.74-4.36) ทุกรายการ 5 อันดับแรก คือ
1. การจัดตารางการผลิตและผลิตให้ทนั เวลา
2. การจัดเก็บและควบคุมสิ นค้าคงคลัง
3. โปรแกรมการประมวลผล เช่น โปรแกรมสัง่ ซื้อ โปรแกรมควบคุมสิ นค้าคงคลัง
4. ควบคุมจํานวนคนงานให้เหมาะสมกับขนาดการผลิต และการตรวจสอบคุณภาพสิ นค้า
5. ความสามารถในการผลิตที่เพิม่ ขึ้น
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ซึ่งมีค่าสอดคล้องกับเพศชาย และเพศหญิง อายุ 18-30 ปี และ 31-45 ปี ทุกระดับการศึกษา อายุ
งาน 1-5 ปี และ 6-10 ปี สายงานที่ปฏิบตั ิ คือ งานตลาดและประชาสัมพันธ์ และงานบรรจุภณ
ั ฑ์และขนส่ ง
ภาวะเศรษฐกิจ พนักงานมีความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.04) เมื่อพิจารณาเป็ น
รายข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.94-4.20) ทุกรายการ คือ
1. นําระบบ ESS มาใช้เพื่อช่ วยให้ผูบ้ ริ หารรับทราบข้อมูลที่สําคัญจากภายนอก เช่น ภาวะ
เศรษฐกิจ ความต้องการตลาด และความต้องการของลูกค้า
2. ผูบ้ ริ หารสามารถตัดสิ นใจ และกําหนดการผลิตสิ นค้าให้เพียงพอกับความต้องการของตลาด
ได้
3. สามารถรั บรู ้ ขอ้ มูลข่าวสารอัตราการขยายตัวทางธุ รกิ จได้อย่างไม่ มีอุปสรรคและตามทัน
สภาพสังคมที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ซึ่งมีคา่ สอดคล้องกับเพศชาย และเพศหญิง ทุกระดับอายุ ทุกระดับการศึกษา อายุงาน 1-5 ปี และ
6-10 ปี สายงานที่ปฏิบตั ิ คือ ธุรการ การเงิน ผลิตและตรวจสอบ งานตลาดและประชาสัมพันธ์ และงานบรรจุภณ
ั ฑ์
และขนส่ง
การส่ งเสริมการตลาด พนักงานมีความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.77) เมื่อพิจารณา
เป็ นรายข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.51-3.93) ทุกรายการ คือ
1. หาข้อมูลเกี่ยวกับสิ นค้าและบริ การใหม่ ๆ ในสื่ ออินเตอร์เน็ต
2. แลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (EDI) และเครื อข่ายอินเตอร์เน็ต
3. กระจายสิ นค้าไปยังลูกค้าของบริ ษทั คู่แข่งที่มีอยูใ่ นตลาด จากเครื อข่ายอินเตอร์เน็ต
4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อช่วยในการทํางานด้านการตลาดที่สาํ คัญ เมื่อต้องเผชิญหน้ากับ
สิ่ งแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว
5. วิจยั ตลาด คาดการณ์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ดา้ นการตลาด
ซึ่งมีค่าสอดคล้องกับเพศชาย และเพศหญิง อายุ 18-30 ปี การศึกษาตํ่ากว่าปริ ญญาตรี อายุงานตํ่า
กว่า 1 ปี สายงานที่ปฏิบตั ิ คือ ผลิตและตรวจสอบ และงานบรรจุภณ
ั ฑ์และขนส่ ง
3. การเปรี ย บเทีย บค่ าเฉลี่ย ของคะแนนการนําระบบสารสนเทศมาใช้ ในการจัดการการผลิต ของ
พนักงาน จําแนกตามสถานภาพส่ วนบุคคล
ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนการนําระบบสารสนเทศมาใช้ในการจัดการการผลิตของ
พนักงาน จําแนกตามสถานภาพส่ วนบุคคล พบว่า ความคิดเห็ นเกี่ ยวกับการนําระบบสารสนเทศมาใช้ในการ
จัดการการผลิ ตของพนักงานที่ มีระดับการศึกษา และสายงานที่ ปฏิ บตั ิ ต่างกัน ในภาพรวม แตกต่ างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน ดังนี้
นโยบายขององค์ กร พนักงานที่ มีอายุต่างกัน มี ความคิ ดเห็ น โดยรวม ไม่ แตกต่ างกัน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1
รายการ คือ ทําให้มีเงินทุนหมุนเวียน และเกิดสภาพคล่องทางการเงินมากขึ้น
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พนักงานที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ การ
จัดเก็บและควบคุมสิ นค้าคงคลัง
พนักงานที่มีสายงานที่ปฏิบตั ิต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิ ติ เมื่ อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คื อ
ควบคุมจํานวนคนงานให้เหมาะสมกับขนาดการผลิต และการตรวจสอบคุณภาพสิ นค้า
และแตกต่างกันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ การจัด เก็บและ
ควบคุมสิ นค้าคงคลัง
ภาวะเศรษฐกิจ พนักงานที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 1
รายการ คือ นําระบบ ESS มาใช้เพื่อช่ วยให้ผูบ้ ริ หารรับทราบข้อมูลที่สําคัญจากภายนอก เช่น ภาวะเศรษฐกิจ
ความต้องการตลาด และความต้องการของลูกค้า
พนักงานที่มีสายงานที่ปฏิบตั ิต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิ ติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่ างกันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 2
รายการ คือ
1. นําระบบ ESS มาใช้เพื่อช่ วยให้ผูบ้ ริ หารรั บทราบข้อมูลที่สําคัญจากภายนอก เช่น ภาวะ
เศรษฐกิจ ความต้องการตลาด และความต้องการของลูกค้า
2. สามารถรั บรู ้ ขอ้ มูลข่าวสารอัตราการขยายตัวทางธุ รกิ จได้อย่างไม่ มีอุปสรรคและตามทัน
สภาพสังคมที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
การส่ งเสริมการตลาด พนักงานที่มีสายงานที่ปฏิบตั ิต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่ อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จํานวน 1 รายการ คือ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อช่วยในการทํางานด้านการตลาดที่สาํ คัญ เมื่อต้องเผชิญหน้า
กับสิ่ งแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว
อภิปรายผล

การศึกษาเรื่ อง ผลการนําระบบสารสนเทศมาใช้ในการจัดการการผลิตและการส่ งเสริ มการตลาดของ
บริ ษทั อันชิ่ง อินดัสทรี จํากัด ได้ผลการวิจยั ที่สามารถนํามาอภิปรายผลดังนี้
1. ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย ร้ อยละ 74.07 อายุ 18-30 ปี ร้ อยละ 57.41 ระดับ
การศึกษาตํ่ากว่าปริ ญญาตรี ร้อยละ 69.44 อายุงาน 1-5 ปี ร้อยละ 64.81 สายงานที่ปฏิบตั ิ ผลิตและตรวจสอบ ร้อย
ละ 32.41 ซึ่ งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ นพมาศ เพชรเวโรจน์ (2551) ศึกษาเรื่ อง ความพึงพอใจของพนักงาน
บริ ษทั เชลล์แห่ งประเทศไทย จํากัด ต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการองค์ความรู ้ ภายในองค์กร ผล
การศึกษาพบว่า มีอายุระหว่าง 25-30 ปี และเป็ นพนักงานประจํามีอายุงานระหว่าง 3-5 ปี จากข้อค้นพบดังกล่าว
นําเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการบริ หารจัดการ และการให้บริ การเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพงาน และส่ งเสริ ม
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และสนับสนุนให้ประชาชนและผูป้ ระกอบการใช้เครื่ องมืออิเล็กทรอนิ กส์ในการติดต่อกับการนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย ผ่านเครื อข่ายอินเตอร์เน็ต
2. วิเคราะห์ การนําระบบสารสนเทศมาใช้ ในการจัดการการผลิตของพนักงาน จําแนกตามสถานภาพ
ส่ วนบุคคล
พนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการนําระบบสารสนเทศมาใช้ในการจัดการการผลิต ในภาพรวม
อยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.00) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า พนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายขององค์กร
ภาวะเศรษฐกิจ และการส่งเสริ มการตลาด อยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.19, 4.04 และ 3.77 ตามลําดับ) ซึ่ งสอดคล้องกับ
ผลการวิจยั ของ ฐาปนิก ขุขนั ธิน (2550) ศึกษาเรื่ อง ความพึงพอใจต่อการใช้บริ การทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของพนักงานบริ ษทั ABC ผลการศึ กษา พบว่า ด้านการรั บรู ้ ประสิ ทธิ ภาพต่ อบริ การของแผนกเทคโนโลยี
สารสนเทศของพนักงานในบริ ษทั ในแต่ละบริ การหรื อระบบ ซึ่ งประกอบด้วย บริ การจดหมายอิเล็กทรอนิ กส์
บริ การจัดการไฟล์บนเครื อข่าย โปรแกรมจัดการเอกสาร ได้แก่ Microsoft Office และบริ การอินเตอร์ เน็ต อยูใ่ น
ระดับมาก ด้านการให้ความสําคัญต่อบริ การเทคโนโลยีสารสนเทศของพนักงานในบริ ษทั ในแต่ละบริ การหรื อ
ระบบ พบว่า ผูบ้ ริ โภคหรื อพนักงานให้ความสําคัญกับทุก ๆ ระบบการให้บริ การในระดับมากที่สุด ด้านการให้
ความคาดหวังต่อการใช้บริ การของแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศของพนักงานในบริ ษทั ในแต่ละบริ การหรื อระบบ
อยู่ในระดับปานกลาง และด้านความพึงพอใจในการใช้บริ การทางเทคโนโลยีสารสนเทศของบริ ษทั ในแต่ละ
บริ การหรื อระบบอยู่ในระดับมาก จากข้อค้นพบดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าการตัดสิ นใจเรื่ องต่าง ๆ เป็ นไปอย่าง
ถูกต้อง แม่นยํา และรวดเร็ วโดยจัดให้มีช่องทางการสื่ อสารทั้งภายใน และภายนอกอย่างเป็ นระบบ สามารถเข้าถึง
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ ว เพื่อให้การประสานการทํางานเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และประสิ ทธิ ผล และบรรลุ
เป้าหมายที่วางไว้
3. การเปรี ย บเทีย บค่ าเฉลี่ย ของคะแนนการนําระบบสารสนเทศมาใช้ ในการจัดการการผลิต ของ
พนักงาน จําแนกตามสถานภาพส่ วนบุคคล
ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนการนําระบบสารสนเทศมาใช้ในการจัดการการผลิตของ
พนักงาน จําแนกตามสถานภาพส่ วนบุคคล พบว่า ความคิดเห็ นเกี่ ยวกับการนําระบบสารสนเทศมาใช้ในการ
จัดการการผลิ ตของพนักงานที่ มีระดับการศึกษา และสายงานที่ ปฏิ บตั ิ ต่างกัน ในภาพรวม แตกต่ างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน ดังนี้
นโยบายขององค์ กร พนักงานที่ มี อายุ ระดับการศึ กษา และสายงานที่ ป ฏิ บัติ ต่ างกัน มี ความ
คิดเห็น แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 ตามลําดับ
ภาวะเศรษฐกิ จ พนัก งานที่ มี ร ะดับ การศึ ก ษา และสายงานที่ ป ฏิ บ ัติ ต่ า งกัน มี ค วามคิ ด เห็ น
โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
การส่ งเสริมการตลาด พนักงานที่มีสายงานที่ปฏิบตั ิต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ นพมาศ เพชรเวโรจน์ (2551) ที่พบว่า ความแตกต่างทางด้านเพศ
และอายุมีผลต่อระดับค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดการองค์ความรู ้ ภายใน
องค์กรที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 จากข้อค้นพบดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า เพศที่ต่างกันและประสบการณ์ของบุคคลมี
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ผลทําให้ความรู ้สึก และความคิดเห็นต่อสิ่ งหนึ่งสิ่ งใดแตกต่างกันได้ ดังนั้นผูบ้ ริ หารควรหาวิธีการจัดการให้มีการ
ลดขั้นตอนการทํางาน มีความโปร่ งใส สามารถตรวจสอบได้ มีความถูกต้องและน่ าเชื่ อถือ ให้สอดคล้องกับ
กระแสการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอย่างรวดเร็ วและต่อเนื่อง
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้อมูลที่ได้จากการวิจยั องค์กรควรศึกษาสภาพการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการการผลิตใน
การบริ หารงานของบริ ษทั เพื่อนําข้อมูลที่ได้จากการวิจยั มาใช้ในการปรับปรุ งและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการการผลิตให้สามารถตอบสนองวัตถุประสงค์ในการบริ หารของบริ ษทั อย่างมีประสิ ทธิภาพ
2. พนักงานฝ่ ายผลิตขององค์กรควรศึกษาปั ญหาและปั จจัยสําคัญในการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการการผลิตของบริ ษทั เพื่อช่วยลดปั ญหาที่เกิดขึ้นและทําให้การจัดการการผลิตมีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น
3. องค์กรที่ดาํ เนินธุ รกิจเกี่ยวกับการจัดการการผลิต สามารถนําข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศในการจัดการการผลิตของหน่วยงานให้มีประสิ ทธิภาพ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร
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บทคัดย่อ
การวิจยั เรื่ องนี้มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาองค์ประกอบทางการตลาดที่ลูกค้าใช้ตดั สิ นใจเช่าซื้ อรถขุดดิน
และเพื่อเปรี ยบเทียบองค์ประกอบทางการตลาดที่ลูกค้าใช้ตดั สิ นใจเช่าซื้ อรถขุดดิน ของผูป้ ระกอบการ จําแนกตาม
สภาพธุ รกิจ กลุ่มตัวอย่างคือ ผูป้ ระกอบการ ที่ใช้บริ การเช่าซื้ อรถขุดดิ นของ บริ ษทั อิตลั ไทยอุตสาหกรรม จํากัด
ภาคตะวันออก จํานวน 132 ราย เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้ มู ลโดยใช้ความถี่ ร้ อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ผลการวิ จัย พบว่า องค์ป ระกอบทางการตลาดที่ ลูกค้าใช้ตัด สิ นใจเช่ าซื้ อรถขุด ดิ น ในภาพรวมมี
คะแนนเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านการจัดจําหน่าย และด้านผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดับมาก
ด้านราคาและด้านการส่ งเสริ มการตลาด อยู่ในระดับปานกลาง โดยเรี ยงลําดับคะแนนค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ผล
การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยองค์ประกอบทางการตลาดที่ ลูกค้าใช้ตดั สิ นใจเช่ าซื้ อรถขุดดิ น จําแนกตามสภาพธุ รกิ จ
พบว่า ผูป้ ระกอบการที่มีลกั ษณะธุรกิจ ทุนจดทะเบียน ระยะเวลา และรู ปแบบธุรกิจ ในการประกอบธุรกิจ ต่างกัน มี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบทางการตลาดที่ลูกค้าใช้ตดั สิ นใจเช่าซื้อรถขุดดิน ในภาพรวมทั้ง 4 ด้าน แตกต่าง
กันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 ตามลําดับ
Abstract
The purposes of this research were to study marketing elements causing customers to decide in
hire-purchasing of earth scraper-car, and to compare marketing elements of entrepreneurs, classified by business
conditions, causing customers to decide in hire-purchasing of earth scraper-car. The sample in this study was 132
entrepreneurs who hire-purchased earth scraper-car of Ital Thai Industry co, ltd. in the Eastern Region. The
questionnaire was used as a research tool. Data were analyzed by using frequency, percentage, mean, standard
deviation.
The findings revealed that marketing elements causing customers’ overall decisions to hire-purchase
earth scraper-car were high. Considered item by item, the aspects of distribution and products were considered
high. The aspects of price and promotion when ranked from high to low were at average level. Comparison
*
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results by means of marketing elements causing customers classified by business conditions to decide in hirepurchasing of earth scraper-car revealed that entrepreneurs with different business characteristics, authorized
capital, period of doing business, and business types had significantly different overall opinions about four
aspects of marketing elements causing customers to decide in hire- purchasing of earth scraper-car at 0.01 and
0.05 respectively.
ความนํา
รถขุดดิ นเป็ นเครื่ องจักรกลประเภทหนึ่ งที่ จะเสริ มสร้างความมัน่ คงให้แก่งานอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และปั จจุบนั รถขุดดินได้เข้ามามีบทบาทสําคัญ ไม่ว่าจะเป็ นในด้านอุตสาหกรรมการผลิต และอุตสาหกรรมก่อสร้าง
ทั้งนี้เนื่องจากความต้องการที่จะให้ได้ผลผลิตและงานก่อสร้างที่มีคุณภาพดี มีประสิ ทธิภาพสู งสุ ด ในประเทศไทย
ซึ่ งถือว่าเป็ นประเทศกําลังพัฒนา รถขุดดินเป็ นปั จจัยสําคัญที่จะเร่ งรัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ไม่ว่าจะ
เป็ นถนนหนทาง เขื่อนกักเก็บนํ้า ระบบชลประทาน อาคาร ให้แล้วเสร็ จภายในเวลาอันสั้น รถขุดดินจึงเป็ นหัวใจ
ของงานก่อสร้างในยุคปัจจุบนั เพราะนอกจากจะได้ผลงานตรงตามมาตรฐานที่กาํ หนดแล้ว การทํางานด้วยรถขุดดิน
ยังได้รับความสะดวก รวดเร็ ว ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายลงเป็ นจํานวนมาก นอกจากนี้ยงั ลดปั ญหาการทํางานลง
ได้อีกด้วย เนื่องจากการทํางานต้องอาศัยแรงงานคนเป็ นจํานวนมากย่อมต้องอาศัยกระบวนการบริ หารจัดการบุคคล
อันนําไปสู่ ปัญหาหลายประการจนอาจกลายเป็ นปั ญหาแรงงานของผูร้ ับเหมาก่อสร้าง และทําให้งานก่อสร้างต้อง
หยุดชะงักลงโดยไม่จาํ เป็ น ซึ่ งจะส่ งผลกระทบต่อแผนงาน เวลา และค่าใช้จ่าย การใช้รถขุดดิ นดําเนิ นงานแทน
แรงงานคนจึงคุม้ ค่ามากกว่า โดยเฉพาะในงานบางงานที่แรงงานคนไม่มีความเหมาะสมหรื อไม่มีความสามารถจะ
กระทําได้
การใช้รถขุด ดิ นให้มีประสิ ทธิ ภาพอย่างคุ ม้ ค่านั้น จะต้องมี การวางแผนใช้ให้รอบคอบทุกขั้นตอน
มิฉะนั้นแล้วจะไม่คมุ ้ กับการมีรถขุดดินไว้เป็ นกรรมสิ ทธิ์ การใช้รถขุดดินในงานก่อสร้างจึงเป็ นสิ่ งที่ผปู ้ ระกอบการ
ต้องคํานึ งถึงโดยต้องรู ้จกั เลือกใช้ชนิดและขนาดของรถขุดให้เหมาะสมกับลักษณะงานแต่ละอย่าง เนื่องจากรถขุด
ดิ นแต่ละคันมี ราคาค่อนข้างสู งผูร้ ับเหมาก่อสร้ างจะต้องประเมิ นผลการใช้งานด้วยความระมัดระวัง เพื่อให้การ
ลงทุ น บังเกิ ด ผลประโยชน์ม ากที่ สุด เท่ าที่ จะเป็ นไปได้ การตัด สิ น ใจลงทุ นในโครงการใด ๆ ผูร้ ั บเหมาจึ งต้อง
พิจารณาทบทวนเกี่ยวกับการซื้ อรถขุดดิน หรื อรถเพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรม มาเป็ นกรรมสิ ทธิ์อย่างละเอียดถี่ถว้ น
ว่าสมควรจะซื้ อรถขุดดินโดยเลือกจากคุณภาพของสิ นค้าที่ได้มาตรฐานและมีประสิ ทธิ ภาพ ราคามีความเหมาะสม
กับสภาพเศรษฐกิจในปั จจุบนั และเป็ นสิ นค้าที่ได้รับการยอมรั บ โดยพนักงานขายมีการให้คาํ แนะนําเกี่ยวกับการ
ดูแลรักษารถเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานในแต่ละประเภท
ดังนั้นผูว้ ิจยั ซึ่ งปฏิบตั ิงานอยู่ในบริ ษทั อิตลั ไทยอุตสาหกรรม จํากัด ภาคตะวันออก จึงมีความสนใจที่
จะศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเช่าซื้ อรถขุดดิ น บริ ษทั อิตลั ไทยอุตสาหกรรม จํากัด เพื่อให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบริ ษทั และสภาวะการแข่งขันในปั จจุบนั และผูป้ ระกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
จะใช้ปัจจัยตัวใดมาตัด สิ น ใจเช่ าซื้ อรถขุดดิ น ซึ่ งผลในการศึ กษานี้ จะเป็ นประโยชน์ต่อการนํามาปรั บปรุ งการ
ปฏิบตั ิงาน และพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้ตระหนักถึงความสําคัญของการให้บริ การลูกค้าในด้านต่าง ๆ เพื่อ
สร้างความประทับใจให้ลูกค้าและส่ งผลให้ธุรกิจของบริ ษทั ประสบความสําเร็ จมากยิง่ ขึ้น
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วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1.//เพื่ อ ศึ ก ษาองค์ป ระกอบทางการตลาดที่ ลู ก ค้า ใช้ ต ัด สิ น ใจเช่ า ซื้ อ รถขุ ด ดิ น บริ ษัท อิ ต ัล ไทย
อุตสาหกรรม จํากัด
2.//เพื่อเปรี ยบเทียบองค์ประกอบทางการตลาดที่ลูกค้าใช้ตดั สิ นใจเช่าซื้ อรถขุดดิน ของผูป้ ระกอบการ
จําแนกตามสภาพธุรกิจ
สมมติฐานของการวิจยั
องค์ประกอบทางการตลาดที่ลูกค้าใช้ตดั สิ นใจเช่ าซื้ อรถขุดดิ นของผูป้ ระกอบการ จําแนกตามสภาพ
ธุรกิจ แตกต่างกัน
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ผูป้ ระกอบการ ที่ใช้บริ การเช่าซื้ อรถขุดดินของบริ ษทั อิตลั ไทย
อุตสาหกรรม จํากัด ภาคตะวันออก จํานวน 200 ราย ข้อมูล ณ 30 ตุลาคม 2552 (ได้มาจากใบเสนอราคาของ ฝ่ าย
การตลาด บริ ษทั อิตลั ไทยอุตสาหกรรม จํากัด พ.ศ. 2552) เลือกเป็ นกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ ตารางกําหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างของ Krejcie และ Morgan (1970, p.608) ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 132 ราย
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามที่สร้างขึ้น โดยมีข้นั ตอนตามลําดับ ดังนี้
1. การศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2. การจัดทําโครงสร้ างของแบบสอบถาม ให้มีเนื้ อหาครอบคลุมวัต ถุประสงค์ของการวิจัยครั้ งนี้
แบบสอบถามมี 2 ตอน คือ
2.1 ข้อมูลของผูป้ ระกอบการ ได้แก่ รู ปแบบธุรกิจ ลักษณะธุรกิจ ขนาดธุรกิจ ทุนจดทะเบียน และ
ระยะเวลาในการประกอบธุรกิจ จํานวน 5 ข้อ
2.2 องค์ประกอบทางการตลาดที่ลูกค้าใช้ตดั สิ นใจเช่าซื้อรถขุดดิน จํานวน 4 ด้าน คือ ผลิตภัณฑ์
ราคา การจัดจําหน่ าย และการส่ งเสริ มการตลาด ลักษณะของแบบสอบถามเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า 5
ระดับ ของ ลิเคิร์ท (Likert) จํานวน 28 ข้อ
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยการขอความร่ วมมือจากกลุ่มตัวอย่าง
คือ ผูป้ ระกอบการ ที่มีอาํ นาจในการตัดสิ นใจซื้อ โดยนําแบบสอบถามไปแจกให้กลุ่มตัวอย่างตอบข้อมูลจํานวน 132
ฉบับ สุ่ มด้วยวิธีแบบสะดวก (convenient) โดยดําเนิ นการเก็บแบบสอบถามในช่ วงวันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2553
และขอรับแบบสอบถามคืนด้วยตัวเอง ได้รับแบบสอบถามคืนมาจํานวน 132 ฉบับ คิดเป็ นร้อยละ 100.00
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถาม จะนํามาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ทุกชุดและนํามาลง
รหัส ประมวลผลข้อมูล โดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test F-test
และ LSD ดังนี้
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1. วิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไป โดยใช้ความถี่และร้อยละ
2. วิเคราะห์องค์ประกอบทางการตลาดที่ลูกค้าใช้ตดั สิ นใจเช่าซื้ อรถขุดดิน ของผูป้ ระกอบการ จําแนก
ตามสภาพธุรกิจ โดยใช้ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
3. เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ย ( X ) ของคะแนนองค์ประกอบทางการตลาดที่ลูกค้าใช้ตดั สิ นใจเช่าซื้ อรถขุด
ดิน ของผูป้ ระกอบการ จําแนกตามสภาพธุรกิจ โดยใช้ t-test และ F-test
4. เปรี ยบเทียบพหุคูณ เพื่อทดสอบค่าเฉลี่ย ( X ) ของคะแนนองค์ประกอบทางการตลาดที่ลูกค้าใช้
ตัดสิ นใจเช่าซื้ อรถขุดดิน ของผูป้ ระกอบการ จําแนกตามสภาพธุรกิจ จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยวิธี
ของ Least Significant Difference (LSD)
สรุปผลการวิจยั
1. ข้ อมูลทัว่ ไปของธุรกิจของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มีรูปแบบธุ รกิจ เป็ นห้างหุ ้นส่ วนจํากัด ร้อยละ 63.64 รองลงมา บริ ษทั
จํากัด ร้อยละ 36.36 ลักษณะธุ รกิจประเภทรั บเหมาก่อสร้าง ร้อยละ 72.73 รองลงมาธุ รกิจบ่อทราย ร้อยละ 14.39
ขนาดธุ รกิ จ เป็ นธุ ร กิ จขนาดกลาง ร้ อยละ 60.61 รองลงมา ขนาดเล็ก ร้ อยละ 21.21 ทุ นจดทะเบี ยน น้อยกว่า
5,000,000 บาท ร้ อยละ 34.09 รองลงมา 5,000,000 – 10,000,000 บาท ร้ อยละ 28.79 ระยะเวลาในการประกอบ
ธุรกิจ 5 - 10 ปี ร้อยละ 30.30 รองลงมา 11 - 15 ปี ร้อยละ 29.55
2. การวิเคราะห์ องค์ ประกอบทางการตลาดทีล่ ูกค้าใช้ ตัดสินใจเช่ าซื้อรถขุดดิน ของผู้ประกอบการ
ผูป้ ระกอบการที่ ต อบแบบสอบถามมี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ องค์ป ระกอบทางการตลาดที่ ลู ก ค้าใช้
ตัดสิ นใจเช่าซื้อรถขุดดิน โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.59) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน ดังนี้
ด้ านผลิตภัณฑ์
ผูป้ ระกอบการมีความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบทางการตลาดที่ลูกค้าใช้ตดั สิ นใจเช่าซื้ อรถขุดดิน ใน
ภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.68) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ผูป้ ระกอบการ มีความคิดเห็น อยูใ่ นระดับ
มากจํานวน 5 ข้อ คือ คุณภาพของรถขุดดินได้มาตรฐานและมีประสิ ทธิ ภาพสู ง ( X = 4.14) อายุการใช้งานรถขุด
ดินยาวนาน ( X = 4.14) มีการรับประกันคุณภาพสิ นค้า ( X = 3.81) ระยะเวลาในการตรวจเช็คสภาพรถขุดดิน
( X = 3.55) และสิ นค้ามีความหลากหลายให้ลูกค้าเลือกหลายรุ่ น ( X = 3.50) และอยูใ่ นระดับปานกลาง จํานวน 2
ข้อ โดยมีค่าเฉลี่ยตามลําดับ คือ มีระบบแจ้งเหตุขดั ข้องขณะทํางาน ( X = 3.33) และตราสิ นค้าเป็ นที่รู้จกั ( X =
3.28)
ด้ านราคา
ผูป้ ระกอบการมีความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบทางการตลาดที่ลูกค้าใช้ตดั สิ นใจเช่าซื้ อรถขุดดิน ใน
ภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.42) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ผูป้ ระกอบการมีความคิดเห็น อยู่ใน
ระดับมากจํานวน 3 ข้อ โดยมีค่าเฉลี่ยตามลําดับ คือ ราคาเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปั จจุบนั ( X = 4.07) มี
การให้เครดิตในการชําระเงิน ( X = 3.86) และราคารถถูกกว่ายี่ห้ออื่น ( X = 3.61) และอยู่ในระดับปานกลาง
จํานวน 4 ข้อ โดยมีค่าเฉลี่ยตามลําดับ คือ มีส่วนลดให้กบั ลูกค้าเก่า ( X = 3.23) สามารถต่อรองราคาได้ ( X =
3.23) มีระบบผ่อนชําระสิ นค้าดอกเบี้ยตํ่า ( X = 2.98) และราคาอะไหล่ของไม่แพงจนเกินไป ( X = 2.94)
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ด้ านการจัดจําหน่ าย
ผูป้ ระกอบการมีความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบทางการตลาดที่ลูกค้าใช้ตดั สิ นใจเช่าซื้ อรถขุดดิน ใน
ภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.86) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ผูป้ ระกอบการมีความคิดเห็น อยูใ่ นระดับมาก
จํานวน 5 ข้อ โดยมีค่าเฉลี่ยตามลําดับ คือ ให้บริ การจัดส่ งสิ นค้าถึงลูกค้าโดยตรง ( X = 4.20) การให้ความสะดวก
ในการสั่งซื้ อรถขุดดิน ( X = 4.14) ความสะดวกในการตดต่อกับผูผ้ ลิต/ตัวแทนจําหน่าย ( X = 4.08) เป็ นตัวแทน
จําหน่ายรถขุดนําเข้าที่ได้รับการยอมรับ ( X = 4.03 และมีสินค้าให้ลูกค้าทันที่ไม่ตอ้ งรอนาน ( X = 4.02) และอยู่
ในระดับปานกลาง จํานวน 2 ข้อ โดยมีค่าเฉลี่ยตามลําดับ คือ มีสถานที่รองรั บ และสถานที่จอดรถให้ลูกค้าอย่าง
เพียงพอ ( X = 3.35) และทําเลที่ต้ งั ของสถานที่จดั จําหน่าย ( X = 3.25)
ด้ านการส่ งเสริมการตลาด
ผูป้ ระกอบการ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบทางการตลาดที่ลูกค้าใช้ตดั สิ นใจเช่าซื้ อรถขุดดิน ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.38) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ผูป้ ระกอบการมีความคิดเห็น อยู่ใน
ระดับมากจํานวน 3 ข้อ โดยมี ค่ าเฉลี่ ย ตามลําดับ คื อ บุ คลิกภาพและการต้อนรั บ ของพนักงานเป็ นกัน เองและ
น่าเชื่อถือ ( X = 4.23) ตัวแทนขายและพนักงานบริ การมีความรู ้ สามารถให้คาํ แนะนําได้ ( X = 4.19) มีบริ การให้
คําแนะนําในการเลือกรถให้เหมาะสมกับการใช้งาน พร้อมทั้งแนะนําการดูแลและบํารุ งรักษารถ ( X = 3.55) และ
อยู่ในระดับ ปานกลาง จํา นวน 4 ข้อ โดยมี ค่าเฉลี่ ย ตามลําดับ คื อ มี การโฆษณาประชาสัม พันธ์ ในสื่ อต่ าง ๆ ที่
แพร่ หลาย( X = 3.29) สามารถค้นหาข้อมูลสิ นค้าผ่านทางอินเทอร์ เน็ต ( X = 2.99) มีการจัดโปรโมชัน่ ต่าง ๆ เช่น
การให้ของแถม ( X = 2.83) และมีการแจกคูปองส่ วนลดสําหรับการนํารถขุดดินเข้าตรวจเช็คและซ่อมบํารุ ง ( X =
2.59)
3. การเปรี ย บเทีย บค่ าเฉลี่ย ของคะแนนองค์ ประกอบทางการตลาดที่ลูกค้ าใช้ ตัดสิ นใจเช่ าซื้ อรถขุดดิน
ของผู้ประกอบการ จําแนกตามสภาพธุรกิจ
3.1 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนองค์ประกอบทางการตลาดที่ลูกค้าใช้ตดั สิ นใจเช่าซื้อรถขุด
ดิ น ของผูป้ ระกอบการ ที่มีลกั ษณะธุ รกิ จต่ างกัน พบว่า ผูป้ ระกอบการมีความคิดเห็นเกี่ ยวกับองค์ประกอบทาง
การตลาดที่ ลูกค้าใช้ตัดสิ นใจเช่ าซื้ อรถขุดดิ นโดยรวม แตกต่ างกันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิติ ที่ร ะดับ 0.01 เมื่ อ
พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านราคา ผูป้ ระกอบการที่มีลกั ษณะธุ รกิจต่างกัน มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับองค์ประกอบทางการตลาดที่ลูกค้าใช้ตดั สิ นใจเช่าซื้อรถขุดดิน แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01
3.2 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนองค์ประกอบทางการตลาดที่ลูกค้าใช้ตดั สิ นใจเช่าซื้อรถขุด
ดิ น ของผูป้ ระกอบการ ที่ มี ขนาดธุ ร กิ จ ต่ างกัน พบว่ า ผูป้ ระกอบการมี ความคิด เห็ น เกี่ ย วกับองค์ป ระกอบทาง
การตลาดที่ลูกค้าใช้ตดั สิ นใจเช่าซื้อรถขุดดิน โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ด้าน พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านราคา ผูป้ ระกอบการที่มีขนาดธุรกิจต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบ
ทางการตลาดที่ลูกค้าใช้ตดั สิ นใจเช่าซื้อรถขุดดิน แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3.3 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนองค์ประกอบทางการตลาดที่ลูกค้าใช้ตดั สิ นใจเช่าซื้อรถขุด
ดิ น ของผูป้ ระกอบการ ที่ มีรูปแบบธุ รกิจต่างกัน พบว่า ผูป้ ระกอบการมี ความคิด เห็ นเกี่ ยวกับองค์ประกอบทาง
การตลาดที่ ลูกค้าใช้ตัดสิ นใจเช่ าซื้ อรถขุดดิ น โดยรวม แตกต่ างกัน อย่างมี นัย สําคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 เมื่ อ
พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านราคา ด้านการจัดจําหน่าย และด้านการส่ งเสริ มการตลาด ผูป้ ระกอบการที่มีรูปแบบ
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ธุ รกิ จต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบทางการตลาดที่ลูกค้าใช้ตดั สิ นใจเช่ าซื้ อรถขุดดิ น แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
3.4 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนองค์ประกอบทางการตลาดที่ลูกค้าใช้ตดั สิ นใจเช่าซื้ อรถขุด
ดิ น ของผูป้ ระกอบการ ที่มีทุนจดทะเบียนต่างกัน พบว่า ผูป้ ระกอบการมีความคิดเห็นเกี่ ยวกับองค์ประกอบทาง
การตลาดที่ ลูกค้าใช้ตัด สิ นใจเช่ าซื้ อ รถขุด ดิ น โดยรวมแตกต่ างกันอย่างมี นัย สําคัญทางสถิ ติ ที่ร ะดับ 0.01 เมื่ อ
พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านการจัดจําหน่ าย ผูป้ ระกอบการที่มีทุนจดทะเบียน
ต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบทางการตลาดที่ลูกค้าใช้ตดั สิ นใจเช่าซื้ อรถขุดดิ น แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
และด้า นการส่ ง เสริ ม การตลาด ผูป้ ระกอบการที่ มี ทุ น จดทะเบี ย นต่ า งกัน มี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ
องค์ประกอบทางการตลาดที่ลูกค้าใช้ตดั สิ นใจเช่าซื้อรถขุดดิน แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3.5 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนองค์ประกอบทางการตลาดที่ลูกค้าใช้ตดั สิ นใจเช่าซื้ อรถขุด
ดิ น ของผูป้ ระกอบการ ที่มีระยะเวลาในการประกอบธุ รกิจต่างกัน พบว่า ผูป้ ระกอบการมี ความคิดเห็ นเกี่ ยวกับ
องค์ประกอบทางการตลาดที่ลูกค้าใช้ตดั สิ นใจเช่ าซื้ อรถขุดดิ น โดยรวม แตกต่ างกันอย่างมี นยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ผูป้ ระกอบการที่มีระยะเวลา
ในการประกอบธุรกิจต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบทางการตลาดที่ลูกค้าใช้ตดั สิ นใจเช่าซื้ อรถขุด
ดิน แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
และด้า นราคา ผูป้ ระกอบการที่ มี ร ะยะเวลาในการประกอบธุ ร กิ จ ต่ า งกัน มี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ
องค์ประกอบทางการตลาดที่ลูกค้าใช้ตดั สิ นใจเช่าซื้อรถขุดดิน แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
อภิปรายผล
การวิ จัย เรื่ อง องค์ป ระกอบทางการตลาดที่ ลู ก ค้า ใช้ต ัด สิ น ใจเช่ า ซื้ อ รถขุ ด ดิ น บริ ษัท อิ ตัล ไทย
อุตสาหกรรม จํากัด ของผูป้ ระกอบการ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจําหน่าย และด้านการส่ งเสริ มการตลาด
มีประเด็นสําคัญที่นาํ มาอภิปราย ดังนี้
1. จากการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบทางการตลาดที่ลูกค้าใช้ตดั สิ นใจเช่าซื้ อรถขุดดิน
บริ ษทั อิตลั ไทยอุตสาหกรรม จํากัด ของผูป้ ระกอบการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่ งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ
พิพฒั น์ เศรษฐปิ ยานนท์ (2546: บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีความสําคัญต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อรถบรรทุก
ขนาดกลางของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดอุบลราชธานี ผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ ริ โภคมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยโดรวม
และเป็ นรายด้านทั้ง 5 ด้า นมี ความสํา คัญต่ อการตัด สิ น ใจเลื อกซื้ อ รถบรรทุ กขนาดกลางอยู่ในระดับ มาก และ
สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ มิตร ชูนิ่ม (2549: บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
เครื่ องจักรแปรรู ปอาหาร ผลการวิจยั พบว่า ความคิดเห็นต่อปั จจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อเครื่ องจักร
แปรรู ปอาหารของผูป้ ระกอบการ โดยภาพรวมเห็นว่า ปั จจัยทางการตลาดมีผลต่อการตัดสิ นใจอยูใ่ นระดับมาก เมื่อ
พิ จ ารณาเป็ นรายด้า น พบว่า องค์ป ระกอบทางการตลาดที่ ลู กค้า ใช้ต ัด สิ น ใจเช่ า ซื้ อ รถขุด ดิ น บริ ษ ทั อิ ตัล ไทย
อุตสาหกรรม จํากัด ภาคตะวันออก ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านการส่ งเสริ มการตลาด อยูใ่ นระดับมาก ด้านราคา และ
ด้า นการจัด จํา หน่ า ย อยู่ใ นระดับ ปานกลาง ซึ่ งสอดคล้องกับ ผลการวิ จัย ของ พิ พฒ
ั น์ เศรษฐปิ ยานนท์ (2546:
บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีความสําคัญต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อรถบรรทุกขนาดกลางของผูบ้ ริ โภคในจังหวัด
อุบลราชธานี ผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อรถบรรทุกขนาดกลาง อยูใ่ นระดับ
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มาก โดยเรี ยงลําดับตามค่าเฉลี่ยจากมาไปน้อยได้ดงั นี้ ด้านราคา ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้าน
ช่องทางการจัดจําหน่ าย และด้านอื่น ๆ และสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ มิตร ชูนิ่ม (2549: บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่ อง
ปั จจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องจักรแปรรู ปอาหาร ผลการวิจยั พบว่า ความคิดเห็นต่อปั จจัยทาง
การตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องจักรแปรรู ปอาหารของผูป้ ระกอบการ ผลการวิจยั พบว่า ผูป้ ระกอบการมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจในรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีผลต่อการตัดสิ นใจอยูใ่ น
ระดับมากเช่นกัน
2. จากการเปรี ยบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบทางการตลาดที่ลูกค้า
ใช้ตดั สิ นใจเช่ าซื้ อรถขุดดิน ของผูป้ ระกอบการ จําแนกตามสภาพธุ รกิจ ที่มีระดับนัยสําคัญทางสถิตที่ระดับ 0.01
และ 0.05 พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบทางการตลาดที่ลูกค้าใช้ตดั สิ นใจเช่าซื้ อรถขุดดิน เมื่อจําแนกตาม
รู ปแบบธุ รกิจ ลักษณะธุ รกิจ ทุนจดทะเบียน และระยะเวลาในการประกอบธุ รกิ จ ที่แตกต่างกันมีความคิดเห็น
แตกต่างกัน นอกนั้นไม่แตกต่างกัน ซึ่ งมีค่าสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ มิตร ชู นิ่ม (2549: บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่ อง
ปั จจัยทางการตลาดที่ มีผลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องจักรแปรรู ปอาหาร ผลการวิจัยพบว่า ผูป้ ระกอบการที่ มีวุฒิ
การศึกษา ประสบการณ์ในการประกอบกิจ การ ประเภทกิ จการ ที่ แตกต่างกัน มี ส่วนทําให้ความคิด เห็นต่ อการ
ตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องจักรแปรรู ปอาหาร ทุกปั จจัยซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ และสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ
พิพฒั น์ เศรษฐปิ ยานนท์ (2546: บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีความสําคัญต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อรถบรรทุก
ขนาดกลางของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่ งจําแนกตามปั จจัยทางการตลาด 4 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ซึ่ ง
ลูกค้าให้ความสําคัญในด้านคุณภาพของรถขุดดินที่มีมาตรฐานและมีประสิ ทธิ ภาพ มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน มีการ
รับประกันสิ นค้าเป็ นที่น่าพอใจแก่ลูกค้า ด้านราคา ลูกค้าให้ความสําคัญในเรื่ องของราคาขุดดินถูก มีความเหมาะสม
และยังมีการให้เครดิตในการชําระเงิน ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ลูกค้าให้ความสําคัญในเรื่ อง การจัดส่ งสิ นค้าของ
ตัวแทน ซึ่งเป็ นการให้ความสะดวกให้กบั ลูกค้า โดยที่ลูกค้าไม่ตอ้ งรอนาน และ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ลูกค้าให้
ความสําคัญในเรื่ องของพนักงานหรื อตัวแทนขาย ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ความสามารถ สามารถแนะนํา พร้อมทั้งการ
ดูแลรักษารถ ซึ่ งมีความสําคัญต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อรถ แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดย
ข้อมู ลที่ ได้จ ากการศึ กษาสามารถนํามาเป็ นข้อมู ลสําหรั บ ผูป้ ระกอบการจําหน่ า ยรถขุด ดิ น โดยสามารถศึ กษา
โครงสร้ า งทางการตลาด และนํา ไปพัฒ นากลยุท ธ์ ท างการตลาด เพื่ อ สามารถตอบสนองความต้อ งการของ
ผูป้ ระกอบการ
ข้ อเสนอแนะ
จากผลการวิจยั เรื่ อง องค์ประกอบทางการตลาดที่ลูกค้าใช้ตดั สิ นใจเช่ าซื้ อรถขุดดิน บริ ษทั อิตลั ไทย
อุตสาหกรรม จํากัด ผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะ ดังนี้
1. องค์ป ระกอบทางการตลาดที่ ลู ก ค้า ใช้ ต ัด สิ น ใจเช่ า ซื้ อ รถขุด ดิ น ของผู ้ป ระกอบการ ควรมี
องค์ประกอบครบทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจําหน่าย และด้านการส่ งเสริ มการตลาด
2. ด้านผลิตภัณฑ์ ควรรักษาระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้คงอยู่ โดยการสร้างตราของสิ นค้าให้เป็ นที่
รู ้จกั มากยิ่งขึ้น และผลิตภัณฑ์ควรมีการนําเทคโนโลยีใหม่เข้ามาใช้ และมีระบบการแจ้งเหตุขดั ข้องของรถขณะใช้
งาน ควรมีการพัฒนาเครื่ องยนต์มีกาํ ลังแรงม้าที่สูง บํารุ งรักษาง่าย
3. ด้านราคา ควรมีการปรับปรุ งในด้านการให้ส่วนลดแก่ลูกค้าเก่า ให้เครดิตในการผ่อนสิ นค้าด้วยอัตรา
ดอกเบี้ยที่ต่าํ ราคาของอะไหล่ไม่แพงจนเกินไป ลูกค้าสามารถต่อรองราคาได้
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4. ด้านการจัดจําหน่าย ควรรักษาระดับคุณภาพด้านการจัดจําหน่ายให้ดียงิ่ ขึ้น และทําเลที่ต้ งั ของร้านค้า
ควรมีความสะดวกมากกว่านี้ และมีสถานที่รองรับ และที่จอดรถให้ลูกค้าอย่างเพียงพอ
5. ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ควรมี ก ารพัฒ นาการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้า ในสื่ อต่ าง ๆ ให้
แพร่ หลาย เช่น การโฆษณาทางโทรทัศน์ วิทยุ หนังสื อพิมพ์ อินเตอร์เน็ต หรื อสื่ ออื่น ๆ เพื่อให้ลูกค้าสามารถค้นหา
ข้อมูลได้ง่าย และควรมีการจัดโปรโมชัน่ ต่าง ๆ โดยการให้ของแถม การให้ส่วนลด การให้คูปองสําหรับตรวจเช็ค
รถฟรี ตามระยะ
6. ควรมีการสร้างความแตกต่างระหว่างคู่แข่งไม่ว่าจะเป็ นภาพลักษณ์ ควรมีการพัฒนารู ปแบบการ
ให้บริ การทางการเงิน การเช่าซื้ อ หรื อบริ การต่าง ๆ ของทางบริ ษทั รวมถึงการตลาดที่บริ หารความสัมพันธ์ระหว่าง
ผูใ้ ห้เช่าซื้อและผูเ้ ช่าซื้อ
7. ควรเพิ่มการส่ งเสริ มการขายให้แก่ลูกค้ากลุ่มธุ รกิจขนาดใหญ่ เช่น การแจกของแถม การบริ การหลัง
การขาย เป็ นต้น เพื่อสร้างความประทับใจ
8. ควรกําหนดราคาขายหลายระดับให้เลือก โดยพิจารณาจากความสัมพันธ์กบั การส่ งเสริ มการขายที่
มอบเพิ่มให้ลูกค้า เพือ่ เสนอลูกค้ากลุ่มธุรกิจขนาดกลาง เนื่องจากมีกาํ ลังซื้อน้อยกว่าลูกค้ากลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่
ข้ อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรศึกษาถึงโครงสร้างทางการตลาดการใช้รถขุดดินในประเทศไทย และปั จจัยที่มีผลต่อการใช้รถ
ขุดดิน เพือ่ เป็ นข้อมูลพื้นฐานในการศึกษาความต้องการซื้อของผูป้ ระกอบการ
2. ควรศึกษาปั จจัยที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อรถขุดดิ นของผูป้ ระกอบการ ในกรุ งเทพมหานคร
เพื่อนําผลที่ได้ไปใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด สามารถตอบสนองความต้องการของผูป้ ระกอบการ และ
นําไปพัฒนากลยุทธ์เพือ่ สร้างความได้เปรี ยบในการแข่งขัน
3. ควรศึกษาส่ วนประสมการส่ งเสริ มการตลาดของบริ ษทั เช่าซื้ อที่มีอิทธิ พลต่อลูกค้าในการตัดสิ นใจ
เช่ าซื้ อรถขุดดิ น เพื่ อให้ไ ด้ขอ้ มู ลเกี่ ย วกับความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะของธุ รกิ จกับส่ วนประสมการส่ งเสริ ม
การตลาด
4. ควรศึกษาปั จจัยที่มีผลกระทบต่อความต้องการสิ นเชื่ อเพื่อการเช่ าซื้ อรถขุดตักของผูป้ ระกอบการ
เพือ่ ศึกษาถึงปั ญหาและความต้องการของผูป้ ระกอบการในด้านสิ นเชื่อเพื่อใช้ประกอบการตัดสิ นใจเช่าซื้อรถขุดดิน
5. ควรศึกษาปั จจัยทางการสื่ อสารที่ส่งผลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อรถขุดดิ น เพื่อทราบถึ งปั จจัยทางการ
สื่ อสาร การเปิ ดรับข่าวสาร ที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อรถขุดดินของผูป้ ระกอบการ
6. ควรศึกษาปั จจัยด้านอื่น ๆ เกี่ยวกับภาวะทางเศรษฐกิจ ซึ่ งมีผลต่อการตัดสิ นใจเช่าซื้ อรถขุดดิ นของ
ผูป้ ระกอบการ และควรมี ก ารศึ ก ษาถึ ง ความแตกต่ า งของบริ ษ ทั คู่แ ข่ ง เพื่อ นําข้อ มู ล มาปรั บ ใช้ใ ห้ท ัน ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
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บทคัดย่อ
ในการวิจยั ครั้ งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาสาเหตุก ารเกิด อุบตั ิเ หตุจากการปฏิบ ตั ิง านในโรงงาน
บริ ษทั วีนิไทย จํากัด (มหาชน) และเพื่อเปรี ยบเทียบสาเหตุการเกิดอุบตั ิเหตุจากการปฏิบตั ิงานในโรงงานของ
พนัก งาน จําแนกตามสถานภาพส่ วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างจํานวน 181 คน เครื่ องมื อที่ใช้ในการวิจัยเป็ น
แบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการ
วิเคราะห์ความแปรปรวน
ผลการวิจยั พบว่า พนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการเกิดอุบตั ิเหตุจากการปฏิบตั ิงานในโรงงาน ใน
ภาพรวม คะแนนเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า คะแนนเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก จํานวน 1
ด้าน คือ อุบตั ิเหตุที่เกิดจากการวางผังโรงงาน อาคารและการจัดระเบียบภายในโรงงาน ผลการเปรี ยบเทียบสาเหตุ
การเกิดอุบตั ิจากการปฏิบตั ิงานในโรงงานของพนักงาน จําแนกตามสถานภาพส่ วนบุคคล พบว่า สาเหตุ การเกิด
อุบตั ิจากการปฏิบตั ิงานในโรงงานของพนักงานที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหน่งงาน และจํานวนชัว่ โมงใน
การทํางาน/วันต่างกัน มีความคิดเห็น ในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณา
เป็ นรายด้าน พบว่า สาเหตุของการเกิดอุบตั ิเหตุขณะการปฏิบตั ิงาน อุบตั ิ เหตุที่เกิ ดจากการจัดการด้านความ
ปลอดภัย อุบตั ิเหตุที่เกิดจากการชํารุ ดของเครื่ องจักร เครื่ องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ และอุบตั ิเหตุที่เกิดจากการวางผัง
โรงงานอาคารและการจัดระเบียบภายในโรงงาน พนักงานที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหน่งงาน และจํานวน
ชัว่ โมงในการทํางาน/วันต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
Abstract
The purposes of this research were to study the causes of accident happened in operation within
factory of Vinythai Co.,Ltd and to compare the causes in opinions of workers classified by personal status. The
sample included 181 workers. Questionnaires were used as a research tool. Data were analyzed by frequency,
percentage, mean, standard deviation, t-test, and analysis of variance.
The research findings revealed that the mean score of overall opinion given by workers toward the
causes of accident was at high level. Analyzed in term of individual cause, the mean score of a aspect was at
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high level which was accident by plant layout and organization within the plant. The comparison of causes of
accident in opinions of workers classified by personal status showed that workers in different gender, age,
educational level, position, and working hours per day had difference in overall opinions, calculated at 0.01
statistically significant level. Comparing in term of individual cause, workers in different gender, age,
educational level, position, and working hours per day had different opinions on safety, mechanical
malfunction, plant layout and organization within the plant, calculated at 0.01 level.
ความนํา
ปั จจุ บนั ประเทศไทยมี อุตสาหกรรมอยู่หลายประเภท ที่ สามารถผลิตสิ นค้าต่ างๆ ออกสู่ ตลาดโลก
สภาพของอุตสาหกรรมที่ตอ้ งมีการแข่งขันต่อสู ้กนั ในท้องตลาด ทั้งในด้านของราคา และคุณภาพของสิ นค้านั้น
ทําให้ผผู ้ ลิตจําเป็ นที่จะต้องใช้เครื่ องช่วยในการผลิตให้ทนั กับความต้องการของลูกค้า และสะดวกรวดเร็ ว จึงมี
การนํา เครื่ อ งจัก รต่ า ง ๆ ที่ ทัน สมัย เข้า มาใช้ใ นระบบการผลิ ต ซึ่ งก่ อ ให้เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงอย่ า งมากกับ
อุตสาหกรรมไทย ด้วยการนําระบบเครื่ องจักรมาใช้ ซึ่ งมีความสลับซับซ้อนในการจัดการต่าง ๆ ภายใน และด้วย
สภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงไป โรงงานต่าง ๆ ก็ตอ้ งทําการปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ด้วยการ
ผลิตที่ทนั สมัยและก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ วนี้ นอกจากจะทําให้เศรษฐกิจขยายตัวและยกระดับความเป็ นอยูข่ องคน
ไทยให้มีชีวิตที่ดีข้ ึน เนื่องจากมีการจ้างงานที่เพิ่มสู งขึ้น แต่ในอีกมุมหนึ่งก็ตอ้ งยอมรับกับผลกระทบที่เกิดขึ้นด้วย
จากการบาดเจ็บล้มตายของคนงานและความเสี ยหายที่เกิดกับทรัพย์สิน อันเนื่องมาจากการเกิดอุบตั ิเหตุ อันตราย
ในโรงงานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หากผูบ้ ริ หารไม่มีมาตรการในการป้ องกันอุบตั ิเหตุที่ดีพอ ย่อมส่ งผลกระทบต่อ
ต้นทุนการผลิตของโรงงาน ทั้งทางด้านทรัพย์สินและทางด้านคนงาน ที่จะต้องหยุดงาน มีค่ารักษาพยาบาล ค่าทํา
ขวัญ หรื อเงินทดแทน ด้วยเหตุผลหลายประการจากการเกิดอุบตั ิเหตุ
ในระบบการผลิ ต ใด ๆ ก็ ต าม จะต้อ งมี อ งค์ป ระกอบพื้ น ฐาน 3 ประการ ได้แ ก่ สิ่ ง ที่ ป้ อ นเข้า
กระบวนการผลิต และสิ่ งที่ได้ ความหมายของการป้ อนเข้าเป็ นการป้ อน 4M ได้แก่ Man คือคนทํางาน Machine
คือเครื่ องจักร Materials คือวัสดุ และ Management คือการจัดการ คงปฏิเสธไม่ได้ว่า วัตถุดิบทุกตัวมีความสําคัญ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ คนทํางานหรื อมนุษย์เป็ นทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุด คําว่ากระบวนการผลิตนั้น หมายถึงขั้นตอน
หรื อวิธีการในการผลิต ส่ วนสิ่ งที่ได้น้ นั มีความหมายรวมถึงผลิตภัณฑ์ ซึ่ งได้แก่ สิ นค้าและบริ การ ของเสี ย และ
ความสู ญเสี ย เนื่องจากการเกิดอุบตั ิเหตุไม่วา่ จะเป็ นความเสี ยหายทางตรงหรื อทางอ้อมก็ตาม
ความสูญเสี ยที่เกิดขึ้นที่เรี ยกว่า ของเสี ยและความสู ญเสี ย เนื่องจากการเกิดอุบตั ิเหตุและการเจ็บป่ วย
จากการประกอบอาชี พ ของคนงานเป็ นสิ่ ง ที่ไ ม่พึง ปรารถนาในระบบการผลิต เพราะทําให้ผลผลิ ตตกตํ่าลง
ดังนั้นจึงต้องมีมาตรการการลดความสู ญเสี ยต่างๆ ที่เกิดขึ้น (กิตติ อินทรานนท์, 2538, หน้า 19)
ดัง นั้น การออกแบบการทํา งานระหว่ า งคนกับ เครื่ องจัก รอุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ใ นการทํา งานภายใต้
สิ่ งแวดล้อมใด ๆ นั้น ให้มีสภาพที่เอื้ออํานวยต่อการทํางานมากที่สุด และเมื่อมีการพิจารณาถึ ง มาตรการการลด
ความสู ญ เสี ย ต่ า ง ๆ เช่ น การควบคุ ม ความปลอดภัย สามารถแบ่ ง ได้เ ป็ น 3 ขั้นตอน ได้แก่ การควบคุม ที่
แหล่ง กํา เนิ ด การควบคุม ที่ต วั กลาง และการควบคุม ที่เ ป้ า หมายหรื อมนุ ษ ย์ การควบคุ ม ดัง กล่ า วควรจะ
เป็ นไปตามขั้น ตอน คื อ สิ ่ ง แรกที่ จ ะทํา การปรั บปรุ งหรื อแก้ไขเพื่อให้มีสภาพที่ เ หมาะสมกับการทํางาน
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แหล่งกําเนิดซึ่ งอาจหมายถึง เครื่ องจักรอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดอุบตั ิเหตุในการทํางานหรื อสภาพแวดล้อมที่ไม่
เหมาะสมกับการทํางาน เช่น ในเรื่ องของเสี ยงรบกวนอุตสาหกรรม เป็ นที่ทราบกันดีอยูแ่ ล้วว่า เสี ยงที่ดงั เกินไป
ก่ อให้เกิ ดการสู ญเสี ยการได้ยิ น มี ผลกระทบต่ อร่ างกายโดยทั่วไป เช่ น ความดันโลหิ ตสู ง โรคกระเพาะ รวมถึ ง
ความเครี ยดที่เกิดขึ้นด้วย สิ่ งเหล่านี้เป็ นส่ วนหนึ่งที่ทาํ ให้ร่างกายเกิดความล้า ซึ่ งถ้าร่ างกายไม่ได้รับการพักผ่อนที่
เพียงพอ ความล้าดังกล่าวจะถูกสะสมมากขึ้น และทําให้เกิดอุบตั ิเหตุได้ง่ายขึ้น
เป็ นที่ ทราบกันดี ว่า มนุ ษย์น้ นั มี ลกั ษณะและความสามารถอันจํากัด การเปลี่ ยนแปลงมนุ ษย์หรื อ
คนงานเพื่อให้เหมาะสมกับงานหรื อเครื่ องจักร เป็ นสิ่ งที่กระทําได้ยากมากหรื อไม่ได้เลย เช่น ในเรื่ องของสัดส่ วน
ร่ า งกายนั้น ไม่ สามารถเปลี่ ย นแปลงสั ด ส่ ว นร่ า งกายได้ต ามต้อ งการ แต่สิ่ ง ที ่ง ่า ยกว่า จะเป็ นการออกแบบ
เครื่ องจัก รให้มีข นาดที่บุค คลได้ใ ช้ง านได้อ ย่า งสะดวก อย่า งมีสวัสดิ ภาพ อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ และมี ความ
ปลอดภัย การจัดการความปลอดภัยในอุตสาหกรรมไม่ใช่เรื่ องใหม่ ได้มีการศึกษาเรื่ องของความปลอดภัยมานาน
แล้วทั้งในประเทศและต่างประเทศ คนงานหรื อแรงงาน ถือเป็ นทรัพยากรบุคคลที่สําคัญที่องค์กรต่าง ๆ จะต้อง
ธํารงรั กษาไว้ ทําอย่างไรที่ จะให้เขารั กที่ จะอยู่กับองค์กรต่ อไป และทําอย่างไรที่ จะให้ทาํ งานแล้วปลอดภัยมี
สวัสดิการที่ดี
บริ ษ ทั วี นิไ ทย จํา กัด (มหาชน) จํากัด เป็ นบริ ษทั หนึ่ งที่ เล็ง เห็ นความสําคัญ และให้ค วามสนใจ
ในเรื่ อ งของความปลอดภัย อัน จะเกิ ด ขึ้ น กับ พนัก งาน ซึ่ งบริ ษ ทั ในการดําเนินการผลิตพีวีซี วีซีเอ็ม คลอรี น
และผลิตภัณฑ์พลอยได้อื่น เช่น โซดาไฟ เป็ นต้น ใช้เครื่ องจักรทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กตามแต่ประเภทของ
การทํางาน เมื่อมีการนําเครื่ องจักรที่ทนั สมัยมาใช้ ความสลับซ้อนจึงมีมากตามไปด้วย ถ้าหากพนักงานไม่ได้รับ
ความรู ้ ไม่ได้ผ่านการฝึ กอบรม ให้รู้จกั หน้าที่และการปฏิบตั ิต่อเครื่ องจักรและอุปกรณ์น้ นั ๆ อย่างถูกต้องและรัดกุม อาจ
เป็ นสาเหตุหนึ่งของการเกิดอุบตั ิเหตุได้ ด้วยเหตุน้ ีผวู ้ ิจยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษารู ปแบบการจัดการเพื่อป้ องกัน
อุบตั ิเหตุจากการปฏิบตั ิงานของพนักงานบริ ษทั วีนิไทย จํากัด (มหาชน) จํากัด เพื่อหาวิธีที่จะป้ องกันอุบตั ิเหตุ
และลดอุบตั ิเหตุในการทํางาน อันจะส่ งผลให้การทํางานมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลยิง่ ขึ้น
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื ่อ ศึก ษาสาเหตุก ารเกิด อุบ ตั ิเ หตุจ ากการปฏิบ ตั ิง านในโรงงาน บริ ษ ทั วีนิ ไ ทย จํา กัด
(มหาชน)
2. เพื่อ เปรี ยบเทีย บสาเหตุก ารเกิด อุบ ตั ิเ หตุจ ากการปฏิบตั ิง านในโรงงานของพนักงาน จําแนก
ตามสถานภาพส่วนบุคคล
สมมุติฐานของการวิจยั
สาเหตุการเกิด อุบ ตั ิเหตุจ ากการปฏิบตั ิงานในโรงงานของพนักงาน จําแนกตามสถานภาพส่ วน
บุคคลแตกต่างกัน
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ขอบเขตของการวิจยั
1. ขอบเขตด้ านประชากร
ประชากรที ่ใ ช้ใ นการวิจ ยั ครั้ ง นี้ ได้แ ก่ พนัก งานในระดับ ต่า ง ๆ ของบริ ษ ทั วีนิ ไ ทย จํา กัด
(มหาชน) จํานวน 340 คน ปี พ.ศ. 2553 (ที่มา : ฝ่ ายบริ หารงานบุคคล, 2553) เลือกเป็ นกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 181
คน ขนาดของกลุ่มตัวอย่างได้จากการกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie and Morgan (1970, p.608)
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ แบบสอบถามที่สร้างขึ้นโดยมีข้นั ตอนตามลําดับ ดังนี้
1. การศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2. จัด ทํา โครงสร้ า งของแบบสอบถามให้มี เ นื้ อ หาครอบคลุ ม วัต ถุ ป ระสงค์ข องการวิ จัย ครั้ งนี้
แบบสอบถามสาเหตุการเกิดอุบตั ิเหตุ ถามความคิดเห็นของพนักงานว่าสาเหตุแต่ละสาเหตุทาํ ให้เกิดอุบตั ิเหตุใน
โรงงานมากน้อยเพียงใด แบ่งเป็ น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหน่ ง
งาน และจํานวนชัว่ โมงในการทํางาน/วัน จํานวน 5 ข้อ
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของพนักงานเกี่ยวกับสาเหตุการเกิดอุบตั ิเหตุจากการปฏิบตั ิงานแบ่งออกเป็ น
4 ด้าน ลักษณะของแบบสอบถามเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ ของลิเคิร์ท (Likert) จํานวน 24 ข้อ
ได้แก่
1. สาเหตุของการเกิดอุบตั ิเหตุขณะปฏิบตั ิงาน จํานวน 7 ข้อ
2. อุบตั ิเหตุที่เกิดจากการจัดการด้านความปลอดภัย จํานวน 7 ข้อ
3. อุบตั ิเหตุที่เกิดจากการชํารุ ดของเครื่ องจักร เครื่ องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ จํานวน 5 ข้อ
4. อุบตั ิเหตุที่เกิดจากการวางผังโรงงาน อาคาร และการจัดระเบียบภายในโรงงาน จํานวน 5 ข้อ
3. นําแบบสอบถามที่ได้สร้างขึ้นให้อาจารย์ที่ปรึ กษาการค้นคว้าอิสระของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ได้ตรวจสอบความสอดคล้องของเนื้อหา กับวัตถุประสงค์ของการวิจยั เป็ นการศึกษาความเที่ยงตรง (validity) ของ
แบบสอบถามแล้ว นํา มาปรับ ปรุ ง แก้ไ ขเพื ่อ ให้ค าํ ถามชัด เจน สามารถสื ่ อ ความหมายได้ตรงประเด็ น และ
เหมาะสมยิง่ ขึ้น
4. นําแบบสอบถามไปทดลองใช้ กับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั จํานวน 30 คน แล้ว
นํา ข้อ มู ล ดัง กล่ า วมาหาค่ าความเชื่ อมั่น (reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้สู ต รสัม ประสิ ท ธิ์ แอลฟา
ของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามเท่ากับ 0.8554
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจัยดําเนิ นการเก็บข้อมู ลโดยนําแบบสอบถามไปแจก พนักงาน ผูบ้ ริ หารและเจ้าหน้าที่ ความ
ปลอดภัย จํานวน 181 คน ได้กรอกข้อมูล แล้วขอรับคืนด้วยตนเอง ได้รับแบบสอบถามคืนมา 181 ฉบับ คิดเป็ น
ร้อยละ 100.00
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การวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถาม จะนํามาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ทุกชุด และนํามาลง
รหัสประมวลผลข้อมูล โดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป หาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ
F-test ดังนี้
1. วิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ใช้ความถี่และค่าร้อยละ
2. การวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบตั ิเหตุจากการปฏิบตั ิงานของพนักงาน จําแนกตามสถานภาพส่ วน
บุคคล ใช้การหาค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
3. เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ย ( X ) ของคะแนนสาเหตุการเกิดอุบตั ิ เหตุจากการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
จําแนกตามสถานภาพส่ วนบุคค โดยใช้ t-test และ F-test
4. เปรี ย บเที ย บพหุ คู ณ เพื่อ ทดสอบค่ า เฉลี่ ย ( X ) ของคะแนนสาเหตุ ก ารเกิ ด อุ บ ตั ิ เ หตุ จ ากการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงาน จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยวิธีของ Least Significant Difference (LSD)
สรุปผลการวิจยั
1. ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย ร้อยละ 82.87 อายุ 41-50 ปี ร้อยละ 43.65 รองลงมา 31-40
ปี ร้อยละ 36.46 การศึกษาสู งกว่าปริ ญญาตรี ร้อยละ 51.93 รองลงมา ปริ ญญาตรี ร้อยละ 36.01 ตําแหน่งพนักงาน
แผนกขนส่ งสิ นค้า ร้อยละ 43.10 รองลงมา พนักงานแผนกความปลอดภัยและสิ่ งแวดล้อม ร้อยละ 23.20 ชัว่ โมง
ในการทํางาน/วัน 12 ชัว่ โมง ร้อยละ 58.01 รองลงมา 15 ชัว่ โมง ร้อยละ 37.57
2. วิเคราะห์ สาเหตุการเกิด อุบัติเหตุ จ ากการปฏิบัติง านของพนักงาน จําแนกตามสถานภาพส่ วน
บุคคล
พนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสาเหตุการเกิดอุบตั ิเหตุจากการปฏิบตั ิงานในโรงงาน ในภาพรวม
อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.51) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน ดังนี้
สาเหตุข องการเกิดอุบัติเหตุข ณะการปฏิบัติงาน พนักงานมีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดับ
ปานกลาง ( X = 3.41) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.81-4.39) จํานวน 3 รายการ คือ
1. พนักงานไม่มีความตั้งใจในการทํางาน
2. พนักงานทํางานเกินเวลา
3. พนักงานขาดความระมัดระวัง
ซึ่ งมีค่าสอดคล้องกับพนักงานที่มีอายุ 41-50 ปี การศึกษาปริ ญญาตรี ตําแหน่ งพนักงานแผนก
ขนส่ งสิ นค้า
อุบัติเหตุที่เกิดจากการจัดการด้ านความปลอดภัย พนักงานมีความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่ นระดับ
ปานกลาง ( X = 3.32) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.51-3.73) จํานวน 4 รายการ คือ
1. ไม่มีการจัดนิทรรศการด้านความปลอดภัยให้แก่พนักงาน
2. ไม่มีการฝึ กอบรมด้านความปลอดภัยในขณะปฏิบตั ิงานให้แก่พนักงาน
3. เอกสารด้านความปลอดภัยสําหรับพนักงานมีนอ้ ย
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4. ไม่มีการเผยแพร่ ขา่ วสารด้านความปลอดภัยให้แก่พนักงาน
ซึ่ งมีค่าสอดคล้องกับเพศชาย อายุ 31-40 ปี การศึกษาปริ ญญาตรี จํานวนชัว่ โมงในการทํางาน 12
ชัว่ โมง
อุบัติเหตุที่เกิด จากการชํ ารุ ด ของเครื่ องจักร เครื่ องมื อ อุปกรณ์ ต่ าง ๆ พนักงานมี ความคิดเห็ น
โดยรวม อยูใ่ นระดับปานกลาง ( X = 3.45) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.54-3.60)
จํานวน 2 รายการ คือ
1. พนักงานไม่มีการแจ้งซ่อมเครื่ องจักร เครื่ องมือ
2. ไม่มีการตรวจเช็คเครื่ องจักร เครื่ องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ก่อนทํางาน
อุบัติเหตุที่เกิดจากการวางผังโรงงาน อาคาร และการจัดระเบียบภายในโรงงาน พนักงานมีความ
คิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.88) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.69-4.11)
ทุกรายการ คือ
1. เส้นทางหนีไฟอยูใ่ นสถานที่ไม่สะดวก
2. ไม่มีพ้นื ที่วา่ งสําหรับพนักงานเพือ่ จอดรถ
3. การจัดวางวัสดุอุปกรณ์ไม่เป็ นระเบียบ
4. พนักงานจัดวางเครื่ องมือต่าง ๆ ไม่เป็ นระเบียบ
5. การเก็บวัสดุเหลือใช้ ของเสี ย เศษขยะ ไม่เป็ นระเบียบ
ซึ่งมีคา่ สอดคล้องกับเพศชาย
3. การเปรี ย บเทีย บค่ าเฉลี่ย ของคะแนนสาเหตุ การเกิด อุบัติเหตุ จ ากการปฏิบัติง านของพนักงาน
จําแนกตามสถานภาพส่ วนบุคคล
ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนสาเหตุการเกิดอุบตั ิเหตุจากการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
จําแนกตามสถานภาพส่ วนบุคคล พบว่า สาเหตุการเกิดอุบตั ิ เหตุจากการปฏิบตั ิงานของพนักงานที่มีอายุ ระดับ
การศึกษา ตําแหน่งงาน และจํานวนชัว่ โมงในการทํางาน ต่างกัน ในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน ดังนี้
สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุขณะการปฏิบัติงาน
พนักงานเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 6 รายการ คือ
1. พนักงานพักผ่อนไม่เพียงพอ
2. พนักงานมีความรู ้ในการใช้อุปกรณ์และเครื่ องมือต่าง ๆ น้อย
3. พนักงานขาดความระมัดระวัง
4. ระบบถ่ายเทอากาศไม่ดี
5. พนักงานไม่มีความตั้งใจในการทํางาน
6. พนักงานทํางานเกินเวลา
และแตกต่ างกันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ แสงสว่างไม่
เพียงพอ
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พนักงานที่มีอายุต่างกัน มี ความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกรายการ คือ
1. พนักงานพักผ่อนไม่เพียงพอ
2. พนักงานมีความรู ้ในการใช้อุปกรณ์และเครื่ องมือต่าง ๆ น้อย
3. พนักงานขาดความระมัดระวัง
4. แสงสว่างไม่เพียงพอ
5. ระบบถ่ายเทอากาศไม่ดี
6. พนักงานไม่มีความตั้งใจในการทํางาน
7. พนักงานทํางานเกินเวลา
พนักงานที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มี ความคิดเห็น โดยรวม แตกต่ างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกรายการ คือ
1. พนักงานพักผ่อนไม่เพียงพอ
2. พนักงานมีความรู ้ในการใช้อุปกรณ์และเครื่ องมือต่าง ๆ น้อย
3. พนักงานขาดความระมัดระวัง
4. แสงสว่างไม่เพียงพอ
5. ระบบถ่ายเทอากาศไม่ดี
6. พนักงานไม่มีความตั้งใจในการทํางาน
7. พนักงานทํางานเกินเวลา
พนักงานที่มีตาํ แหน่งงานต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกรายการ คือ
1. พนักงานพักผ่อนไม่เพียงพอ
2. พนักงานมีความรู ้ในการใช้อุปกรณ์และเครื่ องมือต่าง ๆ น้อย
3. พนักงานขาดความระมัดระวัง
4. แสงสว่างไม่เพียงพอ
5. ระบบถ่ายเทอากาศไม่ดี
6. พนักงานไม่มีความตั้งใจในการทํางาน
7. พนักงานทํางานเกินเวลา
พนักงานที่มีจาํ นวนชั่วโมงในการทํางานต่ างกัน มี ความคิด เห็ น โดยรวม แตกต่ างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จํานวน 6 รายการ คือ
1. พนักงานพักผ่อนไม่เพียงพอ
2. พนักงานมีความรู ้ในการใช้อุปกรณ์และเครื่ องมือต่าง ๆ น้อย
3. พนักงานขาดความระมัดระวัง
4. ระบบถ่ายเทอากาศไม่ดี
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5. พนักงานไม่มีความตั้งใจในการทํางาน
6. พนักงานทํางานเกินเวลา
อุบัติเหตุทเี่ กิดจากการจัดการด้ านความปลอดภัย
พนักงานเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกรายการ คือ
1. ไม่มีการเผยแพร่ ขา่ วสารด้านความปลอดภัยให้แก่พนักงาน
2. ไม่มีการจัดนิทรรศการด้านความปลอดภัยให้แก่พนักงาน
3. เอกสารด้านความปลอดภัยสําหรับพนักงานมีนอ้ ย
4. ไม่มีการฝึ กอบรมด้านความปลอดภัยในขณะปฏิบตั ิงานให้แก่พนักงาน
5. ไม่มีการวางแผนฉุกเฉิ นและการวางแผนควบคุมอุบตั ิภยั
6. ไม่มีการตรวจสอบพนักงานให้ปฏิบตั ิตามกฎของโรงงานอย่างสมํ่าเสมอ
7. ผูบ้ ริ หารไม่ให้ความสนใจด้านความปลอดภัย
พนักงานที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกรายการ คือ
1. ไม่มีการเผยแพร่ ขา่ วสารด้านความปลอดภัยให้แก่พนักงาน
2. ไม่มีการจัดนิทรรศการด้านความปลอดภัยให้แก่พนักงาน
3. เอกสารด้านความปลอดภัยสําหรับพนักงานมีนอ้ ย
4. ไม่มีการฝึ กอบรมด้านความปลอดภัยในขณะปฏิบตั ิงานให้แก่พนักงาน
5. ไม่มีการวางแผนฉุกเฉิ นและการวางแผนควบคุมอุบตั ิภยั
6. ไม่มีการตรวจสอบพนักงานให้ปฏิบตั ิตามกฎของโรงงานอย่างสมํ่าเสมอ
7. ผูบ้ ริ หารไม่ให้ความสนใจด้านความปลอดภัย
พนักงานที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มี ความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมี นัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกรายการ คือ
1. ไม่มีการเผยแพร่ ขา่ วสารด้านความปลอดภัยให้แก่พนักงาน
2. ไม่มีการจัดนิทรรศการด้านความปลอดภัยให้แก่พนักงาน
3. เอกสารด้านความปลอดภัยสําหรับพนักงานมีนอ้ ย
4. ไม่มีการฝึ กอบรมด้านความปลอดภัยในขณะปฏิบตั ิงานให้แก่พนักงาน
5. ไม่มีการวางแผนฉุกเฉิ นและการวางแผนควบคุมอุบตั ิภยั
6. ไม่มีการตรวจสอบพนักงานให้ปฏิบตั ิตามกฎของโรงงานอย่างสมํ่าเสมอ
7. ผูบ้ ริ หารไม่ให้ความสนใจด้านความปลอดภัย
พนักงานที่มีตาํ แหน่งงานต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกรายการ คือ
1. ไม่มีการเผยแพร่ ขา่ วสารด้านความปลอดภัยให้แก่พนักงาน
2. ไม่มีการจัดนิทรรศการด้านความปลอดภัยให้แก่พนักงาน
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3. เอกสารด้านความปลอดภัยสําหรับพนักงานมีนอ้ ย
4. ไม่มีการฝึ กอบรมด้านความปลอดภัยในขณะปฏิบตั ิงานให้แก่พนักงาน
5. ไม่มีการวางแผนฉุกเฉิ นและการวางแผนควบคุมอุบตั ิภยั
6. ไม่มีการตรวจสอบพนักงานให้ปฏิบตั ิตามกฎของโรงงานอย่างสมํ่าเสมอ
7. ผูบ้ ริ หารไม่ให้ความสนใจด้านความปลอดภัย
พนักงานที่มีจาํ นวนชัว่ โมงในการทํางาน /วันต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ทุกรายการ คือ
1. ไม่มีการเผยแพร่ ขา่ วสารด้านความปลอดภัยให้แก่พนักงาน
2. ไม่มีการจัดนิทรรศการด้านความปลอดภัยให้แก่พนักงาน
3. เอกสารด้านความปลอดภัยสําหรับพนักงานมีนอ้ ย
4. ไม่มีการฝึ กอบรมด้านความปลอดภัยในขณะปฏิบตั ิงานให้แก่พนักงาน
5. ไม่มีการวางแผนฉุกเฉิ นและการวางแผนควบคุมอุบตั ิภยั
6. ไม่มีการตรวจสอบพนักงานให้ปฏิบตั ิตามกฎของโรงงานอย่างสมํ่าเสมอ
7. ผูบ้ ริ หารไม่ให้ความสนใจด้านความปลอดภัย
อุบัติเหตุทเี่ กิดจากการชํารุดของเครื่ องจักร เครื่ องมือ อุปกรณ์ ต่าง ๆ
พนักงานเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 4 รายการ คือ
1. ไม่มีการซ่อมบํารุ งเครื่ องจักรที่ใช้งานมานาน
2. เครื่ องจักรบางเครื่ องไม่มีการจัดเครื่ องป้องกันอันตรายไว้
3. ขาดการตรวจสอบด้านความปลอดภัยของเครื่ องจักร
4. พนักงานไม่มีการแจ้งซ่อมเครื่ องจักร เครื่ องมือ
พนักงานที่มีอายุต่างกัน มี ความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกรายการ คือ
1. ไม่มีการซ่อมบํารุ งเครื่ องจักรที่ใช้งานมานาน
2. ไม่มีการตรวจเช็คเครื่ องจักรเครื่ องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ก่อนทํางาน
3. เครื่ องจักรบางเครื่ องไม่มีการจัดเครื่ องป้องกันอันตรายไว้
4. ขาดการตรวจสอบด้านความปลอดภัยของเครื่ องจักร
5. พนักงานไม่มีการแจ้งซ่อมเครื่ องจักร เครื่ องมือ
พนักงานที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มี ความคิดเห็น โดยรวม แตกต่ างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกรายการ คือ
1. ไม่มีการซ่อมบํารุ งเครื่ องจักรที่ใช้งานมานาน
2. ไม่มีการตรวจเช็คเครื่ องจักรเครื่ องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ก่อนทํางาน
3. เครื่ องจักรบางเครื่ องไม่มีการจัดเครื่ องป้องกันอันตรายไว้
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4. ขาดการตรวจสอบด้านความปลอดภัยของเครื่ องจักร
5. พนักงานไม่มีการแจ้งซ่อมเครื่ องจักร เครื่ องมือ
พนักงานที่มีตาํ แหน่งงานต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกรายการ คือ
1. ไม่มีการซ่อมบํารุ งเครื่ องจักรที่ใช้งานมานาน
2. ไม่มีการตรวจเช็คเครื่ องจักรเครื่ องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ก่อนทํางาน
3. เครื่ องจักรบางเครื่ องไม่มีการจัดเครื่ องป้องกันอันตรายไว้
4. ขาดการตรวจสอบด้านความปลอดภัยของเครื่ องจักร
5. พนักงานไม่มีการแจ้งซ่อมเครื่ องจักร เครื่ องมือ
พนักงานที่มีจาํ นวนชัว่ โมงในการทํางาน /วันต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ทุกรายการ คือ
1. ไม่มีการซ่อมบํารุ งเครื่ องจักรที่ใช้งานมานาน
2. ไม่มีการตรวจเช็คเครื่ องจักรเครื่ องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ก่อนทํางาน
3. เครื่ องจักรบางเครื่ องไม่มีการจัดเครื่ องป้องกันอันตรายไว้
4. ขาดการตรวจสอบด้านความปลอดภัยของเครื่ องจักร
5. พนักงานไม่มีการแจ้งซ่อมเครื่ องจักร เครื่ องมือ
อุบัติเหตุทเี่ กิดจากการวางผังโรงงาน อาคาร และการจัดระเบียบภายในโรงงาน
พนักงานเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 3 รายการ คือ
1. ไม่มีพ้นื ที่วา่ งสําหรับพนักงานเพือ่ จอดรถ
2. การเก็บวัสดุเหลือใช้ ของเสี ย เศษขยะ ไม่เป็ นระเบียบ
3. พนักงานจัดวางเครื่ องมือต่าง ๆ ไม่เป็ นระเบียบ
และแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ เส้นทางหนีไฟอยู่
ในสถานที่ไม่สะดวก
พนักงานที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกรายการ คือ
1. ไม่มีพ้นื ที่วา่ งสําหรับพนักงานเพือ่ จอดรถ
2. การเก็บวัสดุเหลือใช้ ของเสี ย เศษขยะ ไม่เป็ นระเบียบ
3. การจัดวางวัสดุอุปกรณ์ไม่เป็ นระเบียบ
4. พนักงานจัดวางเครื่ องมือต่าง ๆ ไม่เป็ นระเบียบ
5. เส้นทางหนีไฟอยูใ่ นสถานที่ไม่สะดวก
พนักงานที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มี ความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมี นัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกรายการ คือ
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1. ไม่มีพ้นื ที่วา่ งสําหรับพนักงานเพือ่ จอดรถ
2. การเก็บวัสดุเหลือใช้ ของเสี ย เศษขยะ ไม่เป็ นระเบียบ
3. การจัดวางวัสดุอุปกรณ์ไม่เป็ นระเบียบ
4. พนักงานจัดวางเครื่ องมือต่าง ๆ ไม่เป็ นระเบียบ
5. เส้นทางหนีไฟอยูใ่ นสถานที่ไม่สะดวก
พนักงานที่มีตาํ แหน่งงานต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกรายการ คือ
1. ไม่มีพ้นื ที่วา่ งสําหรับพนักงานเพือ่ จอดรถ
2. การเก็บวัสดุเหลือใช้ ของเสี ย เศษขยะ ไม่เป็ นระเบียบ
3. การจัดวางวัสดุอุปกรณ์ไม่เป็ นระเบียบ
4. พนักงานจัดวางเครื่ องมือต่าง ๆ ไม่เป็ นระเบียบ
5. เส้นทางหนีไฟอยูใ่ นสถานที่ไม่สะดวก
พนักงานที่มีจาํ นวนชัว่ โมงในการทํางานต่ างกัน มี ความคิด เห็ น โดยรวม แตกต่ างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จํานวน 4 รายการ คือ
1. ไม่มีพ้นื ที่วา่ งสําหรับพนักงานเพือ่ จอดรถ
2. การเก็บวัสดุเหลือใช้ ของเสี ย เศษขยะ ไม่เป็ นระเบียบ
3. พนักงานจัดวางเครื่ องมือต่าง ๆ ไม่เป็ นระเบียบ
4. เส้นทางหนีไฟอยูใ่ นสถานที่ไม่สะดวก
อภิปรายผล
การศึกษาเรื่ อง สาเหตุการเกิดอุบตั ิเหตุจากการปฏิบตั ิงานในโรงงาน บริ ษทั วีนิไทย จํากัด (มหาชน)
ได้ผลการวิจยั ที่สามารถนํามาอภิปรายผลดังนี้
1. วิเคราะห์ สาเหตุ การเกิด อุบัติเ หตุ จ ากการปฏิบัติง านของพนักงาน จําแนกตามสถานภาพส่ วน
บุคคล
พนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสาเหตุการเกิดอุบตั ิเหตุจากการปฏิบตั ิงานในโรงงาน ในภาพรวม
อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.51) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า พนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับอุบตั ิเหตุที่เกิดจาก
การวางผังโรงงานอาคารและการจัดระเบียบภายในโรงงาน พนักงานมีความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่ นระดับมาก ( X =
3.88) สําหรับสาเหตุของการเกิดอุบตั ิเหตุขณะการปฏิบตั ิงาน อุบตั ิเหตุที่เกิดจากการจัดการด้านความปลอดภัย
และอุบตั ิเหตุที่เกิดจากการชํารุ ดของเครื่ องจักร เครื่ องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ อยูใ่ นระดับปานกลาง ( X = 3.41, 3.32
และ 3.45 ตามลําดับ) ซึ่งมีคา่ สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ สมนึก กิ่งกาญจนาธร (2544) ศึกษาเรื่ อง พฤติกรรมการ
ป้องกันอันตรายของคนงานโรงงานอุตสาหกรรม เขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ผลการศึกษาพบว่า
1. พฤติกรรมประจําวัน พฤติกรรมป้องกันอันตรายของแรงงานอยูใ่ นระดับปานกลาง แรงงานมี
คะแนนพฤติกรรมป้องกันอันตรายอยูใ่ นช่วงระหว่าง 47-61 คะแนน โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยอยูท่ ี่ 55.7 คะแนน ส่วน
779

วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปี ที่ 10 ฉบับที่ 2
โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 5.76 คะแนน แรงงานส่วนใหญ่ร้อยละ 92.8 ไม่มีประวัติการประสบอันตรายจากการทํางานใน
โรงงานอุตสาหกรรม
2. โรงงานอุตสาหกรรมในเขตนิ คมอุตสาหกรรมภาคเหนือ มีการจัดการด้านความปลอดภัยใน
การป้องกันอุบตั ิเหตุอยูใ่ นระดับดี
จากข้อค้นพบดังกล่าว ในการปฏิบตั ิงานในโรงงานสิ่ งที่ตอ้ งคํานึ งถึงเสมอ คือ ความปลอดภัย
โดยเฉพาะการผลิตในภาคอุตสาหกรรม ซึ่ งมีความเสี่ ยงสู งที่จะได้รับอันตรายในการทํางาน หากการป้ องกันไม่
รัดกุมเพียงพอก็จะก่อให้เกิดความเสี ยหายทั้งผูป้ ฏิบตั ิงาน วัตถุดิบ และเครื่ องจักรในการผลิต อุบตั ิเหตุส่วนใหญ่
เกิดขึ้นจากเครื่ องจักรโดยการรู ้เท่าไม่ถึงการณ์ โดยเฉพาะความประมาทของผูป้ ฏิบตั ิงานเอง
2. การเปรี ย บเทีย บค่ าเฉลี่ย ของคะแนนสาเหตุ การเกิด อุบัติเหตุ จ ากการปฏิบัติง านของพนักงาน
จําแนกตามสถานภาพส่ วนบุคคล
ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนสาเหตุการเกิดอุบตั ิเหตุจากการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
จําแนกตามสถานภาพส่ วนบุคคล พบว่า สาเหตุการเกิดอุบตั ิ เหตุจากการปฏิบตั ิงานของพนักงานที่มีอายุ ระดับ
การศึกษา ตําแหน่งงาน และจํานวนชัว่ โมงในการทํางาน ต่างกัน ในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน ดังนี้
สาเหตุข องการเกิด อุบัติเหตุข ณะการปฏิบัติงาน พนักงานเพศชาย และเพศหญิง อายุ ระดับ
การศึกษา ตําแหน่งงาน และจํานวนชัว่ โมงในการทํางาน /วันต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
อุบัติเหตุที่เกิด จากการจัดการด้ านความปลอดภัย พนักงานเพศชาย และเพศหญิง อายุ ระดับ
การศึกษา ตําแหน่ งงาน และจํานวนชัว่ โมงในการทํางาน /วันต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
อุบัติเหตุที่เกิดจากการชํ ารุ ดของเครื่ องจักร เครื่ องมือ อุปกรณ์ ต่ าง ๆ พนักงานเพศชาย และเพศ
หญิง อายุ ระดับการศึกษา ตําแหน่ งงาน และจํานวนชั่วโมงในการทํางาน /วันต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
อุบัติเหตุที่เกิดจากการวางผังโรงงานอาคารและการจัดระเบียบภายในโรงงาน พนักงานเพศชาย
และเพศหญิง อายุ ระดับการศึกษา ตําแหน่ งงาน และจํานวนชัว่ โมงในการทํางาน /วันต่างกัน มี ความคิดเห็ น
โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ซึ่ งมี ค่าสอดคล้องกับ ผลการวิจัยของ เอกภักดิ์ โกยวิ วฒ
ั น์ตระกูล (2542) ศึ กษาเรื่ อง
ความสัมพันธ์ระหว่างความเหนื่ อยหน่ ายในงาน อํานาจในการควบคุมอุบตั ิเหตุ และพฤติกรรมเสี่ ยงต่อการเกิ ด
อุบตั ิเหตุของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม ผลการวิจยั พบว่า
1. อํานาจในการควบคุมอุบตั ิเหตุมีความสัมพันธ์ทางลบกับความเหนื่ อยหน่ายในงานของ
พนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
2. อํานาจในการควบคุมอุบตั ิเหตุมีความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมเสี่ ยงต่อการเกิดอุบตั ิเหตุ
ของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
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3. ความเหนื่อยหน่ายในงานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมเสี่ ยงต่อการเกิดอุบตั ิเหตุของ
พนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
4. ความเหนื่อยหน่ ายในงาน อํานาจในการควบคุมอุบตั ิเหตุสามารถทํานายพฤติกรรมเสี่ ยงต่อ
การเกิดอุบตั ิเหตุของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม ได้อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากข้อค้นพบดังกล่าว พนักงานส่ ว นมากจะเป็ นแรงงานไร้ ฝีมื อ มี การศึกษาอยู่ในระดับ
ประถมศึกษา หรื อไม่ได้ศึกษา ใช้แรงกายเข้าแลกเปลี่ยน เมื่อเข้าไปทํางานในโรงงานนั้น ๆ ภาษาที่แตกต่าง
เครื่ องจักรอุ ป กรณ์ ที่ ทัน สมัย และไม่ เ ข้า ใจวิ ธีก ารใช้ เนื่ อ งจากอ่ า นไม่ อ อก ฟั ง คําบอกอธิ บ ายการใช้งานไม่
เข้าใจ หรื อเหน็ดเหนื่อยจากการทํางานที่ติดต่อกันนานกว่า 8 - 9 ชัว่ โมง หรื อการพักผ่อนไม่เพียงพอ เจ็บป่ วย แต่
ยังฝื นทํางาน นายจ้างบังคับให้ทาํ งานในขณะที่ร่างกายไม่สบาย หรื ออุปกรณ์เครื่ องจักรไม่สมบูรณ์ ไม่แข็งแรง
เครื่ องจักรเก่าหมดสภาพการใช้งาน ขาดความระมัดระวังในการทํางาน ทําให้เกิดอุบตั ิเหตุ ในระหว่างเวลาทํางาน
การเกิดอุบตั ิเหตุในขณะทํางานอาจทําให้เกิดความพิการหรื อบางรายอาจเสี ยชีวิตได้ ซึ่ งพนักงานต้องตรวจสภาพ
ของเครื่ องจักร และอุปกรณ์ต่าง ๆ ว่ามีความพร้อมในการใช้งานหรื อไม่ ถ้ามีปัญหาจะต้องแจ้งให้หวั หน้างานหรื อ
นายจ้างรับรู ้เพื่อแก้ไข และซ่ อมแซมให้เครื่ องจักรพร้อมใช้งานได้ก่อนที่จะลงมือทํางาน เพื่อป้ องกันตนเอง และ
ป้องกันมิให้เกิดความเสี ยหายให้เกิดขึ้น
ข้ อเสนอแนะ
1. จากข้อมูลที่ได้วิจยั ในครั้งนี้ บริ ษทั ฯ ควรมีการปรับปรุ งในด้านความปลอดภัยของโรงงาน และตัว
พนักงานให้มีความมัน่ ใจในการทํางานและมีประสิ ทธิภาพที่ดี
2. จากข้อมูลที่ได้ บริ ษทั ฯ ควรคํานึงถึงเพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหน่งงาน และจํานวนชัว่ โมงใน
การทํางาน เพือ่ ให้พนักงานมีกาํ ลังใจในการทํางานให้ดียงิ่ ขึ้น
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คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ ของผู้ปฏิบัติงานที่สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสู ง (ปวส.) ตามความต้ องการของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ในเครื อข่ าย
ภาคตะวันออกที่ 1*
Desirable Features of Workers Having Higher Vocational Certificates According to
the Needs of TOT Public Company Limited in First Northeastern Network
นายสมหมาย ชาญสิ กขกร**
Mr. Sommai Chansikkakorn
บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูป้ ฏิบตั ิงานที่สําเร็ จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ตามความต้องการของบริ ษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) ในเครื อข่ายภาคตะวันออก
ที่ 1 และเพื่อเปรี ยบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูป้ ฏิบตั ิงานที่สําเร็ จการศึกษาระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ
ชั้นสู ง (ปวส.) ตามความต้องการของผูบ้ ริ หารจําแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั จํานวน 175
คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
ทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ผลการวิจยั พบว่าคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูป้ ฏิบตั ิงานที่สาํ เร็ จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชี พ
ชั้นสู ง (ปวส.) ตามความต้องการของบริ ษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) ในเครื อข่ายภาคตะวันออกที่ 1 ทั้ง 7 ด้าน อยูใ่ น
ระดับมากทุกด้าน 3 ลําดับแรก คือ มนุษย์สมั พันธ์ คุณธรรมจริ ยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ ผล
การเปรี ยบเที ยบคุณลักษณะที่ พึงประสงค์ของผูป้ ฏิ บตั ิ งานที่ สําเร็ จการศึกษาระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง
(ปวส.) ตามความต้องการของผูบ้ ริ หารจําแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล พบว่า ผูบ้ ริ หารที่มีจาํ นวนผูร้ ่ วมงานต่างกัน มี
ความคิดเห็นต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูป้ ฏิบตั ิงานที่สําเร็ จการศึกษาระดับการศึกษาประกาศนี ยบัตรบัณฑิต
วิชาชีพชั้นสู ง (ปวส.) ในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า
ผูบ้ ริ หารที่มีตาํ แหน่งต่างกันมี ความคิดเห็นโดยรวม ด้านความรู ้ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผูบ้ ริ หารที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมด้านความสามารถในการแก้ไขปั ญหาแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิ ติท่ี ระดับ 0.05 และผูบ้ ริ หารที่ มีจาํ นวนผูร้ ่ วมงานต่ างกันมี ความคิด เห็ นโดยรวมด้านทักษะในการปฏิ บตั ิ งาน
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

*

บทความภาคนิพนธ์น้ ีเป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษา เรื่ อง “คุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ของผูป้ ฏิบตั ิงานที่สาํ เร็ จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง (ปวส.) ตามความต้องการของบริ ษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) ในเครื อข่ายภาคตะวันออกที่ 1”
**
บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ (การตลาด) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
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Abstract
The objectives of this research were to study the desirable features of workers having higher vocational
certificates according to the needs of TOT Public Company Limited in First Northeastern Network, and to compare
the desirable features of these workers classified by personal characteristics in terms of managers’ needs.
Questionnaires were used as research tools. Data analyses were performed by percentage, mean, standard, t-test,
and ANOVA.
The results showed that all seven aspects of workers’ desirable features needed by TOT Public Company
Limited in First Northeastern Network were rated high. The highest three aspects in descending order were human
relationship, morality, good values and initiatives. The comparison of the overall desirable features of these workers
classified by personal characteristics as needed by the managers was significantly different at 0.05. Aspect by
aspect analyses found that managers in different positions had significantly different overall opinion concerning
worker knowledge at 0.05. Managers in different age had significantly different overall opinion concerning problem
solving at 0.05. Moreover, managers having different number of workers had significantly different overall opinion
concerning working skills at 0.05.
ความนํา
ปั จจุบนั ประเทศไทยกําลังก้าวสู่ ระดับนานาชาติและต้องแข่งขันในเวทีโลกมากยิ่งขึ้นทุกขณะ ดังนั้นถ้าจะ
ให้คนเป็ นผูก้ าํ หนดหรื อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาจําเป็ นต้องพัฒนาคนให้มีศกั ยภาพ ปั ญหาหลักที่ประเทศเผชิญอยู่
ขณะนี้ คือ การพัฒนาคนยังไม่สามารถสนับสนุนการพัฒนาประเทศได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพเท่าที่ควร ช่ วงที่ผ่านมา
ประเทศไทยขาดการวางแผน ผลิตบุคคลที่จาํ เป็ นต่อการขยายตัวของอุตสาหกรรม ก่อให้เกิดภาวะขาดแคลนบุคลากร
ระดับ ช่างที่ชาํ นาญการสาขาต่างๆ ที่มีความรู ้ความสามารถอย่างเพียงพอที่จะเข้าสู่ ภาคอุตสาหกรรมสมัยใหม่ที่ตอ้ งใช้
ความรู ้เฉพาะด้านมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู ้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ความได้เปรี ยบ
ด้า นทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ข องไทยกําลัง ลดน้อ ยลงไป ทั้ง ในแง่ ป ริ ม าณและคุ ณ ภาพ รวมทั้ง ค่ าแรงที่ ป รั บ ตัว สู ง ขึ้ น
โดยเฉพาะปั ญหาการขาดแคลนแรงงานในระดับพื้นฐาน ระดับกลางและระดับสู งที่เกี่ ยวข้องด้านวิศวกรรมและ
เทคโนโลยี ทรัพยากรมนุษย์ของระบบเศรษฐกิจมิใช่หมายความว่าเฉพาะแต่ปริ มาณในทางเศรษฐศาสตร์เท่านั้น สิ่ งที่
ปรากฏอยูใ่ นทรัพยากรมนุษย์ที่สาํ คัญและเป็ นตัวบ่งชี้ศกั ยภาพการผลิตทรัพยากรมนุษย์ คือ สิ่ งที่ประกอบด้วยความรู ้
ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ สุ ขภาพอนามัย ฯลฯ (เทียนฉาย กี รตินนั ท์, 2538, หน้าคํานํา) ช่วงที่ผ่านมา
ประเทศไทยขาดการวางแผนผลิ ตบุ คลากรที่ จาํ เป็ นต่ อการขยายตัวของอุตสาหกรรม ก่ อให้เกิ ดภาวะขาดแคลน
บุคลากร 2 ระดับ คือ ระดับปริ ญญาตรี และระดับที่ต่าํ กว่า ได้แก่ ช่างฝี มือ ช่างเทคนิค ช่างที่ชาํ นาญการสาขาต่าง ๆ ที่
มีความรู ้ ความสามารถอย่างเพียงพอที่จะเข้าสู่ ภาคอุตสาหกรรมและบริ การสมัยใหม่ที่ตอ้ งใช้ความรู ้เฉพาะด้านมาก
ยิง่ ขึ้นทั้งในภาคเอกชนและรัฐบาล โดยเฉพาะอย่างยิง่ ความรู ้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ช่างเทคนิคที่
ชํานาญงานแรงงานฝี มือบางประเภทและแรงงาน เฉพาะกลุ่ม (ระวีวรรณ ชินะตระกูล, 2535, หน้า 34-35) แรงงานที่
มีประสิ ทธิ ภาพจึงเป็ นส่ วนที่มีความสําคัญที่จะทําให้การทํางานประสบผลสําเร็ จ เพราะฉะนั้นสิ่ งที่ควรจะพิจารณา
เป็ นสิ่ ง แรกก็คื อ จะต้องผลิ ตแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการให้ม ากที่ สุด นั่นคือ
จะต้องเป็ นแรงงานที่มีความรู ้ ความสามารถและทักษะในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพและคุณลักษณะส่ วนตัวที่ดี และยังต้อง
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เป็ นผูท้ ี่มีคุณธรรมและจริ ยธรรมประจําตัวด้วย จึงจะเป็ นผูป้ ระสบความสําเร็ จในการทํางานและสามารถดํารงชีวิตอยู่
ในสังคมยุคใหม่ได้
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติร่วมกับสถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศได้
ทําการศึกษาโครงสร้างตลาดแรงงานไทยในช่ วงแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติฉบับที่ 7 เพื่อจะทราบ
ทิ ศทางและโครงสร้ างการมี งานทําภายใต้ความสัม พันธ์ ของตัว แปรทางเศรษฐกิ จ ประชากร กําลังแรงงานและ
การศึกษา โดยได้คาํ นึ งถึงปั จจัยสําคัญ 3 ประการ ซึ่ งมีอิทธิ พลต่อโครงสร้างการมีงานทําของประเทศในระยะยาว
การวางแผนเพื่อเตรี ยมความพร้อมด้านกําลังคนของภาคธุ รกิจ เอกชนถือเป็ นกระบวนการขั้นแรกในการดําเนิ นงาน
เป็ นการสนองความต้องการบุคคลให้บรรลุเป้ าหมายขององค์กรธุ รกิจ จึงมีความสําคัญทําให้ได้คนที่มีประสิ ทธิ ภาพ
สาเหตุหนึ่ งที่ทาํ ให้สถานประกอบธุ รกิ จประสบความล้มเหลว คือ ได้บุคลากรที่ไม่เหมาะสมเข้าทํางาน ดังนั้นการ
พิจารณาบุคคลเข้าทํางานจะต้องทราบความต้องการด้านคุณสมบัติและความสามารถในการปฏิบตั ิงาน (สํานักงาน
สถิติแห่งชาติ, 2540, หน้า 198)
บริ ษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) เป็ นองค์การที่เน้นเทคโนโลยีดา้ นการสื่ อสารและโทรคมนาคม จัดตั้งขึ้นเมื่อ
วันที่ 31 กรกฎาคม 2545 โดยแปรสภาพมาจากองค์การโทรศัพท์แห่ งประเทศไทยที่เป็ นองค์กรรั บผิดชอบการ
ให้บริ การด้านสื่ อสารโทรคมนาคมภายในประเทศ ซึ่ งแม้ว่าจะแปรสภาพมาจากองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยที่
เป็ นรัฐวิสาหกิจ ปั จจุบนั บริ ษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) ก็ยงั คงเป็ นรัฐวิสาหกิจที่รัฐเป็ นเจ้าของกิจการเช่นเดิม โดยอยู่
ในสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่ อสาร และได้มีการกําหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “เราจะเป็ นบริ ษทั สื่ อสารชั้นนําใน
เอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้และเป็ นผูน้ าํ ในตลาดประเทศไทย โดยยึดหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีและสร้ างความพึง
พอใจให้แก่ลูกค้าให้ดีที่สุด” (บริ ษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน), 2545) ดังนั้นการที่การดําเนินงานจะเป็ นไปตามวิสัยทัศน์
ที่ต้ งั ไว้แค่ไหนนั้นก็ข้ ึนอยูก่ บั บุคลากรที่มีคุณภาพ เพราะโทรศัพท์พ้ืนฐานมีบทบาทสําคัญในการบริ การแก่ประชาชน
ทัว่ ไปที่ ติดต่อสื่ อสารทางด้านเสี ยงและรั บส่ งข้อมูล การแข่งขันการให้บริ การนี้ เริ่ มมีมากขึ้นในประเทศไทย เมื่ อ
องค์การโทรศัพท์แห่ งประเทศไทยได้เปิ ดให้สัมปทานการให้บริ การโทรศัพท์พ้ืนฐานกับบริ ษทั เทเลคอมเอเชี ย คอ
เปอร์เรชัน จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ไทยเทเลคอมแอนด์เทเลคอมมูนิเคชัน่ จํากัดมหาชน ในปี 2535” (บริ ษทั ทีโอที
จํากัด (มหาชน), 2550) และจะยิง่ เพิ่มมากขึ้นเมื่อประเทศไทยเปิ ดให้มีการแข่งขันอย่างเสรี ทางโทรคมนาคมในปี พ.ศ.
2549 ตามข้อตกลงองค์การการค้าโลก โดยปั จจุบนั มีผเู ้ ปิ ดให้บริ การบริ ษทั พื้นฐานในประเทศ จํานวน 3 บริ ษทั คือ
บริ ษทั ทศท คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) (TOT) บริ ษทั เทเลคอมเอเชี ย คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด มหาชน (TA) และ
บริ ษทั ไทยเทเลโฟนแอนด์เทเลคอมมูนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน) (TT&T) และมีบริ ษทั พื้นฐานเปิ ดให้บริ การทัว่ ประเทศ
และมีโทรศัพท์พ้ืนฐานเปิ ดให้บริ การทัว่ ประเทศในเดือนมกราคม 2545 รวม 6,136,767 เลขหมาย บริ ษทั ทศท คอร์
ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) (TOT) มีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 53 (มกราคม 2545) เนื่องจากธุรกิจหลักของบริ ษทั ทศท
คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) คือ การให้บริ การโทรศัพท์พ้ืนฐานและวิสัยทัศน์ของบริ ษทั ที่ยึดหลักการสร้างความพึง
พอใจให้ลูกค้าด้วยบริ การที่มีคุณภาพ ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึงสนใจที่จะศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูป้ ฏิบตั ิงานตาม
ความตองการของ บริ ษทั ที โอที จํากัด (มหาชน) ซึ่ งผลของการวิจยั ครั้ งนี้ จะเป็ นประโยชน์สําหรั บ บริ ษทั ที โอที
จํากัด (มหาชน) ในเครื อข่ายภาคตะวันออกที่ 1 เพื่อนําผลการวิจยั ไปใช้ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าทํางานให้
เหมาะสมกับตําแหน่งงานที่บริ ษทั ต้องการและข้อมูลจากการวิจยั ครั้งนี้ จะเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคลากรของ
บริ ษทั ที่ปฏิบตั ิงานอยูใ่ นปัจจุบนั ในการพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพ เพื่อความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพต่อไป
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วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพือ่ ศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูป้ ฏิบตั ิงาน ตามความตองการของ บริ ษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน)
ในเครื อข่ายภาคตะวันออกที่ 1
2. เพื่อเปรี ยบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูป้ ฏิบตั ิงาน ตามความตองการของผูบ้ ริ หาร จําแนกตาม
ปั จจัยส่ วนบุคคล
สมมติฐานของการวิจยั
คุณ ลักษณะที่ พึงประสงค์ของผูป้ ฏิ บัติงานตามความต้องการของผูบ้ ริ หารจําแนกตามปั จจัยส่ วนบุ คคล
แตกต่างกัน
ขอบเขตของการวิจยั
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) ในเครื อข่ายภาคตะวันออก
ที่ 1 (จังหวัดนครนายก ปราจี นบุรี สระแก้ว ชลบุรี ระยอง ฉะเชิ งเทรา จันทบุรี ตราด) แบ่งได้เป็ น 2 ระดับ คือ
ผูบ้ ริ หารระดับ ส่ ว น จํา นวน 19 คน และผูบ้ ริ ห ารระดับศูน ย์ จํา นวน 91 คน รวมทั้ง สิ้ น 110 ข้อ มู ลสถิ ติ จ าํ นวน
ผูป้ ฏิบตั ิงานจําแนกตามระดับตําแหน่งและเพศ บริ ษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2550
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือผูบ้ ริ หารระดับส่ วน และผูบ้ ริ หารระดับศูนย์ ทั้งหมด จํานวน 110 คน
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้เป็ นแบบสอบถามที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้นเองแบ่งออกเป็ น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่ วนตัวของผูต้ อบแบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ อายุงาน ตําแหน่ง
งานปั จจุบนั จํานวนผูร้ ่ วมงาน ลักษณะงานที่ทาํ อยู่
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูป้ ฏิบตั ิงาน ตามความต้องการ
ของบริ ษทั ทีโอที จาํ กัด (มหาชน) เป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามวิธีของ
ลิเคิร์ท (Likert Scales) มีจาํ นวน 40 ข้อ ได้แก่ ด้านความรู ้ ด้านทักษะในการปฏิบตั ิงาน ด้านความรู ้ความเข้าในการใช้
ภาษาและการสื่ อสาร ด้านความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ ด้านคุณธรรมจริ ยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม ด้านมนุษย์สัมพันธ์ และ
ด้านความสามารถในการแก้ไขปัญหา
ตอนที่ 3 แบบสอบถามปลายเปิ ด ให้ตอบตามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผูป้ ฏิบตั ิงาน ตามความต้องการของบริ ษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน)
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการเก็บข้อมูลกับผูบ้ ริ หาร บริ ษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) ในเครื อข่ายภาคตะวันออกที่ 1
(จังหวัดนครนายก ปราจี นบุรี สระแก้ว ชลบุรี ระยอง ฉะเชิ งเทรา จันทบุรี ตราด) โดยให้ผูบ้ ริ หารระดับศูนย์ และ
ผูบ้ ริ หารระดับส่ วน เป็ นกลุ่มตัวอย่าง 110 คน ได้แบบสอบถามคืนมา จํานวน 110 ฉบับ คิดเป็ นร้อยละ 100.00
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การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. วิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม โดยใช้ความถี่ และค่าร้อยละ
2. วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ระดับความคิดเห็ นต่ อ
คุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ของผูป้ ฏิบตั ิงานบริ ษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน)
สรุปผลการวิจยั
การวิเคราะห์คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูป้ ฏิบตั ิงาน ตามความตองการของบริ ษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน)
ในเครื อข่ายภาคตะวันออกที่ 1 (จังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ตราด) ความ
คิดเห็นของผูบ้ ริ หาร บริ ษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) สามารถสรุ ปผลได้ดงั ต่อไปนี้
1. การวิเคราะห์ ข้อมูลทัว่ ไป
พบว่า ผูบ้ ริ หาร บริ ษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) ส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย ร้อยละ 58.18 มีอายุ 30-39 ปี ร้อย
ละ 44.55 มีอายุงาน 10-15 ปี ร้อยละ 49.09 มีผรู ้ วมงาน 10-50 คน ร้อยละ 40.91 ปฏิบตั ิงานศูนย์บริ การลูกค้า จํานวน
31 คน คิดเป็ นร้อยละ 28.18 เป็ นผูจ้ ดั การศูนย์ ร้อยละ 82.73
2. การวิเคราะห์ ความคิดเห็นของผู้บริหาร ต่ อคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ ของผู้ปฏิบัติงาน บริษัท ทีโอที จํากัด
(มหาชน)
ด้ านความรู้
พบว่าค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผูบ้ ริ หาร ต่อคุณลักษณะพึงประสงค์ของผูป้ ฏิบตั ิงานบริ ษทั ทีโอที จํากัด
(มหาชน) ด้านความรู ้ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.65 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า อยูใ่ นระดับมาก
ตามลําดับ ได้แก่ มีความรู ้ในสาขาวิชาชี พที่ศึกษามา ค่าเฉลี่ย 3.81 รองลงมามีความรู ้เกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมาย
ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 3.79 และน้อยที่สุดคือมีความรู ้พ้นื ฐานเกี่ยวกับการบริ หารจัดการ ค่าเฉลี่ย 3.54 และอยูใ่ นระดับปาน
กลาง คือมีความรู ้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ ค่าเฉลี่ย 3.37
ด้ านทักษะในการปฏิบัติงาน
พบว่าค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผูบ้ ริ หารต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูป้ ฏิบตั ิงานบริ ษทั ทีโอที จํากัด
(มหาชน) ด้านทักษะในการปฏิบตั ิงาน ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.70 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า อยู่
ในระดับมาก
ด้ านความรู้ความเข้ าใจในการใช้ ภาษาและการสื่ อสาร
พบว่าค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผูบ้ ริ หารต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูป้ ฏิบตั ิงานบริ ษทั ทีโอที จํากัด
(มหาชน) ด้านความรู ้ความเข้าใจในการใช้ภาษาและการสื่ อสาร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.73 เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับมาก 1 รายการ ได้แก่ สามารถใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสารและการปฏิบตั ิงาน
ได้ ค่าเฉลี่ย 4.05 และอยูใ่ นระดับปานกลางคือ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ ในการสื่ อสารได้ ค่าเฉลี่ย 3.45 และสามารถใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารและการปฏิบตั ิงานได้ ค่าเฉลี่ย 3.00
ด้ านความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์
พบว่าค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผูบ้ ริ หารต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูป้ ฏิบตั ิงานบริ ษทั ทีโอที จํากัด
(มหาชน) ด้านความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.91 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า อยู่
ในระดับมากทุกรายการ
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ด้ านคุณธรรมจริยธรรม ค่ านิยมทีด่ งี าม
พบว่าค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผูบ้ ริ หารต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูป้ ฏิบตั ิงานบริ ษทั ทีโอที จํากัด
(มหาชน) ด้านคุณธรรมจริ ยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.17 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่า อยูใ่ นระดับมากทุกรายการ
ด้ านมนุษยสั มพันธ์
พบว่าค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผูบ้ ริ หารต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูป้ ฏิบตั ิงานบริ ษทั ทีโอที จํากัด
(มหาชน) ด้านมนุษย์สัมพันธ์ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.28 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับ
มากทุกรายการ
ด้ านความสามารถในการแก้ไขปัญหา
พบว่าค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผูบ้ ริ หารต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูป้ ฏิบตั ิงานบริ ษทั ทีโอที จํากัด
(มหาชน) ด้านมนุษย์สัมพันธ์ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.93 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับ
มากทุกรายการ
3. การเปรียบเทีย บความคิดเห็นต่ อคุณลักษณะที่พ งึ ประสงค์ ของผู้ปฏิบัติงาน ตามความตองการของบริษัท
ทีโอที จํากัด (มหาชน) ในเครื อข่ ายภาคตะวันออกที่ 1 ของผู้บริหาร จําแนกตามปัจจัย ส่ วนบุคคล
3.1 ผูบ้ ริ หารที่มีเพศแตกต่ างกันมี ความคิ ดเห็นต่อคุณลักษณะที่ พึงประสงค์ของผูป้ ฏิบตั ิ งานที่ สําเร็ จ
การศึกษาระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง (ปวส.) ตามความตองการของบริ ษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) ใน
เครื อข่ายภาคตะวันออกที่ 1 โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
3.1.1 ผูบ้ ริ หารที่เป็ นเพศหญิงมีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูป้ ฏิบตั ิงานที่สําเร็ จ
การศึกษาระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง (ปวส.) ตามความตองการของบริ ษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) ใน
เครื อข่ายภาคตะวันออกที่ 1 ในภาพรวมสูงกว่าเพศชาย
3.2 ผูบ้ ริ หารที่มีตาํ แหน่งแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูป้ ฏิบตั ิงานที่สาํ เร็ จ
การศึกษาระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง (ปวส.) ตามความตองการของบริ ษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) ใน
เครื อข่ายภาคตะวันออกที่ 1 โดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
3.2.1 ผูบ้ ริ หารที่มีตาํ แหน่งผูจ้ ดั การศูนย์ มีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูป้ ฏิบตั ิงาน
ที่สาํ เร็ จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง (ปวส.) ตามความตองการของบริ ษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) ใน
เครื อข่ายภาคตะวันออกที่ 1 ด้านความรู ้สูงกว่าผูบ้ ริ หารระดับส่ วน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3.3 ผูบ้ ริ ห ารที่ มี อ ายุแ ตกต่ า งกัน มี ค วามคิ ด เห็ น คุ ณ ลัก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ข องผูป้ ฏิ บ ัติ ง านที่ สํา เร็ จ
การศึกษาระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง (ปวส.) ตามความตองการของบริ ษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) ใน
เครื อข่ายภาคตะวันออกที่ 1 โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
3.3.1 ผูบ้ ริ หารที่มีอายุ 30-39 ปี มีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูป้ ฏิบตั ิงานที่สาํ เร็ จ
การศึกษาระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง (ปวส.) ตามความตองการของบริ ษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) ใน
เครื อข่ายภาคตะวันออกที่ 1 ด้านความสามารถในการแก้ไขปั ญหา สู งกว่าผูบ้ ริ หารทุกระดับอายุ อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
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3.4 ผูบ้ ริ หารที่มีอายุงานแตกต่างกันมีความคิดเห็นคุณลักษณะที่ พึงประสงค์ของผูป้ ฏิบตั ิ งานที่ สําเร็ จ
การศึกษาระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง (ปวส.) ตามความตองการของบริ ษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) ใน
เครื อข่ายภาคตะวันออกที่ 1 โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
3.4.1 ผูบ้ ริ หารที่มีอายุงาน 10-15 ปี มีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูป้ ฏิบตั ิ งานที่
สําเร็ จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง (ปวส.) ตามความตองการของบริ ษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) ใน
เครื อข่ายภาคตะวันออกที่ 1 ในภาพรวมสู งที่สุด
3.5 ผูบ้ ริ หารที่มีจาํ นวนผูร้ ่ วมงานแตกต่างกันมีความคิดเห็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูป้ ฏิบตั ิงานที่
สําเร็ จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง (ปวส.) ตามความตองการของบริ ษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) ใน
เครื อข่ายภาคตะวันออกที่ 1 โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
3.5.1 ผูบ้ ริ หารที่มีผรู ้ ่ วมงาน 51-100 คน มีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูป้ ฏิบตั ิงาน
ที่สาํ เร็ จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง (ปวส.) ตามความตองการของบริ ษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) ใน
เครื อข่ายภาคตะวันออกที่ 1 ในภาพรวมสู งที่สุด
อภิปรายผล
การวิจยั เรื่ อง คุณลักษณะที่ พึงประสงค์ของผูป้ ฏิบตั ิ งานที่ สําเร็ จการศึกษาระดับประกาศนี ยบัตรวิช าชี พ
ชั้นสู ง (ปวส.) ตามความตองการของบริ ษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) ในเครื อข่ายภาคตะวันออกที่ 1 (นครนายก
ปราจีนบุรี สระแก้ว ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ตราด) นํามาอภิปราย ดังนี้
1. จากการศึกษาความคิดเห็นต่ อคุณลักษณะพึงประสงค์ของผู้ปฏิบัติงานบริษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน)
ด้ านความรู้
พบว่าผูป้ ฏิบตั ิงานบริ ษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) ให้ความคิดเห็นโดยรวมและรายข้ออยูใ่ นระดับมาก โดย
มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดตามลําดับคือ มีความรู ้ในสาขาวิชาชี พที่ศึกษามา และมีความรู ้เกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมาย ซึ่ ง
สอดคล้อง พจนานุ กรมฉบับราชบัณฑิ ตยสถาน พ.ศ. 2542 (2546, หน้า 232 และ 517) ทักษะ หมายความ ความ
ชํานาญ และความรู ้ หมายถึง สิ่ งที่สงั่ สมมาจากการศึกษาเล่าเรี ยน การค้นคว้าหรื อประสบการณ์ รวมทั้งความสามารถ
เชิงปฏิบตั ิและทักษะ ความเข้าใจ หรื อสารสนเทศที่ได้รับมาจากประสบการณ์ สิ่ งที่ได้รับมาจากการได้ยนิ ได้ฟัง การ
คิดหรื อปฏิบตั ิ สรุ ป คุณลักษณะด้านความรู ้และทักษะวิชาชีพ คือ สิ่ งที่ได้ศึกษา เล่าเรี ยน ค้นคว้าและนํามาปฏิบตั ิจน
ชํานาญ มีความสามารถนําไปประกอบอาชีพหรื อปฏิบตั ิงานได้ดี ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะในการดําเนิ นธุรกิจในปั จจุบนั มี
การแข่ง ขันกันสู งเกื อบทุ ก องค์กร ดังนั้นส่ ว นใหญ่ ผูบ้ ริ หารจึ งต้องการพนักงานที่ มี ความรู ้ ค วามสามารถในการ
ปฏิบตั ิงาน เพื่อให้งานบรรลุวตั ถุประสงค์ตามที่ได้รับมอบหมาย และเกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด และที่สาํ คัญรองลงมา
คือต้องมีความรู ้พ้ืนฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน เพราะเนื่ องจากโดยส่ วนมาก ช่างตอนนอกต้องมีอตั รา
เสี่ ยงในการปฏิ บตั ิ หน้าที่ เนื่ องจากต้องปี นเสาไฟฟ้ า หรื อลงท่อระบายนํ้า เพื่อปฏิ บตั ิ หน้าที่ ดังนั้นสิ่ งที่ สําคัญคื อ
ความรู ้ในความปลอดภัยในการทํางานเพื่อความปลอดภัยของตนเองและเพื่อนร่ วมงาน
ด้ านทักษะในการปฏิบัติงาน
พบว่าผูป้ ฏิบตั ิงานบริ ษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) ให้ความคิดเห็นโดยรวมและรายข้ออยูใ่ นระดับมาก โดย
มีค่าเฉลี่ยสูงสุดตามลําดับคือ มีทกั ษะในการปฏิบตั ิงานที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งผูท้ ี่สาํ เร็ จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสู งถือว่าเป็ นกําลังคนระดับกลางของประเทศ ในการนําความรู ้ ความสามารถ ไปพัฒนาอาชี พจนสามารถ
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แข่งขันในการประกอบธุ รกิจได้ การอาชี วศึกษาจึงมุ่งผลผลิตบุคลกรสู่ งานอาชี พ ดังที่ กัญญา กําศิริพิมาน (2538,
หน้า 117) กล่าวว่า อาชีวศึกษา คือ การศึกษาเพื่อเตรี ยมบุคลากรให้พร้อมสําหรับอาชีพการงาน โดยเน้นกลุ่มอาชีพที่
ต้องใช้ประสบการณ์ ฝี มือทักษะ สนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน แต่มิใช่ว่าต้องรู ้ทฤษฎีเพียงอย่างเดียว เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ต้องมีทกั ษะในการสร้างความปลอดภัยให้กบั ตนเองและเพื่อนร่ วมงานด้วย รวมทั้งต้องมี
ความสามารถในการใช้อปุ กรณ์เครื่ องมือ เครื่ องจักร และที่ทาํ สําคัญที่สุดในยุคแห่งเทคโนโลยี คือการใช้คอมพิวเตอร์
ในการปฏิบตั ิงาน ซึ่ งสร้างความสะดวกรวดเร็ ว ในการปฏิบตั ิงาน เพื่อให้ทนั ต่อความพึงพอใจของลูกค้า ในยุคแห่ ง
การแข่งขันกันทุกๆ รู ปแบบ ที่จะสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ธี ระชัย จุฑาเทพ (2546)
ได้ศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูส้ าํ เร็ จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู งสายช่างอุตสาหกรรมตาม
ความต้องการของสถานประกอบการจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี โดยศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 3 คือ ด้านความรู ้และ
ทักษะวิชาชีพ ด้านมนุษยสัมพันธ์ ด้านคุณธรรมจริ ยธรรม ผลการวิจยั พบว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูส้ ําเร็ จ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู งสายช่างอุตสาหกรรมตามความต้องการของสถานประกอบการจังหวัดสุ
ราษฎร์ ธานี โดยส่ วนรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุดทั้ง 3 ด้าน เมื่อพิจารณา เป็ นรายด้านปรากฏว่า ด้านความรู ้และทักษะ
วิชาชีพสถานประกอบการต้องการผูส้ าํ เร็ จการศึกษาที่มีความรู ้ในการบํารุ งรักษาเครื่ องมือเครื่ องจักรเป็ นอย่างดี
ด้ านความรู้ความเข้ าใจในการใช้ ภาษาและการสื่ อสาร
พบว่าผูป้ ฏิบตั ิงานบริ ษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) ให้ความคิดเห็นโดยรวมและรายข้ออยูใ่ นระดับมาก คือ
สามารถใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสารและการปฏิบตั ิงานได้ และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ ในการสื่ อสารได้ เหตุที่เป็ น
เช่นนี้เนื่ องจาก การพูด การฟัง และการเขียนภาษาไทยได้ชดั เจนคล่องแคล่ว เพราะการประกอบธุรกิจใดๆ ต้องมีการ
สื่ อสารกัน ฉะนั้น การสื่ อสารนับว่ามี ความสําคัญมาก เพื่อได้รับรู ้ ถึงความรู ้ สึกนึ กคิดของตนเองว่าเป็ นอย่างไร มี
ความต้องการอย่างไร ก็ตอ้ งพูดคุยสื่ อสารซึ่ งกันและกัน รวมทั้งต้องสื่ อสารกับบุคคลภายนอกองค์กร หรื อลูกค้า ส่ วน
ที่รองลงมาคือการใช้คอมพิวเตอร์ ในการสื่ อสารได้ เพราะด้วยปั จจุ บนั เป็ นยุคแห่ งโลกาภิ วตั น์ การติ ดต่ อสื่ อสาร
เป็ นไปในวงกว้างขึ้น โดยใช้เทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ เข้ามาใช้ในการสื่ อสารเพื่อความสะดวกรวดเร็ วในการ
ทํางานประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เทียบทันกับยุคแห่ งการแข่งขัน ส่ วนอันดับสุ ดท้ายคือสามารถใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารและการปฏิบตั ิงานได้ อยูใ่ นระดับปานกลาง อาจเนื่องมาจากการดําเนินงานขององค์กร
ไม่ค่อยได้ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่ อสารกันมากนัก จึงไม่จาํ เป็ นต้องใช้ภาษาอังกฤษมาก แต่พนักงานทุกคนก็ควรจะมี
เป็ นความรู ้ ติดตัวไว้บา้ ง ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของสมรั ก เปล่งปลัง่ (2545, หน้า 78) ได้ศึกษาคุณลักษณะของ
ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชั้นสู ง (ปวส.) ประเภทวิชาบริ หารธุรกิจ ตามความต้องการของสถาน
ประกอบการในจังหวัดปราจี นบุรี พบว่าคุณลักษณะที่ตอ้ งการอันดับสุ ดท้ายได้แก่ มีความรู ้ และทักษะในการใช้
ภาษาต่างประเทศ
ด้ านความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์
พบว่าผูป้ ฏิบตั ิงานบริ ษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) ให้ความคิดเห็นโดยรวมและรายข้ออยูใ่ นระดับมาก คือ
มีการพัฒนาการปฏิบตั ิงานอยูเ่ สมอ และมีความสามารถในการเรี ยนรู ้งาน ซึ่งการทํางานในองค์กรใหญ่แต่ละหน้าที่จะ
มีแนวทางในการปฏิบตั ิสืบต่อกันมาจากผูป้ ฏิบตั ิในรุ่ นก่อน ซึ่ งยังไม่ได้ใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาช่วยในการทํางาน
ดังนั้น คนรุ่ นใหม่ที่เข้ามาปฏิบตั ิแทน ควรมีการพัฒนาแนวทางในการทํางานของตนเองให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
กว่าเดิม รวดเร็ วขึ้นกว่าเดิม รวมทั้งขวนขวายที่ศึกษาหาความรู ้เพิ่มเติมจากระบบเทคโนโลยีที่องค์กรจัดให้ เพื่อให้การ
ทํางานเกิดประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลมากยิ่งขึ้น ซึ่ งสอดคล้องกับหลักการกําหนดกรอบสมรรถนะและมาตรฐาน
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ของคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ โดยใช้สถาบันการศึกษาหรื อการฝึ กอบรมเป็ นฐาน ทั้งนี้ สมรรถนะ ดังกล่าวต้องมีครบ 3
องค์ประกอบ คือ ทักษะในการทํางานให้บรรลุ ความรู ้ ความเข้าใจงานที่ทาํ และกิจนิสัยหรื อเจตคติในการทํางานซึ่ ง
ก่อให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล องค์ประกอบทั้งสามนี้ จะต้องบูรณาการเข้าด้วยกันอย่างแนบแน่นเพื่อให้
ปฏิบตั ิงานได้อย่างมีสมรรถนะ
ด้ านคุณธรรม จริยธรรม ค่ านิยมทีด่ งี าม
พบว่าผูป้ ฏิบตั ิงานบริ ษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) ให้ความคิดเห็นโดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมากทุก
รายการ มากที่สุด คือ มีความซื่ อสัตย์สุจริ ตรั บผิดชอบงาน ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะ ผูบ้ ริ หารต้องการพนักงานที่มีความ
ซื่อสัตย์ เป็ นคนดีมีความรับผิดชอบต่อการทํางาน นอกจากนั้นแล้วยังต้องเป็ นคนที่ มีจิตใจดีงาม ไม่เอารัดเอาเปรี ยบ มี
คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม มี พ ฤติ กรรมในการแสดงออกที่ ดี เช่ น มี วิ นัย มี ความเอื้ อเฟื้ อเผื่อแผ่ มี ความสุ ภาพอ่ อ นโยน
อ่อนน้อมกับเพื่อนร่ วมงาน และผูบ้ งั คับบัญชา สามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั
ของ สมรัก เปล่งปลัง่ (2545, หน้า 78) ได้ศึกษาคุณลักษณะของผูส้ าํ เร็ จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง
(ปวส.) ประเภทวิชาบริ หารธุรกิจ ตามความต้องการของสถานประกอบการในจังหวัดปราจีนบุรี ผลการวิจยั เกี่ยวกับ
ความต้องการคุณลักษณะของผูส้ ําเร็ จการศึกษาทั้ง 4 ด้าน ปรากฏว่า สถานประกอบการทั้ง 3 กลุ่ม มีความต้องการ
คุณลักษณะของผูส้ ําเร็ จการศึกษาทั้ง 4 ด้านอยู่ในเกณฑ์ระดับมาก คือ ลําดับที่ 1 คุณธรรม จริ ยธรรม มี ความตั้งใจ
ทํางานในหน้าที่อย่างซื่อตรง และมีความซื่อสัตว์สุจริ ต
ด้ านมนุษย์สัมพันธ์
พบว่าผูป้ ฏิบตั ิงานบริ ษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) ให้ความคิดเห็นโดยรวมและรายข้ออยูใ่ นระดับมากทุก
รายการ มากที่สุดคือมีความเป็ นมิตรกับเพื่อนร่ วมงาน และมีความเอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ ไม่เห็นแก่ตวั อาจเนื่ องจากเพื่อให้
การปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย ด้วยการประสานงานร่ วมมือกันทุกฝ่ ายในองค์กรให้งานสําเร็ จลุล่วงไปได้
ด้วยดี เกิดประสิ ทธิ ภาพในการดําเนิ นงาน ซึ่ งผูบ้ ริ หารเห็นว่า ความสําเร็ จของงานส่ วนหนึ่ งเกิดจากความสามารถใน
การติดต่อประสานงานกับผูร้ ่ วมงานอื่ น ๆ การประสานงานนับเป็ นหัวใจสําคัญของการดําเนิ นธุ รกิ จ ซึ่ งธุ รกิ จจะ
ประสบความสําเร็ จได้ข้ ึนอยู่กบั การประสานงานเป็ นสําคัญ และการมีมนุ ษย์สัมพันธ์ที่ดีสามารถปรั บตัวเข้าหากับ
เพื่อนร่ วมงานได้ดีด้วย ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิ จัยของ วัช รชัย สอนกิ จมั่น (2547) พบว่า มนุ ษยสัมพันธ์ใ นเรื่ อง
สามารถปฏิบตั ิ งานเป็ นที มได้มาก มี ความสําคัญเป็ นอันดับ 1 ของคุณลักษณะของผูส้ ําเร็ จการศึ กษาหลักสู ตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาช่างยนต์ตามความต้องการของสถานประกอบการ
ด้ านความสามารถในการแก้ ไขปัญหา
พบว่าผูป้ ฏิบตั ิงานบริ ษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) ให้ความคิดเห็นโดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมากทุก
รายการ มากที่สุดคือมีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบตั ิงาน และต้องสามารถในการแก้ไข
ปั ญหาเฉพาะหน้าได้ดีถูกต้อง เพือ่ ให้ทนั ต่อให้ให้บริ การต่อลูกค้าหรื อต่องานที่ปฏิบตั ิอยูเ่ พื่อมิให้งานเกิดความเสี ยหาย
ซึ่ งทั้งนี้ การบริ หารงานของผูบ้ ริ หารโดยต้องควบคุมดูแลพนักงานให้ปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อเป็ นไป
ตามจุดมุ่งหมายขององค์กร คือการสร้ างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า และส่ งมอบบริ การที่มีคุณภาพ เพื่อให้ลูกค้าเกิด
ความประทับใจในบริ การ และกลับมาใช้บริ การกับ บริ ษทั ทีโอที ตลอดไป
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2. ผลการเปรี ย บเทีย บค่ าเฉลี่ย ความคิด เห็นคุณลักษณะที่พ ึงประสงค์ ข องผู้ปฏิบัติง านที่สําเร็ จ การศึ กษา
ระดับประกาศนีย บัต รวิชาชี พ ชั้ นสู ง (ปวส.) ตามความตองการของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ในเครื อข่ ายภาค
ตะวันออกที่ 1 จําแนกตามปัจจัยส่ วนบุคคล สรุปผล ดังนี้
2.1 ผูบ้ ริ หารที่ มี เพศแตกต่ างกัน มี ความต้องการคุณ ลัก ษณะที่ พึ งประสงค์ของผูป้ ฏิ บัติ งานที่ สําเร็ จ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง (ปวส.) ไม่แตกต่างกัน ซึ่ งผลการศึกษาไม่เป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะผูบ้ ริ หารอาจมองว่าผูท้ ี่เข้ามาปฏิบตั ิงานนั้นต้องมีความรู ้ความสามารถตามที่ได้เรี ยนจบการศึกษา
มาแล้ว ในระดับ ประกาศนี ย บัต รวิ ช าชี พ ชั้น สู ง (ปวส.)จึ ง กล่ า วได้ว่ า เพศของผูบ้ ริ ห ารไม่ มี ผ ลต่ อ ความต้อ งการ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูส้ าํ เร็ จการศึกษา
2.2 ผูบ้ ริ หารที่ มี อายุแ ตกต่ างกัน มี ความต้องการคุณ ลัก ษณะที่ พึ งประสงค์ของผูป้ ฏิ บัติ งานที่ สําเร็ จ
การศึกษาระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง (ปวส.) ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่ งไม่เป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านความสามารถในการแก้ไขปั ญหาแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 ทั้งนี้ อาจเกิ ดจากผูบ้ ริ หารมองว่าปั จจุบนั ความรั บผิดชอบและความสามารถในการแก้ไขปั ญหาต้องเป็ นสิ่ งที่
ติดตามตัวผูป้ ฏิบตั ิงานมาไม่มากก็นอ้ ย ซึ่ งต้องคอยปรับปรุ งและพัฒนาให้มีมากขึ้น หากเมื่อมีอายุมากขึ้นก็ตอ้ งพัฒนา
ทางสมองให้มากขึ้น แก้ไขปั ญหาที่ เกิ ดขึ้นได้ เพราะต่อไปผูป้ ฏิ บตั ิ งานเหล่านี้ ก็อาจต้องก้าวหน้าขึ้นเป็ นผูบ้ ริ หาร
เหมือนกัน
2.3 ผูบ้ ริ หารที่มีตาํ แหน่ งงานแตกต่างกันมี ความต้องการคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูป้ ฏิ บตั ิงานที่
สําเร็ จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชี พชั้นสู ง (ปวส.) ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่ งไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน
เมื่ อพิจ ารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านความรู ้ แตกต่ างกันอย่างมี นัย สําคัญทางสถิ ติ ที่ระดับ 0.05 ทั้ง นี้ อาจเกิ ดจาก
ผูบ้ ริ หารระดับผูจ้ ดั การศูนย์ ต้องรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายจากผูจ้ ดั การส่ วน รับมอบนโยบายในการปฏิบตั ิงาน
ทําให้มองว่าผูท้ ี่เป็ นผูป้ ฏิบตั ิงานในใต้บงั คับบัญชาต้องมีความรู ้ความสามารถในงานที่ได้รับมอบหมาย การใช้อุปกรณ์
เครื่ องมือเครื่ องใช้ในการทํางานรวมทั้งต้องมีพ้ืนฐานในด้านความปลอดภัยในการทํางาน เพื่อให้งานที่ปฏิบตั ิ งาน
บรรลุตามวัตถุประสงค์และเกิดประสิ ทธิภาพ
2.4 ผูบ้ ริ หารที่มีอายุงานแตกต่างกันมีความต้องการคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูป้ ฏิบตั ิงานที่สําเร็ จ
การศึกษาระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง (ปวส.) ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่ งไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน ทั้งนี้
อาจเกิ ดจากผูบ้ ริ หารไม่ว่าจะมี อายุงานระดับใด ย่อมมี ความต้องการคุณลักษณะที่ พึงประสงค์ในทุกๆ ด้านสําคัญ
เหมือนกันหมด จึงทําให้ไม่เกิดความแตกต่างกันในแต่ละด้าน ผูบ้ ริ หารมองว่าคุณสมบัติต่างๆ ด้านความรู ้ ทักษะใน
การทํางาน ความเข้าใจในการสื่ อสาร การมีความคิดสร้างสรรค์ มีคุณธรรมจริ ยธรรม มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกบั ผูร้ ่ วมงาน
และมีความสามารถในการแก้ไขปั ญหา ล้วนแล้วแต่มีความสําคัญ ซึ่ งทุกคนที่จบการศึกษามาไม่ว่าจะระดับใดก็ตาม
ควรจะต้องมีทุกด้าน เพื่อให้เป็ นที่ยอมรับในสังคม
2.5 ผูบ้ ริ หารที่มีจาํ นวนผูร้ ่ วมงานแตกต่างกันมีความต้องการคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูป้ ฏิบตั ิงานที่
สําเร็ จการศึกษาระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง (ปวส.) ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่ งไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน
ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะ ผูบ้ ริ หารในแต่ละส่ วนหรื อศูนย์ของบริ ษทั ทีโอที มีกรอบและแนวทางในการปฏิบตั ิงานให้แก่
พนักงานทุกคน และมีแนวทางในการคัดเลือกพนักงานเข้ามาปฏิบตั ิในแนวทางเดียวกัน ดังนั้น ไม่ว่าจะอยูใ่ นจํานวน
ผูร้ ่ วมงานระดับใดก็ตาม ทุกส่ วนงานมี ขั้นตอนและกระบวนการในการทํางานเหมือนกัน จึ งทําให้ผูบ้ ริ หารมีความ
ต้องการที่ไม่แตกต่างกัน
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2.6 ผูบ้ ริ หารที่มีลกั ษณะงานแตกต่างกันมี ความต้องการคุณลักษณะที่ พึงประสงค์ของผูป้ ฏิบตั ิ งานที่
สําเร็ จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง (ปวส.) ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่ งไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน
ทั้ง นี้ อาจเนื่ องจากผูบ้ ริ หารที่ มีล ักษณะงานแตกต่ า งกัน มองความต้องการคุ ณลักษณะอันพึง ประสงค์เหมื อนกัน
กล่าวคือ ทุกสาขาวิชาชีพต้องมีความชํานาญในการใช้เครื่ องมือ มีความรู ้ทางทฤษฎีเพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงาน
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะจากผลการศึกษาค้นคว้ า
1.1 ข้อเสนอแนะสําหรับสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ผลการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ พบว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูป้ ฏิบตั ิงานที่สาํ เร็ จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง (ปวส.) ตามความตองการของบริ ษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) ในเครื อข่ายภาคตะวันออก
ที่ 1 (จังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ตราด) พบว่า โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
ทุกด้าน แต่ เมื่ อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่ามากที่ สุด คื อด้านมนุ ษย์สัมพันธ์ รองลงมาคื อ ด้านคุ ณธรรมจริ ยธรรม
ค่านิ ยมที่ดีงาม และความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ ซึ่ งผูว้ ิจยั ขอเสนอเป็ นแนวทางในการจัดการศึกษา สถานศึกษาใน
ปั จจุบนั ควรเน้นการสอนโดยผสมผสานสาระต่างๆ รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม อีกทั้งฝึ กให้มี
ความคิ ด ริ เริ่ มสร้ างสรรค์ให้แ ตกต่ างหรื อนอกเหนื อจากทฤษฎี ในการเรี ยนการสอน และให้มี คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ไว้ในทุกรายวิชา การจัดการเรี ยนการสอนให้สอดคล้องกับการดํารงชีวิต และการปฏิบตั ิงาน โดยบูรณาการ
ด้า นคุ ณ ธรรม จริ ยธรรม ในการเรี ยนการสอนให้ไ ด้คุ ณ ลัก ษณะอัน พึ ง ประสงค์ข องผู ส้ ํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดับ
ประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง (ปวส.) ซึ่ งตามมาตรฐานสถานศึกษาคือ จัดการพัฒนาผูเ้ รี ยนและผูส้ าํ เร็ จการศึกษาให้
เป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ และทักษะวิชาชี พตามหลักสู ตรที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปมี
ความรู ้ ความเข้าใจในหลักการด้านคณิ ตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ มีทกั ษะในการใช้ภาษาสื่ อสาร ในการศึกษาค้นคว้า
และปฏิ บตั ิ งานวิชาชี พได้เหมาะสม มี คุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิ ยมที่ ดีงามในวิชาชี พ มี บุคลิกภาพที่เหมาะสมและ
มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความรู ้และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ มีความรู ้และทักษะเพื่อการหางานทํา การศึกษาต่อและ
ประกอบอาชี พ อิ ส ระ มี คุ ณ ลัก ษณะที่ ส ถานประกอบการหรื อ หน่ ว ยงานพึ ง พอใจ ทั้ง นี้ เพื่ อ ให้ไ ด้ก าํ ลัง คนด้า น
อาชีวศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานเข้าสูส้ ถานประกอบการหรื อตลาดแรงงานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพต่อไป
1.2 ข้อเสนอแนะสําหรับสถานประกอบการ
ให้ขอ้ มู ลความพึงพอใจในคุณ ลักษณะของผูจ้ บการศึ กษาที่ ทาํ งานอยู่ในสถานประกอบการ ให้
สถานศึ ก ษาทราบความพร้ อมทั้ง ข้อเสนอแนะในอัน ที่ จ ะเป็ นประโยชน์ต่ อการจัด การอาชี วศึ ก ษา เช่ น ปรั บ ปรุ ง
หลักสู ตรเนื้อหารายวิชา หรื อกระบวรการจัดการเรี ยนการสอน หรื อการพัฒนาสถานศึกษาในด้านต่างๆ
2. ข้ อเสนอแนะสํ าหรับการทําวิจยั ครั้งต่ อไป
2.1 ศึกษาคุณลักษณะของผูส้ ําเร็ จการศึกษา ระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง (ปวส.) ประเภทวิชา
บริ หารธุ รกิ จ โดยแยกออกเป็ นสาขาวิชา เช่ น สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการขายและการตลาด และสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2.2 ศึกษาคุ ณลักษณะของผูส้ ําเร็ จการศึกษา ระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง (ปวส.) ตามความ
ต้องการของผูบ้ ริ หารจังหวัดอื่นๆ
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2.3
ควรมีการศึกษาเกี่ ยวกับรู ปแบบและกิ จกรรมการเรี ยนการสอนที่เอื้อต่อบทบาทหน้าที่ ของ
สถานศึกษาในการพัฒนานักศึกษาทั้งในด้านทักษะความรู ้ ควบคู่ไปกับคุณธรรมจริ ยธรรม
บรรณานุกรม
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ประสิ ทธิภาพการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานสื บสวนของ
ข้ าราชการตํารวจฝ่ ายปฏิบัติการข่ าว 3, 4 กองบังคับการตํารวจสั นติบาล 1
กองบัญชาการตํารวจสั นติบาล*
The efficiency in Using Information Technology for Investigation of 3,4 News
Operating Police Subsidiary to Special Branch Division 1.
สิ บตํารวจเอกสมเกียรติ พงษ์จาํ นงค์**
Police Sergeant Somkiat Pongjamnong
บทคัดย่อ
การวิ จัย เรื่ อ งนี้ มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาประสิ ท ธิ ภ าพการใช้เ ทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่ อ การ
ปฏิบตั ิงานสื บสวนของข้าราชการตํารวจฝ่ ายปฏิบตั ิการข่าว 3,4 กองบังคับการตํารวจสันติบาล 1 กองบัญชาการ
ตํารวจสันติบาล และเพื่อเปรี ยบเทียบประสิ ทธิภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบตั ิงานสื บสวนหาข่าว
ด้านต่ าง ๆ ของ ข้าราชการตํารวจฝ่ ายปฏิ บตั ิ การข่าว 3,4 กองบังคับการตํารวจสันติ บาล 1 กองบัญชาการ
ตํารวจสันติ บาล จําแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 132 คน เครื่ องมื อที่ ใช้ในการวิจัย เป็ น
แบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และ
การวิเคราะห์ความแปรปรวน
ผลการวิจยั พบว่า ประสิ ทธิ ภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบตั ิ งานสื บสวนหาข่าว
ของข้าราชการตํารวจฝ่ ายปฏิบตั ิการข่าว 3,4 กองบังคับการตํารวจสันติ บาล 1 กองบัญชาการตํารวจสันติบาล
ในภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า อยูใ่ นระดับมาก ทุกด้าน เรี ยงลําดับจากมากที่สุด คือ
ด้านข่าวกรองของตํารวจ ด้านการสื บสวนในลักษณะที่เป็ นสายลับ และด้านการเฝ้ าตรวจ ผลการเปรี ยบเทียบ
ประสิ ทธิ ภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบตั ิงานสื บสวนหาข่าว ด้านต่าง ๆ ของ ข้าราชการตํารวจ
ฝ่ ายปฏิบตั ิการข่าว 3,4 กองบังคับการตํารวจสันติบาล 1 กองบัญชาการตํารวจสันติบาล จําแนกตามปั จจัยส่ วน
บุคคล พบว่า ข้าราชการตํารวจ ที่มีอายุ อายุราชการ และระดับการศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิ ทธิ ภาพ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิ บตั ิงานสื บสวนหาข่าว ด้านต่ าง ๆ ในภาพรวม ไม่แตกต่ างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านข่าวกรองของตํารวจ ข้าราชการตํารวจ ที่มีอายุ และอายุ
ราชการ ต่างกัน มีความคิดเห็น แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

*
**

บทความการค้นคว้าอิสระ
บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ (การจัดการทัว่ ไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
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Abstract
The objectives of this research were to study the efficiency in using information technology for

investigation of 3,4 news operating Police Subsidiary to Special Branch Division 1 and to compare
it based on personal factors. The sample comprised 132 people. Questionnaires were used as a research tool.
Data were analysis by frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, and analysis of variance.
The results indicated that; as a whole, the efficiency in using information technology for investigation
of 3,4 news operating police in special branch division 1 was descending as following: police intelligence, of
3,4 news operating police in special branch division 1 based on personal factors, found that police officers in
different age, working experience and education had no significant level in overall opinion toward efficiency in
using information technology for investigation news. Considering into aspects, police officers in different age
and working experience had different in opinions toward police intelligence at 0.05 significant level.
ความนํา
ปั จจุบนั นี้ หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครั ฐและเอกชนได้นาํ เทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ใช้อย่าง
กว้างขวาง งานประยุกต์ที่สาํ คัญอย่างหนึ่ง คือ การสร้างระบบสารสนเทศในรู ปแบบต่างๆ ขึ้นใช้หน่วยงานบาง
แห่งนําเส้นใยนําแสง (optical fibre) อันเป็ นอุปกรณ์สาํ หรับใช้สื่อสารข้อมูลมาใช้ร่วมกับคอมพิวเตอร์ ทาํ ให้เกิด
ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ที่สามารถจัดเก็บ และบันทึกข้อมูลรู ปแบบต่างๆ ทั้งที่เป็ นตัวเลข ข้อความ เสี ยง และ
ภาพเคลื่อนไหวจากที่ต่างๆ เอาไว้ได้ ข้อมูลเหล่านี้เมื่อส่ ง เข้าไปในระบบเครื อข่ายเพื่อถ่ายทอดไปให้ผรู ้ ับจะเกิด
เป็ นสิ่ งที่เรี ยกว่าทางด่วนข้อมูล (information superhighway) ขึ้น หน่วยงานบางแห่งใช้ระบบคอมพิวเตอร์ จดั ทํา
รายงานสรุ ปสถานการณ์ต่าง ๆ เสนอต่อผูบ้ ริ หาร เพื่อช่วยให้ผบู ้ ริ หารตัดสิ นใจได้อย่างถูกต้องรวดเร็ วขึ้น (ครรชิต
มาลัยวงศ์, 2540, หน้า 42)
นอกจากนี้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นเครื่ องมือสําคัญในการบริ หารงานภาครัฐ ในประเทศที่พฒั นาแล้ว
มีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้บริ การของรัฐ จากเดิมที่ประชาชนเข้ารับบริ การในสถานที่ของรัฐหรื อ
การใช้บริ การของรัฐผ่านทางไปรษณี ย ์ มาสู่ การใช้เทคโนโลยีทางอินเตอร์ เน็ต ยกตัวอย่างเช่ น ในประเทศ
สหรัฐอเมริ กามีจาํ นวนการใช้บริ การทางโทรศัพท์และการเข้าติดต่อหน่วยงานของภาครัฐลดลงจาก 97 % เหลือ
เพียง 5 % ภายในระยะเวลา 6 ปี ที่ผา่ นมา และมีการใช้เว็บและอีเมล์แทน สําหรับในประเทศไทยเองนั้นความ
พร้อมของประชาชนและองค์การของรัฐอาจยังไม่ถึงระดับเดียวกันกับประเทศที่พฒั นาแล้ว (เช่น สหรัฐอเมริ กา)
แต่มีแนวโน้มว่าประเทศไทยจะพัฒนาไปในทิศทางเช่นนั้น รัฐบาลไทยได้ตระหนักถึงความสําคัญของการนํา
เครื่ องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารเพื่อพัฒนาประเทศ โดยเห็นได้จาก “แผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสารของประเทศไทย พ.ศ. 2545-2549” ซึ่ งแผนแม่บทนี้ได้ถ่ายทอดนโยบายและหลักการ
สําคัญของ “นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศระยะ พ.ศ. 2544-2553 ของประเทศไทย” ให้เป็ นแผนปฏิบตั ิงานสําคัญ
ในช่วง 5 ปี แรกของนโยบายดังกล่าว
สาระโดยรวมของนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2544-2553 นั้น ครอบคลุมยุทธศาสตร์ สาํ คัญ 5
ด้าน คือ 1) การบริ หารงานของรัฐบาล (E-Government) 2) พาณิ ชยกรรม (E-Commerce) 3) อุตสาหกรรม (E-
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Industry) 4) การศึกษา (E-Education) และ 5) สังคม (E-Society) เป็ นเวลาถึงสิ บปี เพื่อให้นโยบายเหล่านี้สามารถ
แปรไปสู่ ภาคปฏิบตั ิที่เป็ นรู ปธรรมและมีความเป็ นไปได้ จึงนํากรอบยุทธศาสตร์ สาํ คัญ 3 เรื่ องมาพิจารณาเป็ น
อันดับเร่ งด่วนก่อนและถือเป็ นประเด็นหลักของแผนแม่บทฯพ.ศ. 2545-2549 ได้แก่ 1) การพัฒนาและส่ งเสริ ม
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ไทย 2) การพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 3) การบริ หารงานและบริ การ
ของภาครัฐ เพือ่ ก้าวสู่ E-Government (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2547, หน้า 5)
เมื่อเข้าสู่ ยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ เจ้าหน้าที่ตาํ รวจจําเป็ นต้องปรั บปรุ งเปลี่ยนแปลงการทํางานจาก
ระบบเก่า นํามาประยุกต์ใหม่เพื่อใช้สืบสวนติดตามจับกุมกลุ่มอาชญากรที่มกั จะก้าวลํ้านําหน้าตํารวจอยูเ่ สมอ ไม่
คิดเพียงแต่จะใช้วิธี “อุม้ ” เอามาสอบสวนเพื่อให้รับสารภาพ หากผิดตัวก็มกั จะจัดการด้วยการ “เผา” แต่ถา้ ถูกตัวก็
มักจะขาดพยานหลักฐานเมื่อนําคดีข้ ึนสู่ กระบวนการยุติธรรม การสื บสวนโดยการนําประวัติ รู ปถ่ายบุคคล อาทิ
กลุ่มบุคคลพ้นโทษ ผูต้ อ้ งสงสัย ผูต้ อ้ งหา ผูม้ ีอิทธิ พลผูป้ ระกอบการและผูเ้ กี่ยวข้องในการสื บสวน บันทึกเป็ น
ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับบุคคลลงในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เชื่อมโยงฐานข้อมูลประวัติบุคคลมาใช้ให้เข้าเป็ นระบบ
เดียวกันทั้งหน่วยงานจะทําให้ง่ายต่อการสื บสวนติดตามหรื อขยายผลการจับกุมคนร้ าย จะเป็ นการทํางานที่ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยทําให้การปฏิบตั ิงานประสบผลสําเร็ จได้เป็ นอย่างดี (สหบาท, 2547) เพื่อให้การ
สื บสวนหาข่าวของฝ่ ายปฏิบตั ิการข่าว 3, 4 กองบังคับการตํารวจสันติบาล 1 กองบัญชาการตํารวจสันติบาลเป็ นไป
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิผล จึงควรที่จะมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการสื บสวนหาข่าว ซึ่ ง
การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เ พื่อการสื บ สวนหาข่า วเป็ นเรื่ องของนวัต กรรมที่ จ ะเกิ ดขึ้ นในหน่ ว ยงาน
ความสําเร็ จของการใช้นวัตกรรมขึ้นอยูก่ บั ตํารวจผูป้ ฏิบตั ิงานของกองบัญชาการตํารวจสันติบาลว่ามีความคิดเห็น
อย่างไรในเรื่ องดังกล่าว
การศึกษาเรื่ องนี้ เป็ นการสะท้อนพฤติ กรรมการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิ บตั ิงานของ
ตํารวจผูป้ ฏิบตั ิงานฝ่ ายปฏิบตั ิการข่าว 3, 4 กองบังคับการตํารวจสันติบาล 1 กองบัญชาการตํารวจสันติบาล ว่าการ
นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการสื บสวนหาข่าวมีประสิ ทธิภาพในระดับใด ข้อค้นพบจากงานวิจยั เรื่ องนี้จะ
นําไปสู่ แนวทางในการพัฒนาการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการสื บสวนหาข่าวของตํารวจสันติบาล 1
กองบัญชาการตํารวจสันติบาลมี ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลสู งสุ ด บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กองบัญชาการ
ตํารวจสันติบาลตั้งไว้
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพือ่ ศึกษาประสิ ทธิภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบตั ิงานสื บสวนของข้าราชการตํารวจ
ฝ่ ายปฏิบตั ิการข่าว 3,4 กองบังคับการตํารวจสันติบาล 1 กองบัญชาการตํารวจสันติบาล
2. เพื่อเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบตั ิงานสื บสวนหาข่าว ด้าน
ต่าง ๆ ของ ข้าราชการตํารวจฝ่ ายปฏิบตั ิ การข่าว 3,4 กองบังคับการตํารวจสันติบาล 1 กองบัญชาการตํารวจ
สันติบาล จําแนกตามปั จจัยส่วนบุคคล
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สมมติฐานของการวิจยั
ประสิ ทธิ ภ าพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิ บตั ิ งานสื บสวนหาข่าว ด้านต่ าง ๆ ของ
ข้าราชการตํารวจฝ่ ายปฏิบตั ิการข่าว 3,4 กองบังคับการตํารวจสันติบาล 1 กองบัญชาการตํารวจสันติบาล จําแนก
ตามปั จจัยส่วนบุคคล แตกต่างกัน
1. ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ตํารวจสันติบาล ในฝ่ ายปฏิบตั ิการข่าว 3 และฝ่ ายปฏิบตั ิการข่าว 4
2. กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ คือ ตํารวจสันติบาล ในฝ่ ายปฏิบตั ิการข่าว 3 จํานวน 87
คน และฝ่ ายปฏิบตั ิการข่าว 4 จํานวน 115 คน รวมทั้งหมด 202 คน เลือกเป็ นกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางกําหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie และ Morgan (1970,p.680) ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 132 คน
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือแบบสอบถาม มีข้ นั ตอนการสร้างแบบสอบถามดังนี้
1. ศึกษาจากเอกสาร ตํารา และงานวิจยั ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจยั ครั้งนี้
2. จัดทําโครงสร้างของแบบสอบถาม ให้มีเนื้ อหาครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั และ
สอดคล้องกับทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง แบบสอบถาม มี 2 ส่ วน คือ
ส่วนที่ 1 คือ ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย อายุ อายุราชการ ระดับการศึกษา
ส่ วนที่ 2 ประสิ ทธิ ภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบตั ิงานสื บสวนหาข่าว รวม 3
ด้าน คือ การเฝ้าตรวจ การสื บสวนในลักษณะที่เป็ นสายลับ และข่าวกรองของตํารวจ
3. นําแบบสอบถามที่ได้สร้างขึ้นให้อาจารย์ที่ปรึ กษาการค้นคว้าอิสระของมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
ตรวจสอบความสอดคล้องของเนื้ อหา และวัตถุประสงค์ของการวิจยั ซึ่ งเป็ นการศึกษาความเที่ยงตรง (validity)
ของแบบสอบถาม แล้วนํามาปรั บปรุ งแก้ไขเพื่อให้คาํ ถามชัดเจน สามารถสื่ อความหมายได้ตรงประเด็น และ
เหมาะสมยิง่ ขึ้น
4. นําแบบสอบถามไปทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั จํานวน 30 คน แล้ว
นําข้อมูลมาหาค่าความเชื่ อมัน่ (reliability) ของแบบสอบถามโดยใช้สูตร สัมประสิ ทธิ์ แอลฟาของครอนบัค
(Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้คา่ ความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามเท่ากับ 0.8812
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการเก็บข้อมูล ด้วยการขอความร่ วมมื อจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็ น
ข้าราชการตํารวจสันติบาลในสังกัดฝ่ ายปฏิบตั ิการข่าว 3,4 กองบังคับการตํารวจสันติบาล 1 กองบัญชาการ
ตํา รวจสัน ติ บ าลที่ เ ป็ นกลุ่ ม ตัว อย่า งกรอกแบบสอบถาม จํา นวน 132 ฉบับ แล้ว ขอรั บ คื นด้ว ยตัว เอง ได้
แบบสอบถามคืนมา จํานวน 132 ชุด คิดเป็ น ร้อยละ 100.00
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การวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถาม จะนํามาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ทุกชุด และนํามาลง
รหัส ประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป หาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test, Ftest และ LSD ดังนี้
1. วิเคราะห์ขอ้ มูลของผูต้ อบแบบสอบถามโดยใช้ความถี่และค่าร้อยละ(percentage)
2. วิเคราะห์ประสิ ทธิ ภาพการใช้เทคโ นโ ลยีส ารสนเทศเพื่อ การปฏิ บตั ิ งานสื บสวนหาข่าว โ ดยใช้
ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
3. เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ย ( X ) ของประสิ ทธิ ภาพการใช้เทคโ นโ ลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบตั ิงาน
สื บสวนหาข่าว จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ โดยใช้ t-test และ F-test
4. เปรี ยบเทียบพหุคูณเพื่อทดสอบค่าเฉลี่ย ( X ) ของประสิ ทธิ ภาพการใช้เทคโ นโลยีสารสนเทศเพื่อ
การปฏิบตั ิงานสื บสวนหาข่าว จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยวิธี Least Significant Difference (LSD)
สรุปผลการวิจยั
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล เรื่ อง ประสิ ทธิ ภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบตั ิงานสื บสวนของ
ข้าราชการตํารวจฝ่ ายปฏิบตั ิการข่าว 3,4 กองบังคับการตํารวจสันติบาล 1 กองบัญชาการตํารวจสันติบาล สามารถ
สรุ ปได้ดงั นี้
ส่ วนที่ 1 วิเคราะห์ขอ้ มู ลทัว่ ไปของข้า ราชการตํา รวจฝ่ ายปฏิ บัติ การข่าว 3,4 กองบังคับการ
ตํารวจสันติบาล 1 กองบัญชาการตํารวจสันติบาล ได้แก่ อายุ อายุราชการ และระดับการศึกษา
ข้าราชการตํารวจฝ่ ายปฏิ บตั ิ การข่าว 3,4 กองบังคับการตํารวจสันติ บาล 1 กองบัญชาการ
ตํารวจสันติบาล ส่ วนใหญ่มีอายุมากกว่า 40 ปี ร้อยละ 40.20 รองลงมา คือ 31-40 ปี ร้อยละ 34.80 อายุราชการ15
ปี ขึ้นไป ร้อยละ 40.20 รองลงมา คือ 11-15 ปี ร้อยละ 34.80 ระดับการศึกษา ปริ ญญาตรี ร้อยละ 72.00 รองลงมา
คือ ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี ร้อยละ 19.70
ส่ วนที่ 2 วิเคราะห์เกี่ยวกับประสิ ทธิภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบตั ิงานสื บสวนหา
ข่าว ด้านต่ าง ๆ รวม 3 ด้าน คือ การเฝ้ าตรวจ การสื บสวนในลักษณะที่ เป็ นสายลับ และข่าวกรองของตํารวจ
สามารถสรุ ปได้ คือ
ข้า ราชการตํา รวจฝ่ ายปฏิ บัติ ก ารข่าว 3,4 กองบังคับ การตํา รวจสันติ บ าล 1 กองบัญ ชาการ
ตํารวจสันติบาล มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ประสิ ทธิ ภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบตั ิงานสื บสวนหา
ข่าว ด้านต่าง ๆ ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่ อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ประสิ ทธิ ภาพการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการปฏิบตั ิงานสื บสวนหาข่าว ด้านต่าง ๆ ทุกด้าน อยู่ในระดับมาก เรี ยงลําดับจากความคิดเห็น
ที่มากที่สุด คือ ด้านข่าวกรองของตํารวจ ด้านการสื บสวนในลักษณะที่เป็ นสายลับ และ ด้านการเฝ้าตรวจ ซึ่ ง
สามารถอธิบายได้ ดังนี้
1. ด้านการเฝ้าตรวจ พบว่า ประสิ ทธิภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบตั ิงานสื บสวนหา
ข่าว ในด้านการเฝ้ าตรวจ ของข้าราชการตํารวจฝ่ ายปฏิ บตั ิ ก ารข่าว 3,4 กองบังคับการตํารวจสันติ บาล 1
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กองบัญชาการตํารวจสันติบาล โดยรวม อยูใ่ นระดับมาก ( = 3.84) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับ
มาก ( = 3.67–3.93) ทุกรายการ 5 อันดับแรก คือ
1. เพือ่ ที่จะทราบถึงความเคลื่อนไหวของผูต้ อ้ งสงสัย
2. เพือ่ หาพยานหลักฐานอันจะใช้ยนื ยันผูต้ อ้ งสงสัย
3. เพือ่ ให้ได้มาซึ่งข้อมูลจําเป็ นเพื่อการออกหมายค้น
4. เพือ่ ที่จะรู ้ถึงผูม้ ีส่วนร่ วมสมคบกับผูต้ อ้ งสงสัย
5. เพือ่ ให้ได้ตาํ แหน่งและแหล่งที่อยูข่ องผูท้ ี่หลบหนีไป
2. ด้านการสื บสวนในลักษณะที่เป็ นสายลับ พบว่า ประสิ ทธิภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การปฏิบตั ิงานสื บสวนหาข่าว ในด้านการสื บสวนในลักษณะที่เป็ นสายลับ ของข้าราชการตํารวจฝ่ ายปฏิบตั ิการ
ข่าว 3,4 กองบังคับการตํารวจสันติบาล 1 กองบัญชาการตํารวจสันติบาล โดยรวม อยูใ่ นระดับมาก ( = 3.91) เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับมาก ( = 3.68–3.98) ทุกรายการ คือ
1. เพือ่ กําหนดเวลาที่เหมาะสมสําหรับเข้าจู่โจม จับกุมตัวการสําคัญ
2. เพือ่ ให้ทราบผูเ้ กี่ยวข้องทั้งหมด
3. เพือ่ หาพยานหลักฐานแสดงต่อศาล
4. เพือ่ ค้นหาสิ่ งผิดกฎหมายหรื อทรัพย์สินที่กระทําผิดหรื อได้มาจากการกระทําผิด
5. เพื่อทราบว่ากําลังมีการวางแผนเพื่อประกอบอาชญากรรม หรื อมีการประกอบอาชญากรรม
นั้นแล้วหรื อไม่
3. ด้านข่าวกรองของตํารวจ พบว่า ประสิ ทธิภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบตั ิงาน
สื บสวนหาข่าว ในด้านข่าวกรองของตํารวจ ของข้าราชการตํารวจฝ่ ายปฏิ บตั ิ การข่าว 3,4 กองบังคับการ
ตํารวจสันติบาล 1 กองบัญชาการตํารวจสันติบาล โดยรวม อยูใ่ นระดับมาก ( = 3.96) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่า อยูใ่ นระดับมาก ( = 3.80–4.06) ทุกรายการ คือ
1. การแบ่งแยกข่าวสารที่ประเมินค่าแล้วเพื่อพิจารณารายละเอียดของข่าวสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
หาข้อเท็จจริ งและความสัมพันธ์ระหว่างกัน
2. การกําหนดความเชื่อถือได้ของแหล่งข่าวและความแน่นอนของข่าวสาร
3. การนําข่าวสารต่างๆ ที่ผ่านกรรมวิธีตามลําดับข้างต้นมาประกอบกันเพื่อกําหนดภาพของ
ข่าวกรอง
4. การรวบรวมข่าวจากแหล่งข่าวต่าง ๆ เช่น จากสถานี ตาํ รวจ ศาล เรื อนจํา กรมสรรพากร
กรมศุลกากร ฯลฯ
5. รายการการตีความ เพือ่ หาความหมายที่แฝงอยูร่ วมทั้งข้อยุติ
ส่ วนที่ 3 การเปรี ยบเทียบความแตกต่างข้อมูลทัว่ ไปข้าราชการตํารวจฝ่ ายปฏิบตั ิการข่าว 3,4 กอง
บังคับการตํารวจสันติบาล 1 กองบัญชาการตํารวจสันติบาล เกี่ยวกับประสิ ทธิ ภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการปฏิบตั ิงานสื บสวนหาข่าว ด้านต่าง ๆ จําแนกตาม อายุ อายุราชการ และระดับการศึกษา สามารถสรุ ปได้
ดังนี้
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1. ข้าราชการตํารวจฝ่ ายปฏิ บ ัติการข่าว 3,4 กองบังคับการตํารวจสันติ บาล 1 กองบัญชาการ
ตํารวจสันติบาล ที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิ ทธิ ภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบตั ิงาน
สื บสวนหาข่าว ด้านต่าง ๆ โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้าน
ข่าวกรองของตํารวจ ข้าราชการตํารวจ ที่มีอายุ ต่างกัน มีความคิดเห็น แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
2. ข้าราชการตํารวจฝ่ ายปฏิ บ ัติการข่าว 3,4 กองบังคับการตํารวจสันติ บาล 1 กองบัญชาการ
ตํารวจสันติบาล ที่มีอายุราชการต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิ ทธิ ภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
ปฏิบตั ิงานสื บสวนหาข่าว ด้านต่าง ๆ โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน
พบว่า ด้านข่าวกรองของตํารวจ ข้าราชการตํารวจ ที่ มีอายุราชการ ต่ างกัน มี ความคิดเห็ น แตกต่ างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3. ข้าราชการตํารวจฝ่ ายปฏิบตั ิการข่าว 3,4 กองบังคับการตํารวจสันติ บาล 1 กองบัญชาการ
ตํารวจสันติบาล ที่มีระดับการศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิ ทธิ ภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
ปฏิบตั ิงานสื บสวนหาข่าว ด้านต่าง ๆ โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน
พบว่า ข้า ราชการตํา รวจ ที่ มีร ะดับ การศึ ก ษา ต่ างกัน มี ความคิ ด เห็ น โดยรวม ทุ ก ด้า นไม่ แ ตกต่ า งกันอย่า งมี
นัยสําคัญทางสถิติ
การอภิปรายผล
1. การวิเคราะห์ขอ้ มู ลทัว่ ไปของข้าราชการตํารวจฝ่ ายปฏิ บตั ิ การข่าว 3,4 กองบังคับการ
ตํารวจสันติบาล 1 กองบัญชาการตํารวจสันติบาล พบว่า ข้าราชการตํารวจฝ่ ายปฏิบตั ิการข่าว 3,4กองบังคับการ
ตํารวจสันติบาล 1 กองบัญชาการตํารวจสันติบาล ส่ วนใหญ่มีอายุมากกว่า 40 ปี มีอายุราชการ15 ปี ขึ้นไป และมี
ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ กิตติ
อมรเลิศวิทย์ (2545) ศึกษาเรื่ อง การเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพของบุคลากร ด้านการจัดการข้อมูลข่าวสารของงานการข่าวโดยการใช้คอมพิวเตอร์ : ศึกษากรณี
กองบังคับการอํานวยการตํารวจภูธรภาค 2 ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรด้านการจัดการข้อมูลข่าวสารของงานการ
ข่าวส่ วนใหญ่ มี การศึกษาระดับปริ ญญาตรี และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ มานัส เลาะหมัดจิตร (2546) ศึกษา
เรื่ อง ปั จจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการตํารวจชั้นประทวนที่ปฏิบตั ิหน้าที่ในสถานี
ตํารวจภูธร อําเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี สามารถสรุ ปผลการศึกษาดังนี้ กลุ่มประชากรมีอายุ 41–45
ปี มีอายุราชการ 5 - 10 ปี มีระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน 5 – 10 ปี
2. วิเคราะห์เกี่ยวกับประสิ ทธิ ภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบตั ิงานสื บสวนหาข่าว
ด้านต่ าง ๆ ของ ข้าราชการตํารวจฝ่ ายปฏิ บตั ิ การข่าว 3,4 กองบังคับการตํารวจสันติ บาล 1 กองบัญชาการ
ตํารวจสันติบาล ในภาพรวม และพิจารณาเป็ นรายด้าน อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าคะแนนความคิดเห็นที่มากที่สุด
คือ ด้านข่าวกรองของตํารวจ รองลงมา คือ ด้านการสื บสวนในลักษณะที่เป็ นสายลับ และน้อยที่สุด คือ ด้านการ
เฝ้าตรวจ ซึ่งสามารถอธิบายได้ ดังนี้
2.1. ด้านการเฝ้าตรวจ พบว่า ประสิ ทธิ ภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบตั ิงาน
สื บสวนหาข่าว ด้านต่าง ๆ โดยรวม อยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ทุกข้อ อยูใ่ นระดับมาก โดยมี
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ค่าคะแนนความคิดเห็นที่มากที่สุด คือ รายการเพื่อที่จะทราบถึงความเคลื่อนไหวของผูต้ อ้ งสงสัย รองลงมา คือ
รายการเพื่อหาพยานหลักฐานอันจะใช้ยืนยันผูต้ อ้ งสงสัย และน้อยที่สุด คือ รายการเพื่อที่จะป้ องกันการกระผิด
ทางอาญา
2.2. ด้านการสื บสวนในลักษณะที่เป็ นสายลับ พบว่า ประสิ ทธิภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการปฏิบตั ิงานสื บสวนหาข่าว ด้านต่าง ๆ โดยรวม อยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ทุกข้อ อยู่
ในระดับมาก โดยมีค่าคะแนนความคิดเห็นที่มากที่สุด คือ รายการเพื่อกําหนดเวลาที่เหมาะสมสําหรั บเข้า จู่โจม
จับกุมตัวการสําคัญ รองลงมา คือ รายการเพื่อให้ทราบผูเ้ กี่ยวข้องทั้งหมด และน้อยที่สุด คือ รายการเพื่อทราบว่า
กําลังมีการวางแผนเพือ่ ประกอบอาชญากรรม หรื อมีการประกอบอาชญากรรมนั้นแล้วหรื อไม่
2.3. ด้านข่าวกรองของตํารวจ พบว่า ประสิ ทธิ ภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
ปฏิบตั ิงานสื บสวนหาข่าว ด้านต่าง ๆ โดยรวม อยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ทุกข้อ อยูใ่ นระดับ
มาก โดยมี ค่าคะแนนความคิดเห็นที่ มากที่ สุด คือ รายการการแบ่งแยกข่าวสารที่ ประเมิ นค่าแล้วเพื่อพิจารณา
รายละเอียดของข่าวสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาข้อเท็จจริ งและความสัมพันธ์ระหว่างกัน รองลงมา คือ รายการการ
กําหนดความเชื่อถือได้ของแหล่งข่าว และความแน่นอนของข่าวสาร และน้อยที่สุด คือ รายการการตีความ เพื่อหา
ความหมายที่แฝงอยูร่ วมทั้งข้อยุติ
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ วุฒินนั ท์ ดิษฐาน (2547) ได้ศึกษาเรื่ อง การนําเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้เพื่อการสื บสวนหาข่าวของสํานักงานตํารวจสันติบาล สํานักงานตํารวจแห่งชาติ: ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่
ตํารวจ พบว่า การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการสื บสวนหาข่าวของสํานักงานตํารวจสันติบาล สํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติ มีความคิดเห็นของตํารวจสันติบาลอยูใ่ นระดับที่เห็นด้วยมาก และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ จรัล
บางประเสริ ฐ (2544) วิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง :
ศึกษาเฉพาะกรณี ด่านตรวจคนเข้าเมืองในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ พบว่า ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของ
เจ้า หน้ า ที่ ด่ า นตรวจคนเข้า เมื อ งในภาพรวม อยู่ ใ นระดับ สู ง เมื่ อ พิ จ ารณาในรายด้า น พบว่ า ทุ ก ด้า นมี
ประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานอยูใ่ นระดับสู งเช่นเดียวกัน
3. การเปรี ยบเทียบความแตกต่างข้อมูลทัว่ ไปข้าราชการตํารวจฝ่ ายปฏิบตั ิการข่าว 3,4 กองบังคับการ
ตํารวจสันติบาล 1 กองบัญชาการตํารวจสันติบาล เกี่ยวกับประสิ ทธิ ภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
ปฏิบตั ิงานสื บสวนหาข่าว ด้านต่าง ๆ จําแนกตาม อายุ อายุราชการ และระดับการศึกษา สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
3.1. ข้าราชการตํารวจฝ่ ายปฏิบตั ิการข่าว 3,4 กองบังคับการตํารวจสันติบาล 1 กองบัญชาการ
ตํารวจสันติบาล ที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิ ทธิ ภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบตั ิงาน
สื บสวนหาข่าว ด้านต่าง ๆ โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้าน
ข่าวกรองของตํารวจ แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นอกนั้นไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติ
3.2. ข้าราชการตํารวจฝ่ ายปฏิบตั ิการข่าว 3,4 กองบังคับการตํารวจสันติบาล 1 กองบัญชาการ
ตํารวจสันติบาล ที่มีอายุราชการต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิ ทธิ ภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
ปฏิบตั ิงานสื บสวนหาข่าว ด้านต่าง ๆ โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน

801

วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปี ที่ 10 ฉบับที่ 2
โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

พบว่า ด้านข่าวกรองของตํารวจ แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นอกนั้นไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ
3.3. ข้าราชการตํารวจฝ่ ายปฏิบตั ิการข่าว 3,4 กองบังคับการตํารวจสันติบาล 1 กองบัญชาการ
ตํารวจสันติบาล ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิ ทธิ ภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
ปฏิบตั ิงานสื บสวนหาข่าว ด้านต่าง ๆ โดยรวม และรายด้าน พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ฤทธิ รณ ฝักฝ่ าย (2545) ศึกษาเรื่ อง ความต้องการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อใช้ในงานป้ องกันปราบปรามของสถานีตาํ รวจภูธร สังกัดตํารวจภูธรภาค 2 ผลการศึกษาพบว่า
ความต้องการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในงานป้ องกันปราบปรามของสถานีตาํ รวจภูธร สังกัดตํารวจภูธร
ภาค 2 เปรี ยบเทียบตามกลุ่มงาน พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p<.05) กลุ่มงานชุมชนสัมพันธ์มี
ความต้องการมากกว่ากลุ่มงานสายตรวจและสื บสวนจับกุม
ข้ อเสนอแนะเพื่อการศึกษาครั้งต่ อไป
1. ข้อเสนอแนะที่ได้จากการทําวิจยั
1.1 ด้านการเฝ้าตรวจ ควรนําเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิ ทธิ ภาพมาใช้ในหน่วยงานเพื่อให้
การดําเนินงานต่าง ๆ เกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด และเจ้าหน้าที่ตาํ รวจต้องพยายามใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมา
ช่ ว ย เรื่ อ งการคอย สอดส่ อ ง แนะนํา และตัก เตื อ นบุ ค คลที่ อ าจตกเป็ นเหยื่ อ ของอาชญากรรม ทั้ง เรื่ อ งการ
ประชาสัมพันธ์ และให้ความรู ้เรื่ องอาชญากรรมแก่เยาวชนและประชาชนทัว่ ไป รวมทั้งการตรวจค้นตามแหล่งที่
คาดว่าจะเป็ นที่มวั่ สุ่ มเพือ่ ประกอบอาชญากรรม ปราบปรามอาชญากรรม
1.2 ด้านการสื บสวนในลักษณะที่เป็ นสายลับ ควรมีมาตรการในการกําหนดนโยบาย และ
แผนการดําเนิ นการต่างๆ ที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ตาํ รวจ รวมทั้งมีแนวทางในการ
นํานโยบาย ต่าง ๆ ไปปฏิบตั ิให้ชดั เจน และสอดคล้องกับนโยบายที่กาํ หนดไว้ เช่ น จัดการฝึ กอบรม เพิ่มเติม
ความรู ้ให้แก่เจ้าหน้าที่ตาํ รวจทั้งทางด้านทฤษฏีและทางด้านการปฏิบตั ิ การจัดระเบียบในการปฏิบตั ิหน้าที่ให้มี
ความเหมาะสม รวมทั้งมีการจัดสรรงบประมาณที่จาํ เป็ นต่อการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ตาํ รวจ เช่น ค่าตอบแทน
สวัสดิการต่าง ๆ ให้มีความเพียงพอและเหมาะสม นอกจากนั้นควรมีการสร้างความร่ วมมือ และความเข้าใจอันดี
ระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่ ต าํ รวจ และมี การเผยแพร่ ป ระชาสัมพันธ์การทํางานของเจ้าหน้าที่ ต าํ รวจให้
ประชาชนทราบ ทั้งนี้จะทําให้เกิดความร่ วมมือกัน ซึ่ งจะส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่
ตํารวจ ต่อไป
1.3 ด้านข่าวกรองของตํารวจ ควรมีการฝึ กอบรมให้เจ้าหน้าที่ตาํ รวจมีความรู ้ความเข้าใจในการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในเรื่ องของงานด้านข่าวกรองให้มากขึ้น โดยเฉพาะการใช้เพื่อ การตีความ เพื่อหา
ความหมายที่แฝงอยูร่ วมทั้งข้อยุติของคดีต่าง ๆ รวมทั้งการรวบรวม และจัดเก็บข่าวจากแหล่งข่าวต่าง ๆ เพื่อให้
การทํางานมีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น และผูบ้ งั คับบัญชาควรมีโครงการใหม่ ๆ นอกเหนือจากการปฏิบตั ิงานตาม
นโยบายของรัฐบาลและนโยบายของสถานี เพื่อทําให้ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาเต็มใจในการปฏิบตั ิงานที่ไม่ซ้ าํ ซากจําเจ
และควรสร้างความเชื่ อมัน่ และให้โอกาสกับผูใ้ ต้บงั คับบัญชาในการพัฒนาให้เกิดความเจริ ญก้าวหน้าที่ในการ
ปฏิบตั ิงาน ด้วยการส่ งไปสัมมนากับหน่วยงานภายนอกเพื่อนําความรู ้มาพัฒนาองค์กร ซึ่ งจะส่ งผลให้ขา้ ราชการ
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ตํารวจมีโอกาสพัฒนาตนเอง และควรเสริ มสร้างความสามัคคีในการทํางานและให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชามีส่วนร่ วมใน
การทํางาน
2. ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งต่อไป
สําหรับผูท้ ี่มีความสนใจสามารถนําผลที่ได้ไปศึกษาต่อดังนี้
2.1 ควรทําเรื่ องการสํารวจถึ งความต้องการและทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพือ่ การสอบสวนของข้าราชการตํารวจ อย่างสมํ่าเสมอเพื่อให้การทํางานมีประสิ ทธิภาพมากที่สุด
2.2 ควรมีการฝึ กอบรมวิธีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอบสวนของข้าราชการตํารวจ
อย่างสมํ่าเสมอพร้อมทั้งหาเทคโนโลยี ใหม่ ๆ เพื่อให้เหมาะสมกับการทํางานของข้าราชการตํารวจ เป็ นประจํา
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การให้ บริการ ในทัศนะของผู้ใช้ บริการ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ใน
ห้ างสรรพสิ นค้ า จังหวัดสมุทรปราการ*
Service in Views of Customers of Krung Thai Bank PCL, Located in Department
Store in Samutprakan
นายอํานาจ สกุลสัญชาติไทย**
Mr. Amnaj Sakulsanchartthai
บทคัดย่อ
การวิจยั เรี่ องนี้มีวตั ถุประสงค์เพี่อศึกษาการให้บริ การในทัศนะของผูใ้ ช้บริ การ ธนาคารกรุ งไทย จํากัด
(มหาชน) ในห้างสรรพสิ นค้า จังหวัดสมุทรปราการ และ เพื่อเปรี ยบเทียบการให้บริ การ ของ ธนาคารกรุ งไทย
จํา กัด (มหาชน) ในห้า งสรรพสิ น ค้า จัง หวัด สมุ ท รปราการ ในทัศ นะของผูใ้ ช้บ ริ การ จํา แนกตามลัก ษณะ
ประชากรศาสตร์ กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 217 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้ มูล โดย
ใช้ ความถี่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การสอบค่าที และการวิเคระห์ความแปรปรวน ผลการวิจยั
พบว่า
ผูใ้ ช้บริ การมีทศั นะเกี่ยวกับการให้บริ การ ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมี่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า
อยูใ่ นระดับมาก ทุกด้าน เรี ยงลําดับจากมากที่สุด คือ ภาพลักษณ์/ความน่าเชี่อถือ การบริ การของธนาคาร การจูงใจ
ของธนาคาร สถานที่ให้บริ การของธนาคารในห้างสรรพสิ นค้า ระยะเวลาที่ ธนาคารให้บริ การ และเครื่ องมือ/
อุปกรณ์ของธนาคาร ผลการเปรี ยบเทียบการให้บริ การของ ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน) ในห้างสรรพสิ นค้า
จัง หวัด สมุ ทรปราการ ในทัศนะของผูใ้ ช้บริ การ จํา แนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ พบว่า ผูใ้ ช้บ ริ การที่ มี
ลักษณะประชากรศาสตร์ ต่างกัน มีทศั นะเกี่ยวกับการให้บริ การในภาพรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติ เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า เฉพาะด้านเครื่ องมือ/อุปกรณ์ของธนาคาร ผูใ้ ช้บริ การที่มีอาชีพต่างกันมี
ความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
Abstract
The purposes of this research were to study service in views of customers of Krung Thai Bank PCL,
located in department store in Samutprakan and to compare the service in views of customers classified based
on demographic characteristics. The sample included 217 customers. Questionnaires were used as a research
tool. Data were analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test and analysis of variance.
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บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ (การจัดการทัว่ ไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
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The results showed that the overall view of customers toward the service was in high level.
Considering into aspects, every aspect was at high level either, arranged in descending order as following :
image/credibility, service, attraction, location, time period used for service, tools/appliances. The comparison of
the service in views of customers classified based on demographic characteristics, showed that customers in
different demographic characteristics had no difference in views toward service at significant level. Considering
into aspects, only tools/appliances that customers in different occupation had difference in overall views at 0.05
significant level.
ความนํา
ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน) ( Krung Thai Bank Public Company Limited) เป็ นธนาคารของ
รัฐบาลไทย ซึ่ งเกิดจากการควบรวมกิจการระหว่าง ธนาคารมณฑล กับ ธนาคารเกษตร เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.
2509 และมีตราสัญลักษณ์ คือ นกวายุภกั ษ์ ซึ่ งเป็ นตราสัญลักษณ์ของ กระทรวงการคลัง ตราบจนปั จจุบนั
หลังจากการเปลี่ยนแปลงของธนาคารกรุ งไทยมาเป็ น บมจ. ธนาคารกรุ งไทย [ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน)]
ในวันที่ 24 มีนาคม 2537 ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน) มีการขยายความเจริ ญเติบโตอย่างมัน่ คง และมีสาขา
บริ การอยู่ทวั่ ทั้งประเทศและต่างประเทศกว่า 800 สาขา และยังคงมุ่งมัน่ ขยายการบริ การ สาขา ที่ดีมีคุณภาพ
เพิ่มรู ปแบบการให้บริ การต่างๆ และ ประสิ ทธิภาพ ตอบสนองต่อความต้องการ
ทันตามยุคที่เปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ ว และต่อเนื่องของโลกยุคโลกาภิวตั ต์(globalization) ภายในขอบเขตแนวคิด (concept) ความเป็ น
สถาบันทางการเงิ นชั้นนําที่ ผูม้ ารั บบริ การวางใจ มุ่ งมัน่ ที่ จะเป็ นธนาคารแสนสะดวกและมัน่ คง พร้ อมที่ จะ
ให้บริ การทุกระดับ ทั้งลูกค้าบุคคล ลูกค้าองค์กร ลูกค้าสถาบัน ลูกค้าภาครัฐ หรื อรัฐวิสาหกิจ และลูกค้าธุรกิจ
ทุกขนาด และพร้อมที่จะคืนกําไรสู่ สังคมและสิ่ งแวดล้อมด้วยกิจกรรมสร้างทุนปั ญญาที่ไม่ว่าคุณจะอยู่ในภาคใด
ของสังคม คุณต้องได้รับผลตอบแทนอย่างเท่าเทียมกัน ตามหลักสนองการบริ หารของหน่ วยงานของภาครั ฐ
ภายใต้การบริ หารบริ การประชาชนด้วยหลักธรรมาภิบาล
พ.ศ. 2552 บมจ.ธนาคารกรุ งไทย
มี ก ารขยายการให้ บ ริ การ และรู ปแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์
ของ บมจ.ธนาคารกรุ งไทย เพิม่ ขึ้นและหลากหลายเพื่อตอบสนอง ให้ตรงความต้องการของผูม้ าใช้บริ การให้มาก
ที่สุด และ การเพิ่มขยายสาขาเพื่อตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้บริ การ เป็ นการเพิ่มส่ วนผสมทางการตลาด ใน
รู ปแบบ ธนาคารแสนสะดวก และมั่นคงที่ ประชาชนในทุกส่ วนไว้ใจในการใช้บริ การที่ เป็ นเลิศ ซึ่ งหมายถึ ง
ธนาคารที่ทนั สมัย มีผลิตภัณฑ์การให้บริ การที่ครบวงจร ตอบสนองได้ทุกกลุ่มลูกค้า จึงมีการจัดตั้ง สาขาย่อย ใน
ห้างสรรพสิ นค้า ( The convenience bank ) โดยเป็ นการบริ การรู ปแบบใหม่ อีกรู ปแบบหนึ่ ง ที่ บมจ.
ธนาคารกรุ งไทยนํามาเพื่อตอบสนองต่อผูม้ าใช้บริ การ โลกปั จจุบนั หรื อเรี ยกโลกยุคทศวรรษที่ 21 ใหม่ คือโลกยุค
โลกาภิ วตั ต์ (globalization) ซึ่ งเป็ นโลกที่ไร้พรมแดนของเศรษฐกิจ เป็ นโลกของการแข่งขันทางธุ รกิจแบบเสรี
มากขึ้น โดยยึดผูบ้ ริ โภคเป็ นองค์รวมในการให้บริ การ ซึ่ งองค์กรธุรกิจหน่วยงานธุรกิจ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนตระหนักถึงจุดนี้ ทาง บมจ.ธนาคารกรุ งไทย เล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนาธุ รกิจภาครัฐ ให้มีความ
ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการ การให้บริ การทั้งทางภาคประชาชน ข้าราชการ ตํารวจ ทหาร พนักงาน
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รัฐวิสาหกิจ ฯลฯ โดยมุ่งเน้นการพัฒนา ข้อมูล กรณี ศึกษา การค้นคว้าวิจยั การทดสอบและทดลอง เพื่อนําไปสู่
ความเป็ นเลิศของธนาคารพาณิ ชย์
ซึ่งผูศ้ ึกษามีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับการบริ หารของธนาคารกรุ งไทย จํากัด(มหาชน) กรณี ศึกษา
มู ล เหตุ ข ้อ เท็ จ จริ ง ความต้อ งการประสิ ท ธิ ภ าพการให้บ ริ การ ของธนาคารกรุ ง ไทย จํา กัด (มหาชน) ใน
ห้างสรรพสิ นค้า จัง หวัด สมุ ท รปราการ ในทัศ นะของผูใ้ ช้บริ การ เพื่อนําผลการวิ จัย มาเป็ นแนวทางในการ
ปรับปรุ งพัฒนาการบริ หารการให้บริ การให้มีประสิ ทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของผูใ้ ช้บริ การต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาการให้บ ริ ก าร ของ ธนาคารกรุ ง ไทย จํา กัด (มหาชน) ในห้า งสรรพสิ น ค้า จัง หวัด
สมุทรปราการ
2. เพื่อเปรี ยบเทียบการให้บริ การ ของ ธนาคารกรุ งไทย (จํากัด) มหาชน ในห้างสรรพสิ นค้า จังหวัด
สมุทรปราการ ในทัศนะของผูใ้ ช้บริ การ จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์
สมมติฐานของการวิจยั
การให้บริ การในทัศนะของผูใ้ ช้บริ การ จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์แตกต่างกัน
1. ประชากร
ประชากรที่ ใ ช้ใ นการวิ จัย ครั้ งนี้ คื อ ผู ้ม าใช้บ ริ การ ธนาคารกรุ ง ไทย จํา กัด (มหาชน) ใน
ห้างสรรพสิ นค้าต่ าง ๆ ที่ อยู่จงั หวัดสมุ ทรปราการ ที่ มาใช้บริ การเฉพาะวันเสาร์ -อาทิ ต ย์ ในแต่ ละ สัปดาห์
ประมาณ 500 คน
2. กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษา คื อ ผู ้ม าใช้ บ ริ การ ธนาคารกรุ ง ไทย จํา กัด (มหาชน) ใน
ห้างสรรพสิ นค้าต่ าง ๆ ที่ อยู่จังหวัดสมุท รปราการ ที่ มาใช้บริ ก ารเฉพาะวัน เสาร์ -อาทิ ต ย์ โดยขนาดของกลุ่ ม
ตัวอย่างได้จากตารางกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie และ Morgan (1970 , p. 608) ได้กลุ่มตัวอย่าง
จํานวน 217 คน
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามที่สร้างขึ้นซึ่งมีค่าความเชื่อมัน่ 0.89 แบบสอบถาม
แบ่งออกเป็ น 2 ตอน คือ
1. สถานภาพของผูใ้ ช้บริ การ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ และรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน จํานวน 6 ข้อ
2. การให้บ ริ ก าร ของ ธนาคารกรุ ง ไทย จํา กัด (มหาชน) ในห้า งสรรพสิ น ค้า ต่ า งๆ ที่ อ ยู่จัง หวัด
สมุทรปราการ แบ่งออกเป็ น 6 ด้าน ได้แก่ ด้านสถานที่ ด้านระยะเวลา ด้านการบริ การ ด้านการจูงใจ ด้าน
ภาพลักษณ์ /ความน่ าเชื่ อถื อ และ ด้านเครื่ องมื อและอุปกรณ์ ลักษณะของแบบสอบถามเป็ นแบบมาตราส่ วน
ประมาณ ค่า 5 ระดับ ของลิเคิร์ท (Likert) จํานวน 21 ข้อ
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การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การรวบรวมข้อมูลผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนินการเก็บข้อมูลด้วยการขอความร่ วมมือจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผูม้ าใช้
บริ การ ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน) ในห้างสรรพสิ นค้าต่าง ๆ ที่อยู่จงั หวัดสมุทรปราการ ที่มาใช้บริ การ
เฉพาะวันเสาร์ -อาทิตย์ โดยนําแบบสอบถามไปแจกให้กลุ่มตัวอย่างกรอกข้อมูลจํานวน 217 ฉบับแล้วขอรับคืน
ด้วยตนเอง
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามจะนํามาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ทุกชุด และนํามาลงรหัส
ประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป หา ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test ,F-test
และ LSD ดังนี้
1. วิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส
อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยใช้ความถี่และร้อยละ
2. วิเคราะห์การให้บริ การในทัศนะของผูใ้ ช้บริ การ กับ บมจ.ธ.กรุ งไทย ในห้างสรรพสิ นค้า จังหวัด
สมุทรปราการ โดยใช้ค่าเฉลี่ย ( X ) และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
3. เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ย ( X ) ของคะแนนระดับความคิดเห็นการให้บริ การในทัศนะของผูใ้ ช้บริ การ
กับ บมจ.ธ.กรุ งไทย จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ โดยใช้ t-test และ F-test
4. เปรี ยบเทียบพหุ คูณเพื่อทดสอบค่าเฉลี่ย ( X ) ของคะแนนระดับความคิดเห็นการให้บริ การ ใน
ทัศนะของผูใ้ ช้บริ การ กับ บมจ.ธ.กรุ งไทย เป็ นรายคู่ จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน โดยวิธีของ Least
Significant Difference (LSD)
สรุปผลการวิจยั
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลการให้บริ การ ของ ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน) ในห้างสรรพสิ นค้า
จังหวัดสมุทรปราการ สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
1. ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 54.80 อายุ 31-40 ปี รองลงมา อายุมากกว่า 40 ปี ร้อยละ
24.40 มีอาชีพ ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ50.70 รองลงมา อาชี พพนักงานบริ ษทั ร้อยละ28.60 มีรายได้เฉลี่ย
ต่อเดื อน 10,000 – 20,000 บาท ร้ อยละ54.40 รองลงมาตํ่ากว่า 10,000 บาท ร้ อยละ 17.10 มี ระดับการศึกษา
อนุปริ ญญา / ปวส. ร้อยละ 55.80 รองลงมา ปริ ญญาตรี หรื อสู งกว่า ร้อยละ27.60 สถานภาพสมรส ร้อยละ 45.60
รองลงมา โสด ร้อยละ 45.20
2. วิเคราะห์ เกีย่ วกับการให้ บริการของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย
สถานที่ ให้ บริการของธนาคารในห้ างสรรพสิ นค้ า
ผูใ้ ช้บริ การ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริ การในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( = 3.68) เมื่ อ
พิจารณาเป็ นรายด้าน ดังนี้
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ผูใ้ ช้บริ การ มีความคิดเห็นโดยรวม อยูใ่ นระดับมาก ( = 3.65) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า อยู่
ในระดับมาก ( = 3.59–3.70) ทุกรายการ คือ
1. ท่านมีความพึงพอใจ ภายในธนาคารมีความสะอาดเรี ยบร้อย
2. ท่านมีความพึงพอใจ บมจ.ธ.กรุ งไทย ที่ต้ งั ในห้างสรรพสิ นค้ามากกว่าที่ต้ งั เอกเทศ
3. ท่านมีความพึงพอใจการจัดและตกแต่งภายในอาคารมีความเหมาะสม
4. ท่านมีความพึงพอใจสถานที่ต้ งั บมจ.ธ.กรุ งไทยในแหล่งชุมชนพลุกพล่านที่มีรูปลักษณ์ สวยงาม
มากกว่า ความปลอดภัย
ซึ่ งมี ค่าสอดคล้องกับเพศชาย และเพศหญิง อายุ 20-30 ปี 31-40 ปี อาชี พ นักเรี ยน/นักศึกษา
ข้าราชการ/รั ฐวิสาหกิจ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ตํ่ากว่า 10,000 บาท 10,000 – 20,000 บาท ระดับการศึกษา
อนุปริ ญญา/ปวส. ปริ ญญาตรี /หรื อสู งกว่า สถานภาพโสด และสมรส
ระยะเวลา ทีธ่ นาคารให้ บริการ
ผูใ้ ช้บริ การ มีความคิดเห็นโดยรวม อยูใ่ นระดับมาก ( = 3.59) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า อยู่
ในระดับมาก ( = 3.69–3.76) จํานวน 2 รายการ คือ
1. ท่านมีความพึงพอใจมีบริ การบัตรคิวให้แยกประเภทบริ การเช่นฝาก-ถอน,Paypointฯลฯ
2. ท่านมีความพึงพอใจระยะเวลา เปิ ด-ปิ ด บริ การและไม่มีวนั หยุดของบมจ.ธ.กรุ งไทย ในห้าง ฯลฯ
มากกว่า ธนาคารภาครัฐแบบดั้งเดิม
ซึ่ งมีค่าสอดคล้องกับเพศหญิง อายุต่าํ กว่า20 ปี 20-30 ปี อาชีพ พนักงานบริ ษทั รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน ตํ่ากว่า 10,000 บาท ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาหรื อตํ่ากว่า มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. และสถานภาพ
โสด
การบริการ ของธนาคาร
ผูใ้ ช้บริ การ มีความคิดเห็นโดยรวม อยูใ่ นระดับมาก ( = 3.78) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า อยูใ่ น
ระดับมาก ( = 3.74–3.84) ทุกรายการ คือ
1. ท่านมีความพึงพอใจการจัดเอกสารที่จาํ เป็ นในการติดต่อธุ รกรรมทางการเงินให้สําหรับผูม้ าใช้
บริ การ
2. ท่านมี ความพึงพอใจรู ปการให้บริ การแบบไม่ เป็ นทางการ มากกว่าแบบเข้มงวดของรั ฐ เช่ น
พนักงานกรอกแบบฟอร์มให้
3. พนักงานมีความกระตือรื อร้นในการให้บริ การ
4. ท่ า นมี ค วามพึ ง พอใจความจริ ง ใจในการให้บ ริ ก ารเช่ น รอยยิ้ม สุ ภ าพ อ่ อ นน้อ ม มากกว่ า
ผลประโยชน์ตอบแทนดอกเบี้ยเงินฝาก
ซึ่งมีคา่ สอดคล้องกับเพศชาย และเพศหญิง ทุกอายุ อาชีพ นักเรี ยน/นักศึกษา ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ตํ่ากว่า 10,000 บาท 10,000 – 20,000 บาท 20,001 – 30.000 บาท ทุกระดับการศึกษา
สถานภาพโสด และสมรส
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การจูงใจ ของธนาคาร
ผูใ้ ช้บริ การ มีความคิดเห็นโดยรวม อยูใ่ นระดับมาก ( = 3.70) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า อยู่
ในระดับมาก ( = 3.57–3.76) ทุกรายการ คือ
1. ท่านมีความพึงพอใจธนาคารแจกของที่ระลึกตรงใจลูกค้าสมํ่าเสมอ น่าใช้บริ การ
2. ท่านมีความพึงพอใจป้ายแสดงช่องการบริ การต่าง ๆ อย่างชัดเจน
3. ท่านมีความพึงพอใจของแจก ของกํานัล และรางวัลชิ งโชค มากกว่า ผลประโยชน์ตอบแทน
ดอกเบี้ยเงินฝาก
4. ท่านมีความพึงพอใจสื่ อโฆษณาของ บมจ.ธ.กรุ งไทย มากกว่าการแนะนํา จากบุคคลใกล้ชิด
ซึ่ งมีค่าสอดคล้องกับเพศชาย และเพศหญิง อายุ 20-30 ปี 31-40 ปี มากกว่า 40 ปี อาชี พ นักเรี ยน/
นักศึกษา ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ พนักงานบริ ษทั รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ตํ่ากว่า 10,000 บาท 20,001 – 30,000 บาท
ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาหรื อตํ่ากว่า อนุปริ ญญา/ปวส. ปริ ญญาตรี /หรื อสู งกว่า สถานภาพโสด และสมรส
ภาพลักษณ์ /ความน่ าเชื่ อถือ
ผูใ้ ช้บริ การ มีความคิดเห็นโดยรวม อยูใ่ นระดับมาก ( = 3.82) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า อยู่
ในระดับมาก ( = 3.80–3.84) ทุกรายการ คือ
1. ท่านมี ความพึงพอใจในความน่ าเชื่ อถือจากการรู ้ จกั ผ่านสื่ อต่ าง ๆ ที่ บอกถึงความเป็ นสถานที่
บริ การ มากกว่า รู ้จกั คณะบริ หารหรื อฐานหน่วยเงินลงทุน
2. ท่านมีความพึงพอใจการตกแต่งที่ทนั ยุคสมัยของบมจ.ธ.กรุ งไทยมากกว่า ความเชื่อมัน่ การเป็ น
ธนาคารของรัฐบาล
ซึ่ งมี ค่าสอดคล้องกับเพศชาย และเพศหญิง ทุกอายุ ทุกอาชี พ ทุกรายได้เฉลี่ยต่อเดื อน ทุกระดับ
การศึกษา และทุกสถานภาพสมรส
เครื่ องมือ/อุปกรณ์ ของธนาคาร
ผูใ้ ช้บริ การ มีความคิดเห็นโดยรวม อยูใ่ นระดับมาก ( = 3.54) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า อยู่
ในระดับมาก ( = 3.69) จํานวน 1 รายการ คือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี เช่น เครื่ อง atm,adm,passbook update. มี
เพียงพอสําหรับการให้บริ การ
ซึ่งมีค่าสอดคล้องกับเพศชาย และเพศหญิง อายุต่าํ กว่า 20 ปี 20-30 ปี อาชีพ พนักงานบริ ษทั รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน ตํ่ากว่า 10,000 บาท ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาหรื อตํ่ากว่า มัธยมศึกษาตอนปลายหรื อ ปวส. และ
สถานภาพโสด
3. การเปรี ย บเทีย บการให้ บริ การในทัศ นะของผู้ใช้ บริ การ กับ ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน) ใน
ห้ างสรรพสินค้า จังหวัดสมุทรปราการ จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ สรุปได้ ดงั นี้
ผูใ้ ช้บริ การมี เพศ อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดื อน ระดับการศึกษา และสถานภาพสมรส ต่างกัน มีความ
คิดเห็นในภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านดังนี้
สถานที่ ให้ บริการของธนาคารในห้ างสรรพสินค้า
ผูใ้ ช้บริ การที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม และพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
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ผูใ้ ช้บริ การที่มีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ ท่านมีความพึง
พอใจ บมจ.ธ.กรุ งไทย ที่ต้ งั ในห้างสรรพสิ นค้ามากกว่าที่ต้ งั เอกเทศ
ผูใ้ ช้บริ การที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ ท่าน
มีความพึงพอใจ ภายในธนาคารมีความสะอาดเรี ยบร้อย
ระยะเวลา ทีธ่ นาคารให้ บริการ
ผูใ้ ช้บริ การที่มีอาชี พต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมี นยั สําคัญทางสถิติ เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ ท่านมีความพึง
พอใจ การให้บริ การสะดวกรวดเร็ วไม่ตอ้ งคอยนาน
ผูใ้ ช้บริ การที่มีสถานภาพสมรสต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ ท่าน
มีความพึงพอใจการให้บริ การสะดวกรวดเร็ วไม่ตอ้ งคอยนาน
การบริการของธนาคาร การจูงใจของธนาคาร และภาพลักษณ์ /ความน่ าเชื่ อถือ
ผูใ้ ช้บริ การมี เพศ อายุ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระดับการศึกษา และสถานภาพสมรส ต่างกัน มี
ความคิดเห็นโดยรวม และพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
เครื่ องมือ/อุปกรณ์ของธนาคาร
ผูใ้ ช้บริ การที่มีอาชี พต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ ท่าน
มีความพึงพอใจการบริ การของ บมจ.ธ.กรุ งไทยด้วยอุปกรณ์ เทคโนโลยี เช่ น เครื่ อง atm, adm, passbook
มากกว่า ทางพนักงาน
ผูใ้ ช้บริ การที่มีสถานภาพสมรสต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ ท่าน
มีความพึงพอใจการบริ การของ บมจ.ธ.กรุ งไทยด้วยอุปกรณ์ เทคโนโลยี เช่ น เครื่ อง atm, adm, passbook
มากกว่า ทางพนักงาน
อภิปรายผล
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล การให้บริ การในทัศนะของผูใ้ ช้บริ การ กับ ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน)
ในห้างสรรพสิ นค้า จังหวัดสมุทรปราการ สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
1. ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 54.80 อายุ 31-40 ปี รองลงมา อายุมากกว่า 40 ปี ร้ อยละ
24.40 มีอาชีพ ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ50.70 รองลงมา อาชีพพนักงานบริ ษทั ร้อยละ28.60 มีรายได้เฉลี่ย
ต่อเดื อน 10,000 – 20,000 บาท ร้ อยละ54.40 รองลงมาตํ่ากว่า 10,000 บาท ร้ อยละ 17.10 มีระดับการศึกษา
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อนุปริ ญญา / ปวส. ร้อยละ 55.80 รองลงมา ปริ ญญาตรี หรื อสู งกว่า ร้อยละ27.60 สถานภาพสมรส ร้อยละ 45.60
รองลงมา โสด ร้อยละ 45.20
2. วิ เ คราะห์ เกี่ ย วกั บ การให้ บริ ก ารในทั ศ นะของผู้ ใช้ บริ ก าร กั บ บมจ. ธนาคารกรุ ง ไทยใน
ห้ างสรรพสินค้า จังหวัดสมุทรปราการ
ผูใ้ ช้บริ การ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริ การในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( = 3.68) เมื่ อ
พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านสถานที่ให้บริ การของธนาคารในห้างสรรพสิ นค้า ระยะเวลาที่ธนาคารให้บริ การ
การบริ การ ของธนาคาร การจู งใจของธนาคาร ภาพลักษณ์ /ความน่ าเชื่ อถื อ และเครื่ องมื อ/อุปกรณ์ ของ
ธนาคาร ผูใ้ ช้บริ การ มีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับมาก ( = 3.65, 3.59, 3.78, 3.70, 3.82 และ 3.54
ตามลําดับ) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับมาก ยกเว้น ด้านระยะเวลาที่ธนาคารให้บริ การ รายการ ท่าน
มีความพึงพอใจการให้บริ การสะดวกรวดเร็ วไม่ตอ้ งคอยนาน อยูใ่ นระดับปานกลาง ( = 3.43) และรายการท่าน
มีความพึงพอใจการลดระยะเวลาการให้บริ การผ่านเครื่ องอุปกรณ์ เช่น atm, adm, passbook update. มากกว่า การ
ให้บริ การผ่านพนักงาน อยูใ่ นระดับปานกลาง ( = 3.49) และด้านเครื่ องมือ/อุปกรณ์ ของธนาคาร รายการท่านมี
ความพึงพอใจการบริ การของ บมจ.ธ.กรุ งไทยด้วยอุปกรณ์ เทคโนโลยี เช่น เครื่ อง atm, adm, passbook update.
มากกว่า ทางพนักงาน อยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.43) และรายการท่านมีความพึงพอใจการบริ การด้วย
อุปกรณ์เทคโนโลยี เช่นเครื่ อง atm, adm ,passbook update. ด้วยตนเองในอนาคต มากกว่า กรอกแบบฟอร์ ม อยู่
ในระดับปานกลาง ( = 3.49)
จากผลการค้นพบดังกล่าว พบว่า มีค่าสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ วรรณวิมล ชูศูนย์ (2551) ศึกษา
เรื่ อง ทัศนคติของลูกค้าต่อบริ การธนาคารทางอินเทอร์เน็ตของธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน) ในอําเภอเมือง
ราชบุรี จากการศึกษาพบว่า ผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิง มีอายุใกล้เคียงกัน 3 กลุ่ม คือ อายุระหว่าง 41-50 ปี
31-40 ปี และอายุระหว่าง 21-30 ปี มีรายได้ 10,001-20,000 บาท และสอดคล้องกับ ศุภลักษณ์ ไชยมงคล (2550)
ศึกษาเรื่ อง ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริ การของ ธนาคารกรุ งไทยจํากัด (มหาชน) สาขาสันป่ าตอง อําเภอ
สันป่ าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสู งสุ ดและ
มีความพึงพอใจในระดับมาก ต่อการให้บริ การแต่ละด้าน เป็ นธนาคารที่มีชื่อเสี ยง มีความมัน่ คง และมี
ภาพลักษณ์ที่ดีในการให้บริ การ ด้านความสะอาดภายในธนาคาร และ มีระบบการทํางานที่ถูกต้อง แม่นยําและ
เชื่อถือ และสอดคล้องกับ นรี ศรี จักรอิศราพงศ์ (2550) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจของลูกค้า
ต่อการให้บริ การของธนาคารกรุ งไทย จํากัด(มหาชน) สาขาวังเหนือ ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อ
ความพึงพอใจ คือ การจัดเอกสารที่จาํ เป็ นในการติดต่อธุรกรรมทางการเงินให้สาํ หรับผูม้ าใช้บริ การ ขั้นตอนการ
กรอกเอกสารและการดําเนินการของธนาคาร ความสนใจและให้ความสําคัญกับผูม้ าใช้บริ การของพนักงาน
ระยะเวลาการติดต่อและให้บริ การของพนักงาน ขั้นตอนในการจัดระบบการให้บริ การของพนักงาน ความสะอาด
สะดวกสบายของสถานที่ทาํ การ และความพร้อมของพนักงานในการให้บริ การ
ข้ อเสนอแนะในการทําวิจยั
ผูท้ ี่ตอ้ งการศึกษาเกี่ยวกับการให้บริ การในทัศนะของผูใ้ ช้บริ การ ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน) ใน
ห้างสรรพสิ นค้า จังหวัดสมุทรปราการ สามารถนําผลที่ได้ไปศึกษาต่อ ดังนี้
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1. การวิจยั ประเมินผลประสิ ทธิ ภาพการให้บริ การ ของ ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน) ใน
ห้างสรรพสิ นค้า จังหวัดสมุทรปราการ ผลของการวิจยั ที่มีความแตกต่างระหว่างกลุ่ม และไม่แตกต่าง ในด้านต่าง
ๆ นําผลที่ได้มาวิเคราะห์หา จุดอ่อน จุดแข็ง เพื่อนําแนวทางนโยบายธุรกิจและกลยุทธ์วิธีทางธุรกิจการให้บริ การ
ปรั บปรุ ง พัฒนาให้สอดคล้องต่ อสังคมด้วย บรรษัทภิ บาล ในการให้บริ การ ของ ธนาคารกรุ งไทย จํากัด
(มหาชน) เพื่อประสิ ทธิภาพ และประสิ ทธิผลขององค์การ ในรู ปต้นแบบของการพัฒนาการให้บริ การของธนาคาร
ที่สอดคล้องกับสภาพมิติปัจจุบนั และอนาคต
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คุณภาพการให้ บริการของศูนย์ บริการรถยนต์ นําเข้ า บริษัท อีต้ นั อิมปอร์ ท
จํากัด เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร*
นายสุ นทร สิ งห์จนั ทร์
บทคัดย่อ
การวิจยั เรี่ องนี้ มีวตั ถุประสงค์เพี่อศึกษาคุณภาพการให้บริ การของศูนย์บริ การรถยนต์นาํ เข้า บริ ษทั
อีต้ นั อิมปอร์ ท จํากัด และ เพื่อเปรี ยบเทียบคุณภาพการให้บริ การของศูนย์บริ การรถยนต์นาํ เข้าของลูกค้า จําแนก
ตามลักษณะประชากรศาสตร์ กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 108 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม วิเคราะห์
ข้อมูล โดยใช้ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การสอบค่าที และการวิเคระห์ความแปรปรวน
ผลการวิจยั พบว่า
ลูกค้า มีความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริ การของศูนย์บริ การรถยนต์
นําเข้า ในภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า อยูใ่ นระดับมาก ทุกด้าน เรี ยงลําดับจากมาก
ที่ สุด คือ ด้านความปลอดภัย ด้านความเข้าใจลูกค้า ด้านความสามารถ ด้านความสุ ภาพ ความน่ าเชื่ อถื อได้
(บริ การ) และด้านการตอบสนองความต้องการ ผลการเปรี ยบเทียบองค์ประกอบที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริ การ
ของศูนย์บริ การรถยนต์นาํ เข้า ของลูกค้า จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ พบว่า เฉพาะลูกค้าที่มีอายุ ต่างกัน
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริ การของศูนย์บริ การรถยนต์นาํ เข้า ในภาพรวม
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านความเข้าใจลูกค้า ผูท้ ี่มีอายุ
และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ
ด้านการตอบสนองความต้องการ ลูกค้าที่มีอาชีพ ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
ความนํา
บริ ษทั อีต้ นั อิมปอร์ ท จํากัด เป็ นผูด้ าํ เนิ นธุ รกิจด้านรถยนต์นาํ เข้ายี่ห้อชั้นนําจากต่างประเทศ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่ชื่นชอบรถยนต์นาํ เข้าจากต่างประเทศโดยเฉพาะ โดยในปี พ.ศ. 2537 ได้
มีการก่อตั้งโชว์รูมแห่งแรกขึ้นบนถนนรัชดาภิเษก โดยทาง บริ ษทั อีต้ นั อิมปอร์ท จํากัด ได้มีการนํารถยนต์นาํ เข้า
มามีหลากหลายรุ่ นทั้งจากประเทศญี่ปุ่น ประเทศเยอรมัน ประเทศอิตาลี โดยเน้นนโยบายการนําเข้ารถยนต์ที่มี
ประสิ ทธิ ภาพ และคุณภาพสู ง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า เมื่อภาวะการขยายตัวของตลาดมีปริ มาณ
ลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้นทาง บริ ษทั อีต้ นั อิมปอร์ ท จํากัด ได้เล็งเห็นถึงการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าอย่าง
ครบวงจร เนื่ องจากลูกค้าไม่ใช่แค่ตอ้ งการซื้ อรถยนต์เท่านั้น หากแต่ลูกค้ายังคงต้องการ การบํารุ งรั กษารถยนต์
ด้วย ทาง บริ ษทั อีต้ นั อิมปอร์ ท จํากัด จึงได้ตอบสนองความต้องการด้วยการเปิ ดศูนย์บริ การขึ้นเพื่อรองรับความ
*

บทความการค้นคว้าอิสระ
บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทัว่ ไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 2552
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ต้องการของลูกค้าได้อย่างเต็มที่ โดยจัดตั้งศูนย์บริ การเพื่อให้บริ การรั บตรวจซ่ อมรถยนต์ เช็คระยะรถยนต์
บํารุ งรักษารถยนต์ บริ การอะไหล่นาํ เข้า และตกแต่งรถยนต์ อย่างครบวงจร ซึ่ งได้รับความสําเร็ จเป็ นอย่างสู ง ผล
จากการทํางานอย่างตั้งใจ และทุ่มเท ทําให้ บริ ษทั อีต้ นั อิมปอร์ ท จํากัด มียอดจําหน่ายดีข้ ึนเป็ นลําดับ ในปี พ.ศ.
2539 ทาง อีต้ นั อิมปอร์ ท ได้เล็งเห็นถึงการขยายตัวของเศรษฐกิจทางภูมิภาคจึงได้ทาํ การเปิ ดสาขาแห่งที่ 2 ขึ้นที่
จังหวัดเชี ยงใหม่ และสาขาที่ 3 ที่ จงั หวัดขอนแก่ น ซึ่ งได้รับการตอบรั บเป็ นอย่างดี จากลูกค้า ต่อมาในปี 2545
เศรษฐกิจเริ่ มฟื้ นตัวอีกครั้งหลังจากภาวะฟองสบู่แตกในช่วง ปี 2540 บริ ษทั อีต้ นั อิมปอร์ ท จํากัด ได้เล็งเห็นถึง
ความต้องการในกรุ งเทพ และปริ มณฑล ที่เริ่ มมีมากขึ้นจึงได้มีการเปิ ดตัว ETON EXCLUSIVE CARE บริ การ
ฉุกเฉิ นตลอด 24 ชัว่ โมง (ทัว่ ประเทศ) เพื่อเป็ นการตอบสนองแก่ลูกค้าให้มนั่ ใจในทุกการเดินทาง จุดเด่นของการ
บริ การพิเศษของ ETON EXCLUSIVE CARE คือ การให้คาํ แนะนําด้านเครื่ องยนต์ ตลอด 24 ชัว่ โมง บริ การ
จองรถเช่า บริ การจอง / เปลี่ยนเที่ยวบิน บริ การจองโรงแรม บริ การจองภัตตาคาร บริ การลากรถ เป็ นต้นในปี
เดียวกัน บริ ษทั อีต้ นั อิมปอร์ท จํากัด ยังได้รับการแต่งตั้งให้เป็ นผูแ้ ทนจําหน่ายรถยนต์คุณภาพจาก ประเทศอิตาลี
ยี่ห้อดัง ALFA ROMEO ในเมืองไทย เพื่อตอบสนองความต้องการผูพ้ ิสมัยความแรงแนวสปอร์ ต ด้วยการ
ผสมผสานศิลปะของการออกแบบกับเทคโนโลยีจากสนามแข่งรถสู ตร1โดยเป็ นศูนย์บริ การมาตรฐานที่สามารถ
ให้บริ การในด้านต่าง ๆ
ในการศึ กษาครั้ งนี้ ผูว้ ิจัยสนใจศึกษาคุณภาพการให้บริ การของศูนย์บริ การรถยนต์นําเข้า เพื่อ
ปรั บปรุ งการให้บริ การของศูนย์บริ การให้เป็ นเลิ ศอยู่เสมอ และนํามาปรั บเปลี่ยน เพื่อให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผูท้ ี่มาเข้ารับการบริ การ รวมถึงธุรกิจในยุคโลกาภิวตั น์ (globalization) ที่มีท้ งั การแข่งขันและข่าวสาร
ข้อมูลที่หลากหลาย ทําให้ตลาดตกเป็ นของผูซ้ ้ื อ ธุรกิจต้องการอยูร่ อดและเจริ ญรุ่ งเรื่ องในภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้จึง
ต้อ งมี ก ารปรั บ ตัว เพื่ อ เสริ ม สร้ า งยุท ธวิ ธี ค รองใจลู ก ค้า ให้ ไ ด้ ซึ่ งผลการศึ ก ษาในครั้ งนี้ จะสามารถใช้เ ป็ น
ส่ วนประกอบเพื่อช่วยในการตัดสิ นใจในการวางแผนการตลาดของศูนย์บริ การรถยนต์นาํ เข้า และสามารถใช้เป็ น
แนวทางพัฒนาการให้บริ การแก่ลูกค้าของศูนย์บริ การรถยนต์นาํ เข้า
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพือ่ ศึกษาคุณภาพการให้บริ การของศูนย์บริ การรถยนต์นาํ เข้า บริ ษทั อีต้ นั อิมปอร์ท จํากัด
2. เพื่อเปรี ยบเทียบคุณภาพการให้บริ การของศูนย์บริ การรถยนต์นาํ เข้าของลูกค้า จําแนกตามลักษณะ
ประชากรศาสตร์
วิธีดาํ เนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้ งนี้ คือ ลูกค้าที่มาใช้บริ การของศูนย์บริ การรถยนต์นาํ เข้า เดื อน
ธันวาคม 2552 ประมาณ 150 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ลูกค้าที่มาใช้บริ การของศูนย์บริ การรถยนต์
นําเข้า โดยขนาดของกลุ่มตัวอย่างได้จากตารางกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie และ Morgan (1970 , p.
608) ได้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 108 คน
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2. เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามจํานวน 1 ฉบับ แบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน คือ
2.1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน จํานวน 5 ข้อ
2.2 องค์ประกอบที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริ การของศูนย์บริ การรถยนต์นาํ เข้า แบ่งออกเป็ น 6
ด้าน คือ ความน่าเชื่ อถือได้ (บริ การ) ด้านการตอบสนองความต้องการ ด้านความสามารถ ด้านความสุ ภาพ ด้าน
ความเข้าใจลูกค้า และด้านความปลอดภัย ลักษณะของแบบสอบถามเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ
ของลิเคิร์ท (Likert) จํานวน 20 ข้อ
3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิ จัยได้ด าํ เนิ นการเก็บข้อมู ลด้ว ยตนเอง ระหว่างวันที่ 1-20 กุม ภาพันธ์ 2553 ได้รั บ
แบบสอบถามคืนมา จํานวน 108 ชุด คิดเป็ นร้อยละ 100
4. การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. วิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน โดยใช้ความถี่และร้อยละ
2. วิเคราะห์องค์ประกอบที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริ การของศูนย์บริ การรถยนต์นาํ เข้าของ
ลูกค้า โดยใช้คา่ เฉลี่ย ( X ) และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
3. เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ย ( X ) ของคะแนนองค์ประกอบที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริ การของ
ศูนย์บริ การรถยนต์นาํ เข้า จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ โดยใช้ t-test และ F-test
4. เปรี ยบเทียบพหุคูณเพื่อทดสอบค่าเฉลี่ย ( X ) ของคะแนนองค์ประกอบที่ส่งผลต่อคุณภาพ
การให้บ ริ การของศู น ย์บ ริ ก ารรถยนต์นํา เข้า ของลู ก ค้า จากผลการวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวนโดยวิ ธี Least
Significant Difference (LSD)
สรุปผลการวิจยั
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลคุณภาพการให้บริ การของศูนย์บริ การรถยนต์นาํ เข้า บริ ษทั อีต้ นั อิมปอร์ ท
จํากัด เขตสวนหลวง กรุ งเทพมหานคร สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
1. ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ลูกค้าส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย ร้อยละ 69.40 มีอายุ มากกว่า 40 ปี ร้อยละ 38.90 รองลงมา 31-40 ปี
ร้ อยละ 35.20 มีระดับการศึกษา ปริ ญญาตรี ร้ อยละ 62.00 รองลงมา ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี ร้ อยละ 20.40 อาชี พ
พนักงานบริ ษทั ร้อยละ 55.60 รองลงมาธุรกิจส่ วนตัว ร้อยละ 23.10 รายได้เฉลี่ยต่อเดื อน 20,001 - 40,000 บาท
ร้อยละ 44.40 รองลงมา มากกว่า 40,000 บาท ร้อยละ 38.90
2. วิเคราะห์ องค์ประกอบทีส่ ่ งผลต่ อคุณภาพการให้ บริการของศูนย์บริการรถยนต์ นําเข้ าของลูกค้ า
ลูกค้า มี ความคิดเห็ นเกี่ ยวกับองค์ประกอบที่ส่งผลต่ อคุณภาพการให้บริ การของศูนย์บริ การ
รถยนต์นาํ เข้า ในภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก ( = 3.95) เมื่อพิจารณา เป็ นรายด้าน ดังนี้
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ความน่ าเชื่ อถือได้ (บริการ)
ลูกค้ามีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( = 3.94) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า อยู่ใน
ระดับมาก ( = 3.77–4.18) ทุกรายการ 5 อันดับแรก คือ
1. รถยนต์สามารถใช้งานได้ดีหลังจากการซ่อมเสร็ จ
2. ความมีชื่อเสี ยงที่ดีของศูนย์บริ การ
3. มีอะไหล่พร้อมที่จะให้บริ การ
4. การส่งมอบรถยนต์ได้ตรงตามเวลาที่กาํ หนด
5. การรับประกันการซ่อม
ซึ่งมีคา่ สอดคล้องกับเพศชาย และเพศหญิง อายุ 20-30 ปี 31-40 ปี มากกว่า 40 ปี ทุกระดับการศึกษา
ทุกอาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 - 40,000 บาท และมากกว่า 40,000 บาท
ด้ านการตอบสนองความต้ องการ
ลูกค้ามีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( = 3.79) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า อยู่ใน
ระดับมาก ( = 3.74–3.87) ทุกรายการ คือ
1. ให้คาํ แนะนําลูกค้าในเรื่ องการดูแลรักษารถยนต์ชดั เจน
2. การซ่อมรถยนต์ได้ตามอาการที่ชาํ รุ ด
3. ระยะเวลาในการซ่อมรวดเร็ ว
ซึ่ งมีค่าสอดคล้องกับเพศชาย และเพศหญิง อายุต่ าํ กว่า 20 ปี , 31-40 ปี มากกว่า 40 ปี ทุกระดับ
การศึกษา ทุกอาชีพ และทุกรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ด้ านความสามารถ
ลูกค้ามีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( = 3.99) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า อยู่ใน
ระดับมาก ( = 3.98–4.00) ทุกรายการ คือ
1. พนักงานมีความสามารถและทักษะในการแก้ไขตามรายการที่แจ้งซ่อม
2. พนักงานสามารถให้คาํ ปรึ กษา / ตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับรถยนต์ได้
ซึ่ งมี ค่าสอดคล้องกับเพศชาย และเพศหญิง ทุกระดับอายุ ทุกระดับการศึกษา ทุกอาชี พ และทุก
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ด้ านความสุ ภาพ
ลูกค้ามีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( = 3.99) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า อยู่ใน
ระดับมาก ( = 3.86–4.10) ทุกรายการ คือ
1. พนักงานมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม
2. พนักงานมีการแสดงออกถึงการให้เกียรติลูกค้า
3. พนักงานรับรถต้อนรับและทักทายลูกค้าอย่างสุ ภาพ
ซึ่ งมีค่าสอดคล้องกับเพศชาย และเพศหญิง ทุกระดับอายุ ทุกระดับการศึกษา ทุกอาชีพ และทุก
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
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ด้ านความเข้ าใจลูกค้า
ลูกค้ามีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( = 4.00) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า อยู่ใน
ระดับมาก ( = 3.93–4.08) ทุกรายการ คือ
1. มีการแนะนําการซ่อมรถยนต์อย่างถูกต้อง
2. พนักงานรับฟังและทําความเข้าใจกับปัญหารถยนต์ของท่านอย่างถี่ถว้ น
3. มีการแก้ไขกรณี รถยนต์ไม่สามารถใช้งานได้หลังซ่อมบํารุ งทันที
ซึ่งมีค่าสอดคล้องกับเพศชาย และเพศหญิง ทุกระดับอายุ ทุกระดับการศึกษา ทุกอาชีพ และรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 - 40,000 บาท และมากกว่า 40,000 บาท
ด้ านความปลอดภัย
ลูกค้ามีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( = 4.01) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า อยู่ใน
ระดับมาก ( = 3.96–4.09) ทุกรายการ คือ
1. การทําความสะอาดรถยนต์ก่อนส่งมอบโดยปลอดสารเคมี
2. มีการตรวจเช็ครถยนต์ก่อนการส่ งมอบให้ลูกค้า
3. มีการรักษาความลับข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า
ซึ่ งมีค่าสอดคล้องกับเพศชาย และเพศหญิง ทุกระดับอายุ ทุกระดับการศึกษา ทุกอาชีพ และทุก
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
3. ผลการเปรี ย บเทีย บค่ าเฉลี่ย ของคะแนนองค์ ประกอบที่ส่งผลต่ อคุ ณภาพการให้ บริ การของ
ศูนย์บริการรถยนต์ นําเข้ าของลูกค้ า จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ สรุปได้ ดังนี้
ความน่ าเชื่ อถือได้ (บริการ)
ลูกค้าที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณา
รายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ รถยนต์ซ่อมเสร็ จตาม
กําหนดนัดหมาย
และแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ ความมีชื่อเสี ยงที่ดีของ
ศูนย์บริ การ
ลูกค้าที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม และพิจารณาเป็ นรายข้อ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติ
ลูกค้าที่มีระดับการศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม และพิจารณาเป็ นรายข้อ ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ลูกค้าที่ มีอาชี พ ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม และพิจารณาเป็ นรายข้อ ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ
ลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ มี
อะไหล่พร้อมที่จะให้บริ การ
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ด้ านการตอบสนองความต้ องการ
ลูกค้าที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็น โดยรวม และพิจารณาเป็ นรายข้อ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติ
ลูกค้าที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม และพิจารณาเป็ นรายข้อ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติ
ลูกค้าที่มีระดับการศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม และพิจารณาเป็ นรายข้อ ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ลูกค้าที่มีอาชีพ ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ การซ่อม
รถยนต์ได้ตามอาการที่ชาํ รุ ด
ลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม และพิจารณาเป็ นรายข้อ ไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ด้ านความสามารถ
ลูกค้าที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็น โดยรวม และพิจารณาเป็ นรายข้อ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติ
ลูกค้าที่มีอายุ ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณา
เป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่ างกันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ พนักงานมี
ความสามารถและทักษะในการแก้ไขตามรายการที่แจ้งซ่อม
ลูกค้าที่มีระดับการศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม และพิจารณาเป็ นรายข้อ ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ลูกค้าที่ มีอาชี พ ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม และพิจารณาเป็ นรายข้อ ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ
ลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม และพิจารณาเป็ นรายข้อ ไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ด้ านความสุ ภาพ
ลูกค้าที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็น โดยรวม และพิจารณาเป็ นรายข้อ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติ
ลูกค้าที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม และพิจารณาเป็ นรายข้อ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติ
ลูกค้าที่มีระดับการศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม และพิจารณาเป็ นรายข้อ ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ลูกค้าที่ มีอาชี พ ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม และพิจารณาเป็ นรายข้อ ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ
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ลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม และพิจารณาเป็ นรายข้อ ไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ด้ านความเข้ าใจลูกค้า
ลู ก ค้าที่ มี เพศ ต่ า งกัน มี ค วามคิ ด เห็ น โดยรวม และพิ จ ารณาเป็ นรายข้อ ไม่ แ ตกต่ างกัน อย่า งมี
นัยสําคัญทางสถิติ
ลูกค้าที่มี อายุ ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ มีการ
แนะนําการซ่อมรถยนต์อย่างถูกต้อง
ลูกค้าที่มี ระดับการศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ พนักงาน
รับฟังและทําความเข้าใจกับปั ญหารถยนต์ของท่านอย่างถี่ถว้ น
ลูกค้าที่มี อาชี พ ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม และพิจารณาเป็ นรายข้อ ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ
ลูกค้าที่มี รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ
คือ พนักงานรับฟังและทําความเข้าใจกับปั ญหารถยนต์ของท่านอย่างถี่ถว้ น
ด้ านความปลอดภัย
ลู กค้า ที่ มี เพศ ต่ างกันมี ความคิ ด เห็ น โดยรวม และพิ จ ารณาเป็ นรายข้อ ไม่ แ ตกต่ า งกันอย่า งมี
นัยสําคัญทางสถิติ
ลูกค้าที่มี อายุ ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติเมื่อพิจารณา
เป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ การทําความสะอาด
รถยนต์ก่อนส่ งมอบโดยปลอดสารเคมี
ลูกค้าที่มี ระดับการศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ การทํา
ความสะอาดรถยนต์ก่อนส่ งมอบโดยปลอดสารเคมี
ลูกค้าที่มี อาชี พ ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม และพิจารณาเป็ นรายข้อ ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ
ลูกค้าที่มี รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม และพิจารณาเป็ นรายข้อ ไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
อภิปรายผล
การวิจยั เรื่ อง คุณภาพการให้บริ การของศูนย์บริ การรถยนต์นาํ เข้า บริ ษทั อีต้ นั อิมปอร์ ท จํากัด เขต
สวนหลวง กรุ งเทพมหานคร
ได้ผลการวิจยั ที่สามารถนํามาอภิปรายผลได้ดงั นี้
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1. ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ลูกค้าส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย มีอายุ มากกว่า 40 ปี รองลงมา 31-40 ปี มีระดับการศึกษา ปริ ญญาตรี
รองลงมา ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี อาชีพพนักงานบริ ษทั รองลงมาธุรกิจส่ วนตัว รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 - 40,000
บาท รองลงมา มากกว่า 40,000 บาท
2. วิเคราะห์ องค์ ประกอบทีส่ ่ งผลต่ อคุณภาพการให้ บริการของศู นย์บริการรถยนต์ นําเข้ า
ลูก ค้า มี ความคิด เห็ นเกี่ ยวกับองค์ประกอบที่ ส่งผลต่ อคุ ณภาพการให้บริ การของศูน ย์บริ การ
รถยนต์นาํ เข้า ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( = 3.95) เมื่อพิจารณา เป็ นรายด้าน พบว่า อยูใ่ นระดับมากทุกด้าน
( =4.01, 4.00, 3.99, 3.94 และ3.79) โดยเรี ยงลําดับจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ดังนี้ ด้านความปลอดภัย ด้าน
ความเข้าใจลูกค้า ด้านความสามารถ ด้านความสุ ภาพ ด้านความน่าเชื่อถือได้ (บริ การ) และด้านการตอบสนอง
ความต้องการ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ทุกข้อ จํานวน 20 ข้อ จากผลการค้นพบดังกล่าว
พบว่า มี ค่าสอดคล้องกับ ผลการวิ จัยของ จารุ วตั ร อุ ด มผล (2550) ศึ กษาเรื่ อ ง การตลาดบริ การที่มี ผลต่ อการ
ตัด สิ น ใจใช้บ ริ ก ารของลู ก ค้าศู น ย์บ ริ ก ารรถยนต์ฟ อร์ ด สาขาแจ้ง วัฒ นะ พบว่า ระดับ ความคิ ด เห็ นเกี่ ย วกับ
การตลาดบริ การของลูกค้าศูนย์บริ การรถยนต์ฟอร์ ด สาขาแจ้งวัฒนะ พบว่าลูกค้าศูนย์บริ การรถยนต์ฟอร์ ดมีความ
คิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ การตลาดบริ ก ารในภาพรวม และรายด้า นอยู่ใ นระดับ มากทุ ก ด้า น และมี ค่ า สอดคล้อ งกับ
ผลการวิจยั ของ จันจิรา รังรองรัตน์ (2542) ศึกษาเรื่ อง ความสัมพันธ์ของการรับรู ้คุณภาพการบริ การของลูกค้าที่มี
ต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมภายหลังการเข้ารับบริ การ : ศึกษาเฉพาะกรณี ศูนย์บริ การรถยนต์เชิงพาณิ ชย์ พบว่า
โดยภาพรวมลูกค้าแสดงการรับรู ้ คุณภาพบริ การและความตั้งใจเชิ งพฤติ กรรมภายหลังการเข้ารั บบริ การอยู่ใน
ระดับสู ง และมีค่าสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ ณัฐกานต์ สุ ขเกื้อ (2548) ได้ศึกษาเรื่ อง ความพึงพอใจของลูกค้า
ต่อบริ การหลังการขายรถยนต์ของ บริ ษทั สยามนิสสันกรุ งเทพ จํากัด พบว่า ผลการวิจยั ความพึงพอใจของลูกค้า
ต่อบริ การหลังการขายรถยนต์ของ บริ ษทั สยามนิสสันกรุ งเทพ จํากัด โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ น
รายด้าน พบว่า มีความพึงพอใจในระดับมากทุกด้าน
3. การเปรี ย บเทีย บองค์ ประกอบที่ส่งผลต่ อคุณภาพการให้ บริ การของศู นย์ บริ การรถยนต์ นําเข้ า
จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์
ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบที่ส่งผลต่อคุณภาพการ
ให้บริ การของศูนย์บริ การรถยนต์นาํ เข้าของลูกค้า จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ พบว่า เฉพาะลูกค้าที่มีอายุ
ต่างกัน มีความคิดเห็น ในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า
ลูกค้าที่มีเพศ และระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ส่ วน
ลูกค้าที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ด้านความเข้าใจลูกค้า แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 ลูกค้าที่มีอาชี พ ต่างกัน มีความคิดเห็ นโดยรวม ด้านการตอบสนองความต้องการ แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ด้านความเข้าใจ
ลูกค้า แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากผลการค้นพบดังกล่าว พบว่า มีค่าสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ จารุ วตั ร อุดมผล (2550) ศึกษา
เรื่ อง การตลาดบริ การที่มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การของลูกค้าศูนย์บริ การรถยนต์ฟอร์ ด สาขาแจ้งวัฒนะ พบว่า
ผลการเปรี ยบเทียบการตัดสิ นใจใช้บริ การของศูนย์บริ การรถยนต์ฟอร์ด สาขาแจ้งวัฒนะ จําแนกตามข้อมูลทัว่ ไป
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พบว่า อาชีพ รายได้ที่แตกต่างกันมีการตัดสิ นใจใช้บริ การแตกต่างกัน ยกเว้นระดับการศึกษาและความถี่ที่มาใช้
บริ การที่แตกต่างกันมีการตัดสิ นใจใช้บริ การไม่แตกต่างกัน
และมีค่าสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ จันจิรา รังรองรัตน์ (2542) ศึกษาเรื่ อง ความสัมพันธ์ของการรับรู ้คุณภาพ
การบริ การของลูกค้าที่มีต่อความตั้งใจเชิ งพฤติ กรรมภายหลังการเข้ารั บบริ การ : ศึกษาเฉพาะกรณี ศูนย์บริ การ
รถยนต์เชิงพาณิ ชย์ พบว่า ลูกค้าที่มีปัจจัยส่ วนบุคคลแตกต่างกัน อาทิเช่น เพศ และระดับการศึกษา มีการรับรู ้
คุณภาพการบริ การไม่แตกต่างกันทั้งในภาพรวม และแยกตามองค์ประกอบของการรับรู ้คุณภาพบริ การ และมีค่า
สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ ณัฐกานต์ สุ ขเกื้อ (2548) ศึกษาเรื่ อง ความพึงพอใจของลูกค้าต่อบริ การหลังการขาย
รถยนต์ของ บริ ษทั สยาม
นิสสันกรุ งเทพ จํากัด พบว่า ผลการเปรี ยบเทียบความพึงพอใจของลูกค้า พบว่า
ลูกค้าที่มีเพศ ต่างกันมีความพึงพอใจต่อบริ การหลังการขายรถยนต์ไม่แตกต่างกัน ส่ วนลูกค้าที่มีอายุแตกต่างกัน
มีความพึงพอใจต่อบริ การหลังการขายรถยนต์แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมัน่ 0.05
ข้ อเสนอแนะในการวิจยั
ผูท้ ี่ตอ้ งการศึกษาเกี่ ยวกับคุณภาพการให้บริ การของศูนย์บริ การรถยนต์นําเข้า บริ ษทั อี ต้ นั อิ ม
ปอร์ท จํากัด เขตสวนหลวง กรุ งเทพมหานคร สามารถนําผลที่ได้ไปศึกษาต่อ ดังนี้
1. ควรศึกษาคุณภาพการให้บริ การของศูนย์บริ การรถยนต์นาํ เข้า บริ ษทั อีต้ นั อิมปอร์ ท จํากัด เขต
สวนหลวง กรุ งเทพมหานคร อย่างละเอียด เพื่อเป็ นแนวทางให้การบริ หารคุณภาพการให้บริ การของศูนย์บริ การ
รถยนต์นาํ เข้า บริ ษทั อีต้ นั อิมปอร์ ท จํากัด เขตสวนหลวง กรุ งเทพมหานคร ให้ประสบความสําเร็ จ และได้ผล
คุม้ ค่าอย่างแท้จริ ง
2. ควรศึกษาปั จจัยที่ ส่งเสริ ม และอุปสรรค ที่มีต่อคุณภาพการให้บริ การ ของศูนย์บริ การรถยนต์
นําเข้า บริ ษทั อีต้ นั อิมปอร์ ท จํากัด เขตสวนหลวง กรุ งเทพมหานคร ในเชิ งลึก เพื่อให้ทราบถึงปั ญหาที่จะ
เกิดขึ้นโดยละเอียด
3. ผูบ้ ริ หารบริ ษทั อีต้ นั อิมปอร์ท จํากัด เขตสวนหลวง กรุ งเทพมหานคร สามารถ นําผลที่ได้ไป
ปรับปรุ งคุณภาพการให้บริ การของศูนย์บริ การรถยนต์นาํ เข้า ให้มีประสิ ทธิภาพ และตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้
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ส่ วนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ กระเบื้องหลังคาลอนคู่ ตราเพชร
ของผู้บริโภค อําเภอเมือง จังหวัดสระบุรี*
Marketing Mix in Selecting Pair-waved tiles of Diamond Brand by Consumers
Living in Amphoe Muang, Saraburi Province
นายเสริ มศักดิ์ ยัง่ ยืน**
Mr.Sermsak Yungyuen
บทคัดย่อ
การวิจยั เรื่ องนี้มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาส่ วนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์กระเบื้อง
หลังคาลอนคู่ ตราเพชรของผูบ้ ริ โภค อําเภอเมือง จังหวัดสระบุรี และเพื่อเปรี ยบเทียบส่ วนประสมทางการตลาด
ในการเลือกซื้ อผลิ ตภัณฑ์กระเบื้องหลังคาลอนคู่ ตราเพชรของผูบ้ ริ โภค จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์
กลุ่มตัวอย่าง คือ ผูบ้ ริ โภคที่ ใช้กระเบื้องหลังคาลอนคู่ ตราเพชร จํานวน 132 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ น
แบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ความถี่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการ
วิเคราะห์ความแปรปรวน
ผลการวิจยั พบว่า ส่ วนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์กระเบื้องหลังคาลอนคู่ ตราเพชร
ของผูบ้ ริ โภค ในภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ย อยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า อยูใ่ นระดับมากทุกด้าน
เรี ยงลําดับจากมากไปน้อย คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ช่องทางการจัดจําหน่าย การส่ งเสริ มการขาย และราคา เมื่อพิจารณา
เป็ นรายข้อ พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดับมาก ทุกรายการ 2 อันดับแรก คือ สิ นค้ามีสีสด สี สมํ่าเสมอ เงางาม
และมีตราสิ นค้าที่เชื่ อถือได้ ด้านช่ องทางการจัดจําหน่าย อยู่ในระดับมาก ทุกรายการ 2 อันดับแรก คือ ตัวแทน
จําหน่ายมีทาํ เลที่ต้ งั ที่ดีสามารถหาได้ง่าย ติดต่อได้สะดวก และมีพนักงานขายคอยให้บริ การให้คาํ ปรึ กษาก่อนมี
การตัดสิ นใจ ด้านการส่ งเสริ มการขาย อยูใ่ นระดับมาก ทุกรายการ 2 อันดับแรก คือ มีการบริ การก่อนและหลังการ
ขาย และมี การโฆษณาด้วยสื่ อต่าง ๆ และด้านราคา อยู่ในระดับมาก ทุกรายการ คือ สิ นค้ามีราคาเหมาะสมกับ
คุณภาพ และสิ นค้ามีการจัดรายการพิเศษเสมอ ผลการการเปรี ยบเทียบส่ วนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้ อ
ผลิตภัณฑ์กระเบื้องหลังคาลอนคู่ ตราเพชรของผูบ้ ริ โภค จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่มี
อายุต่างกัน มีความคิดเห็น ในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน
พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 และผูบ้ ริ โภคที่มีอาชี พต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ด้านช่ องทางการจัดจําหน่ าย และ
ด้านการส่ งเสริ มการขาย แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

*
**

บทความการค้นคว้าอิสระ
บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ (การจัดการทัว่ ไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
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Abstract
The objectives of the research were to study Marketing Mix in selecting pair-waved tiles of diamond
brand by consumers living in Amphoe Muang, Saraburi province, and to compare the marketing mix based on
demographic characteristics. The sample included 132 consumers. Questionnaires were used in as the research
tool. Analysis of data was done by frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, and analysis of
variance.
The results showed that the overall marketing mix in selecting pair-waved tiles of diamond brand by
consumers was rated high. Aspect analysis revealed that every one of them was rated at high level, arranged in
descending order were: product, distribution channel, promotion, and price. In terms of items, every item of
aspects was also rated high. The highest two items of product were “product was colorful and not easily
faded” and “product was reliable”. The highest two items of distribution channel were “agent was in a good
location which was easy to find” and “sales served advice before the decision”. The highest two items of
promotion were “there were before and after sales service” and “there were advertisements in many ways”. In
terms of price, every item was rated high, i.e “price was suitable with quality” and “products were always in
special promotion”. The comparison of marketing mix based on demographic characteristics showed that
consumers in different age had difference in overall opinions at 0.05 significant level. In terms of aspect,
consumers in different age had significantly different opinions on distribution channel at 0.05. Consumers in
different occupation also had different opinions on distribution channel, and promotion at 0.05 significant
level.
ความนํา
การปลูกสร้างอาคารที่อยูอ่ าศัยในระยะแรกใช้กระเบื้องหลังคาดินเผา หรื อสังกะสี สาํ หรับมุงหลังคา
ต่อมาเมื่อเทคโนโลยีกา้ วหน้าขึ้นจึงสามารถผลิตกระเบื้องหลังคาลอนคู่ (กระเบื้องไฟเบอร์ ซีเมนต์) ขึ้นมาใช้ได้
แทนการใช้กระเบื้ องหลังคาดิ นเผาและสังกะสี มากขึ้น เพราะสามารถทนความร้ อนได้สูง เหนี ยว แข็งแรง
นํ้าหนักเบา และมีสีสันสวยงามหลากหลาย ประกอบกับวิธีการมุงกระเบื้องหลังคาลอนคู่ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน จึง
เป็ นที่นิยมใช้กนั อย่างแพร่ หลาย
ผลิตภัณฑ์กระเบื้องหลังคาลอนคู่ ตราเพชร มีวิวฒั นาการอย่างต่อเนื่องในเชิงของคุณภาพสิ นค้า เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคที่หลากหลายทั้งในด้านวัสดุหลักที่ใช้ในการผลิต รู ปแบบกระเบื้องหลังคาที่
เหมาะสมกับการใช้งานต่าง ๆ และผลิตภัณฑ์ที่ผลิตเพื่อใช้งานทางด้านเทคนิ คตามความจําเป็ นในปั จจุบนั เช่ น
การป้องกันความร้อน เป็ นต้น
ในปี 2551 ตลาดกระเบื้องหลังคาลอนคู่ ตราเพชร ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ
และการเงินที่เกิดขึ้นและขยายไปทัว่ โลก ตลอดจนวิกฤตการณ์ทางการเมืองในประเทศ ได้ส่งผลให้การลงทุนใน
โครงการต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชนต้องชะลอตัวลงอย่างรุ นแรง และอุปสงค์ในภาคการก่อสร้างลดลงอย่างมาก

826

วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปี ที่ 10 ฉบับที่ 2
โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ผูบ้ ริ โภคขาดความเชื่ อมัน่ ในการใช้จ่าย ในขณะที่อุปทานวัสดุอุปกรณ์ ก่อสร้าง อันได้แก่ กระเบื้องหลังคา มี
กําลังการผลิตส่ วนเกิน (excess supply) ส่ งผลให้มีการแข่งขันด้านราคาทวีความรุ นแรงขึ้นเป็ นลําดับ
แต่ตลาดธุ รกิจกระเบื้องหลังคาลอนคู่ ตราเพชร เป็ นตลาดขนาดใหญ่ และเป็ นสิ นค้าประกอบหลัก
ในการก่อสร้างที่อยูอ่ าศัย สิ นค้ากระเบื้องหลังคาลอนคู่ ตราเพชร ยังเป็ นที่รู้จกั คุน้ เคยที่มีอยู่ในตลาดมายาวนาน
กว่า 40 ปี ราคาถูก เมื่อเปรี ยบเทียบกับสิ นค้าทดแทนอื่น อย่างไรก็ตามการเข้ามาของสิ นค้าทดแทนที่มีความ
หลากหลายประกอบกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค และการคัดเลือกอย่างพิถีพิถนั จากผูบ้ ริ โภคเพิ่ม
มากขึ้น เนื่องจากถือได้ว่าเป็ นส่ วนสําคัญอย่างยิ่งในการก่อสร้างที่จะแสดงถึงรสนิ ยม และความสวยงามของที่อยู่
อาศัยได้เป็ นอย่างดี ประกอบกับตลาดกระเบื้องหลังคามีการแข่งขันที่รุนแรง
ซึ่ งหลักเกณฑ์ในการพิจารณาของแต่ละบุคคลย่อมมีความแตกต่างไปตามเหตุผล และปั จจัยต่าง ๆ
ที่เกี่ยวเนื่ องกันไม่ว่าจะเป็ นปั จจัยพื้นฐานส่ วนบุคคล สิ่ งแวดล้อม ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม หรื อปั จจัย
ด้านส่ วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจําหน่าย การส่ งเสริ มการขาย และปั จจัย
อื่น ๆ
เนื่ องจากจังหวัดสระบุรี เป็ นเมืองศูนย์กลางความเจริ ญของภาคกลางตอนล่าง ตลอดจนเป็ นชุมทาง
คมนาคมเส้นทางขนส่ งของประเทศ ระยะเวลาที่ผ่านมาจังหวัดสระบุรีได้มีการพัฒนา เศรษฐกิ จและสังคมตาม
กรอบนโยบายของรั ฐบาลที่ได้กาํ หนดไว้ ส่ งผลให้มีการเจริ ญเติบโตอย่างรวดเร็ ว ทั้งในแง่ของ ประชากร การ
พัฒนา และสภาพเศรษฐกิจ จังหวัดสระบุรี ประกอบด้วย 13 อําเภอ 21 เทศบาล และ 111 ตําบล ตั้งอยู่ห่างจาก
กรุ งเทพมหานคร ตามทางหลวง หมายเลข 1 เป็ นระยะทาง 108 กิโลเมตร ปั จจุบนั แหล่งผลิตกระเบื้องหลังคาลอน
คู่ ตราเพชร ตั้งอยูใ่ นอําเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
ดังนั้น ผูว้ ิจัย จึ งสนใจที่ จะศึกษาถึ งส่ วนประสมทางการตลาดในการเลื อกซื้ อผลิ ตภัณฑ์กระเบื้ อง
หลังคาลอนคู่ ตราเพชร โดยศึกษาผูบ้ ริ โภคในเขตตําบลตลิ่งชัน อําเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ที่ซ้ื อสิ นค้าจากร้ าน
ตัว แทนจําหน่ ายที่ เป็ นเจ้าของบ้านเอง หรื อ ผูร้ ั บเหมาก่ อสร้ าง เพื่อให้ทราบถึ งปั จจัย ที่ กระตุ ้นผูบ้ ริ โภค และ
สามารถนําผลการวิจยั มาพัฒนา ปรับปรุ งเพิม่ ยอดขายให้แก่ร้านค้า ตัวแทน จําหน่าย และได้สามารถบริ หารจัดการ
ให้สอดคล้องกับความต้องการของผูบ้ ริ โภคในอนาคต การวางแผนนโยบายในการเจาะกลุ่มเป้ าหมายใหม่ ให้มี
ประสิ ทธิภาพเป็ นทางเลือกที่ดีกว่าของลูกค้า
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาส่ วนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์กระเบื้องหลังคาลอนคู่ ตราเพชร
ของผูบ้ ริ โภค อําเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
2. เพื่อเปรี ยบเทียบส่ วนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์กระเบื้องหลังคา ลอนคู่
ตราเพชร ของผูบ้ ริ โภค จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์
สมมุติฐานของการวิจยั
ส่ วนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์กระเบื้องหลังคาลอนคู่ ตราเพชร ของผูบ้ ริ โภค
จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์แตกต่างกัน
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ขอบเขตของการวิจยั
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผูบ้ ริ โภคที่ใช้กระเบื้องหลังคาลอนคู่ ตราเพชร ที่เป็ นเจ้าของ
บ้าน อําเภอเมื อง จังหวัดสระบุรี ในปี 2552 จํานวนประมาณ 200 คน จากข้อมู ลสถิ ติการขายของร้ านตัวแทน
จําหน่ายในอําเภอเมือง จังหวัดสระบุรี โดยใช้ตารางกําหนดกลุ่มขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie และ Morgan
(1970, p. 608) ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 132 คน
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามที่สร้างขึ้นโดยมีข้นั ตอนตามลําดับดังนี้
1. การศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจยั ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจยั ครั้งนี้
2. การจัดทําโครงสร้ างของแบบสอบถาม ให้มีเนื้ อหาครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจยั ครั้งนี้
แบบสอบถาม มี 2 ส่วน คือ
2.1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน
2.2 ส่ วนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์กระเบื้องหลังคาลอนคู่ ตราเพชร ได้แก่
ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจําหน่าย และการส่ งเสริ มการขาย ลักษณะแบบสอบถามเป็ นมาตราส่ วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ ของลิเคิร์ท (Likert) จํานวน 33 ข้อ
3. นําแบบสอบถามที่ได้สร้างขึ้นให้อาจารย์ที่ปรึ กษา การค้นคว้าอิสระมหาวิทยาลัย ราชภัฏธนบุรี
ได้ตรวจสอบความสอดคล้องของเนื้ อหา กับวัตถุประสงค์ของการวิจยั เป็ นการศึกษาความเที่ยงตรง (validity)
ของแบบสอบถาม แล้วนํามาปรับปรุ งแก้ไขเพื่อให้คาํ ถามชัดเจน สามารถสื่ อความหมายได้ตรงประเด็น และ
เหมาะสมยิง่ ขึ้น
4. นําแบบสอบถามไปทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการทําวิจยั จํานวน 30 คน
แล้วนําข้อมูลมาหาค่าความเชื่ อมัน่ (reliability) ของแบบสอบถามโดยใช้สูตรสัมประสิ ทธิ์ แอลฟาครอนบัค
(Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้คา่ ความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.8915
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิ จัย ได้ด าํ เนิ น การเก็บ รวบรวม ด้ว ยการขอความร่ ว มมื อ จากกลุ่ ม ตัว อย่า ง คื อ ผูบ้ ริ โ ภคที่ ใ ช้
กระเบื้องหลังคาลอนคู่ ตราเพชร อําเภอเมือง จังหวัดสระบุรี โดยนําแบบสอบถามไปแจกให้กลุ่มตัวอย่างโดยผ่าน
ผูแ้ ทนจําหน่ายกระเบื้องตราเพชร เขตอําเภอเมือง จังหวัดสระบุรี โดยใช้วิธีสะดวก จํานวน 132 ฉบับ แล้วขอคืน
ด้วยตัวเอง
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม นํามาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์แล้วทําการวิเคราะห์ดงั นี้
1. การวิเคราะห์ลกั ษณะส่วนบุคคล โดยใช้ความถี่ และค่าร้อยละ
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2. วิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์กระเบื้องหลังคาลอนคู่ ตราเพชร
ของผูบ้ ริ โภค โดยใช้ค่าเฉลี่ย (  ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
3. เปรี ยบเที ยบส่ วนประสมทางการตลาดในการเลื อกซื้ อผลิ ตภัณฑ์กระเบื้องหลังคาลอนคู่ ตรา
เพชร ของผูบ้ ริ โภค จําแนกตาม ลักษณะประชากรศาสตร์ โดยใช้ t-test และ F - test
4. เปรี ยบเทียบพหู คูณ เพื่อทดสอบค่าเฉลี่ย (  ) ของคะแนนส่ วนประสมทางการตลาดในการ
เลือกซื้ อผลิตภัณฑ์กระเบื้องหลังคาลอนคู่ ตราเพชร ของผูบ้ ริ โภค จําแนกตาม ลักษณะประชากรศาสตร์ จากผล
การวิเคราะห์ความแปรปรวน โดยวิธี LSD (Least Significant Difference)
สรุปผลการวิจยั
1. ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 51.52 อายุ 35-45 ปี ร้อยละ 37.88 รองลงมา
ตํ่ากว่า 35 ปี ร้อยละ 31.06 ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี ร้ อยละ 49.24 รองลงมา ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี ร้ อยละ 46.21
อาชี พ รั บจ้าง ร้ อยละ 51.52 รองลงมา รั บราชการ/วิสาหกิจ ร้อยละ 30.30 รายได้เฉลี่ยต่อเดื อน 10,000-20,000
บาท ร้อยละ 42.42 รองลงมา ตํ่ากว่า 10,000 บาท บาท ร้อยละ 37.89
2. วิเคราะห์ ส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ กระเบื้องหลังคาลอนคู่ ตราเพชรของ
ผู้บริโภค จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์
ส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์กระเบื้องหลังคาลอนคู่ ตราเพชรของผูบ้ ริ โภค ใน
ภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.82) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน ดังนี้
ด้ านผลิตภัณฑ์ ผูบ้ ริ โภคมีการตัดสิ นใจ โดยรวม อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.91) เมื่อพิจารณาเป็ น
รายข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.76-3.98) ทุกรายการ 5 อันดับแรก คือ
1. สิ นค้ามีสีสด สี สมํ่าเสมอ เงางาม
2. มีตราสิ นค้าที่เชื่อถือได้
3. สิ นค้ามีการรับประกันคุณภาพ
4. สิ นค้าได้รับมาตรฐาน (มอก.)
5. สิ นค้ามีคุณภาพแข็งแรงแกร่ ง ทนทาน
ซึ่งมีค่าสอดคล้องกับเพศชาย และเพศหญิง อายุต่าํ กว่า 35 ปี , 35-45 ปี และ 46-55 ปี การศึกษาตํ่า
กว่าปริ ญญาตรี และปริ ญญาตรี ทุกอาชีพ มีรายได้ต่ าํ กว่า 10,000 บาท, 10,000-20,000 บาท และ 20,001-30,000
บาท
ด้ านราคา ผูบ้ ริ โภคมีการตัดสิ นใจ โดยรวม อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.70) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่า อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.62-3.79) ทุกรายการ คือ
1. สิ นค้ามีราคาเหมาะสมกับคุณภาพ
2. สิ นค้ามีการจัดรายการพิเศษเสมอ
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ซึ่ งมีค่าสอดคล้องกับเพศชาย และเพศหญิง อายุต่าํ กว่า 35 ปี , 35-45 ปี และ 46-55 ปี การศึกษาตํ่า
กว่าปริ ญญาตรี และปริ ญญาตรี อาชีพรับจ้าง, รับราชการ/วิสาหกิจ และเจ้าของกิจการ มีรายได้ต่าํ กว่า 10,000 บาท
, 10,000-20,000 บาท และ 20,001-30,000 บาท
ด้ านช่ องทางการจัดจําหน่ าย ผูบ้ ริ โภคมีการตัดสิ นใจ โดยรวม อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.85) เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.73-3.95) ทุกรายการ คือ
1. ตัวแทนจําหน่ายมีทาํ เลที่ต้ งั ที่ดีสามารถหาได้ง่าย ติดต่อได้สะดวก
2. มีพนักงานขายคอยให้บริ การให้คาํ ปรึ กษาก่อนมีการตัดสิ นใจ
3. สภาพความสมบูรณ์ของสิ นค้าที่จดั ส่ ง
4. มีบริ การส่ งสิ นค้าถึงบ้านลูกค้าและตรงเวลา
5. ตัวแทนจําหน่ายมีความซื่อสัตย์
ซึ่ งมีค่าสอดคล้องกับเพศชาย และเพศหญิง อายุต่าํ กว่า 35 ปี , 35-45 ปี และ 46-55 ปี การศึกษาตํ่า
กว่าปริ ญญาตรี และปริ ญญาตรี อาชีพรับจ้าง, รับราชการ/วิสาหกิจ และเจ้าของกิจการ มีรายได้ต่าํ กว่า 10,000 บาท
, 10,000-20,000 บาท และ 20,001-30,000 บาท
ด้ านการส่ งเสริ ม การขาย ผูบ้ ริ โภคมี การตัดสิ นใจ โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.83) เมื่ อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.72-3.90) ทุกรายการ คือ
1. มีการบริ การก่อนและหลังการขาย
2. มีการโฆษณาด้วยสื่ อต่าง ๆ
3. มีการจัดรายการส่ งเสริ มการขาย
4. มีการรับคืนหรื อเปลี่ยนสิ นค้าที่ชาํ รุ ด
ซึ่ งมีค่าสอดคล้องกับเพศชาย และเพศหญิง อายุต่าํ กว่า 35 ปี , 35-45 ปี และ 46-55 ปี การศึกษาตํ่า
กว่าปริ ญญาตรี และปริ ญญาตรี อาชีพรับจ้าง, รับราชการ/วิสาหกิจ และเจ้าของกิจการ มีรายได้ต่าํ กว่า 10,000 บาท
, 10,000-20,000 บาท และ 20,001-30,000 บาท
3. การเปรีย บเทีย บค่ าเฉลีย่ ของคะแนนส่ วนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์ กระเบื้อง
หลังคาลอนคู่ ตราเพชรของผู้บริโภค จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์
ผลการเปรี ยบเที ยบค่าเฉลี่ยของคะแนนส่ วนประสมทางการตลาดในการเลื อกซื้ อผลิ ต ภัณ ฑ์
กระเบื้องหลังคาลอนคู่ ตราเพชรของผูบ้ ริ โภค จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีอายุต่างกัน
มีการตัดสิ นใจ ในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน ดังนี้
ด้ านผลิต ภัณฑ์ ผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีการตัดสิ นใจ โดยรวม ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน
1 รายการ คือ สิ นค้ามีสีสด สี สมํ่าเสมอ เงางาม
ด้ านราคา ผูบ้ ริ โภคเพศชาย และเพศหญิง มีการตัดสิ นใจ โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ
สิ นค้ามีราคาเหมาะสมกับคุณภาพ
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ด้ านช่ องทางการจัดจําหน่ าย ผูบ้ ริ โภคที่มีอายุต่างกัน มีการตัดสิ นใจ โดยรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จํานวน 1 รายการ คือ ตัวแทนจําหน่ายมีความซื่อสัตย์
ผูบ้ ริ โภคที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีการตัดสิ นใจ โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ มี
บริ การส่งสิ นค้าถึงบ้านลูกค้าและตรงเวลา
ผูบ้ ริ โภคที่มีอาชี พต่างกัน มีการตัดสิ นใจ โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ สภาพ
ความสมบูรณ์ของสิ นค้าที่จดั ส่ ง
และแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ
1. มีพนักงานขายคอยให้บริ การให้คาํ ปรึ กษาก่อนมีการตัดสิ นใจ
2. มีบริ การส่งสิ นค้าถึงบ้านลูกค้าและตรงเวลา
ด้ านการส่ งเสริมการขาย ผูบ้ ริ โภคที่มีอายุต่างกัน มีการตัดสิ นใจ โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1
รายการ คือ มีการรับคืนหรื อเปลี่ยนสิ นค้าที่ชาํ รุ ด
ผูบ้ ริ โภคที่มีอาชี พต่างกัน มีการตัดสิ นใจ โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ มีการ
บริ การก่อนและหลังการขาย
อภิปรายผล

การศึกษาเรื่ อง ส่ วนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์กระเบื้องหลังคาลอนคู่ ตราเพชร
ของผูบ้ ริ โภค อําเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ได้ผลการวิจยั ที่สามารถนํามาอภิปรายผลดังนี้
1. ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 51.52 อายุ 35-45 ปี ร้อยละ 37.88 ระดับ
การศึกษาปริ ญญาตรี ร้อยละ 49.24 อาชีพ รับจ้าง ร้อยละ 51.52 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000-20,000 บาท ร้อยละ
42.42 ซึ่ งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ วิวรรธน์ พงษ์เรื องเกียรติ (2546) ศึกษาเรื่ อง กระบวนการตัดสิ นใจของ
ผูบ้ ริ โภคในการใช้บริ การบํารุ งรั กษา และซ่ อมแซมบ้านในอําเภอเมื อง จังหวัดเชี ยงใหม่ ผลการศึกษา พบว่า
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นหญิง มีอายุระหว่าง 30-40 ปี การศึกษาระดับปริ ญาตรี ประกอบวิชาชี พอิสระ
หรื อรั บจ้างทัว่ ไป และสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ ยุทธนา นฤนาทวงศ์สกุล (2551) ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อ
ลูกค้าในการตัดสิ นใจซื้ อวัสดุ ก่อสร้ าง จากห้างหุ ้นส่ วนจํากัด ยุทธนาฮาร์ ดแวร์ จังหวัดเชี ยงใหม่ ผลการศึกษา
พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จากข้อค้นพบดังกล่าว
ภาวะอุตสาหกรรมกระเบื้องหลังคาขึ้นอยูก่ บั ความต้องการที่อยูอ่ าศัย และการซ่ อมแซมที่อยูอ่ าศัยของประชากร
ภายในประเทศเป็ นหลัก ดังนั้นภาวะทางเศรษฐกิจ และอัตราดอกเบี้ย ซึ่งเป็ นปั จจัยหลักที่มีอิทธิ พลเป็ นอย่างมาก
ต่อการตัดสิ นใจซื้อ จึงเป็ นปั จจัยที่จะส่งผลกระทบต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมกระเบื้องหลังคาตลอดมา
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2. วิเคราะห์ ส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ กระเบื้องหลังคาลอนคู่ ตราเพชรของ
ผู้บริโภค จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์
ส่ วนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์กระเบื้องหลังคาลอนคู่ ตราเพชรของผูบ้ ริ โภค ใน
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.82) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ผูบ้ ริ โภคมี การตัดสิ นใจเกี่ ยวกับด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และด้านการส่ งเสริ มการขาย อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.91, 3.70,
3.85 และ 3.83 ตามลําดับ) ซึ่ งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ ดิเรก ตัญญนุรักษ์ (2547) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยส่ วน
ประสมการตลาดที่มีผลต่อการซื้ อผลิตภัณฑ์คอนกรี ตผสมเสร็ จของผูร้ ั บเหมาก่อสร้างในอําเภอเสาไห้ จังหวัด
สระบุรี ผลการศึกษาพบว่า ผูร้ ับเหมาก่อสร้างส่ วนใหญ่พิจารณาให้ความสําคัญในปั จจัยส่ วนประสมการตลาด 4
P’s ในระดับมากสําหรับด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคาและด้านการจัดจําหน่าย และสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ วิชยั
ศิริอุยานนท์ (2545) ศึกษาเรื่ อง ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจของผูม้ ีอาํ นาจซื้อในการซื้ อ
กระเบื้องเคลือบดินเผามุงหลังคาของวัดในจังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยด้านราคา มีความสําคัญต่อ
การตัดสิ นใจในระดับสําคัญมาก ได้แก่ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพสิ นค้า มีการต่อรองราคาได้ สามารถผ่อนชําระ
ได้ ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาดที่มีความสําคัญต่อการตัดสิ นใจในระดับมาก ได้แก่ มีการรับประกันสิ นค้า
สามารถคืนหรื อเปลี่ยนสิ นค้าได้ มีการให้ขอ้ มูลวิธีใช้สินค้า และปั จจัยอื่น ๆ ที่มีความสําคัญต่อการตัดสิ นใจใน
ระดับ มาก ได้แ ก่ การอนุ รั ก ษ์ศิล ปะโบราณ แบบของสิ่ ง ก่ อ สร้ า งที่ ไ ด้อ อกแบบไว้ และความสอดคล้อ งกับ
สิ่ งก่อสร้างที่มีในวัด จากข้อค้นพบดังกล่าว การตัดสิ นใจในการซื้อสิ นค้าและบริ การของลูกค้า วัตถุประสงค์ก็ดว้ ย
เหตุผลไม่ตอ้ งการจ่ายเงินมากเกินจริ งหรื อจ่ายมากกว่าคนอื่น ๆ ที่ได้ซ้ื อสิ นค้าและบริ การที่เหมือนกันเป็ นเหตุผล
ที่เชื่ อได้เลยว่าลูกค้าต้องการได้ราคาที่ดีที่สุดแต่เชื่ อไหมว่าราคาที่ถูกที่สุดมักมากับปั ญหาต่าง ๆ มากกว่าที่เรา
คาดหมายไว้
3. การเปรีย บเทีย บค่ าเฉลีย่ ของคะแนนส่ วนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ กระเบื้อง
หลังคาลอนคู่ ตราเพชรของผู้บริโภค จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์
ผลการเปรี ยบเที ยบค่าเฉลี่ยของคะแนนส่ วนประสมทางการตลาดในการเลื อกซื้ อผลิ ต ภัณ ฑ์
กระเบื้องหลังคาลอนคู่ ตราเพชร จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีอายุต่างกัน ในภาพรวม
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน สรุ ปได้ดงั นี้
ด้ านผลิต ภัณ ฑ์ ผูบ้ ริ โ ภคที่ มีร ายได้เ ฉลี่ ย ต่ อเดื อนต่ า งกัน มี การตัด สิ นใจ แตกต่ างกัน อย่า งมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ด้ านราคา ผูบ้ ริ โภคเพศชาย และเพศมีการตัดสิ นใจ แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
ด้ านช่ องทางการจัดจําหน่ าย ผูบ้ ริ โภคที่มีอายุ ระดับการศึกษา และอาชีพต่างกัน มีการตัดสิ นใจ
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 ตามลําดับ
ด้ านการส่ งเสริมการขาย ผูบ้ ริ โภคที่มีอายุต่างกัน และอาชีพต่างกัน มีการตัดสิ นใจ แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 ตามลําดับ
จากข้อค้นพบดังกล่าว ประเทศไทยรวมทั้งประเทศเพื่อนบ้านประสบกับภาวะอุทกภัยอย่างหนัก
ทําให้ความต้องการกระเบื้องมุงหลังคาในตลาดเพิ่มสู งขึ้นมาก อย่างไรก็ตามทางบริ ษทั ฯ ไม่มีนโยบายการฉวย
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โอกาสในการขึ้นราคาสิ นค้าในช่วงภาวะวิกฤตอย่างแน่นอน ในด้านภาพรวมของสภาวะตลาดนั้น อุตสาหกรรม
ในกลุ่มกระเบื้องหลังคา จะสังเกตว่ามีผผู ้ ลิตรายใหญ่เพียงไม่กี่ราย โดยผูผ้ ลิตส่ วนใหญ่จะผลิตสิ นค้าครอบคลุม
หลายกลุ่มสิ นค้า เพื่อให้สามารถรองรับความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้ทุกระดับ รวมทั้งสามารถกําหนดตําแหน่ง
ทางการตลาด และวางกลยุทธ์ในการแข่งขันให้แตกต่างกัน เช่ น มีการเพิ่มมูลค่าในเชิ งสี สัน รู ปแบบที่เป็ น
เอกลักษณ์เฉพาะตัว รวมไปถึงอุปกรณ์เสริ มต่างๆที่ช่วยให้การติดตั้งสะดวก และรวดเร็ วยิง่ ขึ้น
ข้ อเสนอแนะ

1. จากข้อมูลที่ได้บริ ษทั ฯ ควรมุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ อย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้มีความ
หลากหลายมากยิง่ ขึ้น ทั้งในด้านรู ปลักษณ์ สี สัน และความสะดวกในการติดตั้ง เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภค
2. ผูป้ ระกอบการสามารถนํา ข้อมู ล ที่ ได้ไ ปทํา ประโยชน์ใ นการวางแผนการตลาดผลิ ต ภัณ ฑ์
กระเบื้องหลังคาลอนคู่ ตราเพชร เพือ่ สร้างความได้เปรี ยบในการแข่งขัน
3. จากข้อมูลที่ได้บริ ษทั ฯ ควรปรับปรุ งในด้านช่องทางการจัดจําหน่าย โดยให้พนักงานขายคอย
ให้บริ การและคําปรึ กษาก่อนตัดสิ นใจ ควรมีบริ การส่ งสิ นค้าถึงบ้านลูกค้าและตรงต่อเวลา ซึ่งมีความสมบูรณ์ของ
สิ นค้าที่จดั ส่ง เป็ นต้น
4. จากข้อมูลที่ได้บริ ษทั ฯ ควรปรับปรุ งในด้านการส่ งเสริ มการขาย ซึ่งเกี่ยวกับการบริ การก่อนและ
หลังการขาย ให้ลูกค้าได้มีความไว้เนื้อเชื่อใจกับทางบริ ษทั มากยิง่ ขึ้น
บรรณานุกรม
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การจัดการทางการตลาดของนิตบิ ุคคลอาคารชุ ดรุ้ งเพชรคอนโดมิเนียม
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร*
The Marketing Management of Rungpet Condominium
Bangkhuntian District, Bangkok.
นางสาวปิ ณชน์กร เอื้อกมลเกษม**
MissPinchakorn Uakamolkasem
บทคัดย่อ
การวิจยั เรื่ องนี้มีวตั ถุประสงค์ 1) เพือ่ ศึกษาการจัดการทางการตลาดของนิติบุคคลอาคารชุดรุ ้งเพชร
คอนโ ดมิเนี ยม เขตบางขุนเทียน กรุ งเทพมหานคร 2) เพื่อเปรี ยบเทียบการจัดการทางการตลาดของนิ ติบุคคล
อาคารชุดรุ ้ งเพชรคอนโ ดมิเนี ยม ตามความคิดเห็นของผูพ้ กั อาศัย จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ กลุ่ม
ตัวอย่าง คือ ผูพ้ กั อาศัยในอาคารชุดรุ ้งเพชรคอนโดมิเนียม จํานวน 108 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบ
ถาม วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์
ความแปรปรวน
ผลการวิจยั พบว่า 1) การจัดการทางการตลาดของนิ ติบุคคลอาคารชุดรุ ้งเพชรคอนโ ดมิเนียม เขต
บางขุนเทียน กรุ งเทพมหานคร ในภาพรวมของทั้ง 7 ด้าน มีคะแนนเฉลี่ยอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ น
รายด้านพบว่า คะแนนเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก 2 ด้าน คือ ด้านสถานที่ และด้านลักษณะทางกายภาพ และคะแนน
เฉลี่ ย อยู่ ใ นระดับ ปานกลาง 5 ด้า นเรี ย งลํา ดับ ค่ า เฉลี่ ย จากมากไปน้อ ย คื อ ด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์แ ละบริ ก าร ด้า น
กระบวนการ ด้านบุคลากร ด้านการส่ งเสริ มการตลาด และด้านราคา 2) ผลการเปรี ยบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การจัดการทางการตลาดของนิ ติบุคคลอาคารชุดรุ ้ งเพชรคอนโ ดมิเนียม ตามความคิดเห็นของผูพ้ กั อาศัย จําแนก
ตามลักษณะประชากรศาสตร์ พบว่า ผูพ้ กั อาศัยที่มีเพศแตกต่างกันให้ความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ผูพ้ กั อาศัยที่มีเพศแตกต่างกันให้ความคิดเห็น
ด้านราคาและด้านบุ คลากร แตกต่างกันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 ผูพ้ กั อาศัยที่ มีระดับการศึกษา
แตกต่างกันให้ความคิดเห็น ด้านสถานที่ แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และผูพ้ กั อาศัยที่มี
อาชีพแตกต่างกันให้ความคิดเห็น ด้านสถานที่และด้านการส่งเสริ มการตลาด แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05
Abstract
The objectives of the research were 1) to study the marketing management of Rungpet
Condominium, Bang Khuntian District, Bangkok, and 2) to compare the marketing management of Rungpet
*
**

บทความการค้นคว้าอิสระ
บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ (การจัดการทัว่ ไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
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Condominium, Bang Khuntian District, Bangkok, classified by demographic characteristics. The sample was
108 residents in Rungpet Condominium. The questionnaire was used as a research tool. The data was analyzed
by frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, and ANOVA.
The research results showed that 1) overall seven the marketing management of Rungpet
Condominium Bang Khuntian District, Bangkok was rated at moderate level. Aspect by aspect analyses
revealed that the two rated high were place and physical characteristics; the five aspects rated moderate
arranged in descending order were product and service, process, people, promotion and price; and 2) the results
of the comparison of the marketing management of Rungpet Condominium, Bang Khuntian District, Bangkok
when they were classified by demographic characteristics found that male and female residents differed in their
overall opinions of the seven aspects at the 0.05 level of significance. Aspect by aspect analyses indicated that
male and female residents had significantly different opinions concerning price and personnel at 0.05. In
addition, residents working in different occupations had significantly different opinions about price and
promotion at 0.05.
ความนํา
ปั จจัยสําคัญพื้นฐานของมนุษย์ 4 ประการ อันได้แก่ อาหาร เครื่ องนุ่งห่ม ที่อยูอ่ าศัย และ ยารักษาโรค
เหล่านี้นบั เป็ นสิ่ งจําเป็ นอย่างที่สุดทั้งด้านภาวะร่ างกาย และภาวะจิตใจที่ทาํ ให้มนุษย์มีความรู ้สึกมัน่ คงปลอดภัย
และสมบูรณ์ในระดับเบื้องต้น ซึ่งจะทําให้สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองขึ้นไปสู่ความสําคัญในระดับอื่น ๆ
ได้ ที่อยูอ่ าศัยจึงเป็ นปัจจัยพื้นฐานที่สาํ คัญประการหนึ่งของการดํารงชีวิตของมนุษย์ และจากรู ปแบบการดําเนิน
ชีวิตในปัจจุบนั ที่เปลี่ยนไปของคนไทย คือ ขนาดของครอบครัวเล็กลงจากครอบครัวขยายมาเป็ นครอบครัวเดี่ยว
จนถึงผูท้ ี่พกั อาศัยเพียงลําพัง การเลือกที่พกั อาศัยนั้นคํานึงถึงความสะดวกสบาย สิ่ งอํานวยความสะดวกครบครัน
ใกล้แหล่งงาน แหล่งการศึกษา แหล่งสาธารณูปโภค และมีความมัน่ คงปลอดภัย ทําให้ช่วงระยะเวลากว่า 20 ปี ที่
ผ่านมา เกิดการขยายตัวอย่างรวดเร็ วของที่อยูอ่ าศัยประเภทอาคารชุดพักอาศัย หรื อที่เรี ยกกันโดยทัว่ ไปว่า
คอนโดมิเนียม (condominium) จัดเป็ นที่อยูอ่ าศัยใหม่ของคนในเขตเมือง โดยเฉพาะในเขต กรุ งเทพมหานครและ
ปริ มณฑลที่ตอบสนองต่อการดําเนินชีวิตแบบเร่ งรี บ
ความเป็ นมาของอาคารชุด หรื อคอนโดมิเนียมนั้น ตามหลักฐานแล้วยังไม่ปรากฏเด่นชัดว่ามีตน้
กําเนิดจากที่ใด เพียงแต่มีการสันนิษฐานว่าประเทศทางแถบยุโรปเป็ นประเทศแรกที่เป็ นกําเนิดคอนโดมิเนียม แต่
ตามหลักฐานที่มีน้ นั ระบุว่า การเป็ นเจ้าของร่ วมในการอยูร่ ่ วมกันในอาคารชุดนั้นมีข้ ึนครั้งแรกในประเทศสหรัฐ
อเมริ กา ในช่วงกลาง ๆ คริ สต์ศตวรรษที่ 19 นี้เอง และต่อมาในปี 1970 อาคารชุดกลายเป็ นสิ่ งที่มีความจําเป็ นและ
ได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศสหรัฐอเมริ กา ซึ่งลักษณะการอยูอ่ าศัยเป็ นแบบครอบครัวหรื ออาจอยูเ่ ป็ น
แบบคนเดียวก็เป็ นที่นิยมมากเช่นกัน นอกจากนี้ผทู ้ ี่เป็ นเจ้าของร่ วมของห้องชุดนั้นก็จะได้รับประโยชน์หลายด้าน
พร้อมทั้งมีสิทธิเป็ นเจ้าของบ้านทุกคน และยังมีส่วนที่จะต้องร่ วมออกค่าใช้จ่ายส่วนกลาง และการว่าจ้าง การใช้
บริ การงานต่าง ๆ ในอาคารชุดเหมือนกันอย่างทัว่ ถึงทุกห้องชุดอีกด้วย
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เนื่องจากการพักอาศัยในอาคารชุด หรื อคอนโดมิเนียมนั้น เป็ นการอยูอ่ าศัยที่ร่วมกันมากกว่าหนึ่ง
ครอบครัวและต้องมีการใช้พ้นื ที่และสาธารณูปโภคส่ วนกลางร่ วมกัน โดยแต่ละครอบครัวถือกรรมสิ ทธิ์ห้องชุด
ของตนเอง และทรัพย์ส่วนกลางเป็ นกรรมสิ ทธิ์ ร่ วมกัน ทรัพย์ส่วนกลางเหล่านี้จะได้รับการดูแลจัดการโดยนิติ
บุคคลอาคารชุด ซึ่ งถูกตั้งขึ้นโดยเจ้าของห้องชุด หรื อเจ้าของร่ วม ตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2551
(สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2551) นิติบุคคลอาคารชุดแต่ละแห่งมีหน้าที่จดั การดูแลรักษาทรัพย์ส่วน
กลางแทนเจ้าของร่ วมทั้งหมด ซึ่ งเงินที่ใช้เป็ นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการนั้น จะต้องเรี ยกเก็บจากเจ้าของร่ วมตาม
สัดส่ วนกรรมสิ ทธิ์ในการถือครองพื้นที่ภายในอาคารเพื่อใช้เป็ นค่าใช้จ่ายส่ วนกลางรายเดือนและจะต้องมีการเรี ยก
เก็บเงินกองทุนของนิติบุคคลอาคารชุดสํารองไว้เพื่อใช้เป็ นค่าซ่อมแซมทรัพย์ส่วนกลางเมื่อถึงเวลาที่จาํ เป็ น เช่น
กรณี เกิดการชํารุ ดหรื อเสี ยหายตามกาลเวลาและการใช้งาน เป็ นต้น ถึงแม้วา่ กฎหมายจะได้มีการกําหนดบทบาท
และหน้าที่ของแต่ละฝ่ ายไว้อย่างชัดเจน ไม่วา่ จะเป็ นของเจ้าของห้องชุดหรื อนิติบุคคลอาคารชุดแล้วก็ตาม ปั ญหา
ในการอยูร่ ่ วมกันในอาคารชุดก็ยงั คงเกิดขึ้นอย่างมากมาย เช่น เจ้าของร่ วมบางรายไม่ยอมจ่ายเงินค่าส่ วนกลางราย
เดือน ซึ่ งอาจเกิดจากความไม่พอใจในการบริ หารจัดการบางประการของนิติบุคคลอาคารชุดแต่กม็ ิได้แสดงความ
จํานงค์หรื อแจ้งสาเหตุใด ๆ ให้ทางนิติบุคคลอาคารชุดทราบ หรื อเจ้าของร่ วมบางรายไม่ยอมปฏิบตั ิตามกฎ
ระเบียบข้อบังคับของนิติบุคคลอาคารชุด อาจจะด้วยเหตุจากความรู ้สึกที่วา่ กฎระเบียบบางข้อมีความไม่เป็ นธรรม
หรื อเอื้อประโยชน์ให้กบั ผูพ้ กั อาศัยบางกลุ่มโดยเฉพาะ อีกทั้งคณะกรรมการและผูจ้ ดั การนิติบุคคลอาคารชุดบาง
รายไม่เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตนเอง
ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นจึงทําให้ ผูว้ ิจยั ในฐานะที่เป็ นผูพ้ กั อาศัยในอาคารชุดรุ ้งเพชรคอนโดมิเนียม
มากว่า 10 ปี และได้รับการทาบทามจากคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดในปัจจุบนั ให้ดาํ รงตําแหน่งคณะ
กรรมการนิติบุคคลอาคารชุดดังกล่าวในสมัยหน้า มีความสนใจอย่างยิง่ ที่จะศึกษาถึงการจัดการทางการตลาดของ
นิติบุคคลอาคารชุด เพื่อให้ทราบผลการวิจยั ในด้านต่าง ๆ เช่น การบริ หารจัดการด้านใดที่ทาํ ให้ผพู ้ กั อาศัยใน
อาคารชุดเกิดความพึงพอใจมาก และการจัดการทางการตลาดด้านใดที่ทาํ ให้ผพู ้ กั อาศัยในอาคารชุดเกิดความพึง
พอใจน้อยหรื อไม่พงึ พอใจ และต้องการให้เกิดการปรับเปลี่ยน สามารถนําผลการวิจยั ที่ได้จากความคิดเห็นของผู ้
พักอาศัยต่อการจัดการทางการตลาดของนิติบุคคลอาคารชุดดังกล่าว ไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุ งการจัดการ
ทางการตลาดของนิติบุคคลอาคารชุด เพื่อให้บริ การมีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น และสามารถสนองตอบตรงตามความ
ต้องการของผูพ้ กั อาศัยซึ่ งจะนําไปสู่ ความสําเร็ จในการเป็ นชุมชนแห่งความสุ ขต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาการจัดการทางการตลาดของนิ ติบุคคลอาคารชุ ดรุ ้ งเพชรคอนโดมิเนี ยม เขตบางขุน
เทียน กรุ งเทพมหานคร
2. เพือ่ เปรี ยบเทียบการจัดการทางการตลาดของนิติบุคคลอาคารชุดรุ ้งเพชรคอนโดมิเนียม ตามความ
คิดเห็นของผูพ้ กั อาศัย จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์

837

วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปี ที่ 10 ฉบับที่ 2
โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

สมมติฐานของการวิจยั
การจัดการทางการตลาดของนิ ติบุคคลอาคารชุดรุ ้งเพชรคอนโดมิเนียม ตามความคิดเห็นของผูพ้ กั
อาศัย จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์แตกต่างกัน
1. ประชากร
ประชากรที่ ใช้ในการศึกษาครั้ งนี้ คือ ผูพ้ กั อาศัยในอาคารชุ ดรุ ้ งเพชรคอนโดมิ เนี ยม เขตบางขุน
เทียน กรุ งเทพมหานคร ตามจํานวนห้องชุดประมาณ 150 คน ระหว่าง เดือนมิถุนายน ถึง เดือนกรกฎาคม พ.ศ.
2553
2. กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ครั้ งนี้ คือ ผูพ้ กั อาศัยในอาคารชุ ดรุ ้งเพชรคอนโดมิเนี ยม เลือก
เป็ นกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่ มตัวอย่างอย่างง่าย และกําหนดกลุ่มตัวอย่างตามตารางกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ
Krejcie และ Morgan (1970, p.608) ได้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 108 คน
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามที่สร้างขึ้นโดยมีข้ นั ตอนตามลําดับ ดังนี้
1. การศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจยั ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจยั ครั้งนี้
2. การจัดทําโครงสร้างของแบบสอบถาม โดยให้มีเนื้ อหาครอบคลุมวัตถุประสงค์ของ การวิจยั ครั้งนี้
แบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน คือ
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ซึ่งลักษณะของคําถามเป็ นแบบตรวจสอบรายการ (check list) จํานวน 6
ข้อ
ส่ วนที่ 2 การจัดการทางการตลาดของนิ ติบุคคลอาคารชุ ดรุ ้ งเพชรคอนโดมิเนี ยม แบ่งเป็ น 7 ด้าน
ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์และบริ การ ด้านราคา ด้านสถานที่ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุคลากร ด้านลักษณะ
ทางกายภาพ และด้านกระบวนการ ลักษณะของแบบสอบถามเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ ของ
ลิเคิร์ท (Likert) จํานวน 35 ข้อ
3. นําแบบสอบถามที่ได้สร้างขึ้นให้อาจารย์ที่ปรึ กษาการค้นคว้าอิสระของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ได้ตรวจสอบความถูกต้อง และความสอดคล้องของเนื้ อหา กับวัตถุประสงค์ของการวิจยั เป็ นการศึกษาความ
เที่ยงตรง (validity) ของแบบสอบถาม แล้วนํามาปรับปรุ งแก้ไขเพื่อให้คาํ ถามชัดเจน สามารถสื่ อความหมายได้
ตรงประเด็น และเหมาะสมยิง่ ขึ้น
4. นําแบบสอบถามที่ได้สร้างขึ้นไปทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้
จํานวน 30 คน แล้วนําข้อมู ลที่ได้ดงั กล่าวมาหาค่าความเชื่ อมัน่ (reliability) ของ แบบสอบถามโดยใช้สูตร
สัมประสิ ทธิ์แอลฟ่ าของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้คา่ ความเชื่อมัน่ 0.9264
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การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถาม ให้กบั กลุ่ม
ตัวอย่างที่พกั อาศัยในอาคารชุดรุ ้งเพชรคอนโดมิเนียม เขตบางขุนเทียน กรุ งเทพมหานคร จํานวน 108 คน โดยเก็บ
ในช่ วงวันที่ 28-30 มิถุนายน 2553 โดยวิธีการเก็บแบบสะดวกและรอรับแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง ได้รับ
แบบสอบถามคืนมาจํานวน 108 ชุด คิดเป็ นร้อยละ 100.00
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถาม นํามาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของทุกชุด และนํามาลง
รหัสประมวลผลข้อมูล โดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิติ หาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
t-test, F-test และ LSD ดังนี้
1. วิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ผูพ้ กั อาศัยในอาคารชุดรุ ้งเพชรคอนโดมิเนียม เขต
บางขุนเทียน กรุ งเทพมหานคร โดยใช้ความถี่และค่าร้อยละ (percentage)
2. วิเคราะห์การจัดการทางการตลาดของนิติบุคคลอาคารชุดรุ ้งเพชรคอนโดมิเนียม ตามความคิดเห็น
ของผูพ้ กั อาศัย จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ โดยใช้คา่ เฉลี่ย (  ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
3. เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ย (  ) ของคะแนนการจัดการทางการตลาดของนิติบุคคลอาคารชุดรุ ้งเพชร
คอนโดมิเนียม ตามความคิดเห็นของผูพ้ กั อาศัย จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ โดยใช้ t-test และ F- test
4. เปรี ยบเทียบพหุคูณ เพื่อทดสอบค่าเฉลี่ย (  ) ของคะแนนการจัดการทางการตลาดของนิติบุคคล
อาคารชุดรุ ้งเพชรคอนโดมิเนียม ตามความคิดเห็นของผูพ้ กั อาศัย จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน โดยใช้วิธี
Least Significant Difference (LSD)
สรุปผลการวิจยั
การวิจยั เรื่ อง การจัดการทางการตลาดของนิติบุคคลอาคารชุดรุ ้งเพชรคอนโดมิเนียม เขตบางขุนเทียน
กรุ งเทพมหานคร สรุ ปผลการวิจยั ได้ดงั นี้
1. ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้พ กั อาศัยในอาคารชุดรุ้งเพชรคอนโดมิเนียม
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงร้อยละ 61.11 ส่ วนที่เหลือเป็ นเพศชาย ร้อยละ 38.89
มีอายุ 25-35 ปี ร้อยละ 40.74 รองลงมาอายุ 36-45 ปี ร้อยละ29.63 สถานภาพสมรส สมรส ร้อยละ 66.67 รองลงมา
โสด ร้ อยละ 31.48 ระดับการศึกษา ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี ร้ อยละ 58.33 รองลงมา ปริ ญญาตรี ร้อยละ 36.11 อาชี พ
พนักงานบริ ษทั เอกชน ร้อยละ 62.04 รองลงมา แม่บา้ น/ พ่อบ้าน ร้อยละ 12.04 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000-20,000
บาท ร้อยละ 42.59 รองลงมา ตํ่ากว่า 10,000 บาท ร้อยละ 29.63
2. การวิเคราะห์ การจัดการทางการตลาดของนิติบุคคลอาคารชุดรุ้งเพชรคอนโดมิเนียม
ผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามให้ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการทางการตลาดของ
นิ ติบุคคลอาคารชุดรุ ้งเพชรคอนโดมิเนียม อยูใ่ นระดับปานกลางโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.30 และเมื่อพิจารณาราย
ด้าน ได้ผลดังนี้
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ด้ านผลิตภัณฑ์ และบริการ
ผลการวิจยั พบว่า ผูพ้ กั อาศัยให้คะแนนความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการทางการตลาดของนิ ติบุคคล
อาคารชุดรุ ้งเพชรคอนโดมิเนี ยม โดยรวม ด้านผลิตภัณฑ์และบริ การ อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีระดับค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.40 เมื่อพิจารณาแต่ละข้อคําถาม พบว่า ความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก 4 รายการ คือ มีความสะดวกสบาย
ในการใช้น้ าํ ประปา มีระดับค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68 รองลงมา ตัวอาคารมีความแข็งแรง มีระดับค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67
มีความสะดวกสบายในการใช้ไฟฟ้า มีระดับค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.56 และจัดสัดส่ วนภายในอาคารเหมาะสม มีระดับ
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.52 ตามลําดับ ส่ วนความคิดเห็นอยูใ่ นระดับปานกลาง 4 รายการ คือ มีความสะดวกสบายในการ
ใช้ลิฟต์โดยสาร มีระดับค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.42 รองลงมา อุปกรณ์และเครื่ องใช้มีความทนทาน มีระดับค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.33 มีความสะดวกสบายในการใช้โทรศัพท์ มีระดับค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.24 และมีความสะดวกสบายในการใช้
บริ การเคเบิลทีวี มีระดับค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.81 ตามลําดับ
ด้ านราคา
ผลการวิจยั พบว่า ผูพ้ กั อาศัยให้คะแนนความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการทางการตลาดของนิ ติบุคคล
อาคารชุดรุ ้ งเพชรคอนโดมิเนียม โดยรวม ด้านราคา อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีระดับค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.93 เมื่อ
พิจารณาแต่ละข้อคําถาม พบว่า ความคิดเห็นอยูใ่ นระดับปานกลางทุกรายการ คือ การกําหนดอัตราค่าโทรศัพท์
เหมาะสม มีระดับค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.09 รองลงมา การกําหนดอัตราค่านํ้าประปาเหมาะสม มีระดับค่าเฉลี่ยเท่ากับ
2.92 และการกําหนดอัตราค่าใช้จ่ายส่วนกลางเหมาะสม มีระดับค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.75 ตามลําดับ
ด้ านสถานที่
ผลการวิจยั พบว่า ผูพ้ กั อาศัยให้คะแนนความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการทางการตลาดของนิ ติบุคคล
อาคารชุ ดรุ ้ งเพชรคอนโดมิ เนี ยม โดยรวม ด้านสถานที่ อยู่ในระดับมาก โดยมี ระดับค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.60 เมื่ อ
พิจารณาแต่ละข้อคําถาม พบว่า ความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก 3 รายการ คือ ทําเลที่ต้ งั อยูใ่ กล้ศูนย์การค้า ย่านธุรกิจ
มีระดับค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 รองลงมา ทําเลที่ต้ งั มีการคมนาคมสะดวก มีระดับค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 และทําเลที่
ตั้งอยู่ใกล้สถานที่สําคัญ เช่น โรงพยาบาล สถานี ตาํ รวจ เป็ นต้น มีระดับค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.60 ตามลําดับ ส่ วน
ความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 2 รายการ คือ ทําเลที่ต้ งั อยู่ในพื้นที่ไม่แออัด มีระดับค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.34
รองลงมา มีถนนให้รถผ่านเข้า-ออกสะดวก มีระดับค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.28
ด้ านการส่ งเสริมการตลาด
ผลการวิจยั พบว่า ผูพ้ กั อาศัยให้คะแนนความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการทางการตลาดของนิ ติบุคคล
อาคารชุดรุ ้งเพชรคอนโดมิเนียม โดยรวม ด้านการส่ งเสริ มการตลาด อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีระดับค่าเฉลี่ย
เท่ า กับ 3.00 เมื่ อ พิ จ ารณาแต่ ล ะข้อ คํา ถาม พบว่ า ความคิ ด เห็ น อยู่ ใ นระดับ ปานกลางทุ ก รายการ คื อ การ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารชัดเจน ทัว่ ถึง มีระดับค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.14 รองลงมา การรายงานบัญชีค่าใช้จ่ายส่ วนกลาง
ชัดเจน โปร่ งใส มีระดับค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.01 และ การจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ภายในเหมาะสม มีระดับ
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.84 ตามลําดับ
ด้ านบุคลากร
ผลการวิจยั พบว่า ผูพ้ กั อาศัยให้คะแนนความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการทางการตลาดของนิ ติบุคคล
อาคารชุดรุ ้ งเพชรคอนโดมิเนี ยม โดยรวม ด้านบุคลากร อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีระดับค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.21
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เมื่อพิจารณาแต่ละข้อคําถาม พบว่า ความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลางทุกรายการ คือ ผูจ้ ดั การและพนักงานทุก
หน้าที่มีความรับผิดชอบในงาน มีระดับค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.41 รองลงมา ผูจ้ ดั การและพนักงานทุกหน้าที่สื่อสาร
เข้าใจง่าย มีระดับค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.31 ผูจ้ ดั การและพนักงานทุกหน้าที่เอาใจใส่ ดูแลผูพ้ กั อาศัยดี มีระดับค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.17 ผูจ้ ดั การและพนักงานทุกหน้าที่มีความกระตือรื อร้นในการให้บริ การ มีระดับค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.13
ผูจ้ ดั การและพนักงานทุกหน้าที่มีอธั ยาศัยดี มีระดับค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.11 และผูจ้ ดั การและพนักงานทุกหน้าที่แต่ง
กายเหมาะสม มีระดับค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.09 ตามลําดับ
ด้ านลักษณะทางกายภาพ
ผลการวิจยั พบว่า ผูพ้ กั อาศัยให้คะแนนความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการทางการตลาดของนิ ติบุคคล
อาคารชุดรุ ้ งเพชรคอนโดมิเนียม โดยรวม ด้านลักษณะทางกายภาพ อยู่ในระดับมาก โดยมีระดับค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.54 เมื่อพิจารณาแต่ละข้อคําถาม พบว่า ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 2 รายการ คือ แสงสว่างของอาคาร
เหมาะสม มีระดับค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73 รองลงมา บริ เวณอาคารสะอาดเรี ยบร้อย มีระดับค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.58
ส่ วนความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 3 รายการ คือ บรรยากาศของอาคารโล่งสบาย อากาศถ่ายเทสะดวก มี
ระดับค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.49 รองลงมา ที่จอดรถมีความปลอดภัย และเพียงพอ มีระดับค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.46 และ
บริ เวณอาคารจัดพื้นที่อย่างเป็ นสัดส่วน มีระดับค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.43 ตามลําดับ
ด้ านกระบวนการ
ผลการวิจยั พบว่า ผูพ้ กั อาศัยให้คะแนนความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการทางการตลาดของนิ ติบุคคล
อาคารชุดรุ ้งเพชรคอนโดมิเนียม โดยรวม ด้านกระบวนการ อยูใ่ นระดับปานกลาง โดยมีระดับค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.39
เมื่ อพิจารณาแต่ ละข้อคําถาม พบว่า ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 1 รายการ คือ ระบบการป้ องกันอัคคีภยั /
ทางออกฉุ กเฉิ นเหมาะสม มีระดับค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70 ส่ วนความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 4 รายการ คือ
ระบบการรักษาความปลอดภัยเหมาะสม มีระดับค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.48 รองลงมา ระบบการกําจัดขยะเหมาะสม มี
ระดับค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.37 ระบบการให้บริ การสะดวกและรวดเร็ ว มีระดับค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.28 และระบบการรับ
เรื่ องร้องเรี ยนและดําเนินการแก้ปัญหาเหมาะสม มีระดับค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.15 ตามลําดับ
3. การเปรีย บเทีย บค่ าเฉลีย่ ของคะแนนความคิดเห็นเกี่ย วกับการจัดการทางการตลาดของนิติบุคคล
อาคารชุ ด รุ้ งเพชรคอนโดมิเ นี ย ม จํา แนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ ของผู้ พ ักอาศั ย ในอาคารชุ ด รุ้ ง เพชร
คอนโดมิเนียม
ผลการเปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งค่ า เฉลี่ ย ของคะแนนความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ การจัด การทาง
การตลาดของนิติบุคคลอาคารชุดรุ ้งเพชรคอนโดมิเนียม เขตบางขุนเทียน กรุ งเทพมหานคร จําแนกตามลักษณะ
ประชากรศาสตร์ของผูพ้ กั อาศัยในอาคารชุดรุ ้งเพชรคอนโดมิเนียม ซึ่งประกอบไปด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยทําการทดสอบสมมติฐานด้วยวิธี t-test สําหรับตัวแปรอิสระ
ที่มี 2 กลุ่ม และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) สําหรับตัวแปรอิสระที่มี 3 กลุ่มขึ้น
ไป ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 พบว่า คะแนนความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการทางการตลาดของนิ ติบุคคล
อาคารชุ ดรุ ้ งเพชรคอนโดมิ เนี ยม ด้านราคา ด้านบุ คลากร และโดยรวม เมื่ อจําแนกตามเพศที่แตกต่างกัน ด้าน
สถานที่ เมื่อจําแนกตามระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน ด้านสถานที่และด้านการส่ งเสริ มการตลาดเมื่อจําแนกตาม
อาชีพที่แตกต่างกัน ให้คะแนนความคิดเห็นแตกต่างกัน นอกนั้นไม่แตกต่างกัน
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เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านของคะแนนความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการทางการตลาดของนิ ติบุคคล
อาคารชุ ด รุ ้ ง เพชรคอนโดมิ เ นี ย ม จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ ข องผูพ้ กั อาศัย ในอาคารชุ ด รุ ้ ง เพชร
คอนโดมิเนียม ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 พบว่า คะแนนความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการทางการตลาดของ
นิ ติบุคคลอาคารชุ ดรุ ้ งเพชรคอนโดมิ เนี ยม ด้านสถานที่ เมื่ อจําแนกตามระดับการศึกษาที่แตกต่ างกันมี ความ
แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็ นรายคู่ พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษา ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี ให้คะแนน
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการทางการตลาดของนิ ติบุคคลอาคารชุ ดรุ ้ งเพชรคอนโดมิเนี ยมแตกต่างกับผูต้ อบ
แบบสอบถามที่มีระดับการศึกษา สู งกว่าปริ ญญาตรี คะแนนความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการทางการตลาดของ
นิติบุคคลอาคารชุดรุ ้งเพชรคอนโดมิเนียม ด้านสถานที่ เมื่อจําแนกตามอาชีพที่แตกต่างกันมีความแตกต่างกัน เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายคู่ พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอาชี พ พนักงานบริ ษทั เอกชน ให้คะแนนความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การจัดการทางการตลาดของนิติบุคคลอาคารชุดรุ ้งเพชรคอนโดมิเนียมแตกต่างกับผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอาชี พ
ข้าราชการ/ พนักงานในหน่ วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ คะแนนความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการทางการตลาด
ของนิ ติบุคคลอาคารชุดรุ ้งเพชรคอนโดมิเนี ยม ด้านการส่ งเสริ มการตลาด เมื่อจําแนกตามอาชี พที่แตกต่างกันมี
ความแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็ นรายคู่ พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอาชีพ นักเรี ยน/ นักศึกษา ให้คะแนนความ
คิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ การจัด การทางการตลาดของนิ ติ บุ ค คลอาคารชุ ด รุ ้ ง เพชรคอนโดมิ เ นี ย มแตกต่ า งกับ ผู ต้ อบ
แบบสอบถามที่มีอาชี พ ข้าราชการ/พนักงานในหน่ วยงานราชการ/ รั ฐวิสาหกิจ ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอาชี พ
แม่ บ้า น/พ่ อ บ้าน ให้คะแนนความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ การจัด การทางการตลาดของนิ ติ บุ ค คลอาคารชุ ด รุ ้ ง เพชร
คอนโดมิเนี ยมแตกต่างกับผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอาชีพ ข้าราชการ/พนักงานในหน่ วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอาชี พ พนักงานบริ ษทั เอกชน ให้คะแนนความคิดเห็นเกี่ ยวกับการจัดการทางการตลาด
ของนิ ติบุคคลอาคารชุดรุ ้งเพชรคอนโดมิเนี ยมแตกต่างกับผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอาชีพ ข้าราชการ/พนักงานใน
หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ และผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอาชีพ เจ้าของธุรกิจ ให้คะแนนความ คิดเห็นเกี่ยวกับ
การจัดการทางการตลาดของนิติบุคคลอาคารชุดรุ ้งเพชรคอนโดมิเนียมแตกต่างกับผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอาชี พ
ข้าราชการ/พนักงานในหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ
การอภิปรายผล
การวิจยั เรื่ อง การจัดการทางการตลาดของนิ ติบุคคลอาคารชุ ดรุ ้ งเพชรคอนโดมิเนี ยม เขตบางขุน
เทียน กรุ งเทพมหานคร อภิปรายผลการวิจยั ได้ดงั นี้
1. จากผลวิจ ัย คะแนนความคิดเห็นเกีย่ วกับการจัดการทางการตลาดของนิติบุคคลอาคารชุ ดรุ้ งเพชร
คอนโดมิเนีย ม โดยรวม อยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ผูพ้ กั อาศัยให้คะแนนความคิดเห็น
ใน ด้านสถานที่ และด้านลักษณะทางกายภาพ อยู่ในระดับมาก ส่ วนคะแนนความคิดเห็นใน ด้านผลิตภัณฑ์และ
บริ การ ด้านกระบวนการ ด้านบุคลากร ด้านการส่ งเสริ มทางการตลาด และด้านราคา อยู่ในระดับ ปานกลาง
ตามลําดับ ซึ่ งผลการวิจยั คะแนนความคิดเห็นโดยรวม ที่อยูใ่ นระดับปานกลางนั้น สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ
ดวงกมล เทพนากิจ (2547, บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่ อง ความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่ วนประสมการตลาดของโครงการ
บ้านจัดสรร บริ ษทั จิตต์อารี วิลล์ จํากัด จังหวัดลําปาง ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่ วนประสม
การตลาดของโครงการบ้านจัดสรร บริ ษทั จิตต์อารี วิลล์ จํากัด ส่ วนมากอยูในระดับปานกลาง เรี ยงลําดับดังนี้ ด้าน
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ราคา ด้านช่ องทางการจัดจําหน่ าย ด้านบุคคล ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านกระบวนการให้บริ การ และด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด ตามลําดับ และยังสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ ธิติภรณ์ อินมุตโต (2550, บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่ อง ความ
พึงพอใจ ของลูกค้าต่อการให้บริ การหอพัก เซ็นทรั ล ฮิลล์ เพลส จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า ผูต้ อบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจในปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การโดยรวมในระดับปานกลาง โดยมีความ
พึงพอใจในปั จจัยด้านสถานที่ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านบุคคล ด้านผลิตภัณฑ์
และด้านกระบวนการในระดับมาก ส่ วนปั จจัยด้านราคามีความพึงพอใจในระดับปานกลาง แต่ไม่สอดคล้องกับ
ผลการวิจยั ของ วันนิ ภา ฉํ่าแสง (2548, บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ
สํานักงานในอาคารชุด ปี 2548: กรณี ศึกษานิติบุคคลอาคารชุดชาญอิสสระทาวเวอร์ ผลการศึกษาพบว่า ระดับ
ความพึงพอใจโดยรวมของการใช้บริ การสํานักงานในอาคารชุดชาญอิสสระทาวเวอร์ อยู่ในระดับความพึงพอใจ
มาก และไม่สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ เดชพันธ์ จันทรงศิลป์ (2547, บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่ อง ศึกษาปั ญหาการ
บริ หารจัดการนิ ติบุคคลอาคารชุดของบริ ษทั จัดการทรัพย์สินและชุมชน จํากัด ผลการศึกษาพบว่า ผูอ้ ยู่อาศัยมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริ หารจัดการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านที่ มี
ความเห็นอยูใ่ นระดับมาก คือ การจัดเก็บเงินค่าดูแลส่ วนกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.60 ในขณะที่การใช้ทรัพย์สินส่ วนกลาง
มีค่าเฉลี่ย 3.39 และด้านการรักษาความปลอดภัยมีค่าเฉลี่ย 3.13 มีความคิดเห็นระดับปานกลาง
2. จากการเปรีย บเทีย บความแตกต่ างค่ าเฉลี่ยของคะแนนความคิดเห็นของการจัดการทางการตลาด
ของนิติบุคคลอาคารชุ ดรุ้ งเพชรคอนโดมิเนีย ม ที่มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คะแนนความคิดเห็น
ของการจัดการทางการตลาดของนิติบุคคลอาคารชุดรุ ้งเพชรคอนโดมิเนียม โดยรวม ด้านราคา และด้านบุคลากร
เมื่อจําแนกตามเพศที่แตกต่างกันให้คะแนนความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ด้าน
สถานที่ เมื่อจําแนกตามระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน ให้คะแนนความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายคู่ พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษา ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี ให้คะแนน
ความคิดเห็นแตกต่างกับผูต้ อบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษา สู งกว่าปริ ญญาตรี อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ด้านสถานที่ เมื่อจําแนกตามอาชีพที่แตกต่างกัน ให้คะแนนความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่ อพิจารณาเป็ นรายคู่ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่ มีอาชี พ พนักงานบริ ษทั เอกชน ให้
คะแนนความคิ ด เห็ นแตกต่ างกับผูต้ อบแบบสอบถามที่ มี อาชี พ ข้า ราชการ/ พนัก งานในหน่ วยงานราชการ/
รัฐวิสาหกิจ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ด้านการส่ งเสริ มการตลาด เมื่อจําแนกตามอาชี พที่แตกต่าง
กันให้คะแนนความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายคู่ พบว่าผูต้ อบ
แบบสอบถามที่มีอาชี พ นักเรี ยน/ นักศึกษา ให้คะแนนความคิดเห็นแตกต่ างกับผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอาชี พ
ข้าราชการ/พนักงานในหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอาชีพ แม่บา้ น/พ่อบ้าน ให้คะแนน
ความคิดเห็นแตกต่างกับผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอาชี พ ข้าราชการ/พนักงานในหน่ วยงานราชการ/รั ฐวิสาหกิ จ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอาชีพ พนักงานบริ ษทั เอกชน ให้คะแนนความคิดเห็นแตกต่างกับผูต้ อบแบบสอบถามที่มี
อาชีพ ข้าราชการ/พนักงานในหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ และผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอาชีพ เจ้าของธุรกิจ ให้
คะแนนความคิ ด เห็ น แตกต่ า งกับ ผูต้ อบแบบสอบถามที่ มี อ าชี พ ข้า ราชการ/พนัก งานในหน่ ว ยงานราชการ/
รัฐวิสาหกิจ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งผลการวิจยั นี้ไม่สอดคล้องกับผลการวิจยั บางส่ วนของ เดช
พันธ์ จันทรงศิลป์ (2547, บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่ อง ศึกษาปั ญหาการบริ หารจัดการนิ ติบุคคลอาคารชุดของบริ ษทั
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จัดการทรัพย์สินและชุมชน จํากัด ผลการศึกษาพบว่า ผูอ้ ยูอ่ าศัยที่มีเพศแตกต่างกัน ผูอ้ ยูอ่ าศัยที่มีสถานภาพสมรส
แตกต่างกัน ผูอ้ ยู่อาศัยที่มีการศึกษาแตกต่างกัน และผูอ้ ยูอ่ าศัยที่มีอาชี พแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปั ญหาการ
บริ หารจัดการนิ ติบุคคลอาคารชุดไม่แตกต่างกัน ส่ วนผูอ้ ยู่อาศัยที่มีอายุแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปั ญหาการ
บริ หารจัดการนิติบุคคลอาคารชุดแตกต่างกัน
ข้ อเสนอแนะจากผลการวิจยั
จากผลการวิจยั เรื่ อง การจัดการทางการตลาดของนิติบุคคลอาคารชุดรุ ้งเพชรคอนโดมิเนี ยม เขตบาง
ขุนเทียน กรุ งเทพมหานคร มีขอ้ เสนอแนะดังนี้
1. คณะกรรมการและผูจ้ ดั การนิติบุคคลอาคารชุดควรนําเสนอการบริ การด้านผลิตภัณฑ์และบริ การ
ด้านราคา ด้านสถานที่ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุคลากร ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ
แก่ผพู ้ กั อาศัยในทุก ๆ ด้านอย่างผสมผสานกลมกลืนกัน เนื่องจากทั้ง 7 ด้านนั้นต่างมีความสําคัญต่อความคิดเห็น
ของผูพ้ กั อาศัยซึ่ งจะนําไปสู่ ความพึงพอใจทั้งสิ้ น โดยคณะกรรมการและผูจ้ ดั การนิ ติบุคคลอาคารชุ ดควรยึดถือ
ด้านที่ผูพ้ กั อาศัยให้คะแนนความคิดเห็นในระดับมากไว้ดว้ ยการพัฒนาให้ดียิ่งๆขึ้นไป ส่ วนด้านที่ผพู ้ กั อาศัยให้
คะแนนความคิดเห็นในระดับปานกลางนั้น คณะกรรมการและผูจ้ ดั การนิติบุคคลอาคารชุดควรนําข้อมูลมาใช้เป็ น
แนวทางในการปรั บปรุ งการให้บริ การให้มีประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้นในทุก ๆ ด้าน และสามารถสนองตอบตรงตาม
ความต้องการของผูพ้ กั อาศัยซึ่งจะนําไปสู่ความสําเร็ จในการเป็ นชุมชนแห่งความสุ ขต่อไป
2. ด้านผลิตภัณฑ์และบริ การ จากผลการวิจยั พบว่า ผูพ้ กั อาศัยให้คะแนนความคิดเห็นในหัวข้อย่อย
เกี่ยวกับความสะดวกสบายในการใช้บริ การเคเบิลทีวีน้ นั อยู่ในระดับตํ่าที่สุดเมื่อเปรี ยบเทียบกับหัวข้อย่อยอื่น ๆ
ในด้านเดียวกัน เพราะฉะนั้นคณะกรรมการและผูจ้ ดั การนิติบุคคลอาคารชุดควรดําเนินการปรับปรุ งการให้บริ การ
ในเรื่ องดังกล่าวเป็ นการเร่ งด่วน เพื่อให้ผพู ้ กั อาศัยได้รับความสะดวกสบายยิง่ ขึ้น
3. ด้านราคา จากผลการวิจยั พบว่าผูพ้ กั อาศัยให้คะแนนความคิดเห็นโดยรวม อยูใ่ นระดับตํ่าที่สุดเมื่อ
เปรี ยบเทียบกับแต่ละด้าน และหัวข้อย่อยเกี่ยวกับการกําหนดอัตราค่าใช้จ่ายส่ วนกลางเหมาะสม อยู่ในระดับตํ่า
ที่สุดเมื่อเปรี ยบเที ยบกับหัวข้อย่อยทั้งหมด ซึ่ งผลการวิจยั นี้ สื่อ ความหมายว่าผูพ้ กั อาศัยรู ้ สึกว่าบริ การต่าง ๆ ที่
ได้รับจากนิติบุคคลอาคารชุดนั้น มีค่าน้อยกว่าค่าใช้จ่ายส่ วนกลางที่ตอ้ งชําระในแต่ละเดือน ด้วยสภาวะเศรษฐกิจ
ในปั จจุบนั และสภาวะทางการเงินของนิ ติบุคคลอาคารชุ ดที่คงไม่อาจจะลดอัตราค่าใช้จ่ายส่ วนกลางลงได้ นิ ติ
บุคคลอาคารชุดจึงควรนําเสนอการบริ การและปรับปรุ งการบริ การต่าง ๆ ให้ผูพ้ กั อาศัยได้รับความสะดวกสบาย
เพิ่มขึ้น และเป็ นไปตามความต้องการของผูพ้ กั อาศัยให้มากที่ สุด เพื่อทําให้ผูพ้ กั อาศัยมีความรู ้ สึกว่าคุม้ ค่ากับ
ค่าใช้จ่ายส่วนกลางที่ตอ้ งชําระไปในแต่ละเดือน
4. ด้านสถานที่ จากผลการวิจยั พบว่าผูพ้ กั อาศัยให้คะแนนความคิดเห็นโดยรวม อยูใ่ นระดับสู งที่สุด
เมื่อเปรี ยบเทียบกับแต่ละด้าน ซึ่ งถือได้ว่าเป็ นข้อได้เปรี ยบในทําเลที่ต้ งั ที่อยู่ใกล้ ศูนย์การค้า ย่านธุ รกิ จ สถานที่
สําคัญ และมีการคมนาคมสะดวก ดังนั้นนิติบุคคลอาคารชุดควรที่จะพัฒนาศักยภาพในด้านนี้เพิ่มขึ้นด้วยการกําจัด
สิ่ งกีดขวางที่ไม่จาํ เป็ นต่าง ๆ เพื่อที่ถนนจะสามารถให้รถผ่านเข้า-ออกได้สะดวกยิง่ ขึ้น และปรับภูมิทศั น์โดยรอบ
ให้มีลกั ษณะโปร่ งสบาย ไม่แออัด
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5. ด้านการส่ งเสริ มการตลาด จากผลการวิจยั พบว่า คณะกรรมการและผูจ้ ดั การนิติบุคคลอาคารชุด
ควรเน้นการรายงานบัญชีค่าใช้จ่ายส่ วนกลางให้ชดั เจน และโปร่ งใสยิ่งขึ้นโดยอาจใช้วิธีดาํ เนิ นการโดยให้ผูพ้ กั
อาศัยมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายส่ วนกลางมากขึ้น ส่ วนการประชาสัมพันธ์ข่าวสารนั้นยังถือได้
ว่าไม่ทวั่ ถึงนักจึ งต้องเพิ่มสื่ อการประชาสัมพันธ์ข้ ึนอีก โดยอาจใช้วิธีแนบแผ่นพับหรื อข้อความประกาศไปใน
ตู ้จ ดหมายของแต่ ละห้องก็ไ ด้ และนอกจากนี้ ค ณะกรรมการและผูจ้ ัด การนิ ติ บุค คลอาคารชุ ด ยัง ควรจัด ให้มี
กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ภายในระหว่างผูพ้ กั อาศัยให้มากขึ้น เพื่อให้ผพู ้ กั อาศัยได้ทาํ กิจกรรมอันเป็ นประโยชน์
ร่ วมกันซึ่งจะนํามาสู่ความเป็ นปึ กแผ่น ความสมัครสมานสามัคคีในชุมนุมชนได้อีกด้วย
6. ด้านบุคลากร จากผลการวิจยั พบว่า คณะกรรมการและผูจ้ ดั การนิ ติบุคคลอาคารชุ ด ควรพัฒนา
อบรม และปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ทุกหน้าที่ในด้านต่าง ๆ รวมทั้งการปลูกฝังให้เจ้าหน้าที่ทุกหน้าที่
มีใจรักงานบริ การ และการควบคุมดูแลให้เจ้าหน้าที่ทุกหน้าที่ได้ปฏิบตั ิงานอย่างเต็มที่ เต็มความสามารถและมี
ประสิ ทธิภาพสูงสุ ด
7. ด้านลักษณะทางกายภาพ จากผลการวิจยั พบว่า ในหัวข้อความสะอาดและแสงสว่างบริ เวณรอบ
อาคารอยูใ่ นเกณฑ์ที่ดี หากแต่คณะกรรมการและผูจ้ ดั การนิติบุคคลอาคารชุดควรให้ความสําคัญกับความปลอดภัย
และเพียงพอของที่จอดรถ บรรยากาศโดยรอบอาคาร และการจัดพื้นที่ให้เป็ นสัดส่ วนมากยิง่ ขึ้น
8. ด้านกระบวนการ จากผลการวิจยั พบว่า ระบบการป้ องกันอัคคีภยั /ทางออกฉุ กเฉิ นอยู่ในเกณฑ์ดี
คณะกรรมการและผูจ้ ัด การนิ ติ บุคคลอาคารชุ ด ควรเน้นที่ ก ระบวนการให้บ ริ การ การรั บ เรื่ อ งร้ องเรี ย นและ
ดําเนินการแก้ปัญหาให้ผพู ้ กั อาศัยได้รับความรวดเร็ วและความสะดวกสบายยิง่ ขึ้น
ข้ อเสนอแนะเพื่อการศึกษาครั้งต่ อไป
1. ควรศึ กษาการจัดการทางการตลาดของนิ ติบุ คคลอาคารชุ ด อื่ น ๆ ในพื้นที่ ต่ างกัน เพื่อ ให้ผล
การศึกษาครอบคลุมทุกพื้นที่ในแต่ละเขต และแต่ละจังหวัด
2. ควรศึกษาเปรี ยบเทียบการจัดการทางการตลาดของนิติบุคคลอาคารชุด ระหว่างเขตพื้นที่เดียวกัน
และระหว่างเขตพื้นที่ต่างกัน เพื่อนําผลการศึกษามาพิจารณาความสอดคล้อง หรื อความแตกต่างกัน ซึ่ งจะใช้เป็ น
ข้อมูลในการกําหนดแนวทางการจัดการทางการตลาดของนิ ติบุคคลอาคารชุ ดให้เหมาะสมกับแต่ ละเขตพื้นที่
ต่อไป
3. ควรศึ กษาเปรี ย บเที ย บการจัด การทางการตลาดของนิ ติ บุ คคลอาคารชุ ด ที่ อยู่ใ นเขตเส้ นทาง
รถไฟฟ้าบีทีเอส รถไฟฟ้าใต้ดิน ซึ่ งเป็ นอาคารชุดที่มีราคาสู ง เพื่อนําผลการศึกษามาเปรี ยบเทียบความสอดคล้อง
และความแตกต่างกันกับนิติบุคคลอาคารชุดที่อยูใ่ นเขตชานเมือง และมีราคาตํ่ากว่า ซึ่งจะใช้ขอ้ มูลเป็ นแนวทางใน
การวางแผนการดําเนิ นงาน การควบคุม และการจัดการทางการตลาดของนิ ติบุคคลอาคารชุ ดที่ มีระดับราคาที่
แตกต่างกันให้เกิดความเหมาะสม
4. ควรศึกษาเปรี ยบเทียบการจัดการทางการตลาดของนิ ติบุคคลของหมู่บา้ นจัดสรร ซึ่ งมีการเรี ยก
เก็บค่าใช้จ่ายส่ วนกลางเหมือนกันกับนิ ติบุคคลอาคารชุด เพื่อนํามาเปรี ยบเทียบระดับความคิดเห็นในการจัดการ
ทางการตลาดด้านต่าง ๆ ว่าสอดคล้องหรื อแตกต่างกันระหว่างนิ ติบุคคลของหมู่บา้ นจัดสรร และนิ ติบุคคลของ
อาคารชุด
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แนวทางการพัฒ นาการจัดกิจกรรมลูกเสื อวิสามัญ ตามทัศนะของผู้บริหาร ผู้กาํ กับ
ลูกเสื อ และลูกเสื อวิสามัญ ของศู นย์ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อําเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก*
Development of Organizing Rover Scout Perceived By Executives Scout
Directors and Scouts Ongkarak District Non – Formal and In – Formal
Education Centre Nakhon Nayok
นางสาวทิศากร กลิ่นบุบผา**
Ms. Tisakorn Klinbubpha
บทคัดย่อ
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความเหมาะสมและแนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรม
ลูกเสื อวิสามัญของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอองครักษ์ ประชากรที่ใช้ในการวิจยั
ครั้งนี้ ได้แก่ ผูบ้ ริ หารของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอองครักษ์ จํานวน 11 คน ผู ้
กํากับลูกเสื อ จํานวน 22 คน และลูกเสื อจํานวน 128 คน รวมทั้งสิ้ น 161 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ น
แบบสอบถาม ชนิดมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ขอ้ มูล โดยค่าความถี่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจยั พบว่ า
การจัดกิจกรรมลูกเสื อวิสามัญของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ
องครักษ์ ด้านผูส้ อน ด้านหลักสู ตรและเนื้อหา ด้านกิจกรรมการเรี ยนการสอน ด้านอุปกรณ์และสื่ อการสอน
และด้านการประเมินผล มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก โดยมีแนวทางเพื่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสื อวิสามัญ
คือ ผูส้ อนควรได้รับการอบรมในวิชาเฉพาะด้าน และเปิ ดโอกาสให้แสวงหาความรู ้จากประสบการณ์ใหม่ ๆ
ควรมีการปรับปรุ งหลักสูตรให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับสภาพสังคมในปั จจุบนั และหลักสู ตรต้องมีความ
สอดคล้องกับสภาพบริ บทชุมชน โดยจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่มีความหลากหลายเน้นพัฒนาผูเ้ รี ยนทั้ง
ความรู ้ ทักษะ และเจตคติ สอดแทรกคุณธรรม จริ ยธรรมแก่ลูกเสื อ เน้นการจัดกิจกรรมเพือ่ ชุมชน จัดให้มี
อุปกรณ์สาํ หรับจัดกิจกรรมให้เหมาะสม และเพียงพอในการจัดกิจกรรม และควรจัดให้มีการประเมินผลตาม
สภาพจริ ง

*
**

บทความวิทยานิพนธ์
ครุ ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสู ตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
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Abstract
The objectives of this research were to investigate the appropriation, and to propose guidelines
for developing Rover Scout activities of Ongkarak District Non-Formal and Informal Education Center. The
population was 11 executives, 23 scout directors, and 128 boy scouts. Data was collected by five rating scale
questionnaires, and interview form and was analyzed by frequency percentage, mean, standard deviation, and
content analysis
The results of this research showed that Rover Scout activities of Ongkarak District Non-Formal
and Informal Education Center were appropriate at high level. The guidelines for developing Rover Scout
activities were as follow: The teachers should be trained in specific subject areas, should have more opportunity
to get new knowledge and experiences, program should be improve suitable to current social conditions and
consistent to community context, varieties of teaching and learning activities should be provided, focus
activities on knowledge, skill, attitude of learners, community service, infusion morals and ethics in activities,
suitable and sufficient materials should be provided, and authentic assessment should be launched
ความนํา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พุทธศักราช 2544 มุ่งเน้นการปฏิ รูปการเรี ยนรู ้ ที่ผูเ้ รี ย นเป็ น
สําคัญที่สุด และมีแนวคิดว่าสมองของมนุษย์มีศกั ยภาพในการเรี ยนรู ้สูงที่สุดถ้าร่ วมกันพัฒนาศักยภาพของสมอง
ของเด็กไทย ให้เรี ยนรู ้อย่างเต็มประสิ ทธิ ภาพ เด็กไทยจะเติบโตเป็ นผูใ้ หญ่ที่มีคุณภาพและความสมบูรณ์พร้อม
เป็ นคนดี คนเก่ง ที่มีความสุ ขและมีความใฝ่ รู ้ ซึ่ งการเรี ยนรู ้สามารถช่ วยเสริ มสร้างศักยภาพทางสติปัญญาได้ถา้
การเรี ยนรู ้น้ นั ทําให้ผเู ้ รี ยนรู ้สึกว่าสิ่ งที่เรี ยนน่าสนใจ ท้าทายและสิ่ งที่เรี ยนนั้นผูเ้ รี ยนมีโอกาสประสบความสําเร็ จ
ได้
จากการที่รัฐบาลมีนโยบายหลักที่จะปลูกฝังให้เยาวชนมีคุณธรรม มีระเบียบวินยั มีความจงรักภักดี
ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นประมุข การดํารงส่ งเสริ มเอกลักษณ์และวัฒนธรรมตลอดจนความเป็ นไทย
และความมัน่ คงของชาติ คุณลักษณะดังกล่าวส่ งผลให้เยาวชนมีการพัฒนาศักยภาพสู งสุ ดตามวัยของตนเอง เป็ น
ผูท้ ี่มองกว้าง คิดไกล ใฝ่ ดี มีระเบียบวินยั ในตนเอง มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความรู ้ ความสามารถ และมี
ทักษะในการดําเนิ นชี วิต ซึ่ งสอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของการศึกษาแห่ งชาติ คือ ทําให้เยาวชน
เป็ นคนเก่ง ดี มีความสุ ข
แผนพัฒ นาเศรษฐกิ จ และสังคมแห่ งชาติ ฉ บับที่ 10 ( พ.ศ. 2550-2554 ) คณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2549 กําหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศไทยให้มุ่งพัฒนาสู่ “สังคมอยูเ่ ย็น
เป็ นสุ ขร่ วมกัน คนไทยมีคุณธรรมนําความรอบรู ้ รู ้เท่าทันโลก ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง สังคมสันติสุข
เศรษฐกิจมีคุณภาพ เสถียรภาพ และเป็ นธรรม สิ่ งแวดล้อมมีคุณภาพและทรัพยากรธรรมชาติยงั่ ยืน อยูภ่ ายใต้ระบบ
บริ หารจัดการประเทศที่มีธรรมาภิบาล ดํารงไว้ซ่ ึ งระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข และอยู่
ในประชาคมโลกได้อย่างมีศกั ดิ์ศรี ”
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ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอองครั กษ์ เป็ นสถานศึ กษามี หน้าที่ จัด
การศึกษาให้กบั ผูข้ าดโอกาส และพลาดโอกาสทางการศึกษา ตามหลักสู ตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 โดยจัดกิจกรรมทางการศึกษาให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปั ญหา และความ
ต้องการของบุคคลที่อยู่นอกระบบโรงเรี ยนซึ่งเป็ นผูม้ ีความรู ้และประสบการณ์จากการทํางาน และการประกอบ
อาชี พ โดยการกํา หนดสาระการเรี ย นรู ้ มาตรฐานการเรี ย นรู ้ การจัด การเรี ยนรู ้ การวัด และประเมิ น ผล ให้
ความสําคัญกับ การพัฒ นากลุ่ ม เป้ า หมาย ด้า นจิ ต ใจ ให้มี คุ ณ ธรรม ควบคู่ ไ ปกับ การพัฒ นาการเรี ย นรู ้ สร้ าง
ภูมิคุม้ กัน สามารถจัดการกับองค์ความรู ้ ทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทคโนโลยี เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถปรับตัวอยูใ่ น
สังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สร้างภูมิคุม้ กันตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งคํานึงถึงธรรมชาติ
การเรี ยนรู ้ ข องผู ท้ ่ี อ ยู่ น อกระบบ และสอดคล้อ งกับ สภาพ เศรษฐกิ จ สั ง คม การเมื อ ง การปกครอง ความ
เจริ ญก้าวหน้าของเทคโนโลยีและการสื่ อสาร และจากเงื่อนไขในการจบหลักสู ตรผูเ้ รี ยนต้องทํากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพชี วิตอย่างน้อย 100 ชัว่ โมง กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชี วิตเป็ นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้ผูเ้ รี ยนเป็ นคนดี อยู่ใน
สังคมอย่างมีความสุ ข และตามแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตของสํานักงานส่ งเสริ มการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยมีนโยบายให้พฒั นาผูเ้ รี ยนด้วยกิจกรรมลูกเสื อ เนื่ องจากเป็ นกิจกรรมที่สามารถ
พัฒนาผูเ้ รี ยนให้เป็ นผูท้ ี่มีคุณธรรม จริ ยธรรม มีสติปัญญา มีคุณภาพชี วิตที่ดี มีศกั ยภาพในการประกอบอาชี พ
และการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่องตามจุดหมายของหลักสู ตร
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอองครักษ์จึงเริ่ มดําเนินการจัดตั้งกองลูกเสื อ
วิสามัญการศึกษานอกโรงเรี ยนในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2548 จํานวน 2 กอง ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา
2549 จํานวน 4 กอง ซึ่ งกองลูกเสื อวิสามัญการศึกษานอกโรงเรี ยน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอําเภอองครั กษ์ จังหวัดนครนายก เป็ นกองลูกเสื อการศึกษานอกโรงเรี ยนกองแรกของประเทศไทย
ปั จจุบนั ดําเนินกิจกรรมลูกเสื อวิสามัญเป็ นระยะเวลา 4 ปี ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษาความเหมาะสมของ
การจัดกิ จกรรมลูกเสื อวิสามัญ เพื่อที่ จะทราบระดับความคิดเห็นในการจัดกิจกรรมลูกเสื อวิสามัญ ของศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก อันจะนํามาเป็ นแนวทางในการ
พัฒนาการจัดกิจกรรมลูกเสื อวิสามัญ ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอองครั กษ์
จังหวัดนครนายก ให้มีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความเหมาะสมของการจัดกิจกรรมลูกเสื อวิสามัญตามทัศนะของผูบ้ ริ หาร
ผูก้ าํ กับลูกเสื อ และลูกเสื อ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอองครักษ์จงั หวัดนครนายก
2. เพื่อนําเสนอแนวทางพัฒนาการจัดกิจกรรมลูกเสื อวิสามัญของศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
1. ความหมายของการจัดกิจกรรมลูกเสื อวิสามัญ
การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนวิชาลูกเสื อวิสามัญ หมายถึง การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ที่ผสู ้ อน
ได้จัด หรื อดํา เนิ น การให้ส อดคล้อ งกับ ผู เ้ รี ย น โดยให้ ผูเ้ รี ยนได้มี ส่ ว นร่ ว มในการปฏิ บ ัติ จ ริ ง ได้พ ัฒ นา
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กระบวนการคิด วิเคราะห์ ศึกษา ค้นคว้า และแสวงหาความรู ้ ดว้ ยตนเอง มีการวัดผลตามสภาพจริ ง ทําให้
ผูเ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ได้ตามมาตรฐานที่หลักสู ตรกําหนด ซึ่ งในการดําเนิ นการจัดการเรี ยนการสอนจะประสบ
ความสําเร็ จได้หรื อไม่น้ นั ต้องขึ้นอยู่กบั องค์ประกอบที่สําคัญของการจัดกิจกรรมลูกเสื อวิสามัญ (สํานักงาน
คณะกรรมการบริ หารลูกเสื อแห่งชาติ, 2537, หน้า 152)
2. องค์ ประกอบของการจัดกิจกรรมลูกเสื อวิสามัญ
สนิท ณ ระนอง (2548, หน้า 44) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบที่สาํ คัญในการจัดกิจกรรมลูกเสื อ
ประกอบด้วยองค์ประกอบที่สาํ คัญ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านผูส้ อน ด้านหลักสู ตรและเนื้อหา ด้านการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนการสอน ด้านอุปกรณ์และสื่ อการสอน และด้านประเมินผล
2.1 ด้านผูส้ อน
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542, หน้า 3-4)
ได้กาํ หนดว่า “ผูส้ อน” หมายถึง ครู และคณาจารย์ในสถานศึกษาต่าง ๆ “ครู ” หมายความว่า บุคลากรวิชาชีพซึ่ง
ทําหน้าที่หลักทางด้านการเรี ยนการสอน และการส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนด้วยวิธีต่าง ๆ ในสถานศึกษาทั้ง
ของภาครัฐและเอกชน และกรมวิชาการ (2545, หน้า 5) ได้ให้คาํ จํากัดความผูส้ อนว่าเป็ นบุคลากรที่จดั บรรยากาศ
สภาพแวดล้อม สื่ อการเรี ยน รู ปแบบการเรี ยนการสอน และใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลาย โดยมุ่งหวังให้
ผูเ้ รี ยนเรี ยนรู ้อย่างมีความสุ ข และเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองมากที่สุด
จากที่กล่าวมา ผูส้ อน จึ งเป็ นผูท้ ี่มีบทบาทหน้าที่ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนให้
ผูเ้ รี ยนมีความเจริ ญงอกงาม ทั้งทางร่ างกาย สติปัญญา และจิตใจ การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผูเ้ รี ยน ตาม
หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็ นกิจกรรมที่จดั ขึ้นเพื่อให้ผเู ้ รี ยน
พัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม (สํานักงานส่งเสริ มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย, 2551,
หน้า 4) และเพื่ อ เป็ นการพัฒ นาผูเ้ รี ย นอย่า งองค์ร วมของความเป็ นมนุ ษ ย์ใ นทุ ก ด้า น ทั้ง ทางด้านร่ า งกาย
สติปัญญา อารมณ์ และสังคม ให้เป็ นผูท้ ี่มีศีลธรรม จริ ยธรรม มีระเบียบวินยั และมีคุณภาพ ปลูกฝัง และสร้าง
จิตสํานึกของการทําประโยชน์และรักษาดินแดน เป็ นกิจกรรมหนึ่งที่มุ่งปลูกฝังให้ผเู ้ รี ยนมีคุณลักษณะดังกล่าวให้
เกิดขึ้นได้ สําหรับผูส้ อนที่จะสอนกิจกรรมลูกเสื อ ต้องได้รับการแต่งตั้งเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาลูกเสื อตามข้อบังคับ
คณะลูกเสื อแห่งชาติวา่ ด้วยการปกครองหลักสูตรและวิชาพิเศษ พ.ศ. 2509 (2538, หน้า 33)
2.2 ด้านหลักสูตรและเนื้อหา
สํานักงานส่งเสริ มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (2551, หน้า 2) ได้
กล่าวถึงหลักสู ตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 เป็ นหลักสูตรที่มีความเหมาะสม
สอดคล้องกับสภาพปัญหา และความต้องการของบุคคลที่อยูน่ อกระบบโรงเรี ยน ซึ่งเป็ นผูท้ ี่มีความรู ้และ
ประสบการณ์จากการทํางาน และการประกอบอาชีพ โดยการกําหนดสาระการเรี ยนรู ้ มาตรฐานการเรี ยนรู ้ การ
จัดการเรี ยนรู ้ การวัดและประเมินผล ให้ความสําคัญกับการพัฒนากลุ่มเป้าหมาย ด้านจิตใจ ให้มีคุณธรรม
ควบคู่ไปกับการพัฒนาการเรี ยนรู ้ สร้างภูมิคมุ ้ กันสามารถจัดการกับองค์ความรู ้ ทั้งด้านภูมิปัญญาและเทคโนโลยี
เพือ่ ให้ผเู ้ รี ยนสามารถปรับตัวอยูใ่ นสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สร้างภูมิคุม้ กันตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงคํานึงถึงธรรมชาติผอู ้ ยูน่ อกระบบโรงเรี ยน และสอดคล้องกับสภาพ เศรษฐกิจ สังคม
การเมือง การปกครอง ความเจริ ญก้าวหน้าของเทคโนโลยีและการสื่ อสาร โดยเป็ นหลักสูตรที่มีโครงสร้าง
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ยืดหยุน่ ด้านสาระการเรี ยนรู ้ เวลาเรี ยน และการจัดการเรี ยนรู ้ โดยเน้นการบูรณาการเนื้อหาให้สอดคล้องกับวิถี
ชีวิต ความแตกต่างของบุคคล และชุมชน สังคม โดยตระหนักว่าผูเ้ รี ยนมีความสําคัญ สามารถพัฒนาตนเองได้
ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ เพื่อให้การจัดการศึกษาเป็ นไปตามหลักการ จุดมุ่งหมาย และมาตรฐานการ
เรี ยนรู ้ ที่กาํ หนดไว้ให้สถานศึกษาและภาคีเครื อข่ายมีแนวปฏิบตั ิในการจัดหลักสู ตรสถานศึกษา
2.3 ด้านกิจกรรมการเรี ยนการสอน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กําหนดแนวทางการจัดการศึกษาโดยยึด
หลักว่าผูเ้ รี ยนทุกคนมีความสามารถเรี ยนรู ้ พัฒนาตนเองได้ และถือว่าผูเ้ รี ยนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการ
จัดการศึกษาต้องส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ โดยจัดเนื้อหาระกิจกรรม
ให้สอดคล้องกับความสนใจ และความถนัดของผูเ้ รี ยน คํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึ กทักษะ
กระบวนการคิด การจัดการ ประกอบกับมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วของสังคมและเทคโนโลยี ก่อให้เกิด
ผลดีและผลเสี ยต่อการดําเนินชีวิตในปั จจุบนั ของบุคคล ทําให้เกิดความยุง่ ยากซับซ้อนมากขึ้น จําเป็ นต้อง
ปรับเปลี่ยนวิถีการดําเนินชีวิตให้สามารถดํารงชีวิตอยูใ่ นสังคมได้อย่างมีคุณค่า มีศกั ดิ์ศรี มีความสุขบนพื้นฐาน
ของเศรษฐกิจพอเพียง และยัง่ ยืน
2.4 ด้านอุปกรณ์และสื่อการเรี ยน
สื่ อการเรี ยนการสอนมีบทบาทต่อการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน ในด้านกระตุน้ ความสนใจต่อสิ่ ง
ที่เรี ยน เป็ นเครื่ องมือช่ วยให้นักเรี ยนได้เรี ยนรู ้ จากการลงมือปฏิบตั ิกิจกรรม ให้เด็กได้รับประสบการณ์ที่เป็ น
รู ปธรรม เป็ นตัวแบบสําหรับการเรี ยนรู ้ กระบวนการ หรื อความคิดรวบยอดที่สลับซับซ้อน สร้างบรรยากาศ
ความเป็ นกันเองในรู ปของกิจกรรมต่าง ๆ และสร้างสถานการณ์ที่เปิ ดกว้างต่อการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน และกรม
วิชาการ (2533, หน้า 33) ได้ให้ความหมายของสื่ อการเรี ยนว่าหมายถึง วัสดุอุปกรณ์ เครื่ องมือต่าง ๆ ที่เป็ นปะ
เภทถาวรและสิ้นเปลืองที่จาํ เป็ นต้องใช้ในการปฏิบตั ิกิจกรรมภายในโรงเรี ยน เพื่อช่วยให้การจัดการเรี ยนการสอน
ดําเนินไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ
2.5 ด้านการประเมินผล
การประเมินผลการเรี ยน เป็ นกระบวนการตรวจสอบผลการเรี ยนรู ้และพัฒนาการต่าง ๆ
ของผูเ้ รี ยนตามมาตรฐานการเรี ยนรู ้ของหลักสู ตรว่ามีจาํ นวนหรื อปริ มาณเพียงใด อุทุมพร จามรมาน (2537, หน้า
6) กล่าวว่า การประเมินผล หมายถึง การติดตามคุณค่าของสิ่ งที่จะวัดผลตามเกณฑ์ภายนอก และภายใน กรม
วิชาการ (2545, หน้า 4) ให้ความหมายการประเมินผลว่า เป็ นกระบวนการตรวจสอบผลการเรี ยนรู ้ และการ
พัฒนาการต่าง ๆ ของผูเ้ รี ยน ตามมาตรฐานการเรี ยนรู ้ของหลักสู ตร เพื่อนําผลไปปรับปรุ งการเรี ยนการสอนให้
ผูเ้ รี ยนบรรลุมาตรฐานที่กาํ หนดไว้
3. งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ปารณวีร์ ธีรภาพธรรมกุล (2540, หน้า 49) ศึกษาความคิดเห็นของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนและครู ที่มี
ต่อกิจกรรมลูกเสื อเฉพาะผูท้ ี่ผา่ นการฝึ กอบรมวิชาผูก้ าํ กับลูกเสื อในสังกัดกรุ งเทพมหานคร พบว่า โดยภาพรวมมี
ความคิดเห็นแตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าไม่แตกต่างกัน คือ 1) การมีความรู ้ความเข้าใจในคําปฏิญาณ
และกฎของลูกเสื อ 2) การมีความรู ้ความเข้าใจในการพัฒนาการของลูกเสื อ 3) เชื่อว่ากิจกรรมลูกเสื อสามารถ
พัฒนาเด็กและเยาวชนได้
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เชื้อชาติ ศาสนา 5) เชื่ อว่ากิจการลูกเสื อสามารถช่วยให้ลูกเสื อพึ่งตนเองและช่ วยเหลือผูอ้ ื่นได้ 6) การสร้าง
ทักษะในการสร้างมนุษย์สัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่นได้เป็ นอย่างดี 7) ผูบ้ งั คับบัญชาลูกเสื อได้ฝึกอบรมลูกเสื อตามวิธีการที่
ได้รั บ การฝึ กอบรมมา 8) ผูบ้ ริ หารงานโรงเรี ย นมี งบประมาณในการสนับสนุ น ศึ กษาดู งานต่ างสถานที่ 9)
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนได้รับเงินบริ จาคจากูม้ ีจิตศรัทธาเพื่อนํามาใช้ในกิจการลูกเสื อ เช่น กิจกรรมเดินทางไกล และ
การอยู่ค่ายพักแรม 10) ท่ านสนับสนุ นให้ลูกเสื อ จัดกิ จกรรมหารายได้เพื่อไว้ใช้ในกลุ่ม / กองลู กเสื อ 11)
ผูบ้ งั คับบัญชาลูกเสื อได้ใช้วสั ดุอุปกรณ์การเรี ยนการสอนวิชาลูกเสื อได้ตรงกับเนื้ อหาวิชา 12) โรงเรี ยนควรจัด
ห้องลูกเสื อไว้เพื่อลูกเสื อได้ศึกษาหาความรู ้เกี่ยวกับกิจกรรมลูกเสื อเพิม่ เติมในยามว่าง
ปกรณ์ ภูมิเขต (2542, หน้า 62-63) ศึกษาปั ญหาและแนวทางแก้ปัญหาการบริ หารงานกิ จกรรม
ลูกเสื อในโรงเรี ยนสังกัดกรมสามัญจังหวัดสระแก้ว พบว่า มีปัญหาอยูใ่ นระดับปานกลาง ทั้งรายด้านและรวม
ทุ ก ด้า น โดยเรี ย งลํา ดับ จากค่า เฉลี่ ย สู ง ไปค่ า เฉลี่ ย ตํ่า ได้ ดัง นี้ ด้านการจัด สรรทรั พ ยากร ด้า นการติ ด ตาม
ประเมินผล ด้านการประสานงาน ด้านการกระตุน้ จู งใจให้ปฏิบตั ิ งาน และด้านการวางแผนเมื่อพิจารณาตาม
ขนาดโรงเรี ยน พบว่า ปั ญหาการบริ หารงานลูกเสื อในโรงเรี ยน สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดสระแก้ว แต่ละ
ขนาดมีปัญหาทั้งรายด้าน และรวมทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง โดยโรงเรี ยนขนาดเล็ก และโรงเรี ยนขนาด
กลางมี ปัญหาในการจัด สรรทรั พ ยากรเป็ นลําดับ แรก ส่ ว นโรงเรี ยนขนาดใหญ่มี ปัญหาด้า นการติ ด ตามและ
ประเมินผลเป็ นลําดับแรก
สนิท ณ ระนอง (2548, หน้า 62) ศึกษาปั ญหาการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนวิชาลูกเสื อสามัญ
รุ่ นใหญ่ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดระนอง พบว่า ระดับปั ญหาการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนวิชา
ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดระนอง ด้านครู ผสู ้ อน หลักสู ตรและเนื้อหา กิจกรรมการ
เรี ยนการสอน อุปกรณ์และสื่ อการเรี ยน และการประเมินผล อยู่ในระดับกลาง การเปรี ยบเทียบเนื้ อหาการจัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอน จําแนกตามขนาดโรงเรี ยน พบว่า โรงเรี ยนที่มีขนาดต่างกันมีปัญหาการจัดกิจกรรม
กาเรี ยนการสอนไม่ต่างกัน และจําแนกตามคุณวุฒิของครู ผสู ้ อนพบว่าครู ผสู ้ อนที่มีคุณวุฒิต่างกันมีปัญหาการจัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอนไม่แตกต่างกัน
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากรสําหรับเก็บข้อมูลความเหมาสมของการจัดกิจกรรมลูกเสื อวิสามัญ
ได้แก่ผบู ้ ริ หารของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอองครักษ์ จํานวน
11 คน ผูก้ าํ กับลูกเสื อ จํานวน 22 คน และลูกเสื อจํานวน 128 คน รวมทั้งสิ้น 161 คน
2. กลุ่มตัวอย่างสําหรับการสัมภาษณ์แนวทางการพัฒนากิจกรรมลูกเสื อวิสามัญ
การเลื อกกลุ่ มตัว อย่า งในการสัมภาษณ์ น้ ี ใช้วิ ธีเ ลื อกกลุ่ ม ตัว อย่างแบบเจาะจง กํา หนดตาม
คุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง โดยกลุ่มตัวอย่างเป็ นผูบ้ ริ หาร จํานวน 3 คน ผูก้ าํ กับลูกเสื อ จํานวน 8 คน และ
ลูกเสื อ จํานวน 30 คน
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เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั รวบรวมข้อมูล แบ่งออกเป็ น 2 ชุด คือ
ชุดที่ 1 เป็ นแบบสอบถามความเหมาะสมของการจัดกิจกรรมลูกเสื อวิสามัญ แบ่งออกเป็ น 2 ตอน
ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม เช่น เพศ อายุ การศึกษา
สถานภาพ และอาชีพ ลักษณะเป็ นแบบให้เลือกตอบ
ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามความเหมาะสมของการจัดกิจกรรมลูกเสื อวิสามัญ ประกอบด้วย 5
ด้าน คือ ด้านผูส้ อน ด้านหลักสูตรและเนื้อหา ด้านกิจกรรมการเรี ยนการสอน ด้านอุปกรณ์และสื่ อการสอน
และด้านประเมินผล ลักษณะของแบบสอบถามเป็ นมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ
ชุดที่ 2 เป็ นข้อคําถามสําหรับการสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่มเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนา
กิจกรรมลูกเสื อวิสามัญ
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจยั ขอความร่ วมมือจากผูบ้ ริ หาร ผูก้ าํ กับลูกเสื อ และลูกเสื อ ศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอองครักษ์ โดยผูว้ ิจยั ส่งแบบสอบถามด้วยตนเอง และรับ
กลับด้วยตนเองภายในระยะเวลาที่กาํ หนด
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. วิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามโดยหาความถี่ และค่าร้อยละ
2. วิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของการจัดกิจกรรมลูกเสื อวิสามัญ โดยหาค่าเฉลี่ย
และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3. วิเคราะห์แนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมลูกเสื อวิสามัญโดยบรรยายเป็ นความเรี ยง
สรุปผลการวิจยั
1. สถานทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1.1 ผูบ้ ริ หาร
ผูบ้ ริ หารทั้งหมด จํานวน 11 คน เป็ นผูบ้ ริ หาร กศน. 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 9.09 และ
เป็ นกรรมการสถานศึกษา 10 คน คิดเป็ นร้อยละ 90.91 ผูบ้ ริ หารเป็ นเพศชาย 10 คน คิดเป็ นร้อยละ 90.91
และเป็ นเพศหญิง 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 9.09 ผูบ้ ริ หารส่ วนใหญ่มีอายุ 45 ปี ขึ้นไป จํานวน 9 คน คิดเป็ น
ุ ิการศึกษา
ร้อยละ 81.82 และมีอายุระหว่าง 36 – 45 ปี 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.18 ผูบ้ ริ หารส่ วนใหญ่วฒ
ระดับปริ ญญาตรี จํานวน 7 คน คิดเป็ นร้อยละ 63.64 และสู งกว่าระดับปริ ญญาตรี จํานวน 4 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 36.36 และผูบ้ ริ หารส่ วนใหญ่มีประสบการณ์ทาํ งาน ระหว่าง 11 – 20 ปี จํานวน 7 คน คิดเป็ นร้อยละ
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63.64 รองลงมา 21 ปี ขึ้นไป จํานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 27.27 และระหว่าง 1 – 10 ปี จํานวน 1 คน คิด
เป็ นร้อยละ 9.09
1.2 ผูก้ าํ กับลูกเสื อ
ผูก้ าํ กับลูกเสื อทั้งหมด จํานวน 22 คน เป็ นข้าราชการ จํานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ
27.27 เป็ นพนักงานราชการ จํานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.18 เป็ นครู ศูนย์การเรี ยนชุมชน ( ศรช. ) จํานวน
9 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.91 และอื่น ๆ จํานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.64 ผูก้ าํ กับลูกเสื อเป็ นเพศชาย 4 คน
คิดเป็ นร้อยละ 18.18 และเป็ นเพศหญิง 18 คน คิดเป็ นร้อยละ 81.82 ผูก้ าํ กับลูกเสื อส่ วนใหญ่อายุระหว่าง 26
– 35 ปี จํานวน 12 คน คิดเป็ นร้อยละ 54.54 รองลงมาอายุระหว่าง 36 – 45 ปี จํานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ
22.73 และอายุต่ าํ กว่ า 25 ปี น้อ ยที่ สุด จํา นวน 2 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 9.09 ผูก้ าํ กับ ลู ก เสื อ ส่ ว นใหญ่ มี
ประสบการณ์ทาํ งานมากที่สุดระหว่าง 11 – 20 ปี จํานวน 15 คน คิดเป็ นร้อยละ 68.19 รองลงมาระหว่าง 1 –
10 ปี จํานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.18 และระหว่าง 21 – 30 ปี น้อยที่สุด จํานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ
4.54
1.3 ลูกเสื อ
ลูกเสื อทั้งหมด จํานวน 128 คน เป็ นเพศชาย จํานวน 52 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.062
และเป็ นเพศหญิง จํานวน 76 คน คิดเป็ นร้อยละ 59.38 ลูกเสื อส่ วนใหญ่อายุระหว่าง 15 – 25 ปี จํานวน 68
คน คิดเป็ นร้อยละ 53.12 รองลงมา 26 – 35 ปี จํานวน 46 คน คิดเป็ นร้อยละ 35.94 และอายุ 45 ปี ขึ้นไป มี
จํานวนน้อยที่ สุด จํานวน 2 คน คิด เป็ นร้ อยละ 1.57 ลู กเสื อส่ วนใหญ่ศึกษาอยู่ร ะดับมัธยมศึกษาตอนต้น
จํานวน 61 คน คิดเป็ นร้อยละ 47.66 รองลงมาศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 49 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 38.28 และระดับประถมศึกษาน้อยที่สุด จํานวน 18 คน คิดเป็ นร้อยละ 14.06
2. ข้ อมูลทัศนะของผู้บริหาร ผู้กาํ กับลูกเสื อ และลูกเสื อ ต่ อความเหมาะสมของการจัดกิจกรรม
ลูกเสื อวิสามัญ
ที่

1
2
3
4

ความเหมาะสม

ด้านผูส้ อน
ด้านหลักสูตรและเนื้อหา
ด้านกิจกรรมการเรี ยนการสอน
ด้านอุปกรณ์และสื่ อการเรี ยน
ด้านการประเมินผล

5
รวม

ผูก้ าํ กับลูกเสื อ
( N = 22 )

ผูบ้ ริ หาร
( N = 11 )

ลูกเสื อ
( N = 128 )

3.84
3.99
4.10

0.71
0.73
0.69

แปล
ผล
มาก
มาก
มาก

3.91

0.70

มาก

3.71

0.75

มาก

3.76

0.73

มาก

3.77

0.74

มาก

3.58
3.92

0.50
0.70

มาก
มาก

3.79
3.78

0.81
0.78

มาก
มาก

3.68
3.81

0.71
0.76

มาก
มาก

3.69
3.81

0.71
0.76

มาก
มาก

3.72
4.03
3.58

0.77
0.81
0.71

แปล
ผล
มาก
มาก
มาก

3.74
4.00
3.76

รวม
( N = 161 )

0.75
0.78
0.75

แปล
ผล
มาก
มาก
มาก

3.74
4.00
3.76

0.75
0.78
0.75

แปล
ผล
มาก
มาก
มาก

ความเหมาะสมของการจัดกิ จกรรมลูกเสื อวิสามัญ ตามทัศนะของผูบ้ ริ หาร ผูก้ าํ กับลูกเสื อ และ
ลูกเสื อ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (  = 3.81 ) และแต่ละด้านอยูร่ ะดับมาก (  = 3.69– 4.00 )
เมื่ อพิ จ ารณาความคิ ดเห็ น รายกลุ่ มประชากรในภาพรวมแสดงให้ เ ห็ นว่ า ผู ้ บ ริ หาร
ผูก้ าํ กับลูกเสื อ และลูกเสื อ เห็นว่ากิจกรรมลูกเสื อวิสามัญมีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก (  = 3.78 – 3.92 )
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3. ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเพื่อนําเสนอแนวทางการพัฒ นาการจัดกิจกรรมลูกเสื อวิสามัญ ของศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อําเภอองครักษ์
จากการสัมภาษณ์ผูใ้ ห้ขอ้ มูล 3 กลุ่ม อันได้แก่ ผูบ้ ริ หาร ผูก้ าํ กับลูกเสื อวิสามัญ และลูกเสื อ
วิสามัญ พบว่า ผูใ้ ห้ขอ้ มูลนําเสนอความคิดเพื่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสื อวิสามัญ ของศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอองครักษ์ ในด้านหลักสู ตรและเนื้อหา ด้านผูส้ อน ด้านกิจกรรมการเรี ยนการสอน
ด้านสื่ อและอุปกรณ์ และ ด้านการประเมินผล ไว้ดงั นี้
3.1 ด้านผูส้ อน
ผูบ้ ริ หาร ผูก้ าํ กับ ลู กเสื อ และลู กเสื อได้แสดงความคิ ด เห็ น ในการพัฒ นาผูส้ อนลู กเสื อ
วิสามัญไว้ ว่า ควรส่ งเสริ ม สนับสนุน ได้รับการอบรมในเนื้ อหาการจัดกิจกรรมลูกเสื อวิสามัญเฉพาะด้าน เช่ น
ความรู ้เรื่ องทักษะลูกเสื อ ระเบียบแถว การจัดกิจกรรมนันทนาการ การปฐมพยาบาล เป็ นต้น เปิ ดโอกาสให้
ผูส้ อนได้เรี ยนรู ้ และแสวงหาประสบการณ์ ใหม่ ๆ เช่ น การเป็ นวิทยากรลูกเสื อ การร่ วมงานชุ มนุ มลู กเสื อ
เสริ มแรงให้ผกู ้ าํ กับลูกเสื อได้รับเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ทางลูกเสื อ การรับรางวัลผูก้ าํ กับลูกเสื อดีเด่น เป็ นต้น
3.2 ด้านหลักสู ตรและเนื้อหา
ผูบ้ ริ หาร ผูก้ าํ กับลู กเสื อ และลู กเสื อได้แสดงความคิ ด เห็ นในการพัฒ นาหลักสู ตรและ
เนื้ อ หาลู ก เสื อ วิ ส ามัญ ไว้ ว่ า ควรพัฒ นาหลัก สู ต รให้มี ค วามสอดคล้อ งกัน พระราชบัญ ญัติ ลู ก เสื อ แห่ ง ชาติ
พุทธศักราช 2551 สถานศึกษาควรบรรจุหลักสู ตรลูกเสื อวิสามัญไว้ในหลักสู ตรสถานศึกษาเพื่อใช้จดั กิจกรรม
พัฒนาคุณภาพชีวิตและกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน ควรปรับปรุ งหลักสู ตรให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับสภาพสังคม
ในปัจจุบนั และหลักสูตรต้องมีความสอดคล้องกับสภาพบริ บทชุมชน
3.3 ด้านการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
ผูบ้ ริ หาร ผูก้ าํ กับลูกเสื อ และลูกเสื อได้แสดงความคิดเห็นในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการ
เรี ย นการสอนไว้ว่ า ควรจัด กิ จ กรรมที่ มี ค วามหลากหลายเน้น พัฒ นาผู เ้ รี ย นทั้ง ความรู ้ ทัก ษะ และเจตคติ
สอดแทรกคุณธรรม จริ ยธรรมแก่ลูกเสื อ เน้นการจัดกิจกรรมเพื่อชุ มชน นําภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอน และจัดกิจกรรมโดยเน้นการปฏิบตั ิ และสามารถนําความรู ้มาปรับใช้ในชีวิตประจําวัน
3.4 ด้านอุปกรณ์และสื่ อการเรี ยน
ผูบ้ ริ หาร ผูก้ าํ กับลูกเสื อ และลูกเสื อได้แสดงความคิดเห็นในด้านอุปกรณ์และสื่ อการเรี ยน
ไว้ว่า ควรจัดให้มีอุปกรณ์สําหรับจัดกิจกรรมให้เหมาะสม และเพียงพอในการจัดกิจกรรม เช่น เข็มทิศ เชื อก
ไม้พลอง ไม้ง่าม เป็ นต้น และจัดให้มีสื่อที่เป็ นแบบจําลองถาวร และให้มีสื่อสําหรับศึกษาค้นคว้าที่หลากหลาย
เช่น หนังสื อ สื่ ออิเลคทรอนิกส์
3.5 ด้านการประเมินผล
ผูบ้ ริ หาร ผูก้ าํ กับลูกเสื อ และลูกเสื อได้แสดงความคิดเห็นในด้านการประเมินผลไว้วา่
ควรจัดให้มีการประเมินผลตามสภาพจริ ง โดยให้ผูป้ กครอง ภูมิปัญญาท้องถิ่น และผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการ
ประเมินผล สังเกตพฤติกรรมผูเ้ รี ยนเพื่อประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีการรายงานผลการประเมิน
เพือ่ นําผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาการจัดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ
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อภิปรายผล
จากการศึกษาทัศนะของผูบ้ ริ หาร ผูก้ าํ กับลูกเสื อ และลูกเสื อ เกี่ยวกับความเหมาะสมของการจัด
กิจกรรมลูกเสื อวิสามัญ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
ผูว้ ิจยั มีประเด็นนํามาอภิปราย ดังนี้
1. ด้านผูส้ อน
ผูบ้ ริ หาร ผูก้ าํ กับลูกเสื อ และลูกเสื อ เห็นว่าผูส้ อนมีความเหมาะสมในการจัดกิจกรรมลูกเสื อ
วิสามัญ เนื่องจากผูก้ าํ กับลูกเสื อทุกคนผ่านการอบรมวิชาผูก้ าํ กับลูกเสื อวิสามัญขั้นความรู ้ช้ นั สูง ( A.T.C ) จึง
เป็ นผูม้ ีความรู ้และทักษะในการจัดกิจกรรมลูกเสื อวิสามัญ โดยใช้กระบวนการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเน้นให้
ผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรม ใช้เทคนิคการสอนที่เหมาะสมกับลูกเสื อ สอดคล้องกับคํากล่าวของ Robert
Stephenson Smyth Baden Powell ที่ว่า ผูก้ าํ กับลูกเสื อที่ดี คือ ผูท้ ี่มีจิตใจเป็ นเด็กในตัว สามารถวางตัวอยูใ่ น
ระดับที่ถูกต้องตามภาวะของเด็ก รู ้และเข้าใจความต้องการของเด็ก มีความเป็ นกันเอง ให้ความใกล้ชิดกับลูกเสื อ
เป็ นรายบุคคล ส่ งเสริ มให้แต่ละคนมองเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่ วนตัว ผูก้ าํ กับลูกเสื อต้องมีนิสยั ชอบ
ชีวิตกลางแจ้ง ซาบซึ้ งในความทะเยอทะยานของเด็กและประพฤติตนเป็ นแบบอย่างที่ดีแก่เด็ก ( สํานักงาน
คณะกรรมการลูกเสื อแห่งชาติ, 2522, หน้า 11 , 241 )
2. ด้านหลักสูตรและเนื้อหา
ผูบ้ ริ หาร ผูก้ าํ กับลูกเสื อ และลูกเสื อ เห็นว่าหลักสู ตรและเนื้ อหามี ความเหมาะสมกับสภาพ
ความต้องการของสังคมในปั จจุบนั ลูกเสื อสามารถนําความรู ้ไปใช้ในชี วิตประจําวัน เนื้อหาในการจัดกิจกรรม
เน้นพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูเ้ รี ยน พัฒนาสติปัญญา จิตใจ และปลูกฝังคุณธรรม จริ ยธรรม ให้แก่
ลูกเสื อเป็ นคนดี สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติลูกเสื อแห่ งชาติ ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2522 มาตรา 7 คณะลูกเสื อ
แห่งชาติมีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาลูกเสื อทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรมให้เป็ นพลเมืองดี มีความ
รับผิดชอบช่วยสร้างสรรค์สังคมให้มีความเจริ ญก้าวหน้า เพื่อความสงบสุ ข และความมัน่ คงของประเทศชาติ (
สํานักงานคณะกรรมการบริ หารลูกเสื อแห่งชาติ, 2537, หน้า 67 )
3. ด้านกิจกรรมการเรี ยนการสอน
ผูบ้ ริ หาร ผูก้ าํ กับลูกเสื อ และลูกเสื อ เห็นว่ากิจกรรมการเรี ยนการสอนมีความเหมาะสมเพราะ
การจัดกิจกรรมนั้นให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรม มีการนําสื่ อต่างๆ มาใช้ให้ในการจัดกิจกรรม
สอดคล้องกับคํากล่าวของกรมวิชาการ ( 2546, หน้า 2 ) ที่ให้ความหมายการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนไว้วา่
การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน เป็ นกิจกรรมที่จดั อย่างเป็ นระบบ ประกอบด้วยรู ปแบบกระบวนการ วิธีการที่
หลากหลาย ให้ผเู ้ รี ยนได้รับประสบการณ์จากการปฏิบตั ิจริ ง มีความหมายและมีคุณค่าในการพัฒนาผูเ้ รี ยนทั้ง
ด้านร่ างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์และสังคม มุ่งสร้างเสริ มเจตคติ คุณค่าชีวิต ปลูกฝังคุณธรรมจริ ยธรรม
และค่านิยมที่พึงประสงค์ ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนรู ้จกั และเข้าใจตนเอง สร้างจิตสํานึกในธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
ปรับตัวและปฏิบตั ิตนให้เป็ นประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติ และดํารงชีวิตได้อย่างมีความสุ ข
4. ด้านอุปกรณ์และสื่ อการเรี ยน
ผู บ้ ริ หาร ผู ก้ าํ กับ ลู ก เสื อ และลู ก เสื อ เห็ น ว่ า อุ ป กรณ์ แ ละสื่ อ การเรี ย นมี ค วามเหมาะสม
เนื่ องจากมีการจัดหาเอกสาร หนังสื อ คู่มือครู คู่มือการจัดกิ จกรรมลูกเสื อ เพื่ออํานวยความสะดวกสําหรั บผู ้
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กํากับ และลูกเสื อได้คน้ คว้าเพิ่มเติม นอกจากนี้ ยงั มีการจัดเตรี ยมอุปกรณ์และสื่ อการเรี ยนเพื่อจัดกิจกรรม และ
การนําวัสดุ อุปกรณ์ประเภทต่าง ๆ มาใช้กระตุน้ กิจกรรมการเรี ยนการสอนให้มีความน่าสนใจ สอดคล้องกับกรม
วิชาการ ( 2533, หน้า 33 ) ที่ได้ให้ความหมายของสื่ อการเรี ยนว่าหมายถึง วัสดุอุปกรณ์ เครื่ องมือต่าง ๆ ที่เป็ น
ปะเภทถาวรและสิ้ นเปลืองที่จาํ เป็ นต้องใช้ในการปฏิบตั ิกิจกรรมภายในโรงเรี ยน เพื่อช่วยให้การจัดการเรี ยนการ
สอนดําเนิ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ นอกจากนี้ ทัศนี ย ์ ศุภเมธี ( 2532, หน้า 76 ) ได้กล่าวไว้ว่า สื่ อการเรี ยนการ
สอน หมายถึง สิ่ งต่าง ๆ ที่ช่วยสนับสนุนหรื อเป็ นตัวกลาง ให้การเรี ยนการสอนบรรลุถึงจุดหมายปลายทางอย่าง
มีประสิ ทธิภาพ โดยเร้าความสนใจ ประหยัดเวลา
5. ด้านการประเมินผล
ผูบ้ ริ หาร ผูก้ าํ กับลูกเสื อ และลูกเสื อ เห็นว่าการประเมินผลกิจกรรมลูกเสื อวิสามัญมีความ
เหมาะสม โดยมีวิธีการประเมินที่หลากหลาย โดยให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการประเมินและตรวจสอบ มีการ
ประเมินผลทั้งก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยน และหลังเรี ยน เพื่อนําข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุ ง และพัฒนาการจัด
กิจกรรมลูกเสื อวิสามัญ สอดคล้องกับแนวการปฏิบตั ิเกี่ยวกับการประเมินผล ตามหลักสู ตรการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 เพื่อนําผลการประเมินไปพัฒนาผูเ้ รี ยนให้บรรลุมาตรฐานการเรี ยนรู ้ ใช้
เป็ นข้อมูลในการพัฒนา ปรับปรุ ง แก้ไข ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ และพัฒนาการของผูเ้ รี ยน ( สํานักงานส่ งเสริ ม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย, 2553, หน้า 5 )
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการปฏิบตั ิ
1.1 ผูบ้ ริ หารควรส่ งเสริ มให้ผสู ้ อนได้รับการอบรมในวิชาเฉพาะด้าน เช่น ความรู ้เรื่ องทักษะ
ลูกเสื อ ระเบียบแถว การจัดกิจกรรมนันทนาการ การปฐมพยาบาล เป็ นต้น เปิ ดโอกาสให้ผสู ้ อนได้เรี ยนรู ้และ
แสวงหาประสบการณ์ใหม่ ๆ เช่น การเป็ นวิทยากรลูกเสื อ การร่ วมงานชุมนุมลูกเสื อ และเสริ มแรงให้ผกู ้ าํ กับ
ลูกเสื อได้รับเครื่ องราชทางลูกเสื อ การรับรางวัลผูก้ าํ กับลูกเสื อดีเด่นนั้น เพื่อผูส้ อนสามารถจัดกิจกรรมลูกเสื อได้
อย่างมีประสิ ทธิภาพ เกิดการเรี ยนรู ้จากประสบการณ์ใหม่ และนําความรู ้ที่ได้มาปรับใช้ในการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนการสอนให้ดียงิ่ ขึ้น
1.2 สถานศึกษาควรพัฒนาหลักสูตรและเนื้อหาให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับสภาพสังคมใน
ปั จจุบนั และหลักสู ตรต้องมีความสอดคล้องกับสภาพบริ บทชุมชน เนื่องจากลูกเสื อเป็ นผูท้ ี่ไม่ได้ศึกษาในระบบ
โรงเรี ยน ส่ วนใหญ่ทาํ งานและดํารงชีวิตอยูใ่ นชุมชนของตน ดังนั้นสิ่ งที่เรี ยนควรที่จะนําความรู ้ไปประยุกต์ใช้ใน
การดํารงชีวิต และอยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุ ข
1.3 สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนควรเน้นพัฒนาผูเ้ รี ยนทั้งความรู ้ ทักษะ และ
เจตคติ สอดแทรกคุณธรรม จริ ยธรรมแก่ลูกเสื อ เน้นการจัดกิจกรรมเพื่อชุมชน นําภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ใน
การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน จัดกิจกรรมโดยเน้นการปฏิบตั ิ และสามารถนําความรู ้มาปรับใช้ใน
ชีวิตประจําวัน
1.4 สถานศึกษาควรจัดให้มีอปุ กรณ์สาํ หรับจัดกิจกรรมให้เหมาะสม และเพียงพอในการจัด
กิจกรรม เนื่องจากเป็ นสิ่ งสําคัญในการเรี ยนในวิชาทักษะลูกเสื อ
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1.5 สถานศึกษาควรจัดให้มีการประเมินผลตามสภาพจริ ง เนื่องจากการประเมินผลตามสภาพ
จริ งเป็ นการประเมินการกระทํา การแสดงออกในหลาย ๆ ด้านของลูกเสื อ ตามสภาพความเป็ นจริ งทั้งในและ
นอกห้องเรี ยนหรื อสถานที่อื่น ๆ สามารถกระทําได้ตลอดเวลากับทุกสถานการณ์ มีการใช้ขอ้ มูลและวิธีการที่
หลากหลายในการประเมิน จึงเหมาะที่จะนํามาประเมินผลการจัดกิจกรรมลูกเสื อวิสามัญ
2. ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป
2.1 ควรศึกษาความคิดเห็นและสภาพปั ญหาในการจัดกิจกรรมลูกเสื อวิสามัญในด้านที่มีส่วน
ร่ วมในการเรี ยนการสอน เพื่อนํามาเป็ นแนวทางในการปรับปรุ งกระบวนการเรี ยนการสอน
2.2 ควรศึกษาแนวทางในการพัฒนาหลักสู ตรการสอนลูกเสื อวิสามัญ
2.3 ควรศึกษาทัศนะของลูกเสื อ ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนของผูก้ าํ กับลูกเสื อ
วิสามัญ เพื่อนํามาเป็ นแนวทางในการปรับปรุ งกระบวนการเรี ยนการสอน
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