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บทบรรณาธิการ 
 

 วารสารวิชาการ “ลานปญญา” ฉบับน้ี เปนฉบับท่ี 2 ของปท่ี 10 ประจําเดือนกรกฎาคม – 
ธันวาคม 2553 ซึ่งโครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ไดจัดทําข้ึนเพ่ือนําเสนอ
แนวคิดองคความรู ผลการศึกษาคนควา และงานวิจัย ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย 
ผูทรงคุณวุฒิ และนักวิชาการท่ัวไป โดยนําเสนอความรูท่ีนาสนใจ สาระอันเปนประโยชน ในยุคของสังคม
แหงการเปล่ียนแปลง และพัฒนาอยางไมหยุดย้ัง ท้ังน้ีเพ่ือใหผูอานไดนําไปประยุกตใชในการพัฒนา
ทองถ่ิน และสังคมอยางย้ัง 
 โครงการบัณฑิตศึกษาฯ ขอขอบคุณนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย ผูทรงคุณวุฒิ 
และนักวิชาการทุกทาน ท่ีไดรวมสรางสรรคผลงาน แสดงความสามารถเชิงวิชาการในวารสาร “ลาน
ปญญา” ฉบับน้ี คณะบรรณาธิการหวังวา เวทีวิชาการลานปญญาแหงน้ี จะไดรับใชสังคมในเชิงวิชาการ 
สรางคุณคาแกวงการศึกษา สนับสนุนและเสริมสรางการเรียนรูตลอดชีวิต และสามารถชวยพัฒนา
ทองถ่ินใหเปนสังคมแหงการเรียนรู 
 
 

กองบรรณาธิการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เน้ือหาสาระ แนวคิด บทวิจารณใดๆ ท่ีปรากฏในวารสารฉบับน้ี 
เปนความคิดเห็นและขอมูลในความรับผิดชอบของผูเขียนแตละทาน 



สารบัญ 
 

 หนา 
  
บทบรรณาธิการ (3) 
สารบัญ (5) 
  
การขยายความคิด : ทฤษฎีการเรียนรูเพื่อการจัดลําดับความคิดอยางเปนระบบ 1 
  อดิสรณ เรืองกิจจานันท  
ความตองการในการไดรับสวัสดิการสังคมของคนยากจน ในจังหวัดสมุทรปราการ 9 
  นารี พฤกษมาศ  
การมีสวนรวมในการปองกันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอมของผูประกอบการโรงงาน 
 อุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางพลี อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 

 
19 

  ประจวบ ลีลาภัทรากร  
วัฒนธรรมองคกรของโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 32 
  พีรยา ภูศรี  
ผลการจัดการเรียนรูแบบโครงงานท่ีมีผลตอความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ  
 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องสารในชีวิตประจําวันของนักเรียนช้ันประถมศึกษา 
 ปท่ี 6 จังหวัดสมุทรปราการ 

 
 

42 
  วงเดือน จายอุน  
ผลการจัดการเรียนรูแบบคนพบท่ีมีตอความสามารถในการคิดวิเคราะห ของนักเรียนช้ัน 
 ประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนวัดบางหัวเสือ 

 
52 

  วรรธนภรณ ศรีสุข  
บทบาทท่ีคาดหวังและบทบาทท่ีเปนจริงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.)  
 ในเขตอําเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ 

 
64 

  วารุณี แสงวัฒน  
วิสัยทัศนของเจาของธุรกิจขนาดเล็กในหางสรรพสินคา เขตบางกอกนอย  
 กรุงเทพมหานคร 

 
77 

  วิชิต สมุจจัยมณี  
พฤติกรรมการใชบริการและความพึงพอใจของผูใชบริการท่ีมีตอบริการของท่ีทําการ 
 ไปรษณีย ในจังหวัดสมุทรปราการ 

 
87 

  วิทิต อินทร  



สารบัญ (ตอ) 
 

 หนา 
  
การดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เพื่อรองรับการประเมิน 
 คุณภาพภายนอกรอบท่ี 2 สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 สมุทรปราการ  

 
 

102 
  สมชาย พ่ึงอิ่ม  
การประเมินโครงการชุมชนใสสะอาด หนาบานนามอง ในเขตเทศบาลตําบลแพรกษา  
 อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 

 
118 

  สิทธิพล ผงจําปา  
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาการจัดสวนถาด สําหรับกิจกรรมการศึกษา 
 ตอเน่ืองของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน 

 
129 

  สุดารัตน กลิ่นบุบผา  
การประเมินความคิดเห็นท่ีมีตอหลักสูตรการควบคุมโครงสรางพ้ืนฐาน สําหรับนักศึกษา 
 ฝกประสบการณ  สายอาชีวศึกษาบริษัทยูเนี่ยน อุตสาหกรรมส่ิงทอ จํากัด  
 (มหาชน) จังหวัดสมุทรปราการ 

 
 

136 
  สุรชิต สิริคุณานันทนกุล  
คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานราชการ สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอก 
 ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด ในเขตภาคตะวันออก 

 
148 

  อริญชัย อินทรนัฏ  
ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียน 
 เทศบาล 1 วัดศรีเมือง จังหวัดนครนายก ท่ีจัดการเรียนรูดวยกระบวนการสอนเขียน 
 ของเฮวินส 

 
 

161 
  ชนันรัตน วิจิตรโท  
ความคิดเห็นตอการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะการใหบริการผานศูนยลูกคาสัมพันธของ 
 พนักงานรับสายโทรศัพทศูนยลูกคาสัมพันธ 1100 บริษัท ทีโอที จํากัด  
 (มหาชน) 

 
 

171 
  เนตรนภิส ธนกาญจน  
 
 
 



สารบัญ (ตอ) 
 

 หนา 
  
ความคิดเห็นตอการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม โดยใชระบบ ISO 14001 ของพนักงาน  
 บริษัทโตไก อิสเทิรน รับเบอร (ประเทศไทย) จํากัด (เฉพาะสวน อิสเทิรน 
 ซีบอรด ระยอง) 

 
 

181 
  ดารา สุวรรณพฤกษ  
การใหบริการของตัวแทนประกันชีวิตของบริษัท อเมริกันอินเตอรแนชช่ันแนล  
 แอสชัวรันส จํากัด (เอไอเอ) ในทัศนะของลูกคายาน สีลม เขตกรุงเทพฯ 

 
192 

  ชื่นสุข พัวตระกูลทรัพย  
อิทธิพลของบรรยากาศองคการตอความพึงพอใจในการทํางานของพนักงาน การไฟฟา 
 ฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) สํานักงานกลาง จังหวัดนนทบุรี 

 
203 

  เจียมจิตร นุตาลัย  
ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกทองเท่ียวเกาะสมุยของนักทองเท่ียวชาวไทย 216 
  กุลนิภัทร บุญรุง  
ผลของการปฏิรูปการศึกษาตอครูในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 
 การศึกษากรุงเทพมหานครเขต 3 

 
227 

  บุญยรัตน จายพัตร  
ประสิทธิภาพการจัดการการตลาดในการใหบริการสินเช่ือโครงการธนาคารประชาชน 
 ของผูใชบริการ ธนาคารออมสิน สาขาดาวคะนอง กรุงเทพมหานคร 

 
240 

  พรทิพย ฤกษสุทธิรัตน  
ความคิดเห็นของผูประกอบธุรกิจการทองเท่ียวตอนโยบายภาครัฐดานการตลาดทองเท่ียว  
 จังหวัดระยอง 

 
251 

  ภาพิมล มณฑาพงษ  
สภาพปจจุบันและปญหาของการจัดการความรูของผูบริหารในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 ชวงช้ัน 1-2 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 3 

 
261 

  รัชตพรรณ  ดิฐกมล  
การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)  
 สํานักงานใหญ 

 
271 

  วณิภัส เฟองชูนุช  



สารบัญ (ตอ) 
 

 หนา 
  
แนวทางการประกอบธุรกิจคาของเกา ในจังหวัดระยอง 281 
  วรนันท  เกงรุงเรืองชัย  
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชน ระดับอาชีวศึกษา เขตบางกอกใหญ  
 กรุงเทพมหานคร 

 
291 

  วันเพ็ญ เลี้ยงถนอม  
การใหบริการท่ีสงผลตอประสิทธิผลของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ศูนยบริการลูกคา 
 สาขาเพลินจิต กรุงเทพมหานคร 

 
302 

  ศิริจิตร อินทรสุวรรณ  
การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพของหมูบาน/ชุมชน (SML) ตําบลสําโรง อําเภอ 
 พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

 
313 

  กัญญณัช สุขะยะมานะ  
ความคิดเห็นของพนักงานเกี่ยวกับการบริหารการผลิตตามวิสัยทัศน บริษัท บางกอก 
 สปริง อินดัสเตรียล จํากัด 

 
323 

  กุลวดี กันหาเรือง  
การบริหารท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลของคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาลในทรรศนะของ 
 พนักงาน 

 
333 

  จิณณภักดิ์ ศรีศิลารักษ  
ความผูกพันของพนักงานตอองคการ : กรณี บริษัท TNIS จํากัด 346 
  ณัฏฐนันท ชวิตรานุรักษ  
การบริหารการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญของโรงเรียนราชประชาสมาสัย ใน 
 พระบรมราชูปถัมภ จังหวัดสมุทรปราการ 

 
359 

  ดวงสมร โพธิ์อยู  
การมีสวนรวมของคณะผูบริหารองคกรปกครองสวนถิ่นในการจัดกิจกรรมการศึกษานอก 
 ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยในจังหวัดสมุทรปราการ 

 
369 

  ธนิดา สิงหพันธ  
พฤติกรรมการซ้ือรถยนตมือสองของผูบริโภค เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 379 
  ธิดา มากวงษ  
 



สารบัญ (ตอ) 
 

 หนา 
  
การมีสวนรวมในการอนุรักษสิ่งแวดลอม : กรณีศึกษา เกษตรกรลูกคาธนาคาร เพื่อ 
 การเกษตรและสหกรณการเกษตร จังหวัดสมุทรปราการ 

 
389 

  นันทพร ชูจันทร  
การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานฝายผลิต บริษัท ยูแทคไทย จํากัด 398 
  นิสากร ศิริษา  
ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการ โรงพยาบาลเจาพระยา 408 
  พะเยาว สังคนาคินทร  
การส่ือสารการตลาดท่ีสงผลตอการตัดสินใจทําประกันชีวิตของผูบริโภค บริษัท อเมริกัน  
 อินเตอรแนชช่ันแนล แอสชัวรันส จํากัด เขตสําโรงเหนือ จังหวัดสมุทรปราการ 

 
418 

  เมธาพร รุจสมบัติ  
ความคิดเห็นของพนักงานตอการนํามาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2546) ไป 
 ปฏิบัติของบริษัท โตไก อิสเทิรน รับเบอร (ประเทศไทย) จํากัด (เฉพาะสวน 
 อิสเทิรนซีบอรด ระยอง) 

 
429 

  เพลินใจ หอมพญา  
การบริหารธุรกิจคาปลีกผลิตภัณฑอาหารเสริม ในหางสรรพสินคา อําเภอเมือง  
 จังหวัดสมุทรปราการ 

 
439 

  วิไลวรรณ เข็มทอง  
สวนประสมทางการตลาดท่ีผูบริโภคใชในการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม ในเขตประเวศ  
 กรุงเทพมหานคร 

 
449 

  สุพิชฌาย ธนอัจฉรานันท  
การจัดการธุรกิจสปา เขตอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 463 
  อรทัย อินทรเพ็ง  
การจัดการธุรกิจจําหนายเครื่องมือ และอุปกรณทางการแพทย ภายใตวิกฤตเศรษฐกิจ 476 
  อรอนงค ษารักษ  
ความรับผิดชอบตอสังคมของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนระดับประกาศนียบัตร 
 วิชาชีพ ในจังหวัดสมุทรปราการ 

485 

  อุไรวรรณ วัชระคุมครอง  



สารบัญ (ตอ) 
 

 หนา 
  
ความคิดเห็นของผูบริโภคท่ีมีตอรานคาสวัสดิการกรมวิทยาศาสตรการแพทย 494 
  เสาวนีย แตมทอง  
การประเมินโครงการศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนตําบลบางโปรง อําเภอเมือง   
 จังหวัดสมุทรปราการ 

 
510 

  เขมวันต สุวรรณเทวะคุปต  
ความคิดเห็นตอการใหบริการ “แบบบานเพ่ือประชาชน” ของผูใชบริการ อําเภอ 
 บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 

 
520 

  คุณภัทร เต็มพรอม  
การรับรูนโยบายและพฤติกรรมดานความปลอดภัยในการทํางานของพนักงานฝายผลิต 
 บริษัท ช.มหาอาจ จํากัด 

 
536 

  จีรวัฒน ศรีเทพ  
ความพึงพอใจของผูโดยสารชาวไทยตอการบริการของทาอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 547 
  เฉลิมพล กิจรุงเรือง  
สวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการ สถานตรวจสภาพรถยนตเอกชน 
 อารียนต อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 

 
556 

  มนตรี กังวาลไกล  
การประเมินคุณภาพชีวิตในการทํางานของเจาหนาท่ีสํานักงานศาลปกครองระยอง 566 
  ชวรัตน รุกขพันธุ  
ปญหาการผลิตหัวเทียน บริษัท สยามเอ็นจีเคสปารคปลั๊ก จํากัด 581 
  ชัยวัฒน สวัสดี  
กระบวนการการบริหารท่ีมีผลตอการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจสอบผลิตภัณฑ 
 การเกษตรของบริษัทตรวจสอบคุณภาพสินคา 

 
598 

  ตฤณกร ภูริฐานชาติ  
ปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการทํางานในทัศนะของพนักงานบ๊ิกซี ซูเปอรเซ็นเตอร  
 สาขาสําโรง 

 
607 

  ทิวา ปฏิญาณสัจ  
การตัดสินใจใชบริการซอมแซม ตอเติมบาน ของผูบริโภค ในเขตจังหวัดนนทบุร ี 617 
  ธนเดช วิมูลคะ  



สารบัญ (ตอ) 
 

 หนา 
  
ขวัญและกําลังใจของพนักงานกะฝายผลิตโอเลฟนส บริษัท ปตท. เคมิคอล จํากัด  
 (มหาชน) 

 
629 

  พลิทธิ์ เรียบรอย  
การจัดการความรูในโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร สํานักงานเขตบางบอน 
 กรุงเทพมหานคร 

639 

  นุกูล ศรีนวล  
การตัดสินใจซ้ือสลากกินแบงรัฐบาลของประชาชน บริเวณสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล 648 
  นัทพล ปยะสุวรรณเดช  
ความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศในองคการท่ีมีผลตอประสิทธิภาพการทํางานของพนักงาน  
 บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูช่ันส จํากัด 

 
656 

  นพรัตน พงศฐากูร  
การจัดการธุรกิจอพารทเมนตใหเชา ตําบลสําโรงเหนือ จังหวัดสมุทรปราการ 670 
  ระพิน เงินประเสริฐ  
การบริหารจัดการรานอาหารท่ีมีผลตอผูบริโภคในการตัดสินใจเลือกใชบริการรานอาหาร 
 นายหมา จังหวัดสมุทรปราการ 

 
690 

  รุจน เลาฮะ  
สภาพจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐบาลในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
 สมุทรปราการ เขต 1 

 
702 

  วันชัย ทัศนิยม  
สมรรถนะทางวิชาชีพและคุณลักษณะของลูกจางตามความตองการของโรงงาน 
 อุตสาหกรรม อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 

 
714 

  วิทยา พูลศิลป  
กลยุทธทางการตลาดของพืชสมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพท่ีสงผลตอการเลือกซื้อของผูบริโภค 
 ในอําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุร ี

 
727 

  วีระชัย โกมลจินดากุล  
ความพึงพอใจของลูกคาท่ีมีตอรานอาหารปลาเผาบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 739 
  วีระศักดิ์ เหลาพักจันทร  



สารบัญ (ตอ) 
 

 หนา 
  
ผลการนําระบบสารสนเทศมาใชในการจัดการการผลิตและการสงเสริมการตลาดของบริษัท  
 อันช่ิง อินดัสทรี จํากัด 

 
748 

  ศุภากร รัชพงศ  
องคประกอบทางการตลาดท่ีลูกคาใชตัดสินใจเชาซ้ือรถขุดดิน บริษัท อิตัลไทย 
 อุตสาหกรรม จํากัด 

 
759 

  สมศักดิ์ กลางอรัญ  
สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานในโรงงาน บริษัท วีนิไทย จํากัด (มหาชน) 768 
  สวัสดิ์  นาคมี  
คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูปฏิบัติงานท่ีสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
 ช้ันสูง (ปวส.) ตามความตองการของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ในเครือขาย 
 ภาคตะวันออกท่ี 1 

 
 

781 
  สมหมาย ชาญสิกขกร  
ประสิทธิภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการปฏิบัติงานสืบสวนของขาราชการตํารวจ 
 ฝายปฏิบัติการขาว 3, 4 กองบังคับการตํารวจสันติบาล 1 กองบัญชาการตํารวจสันติบาล 

 
794 

  สมเกียรติ พงษจํานงค  
การใหบริการในทัศนะของผูใชบริการ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ใน 
 หางสรรพสินคา จังหวัดสมุทรปราการ 

 
805 

  อํานาจ สกุลสัญชาติไทย  
คุณภาพการใหบริการของศูนยบริการรถยนตนําเขา บริษัท อีต้ัน อิมปอรท จํากัด  
 เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 

 
815 

  สุนทร สิงหจันทร  
สวนประสมทางการตลาดในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑกระเบ้ืองหลังคาลอนคู ตราเพชร ของ 
 ผูบริโภค อําเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 

 
825 

  เสริมศักดิ์ ยั่งยืน  
การจัดการทางการตลาดของนิติบุคคลอาคารชุดรุงเพชรคอนโดมิเนียม เขตบางขุนเทียน  
 กรุงเทพมหานคร 

 
835 

  ปณชนกร เอื้อกมลเกษม  



สารบัญ (ตอ) 
 

 หนา 
  
แนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ตามทัศนะของผูบริหาร ผูกํากับลูกเสือ  
 และลูกเสือวิสามัญของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ 
 องครักษ  จังหวัดนครนายก 

 
 

848 
  ทิศากร กลิ่นบุบผา  
 
 



วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปีท่ี 10 ฉบบัท่ี 2 
โครงการบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 

 

 1

การขยายความคดิ : ทฤษฎกีารเรียนรู้เพื่อการจัดลําดบัความคดิอย่างเป็นระบบ 
 

อดิสรณ์  เรืองกิจจานนัท ์* 
 
บทนํา 
 ในปัจจุบนัการจดัการศึกษาตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มุ่งเน้นความสําคญั
ทางดา้นความรู้ ความสามารถและกระบวนการเรียนรู้ และความรับผิดชอบต่อสังคม โดยยึดหลกัผูเ้รียนสําคญั
ท่ีสุด พร้อมทั้งมีความสามารถในการเรียนรู้และพฒันาตนเองไดต้ามธรรมชาติและเต็มศกัยภาพ และหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช 2551 ไดก้าํหนดใหส้ถานศึกษาเนน้กระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
ใหค้วามสําคญัดา้นความรู้และคุณธรรม พฒันาการดา้นสมอง การเช่ือมโยงความรู้และการนาํไปประยุกตใ์ช ้ซ่ึง
การจดัเรียนการสอนท่ีมีความสมัพนัธ์กนัน้ีมีความจาํเป็นอยา่งมากในปัจจุบนั เพราะจะทาํใหผู้เ้รียนสามารถคิดคน้
ดว้ยสติปัญญา ความสามารถ และประยกุตใ์ชใ้นสถานการณ์จริงได ้ 

การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีผ่านมามีหลายเร่ืองท่ีประสบผลสําเร็จ เช่น การปรับโครงสร้าง
หน่วยงานใหมี้เอกภาพยิ่งข้ึน เป็นตน้ อย่างไรก็ตาม ยงัมีอีกหลายเร่ืองท่ีมีปัญหาตอ้งเร่งพฒันา ปรับปรุง และต่อ
ยอด โดยเฉพาะด้านคุณภาพผูเ้รียน ท่ีพบว่า ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิตํ่า ขาดคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ทั้ งการคิด 
วิเคราะห ์ใฝ่รู้และแสวงหาความรู้อยา่งต่อเน่ือง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552) ซ่ึงเป็นเร่ืองจาํเป็นท่ีผูส้อนจะตอ้งหา
แนวทางแกไ้ขและพฒันาใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้อย่างเป็นองคร์วม ในการเรียนรู้สามารถคงความรู้เดิมไวแ้ละ
พร้อมเรียนรู้ส่ิงใหม่ มีการเช่ือมโยงความรู้ และนาํความรู้ไปใชใ้นบริบทอ่ืนๆได ้จากความสาํคญัของการจดัการ
เรียนรู้ใหมี้ประสิทธิภาพดงักล่าว ทาํใหต้อ้งตระหนกัว่า ผูส้อนมีบทบาทสาํคญัในการนาํทฤษฎี แนวคิด รูปแบบ 
และเทคนิคต่างๆ มาใช้ในการจดัการเรียนรู้ เพื่อให้ผูเ้รียนสามารถจดัระบบความคิดและเช่ือมโยงความรู้ได้ดี 
แนวทางหน่ึงในการจดัการเรียนรู้ท่ีผูเ้ขียนคิดว่าสามารถช่วยส่งเสริมคุณภาพของผูเ้รียนได ้คือ การนาํทฤษฎีขยาย
ความคิดมาใชใ้นการจดัการเรียนรู้ เพื่อพฒันากระบวนการเรียนรู้ของผูเ้รียนใหบ้รรลุตามเป้าหมายของนโยบาย
การศึกษาของชาติ และสอดคลอ้งกบับริบทของสงัคม 
 
การจดัลําดบัความคดิอย่างเป็นระบบ : ส่ิงจาํเป็นในการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน 
 นบัตั้งแต่การขบัเคล่ือนใหเ้กิดพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 อนัเป็นแม่บทของหลกัสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2544 ซ่ึงมีการกาํหนดแนวทางการจดัการศึกษา โดยให้ความสําคญัทั้งดา้น
ความรู้ ความคิด ความสามารถ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ ความรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือพฒันาใหค้นมีความ
สมดุล โดยยึดหลักผูเ้รียนเป็นสําคญั  สามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได้ จนถึงการปรับปรุงหลกัสูตรฉบับ
ปัจจุบนั คือ หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ข้ึน ซ่ึงมีหลกัการจดัการเรียนรู้ โดยยึด
หลกัว่า ผูเ้รียนมีความสําคญัท่ีสุด เช่ือว่าทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได ้ยึดประโยชน์ท่ีเกิดกบั
ผูเ้รียน กระบวนการจัดการเรียนรู้ต้องส่งเสริมให้ผูเ้รียน สามารถพฒันาตามธรรมชาติและเต็มตามศกัยภาพ 

                                                 
* นิสิตระดบัดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน ภาควชิาหลกัสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
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คาํนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและพฒันาการทางสมอง เนน้ใหค้วามสาํคญัทั้งความรู้และคุณธรรม อีกทั้ง
ยงัมีการกาํหนดสมรรถนะสําคญัของผูเ้รียนไวคื้อใหผู้เ้รียนมีความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแกปั้ญหา 
การใชท้กัษะชีวิต และการใชเ้ทคโนโลยี ดงันั้น เพื่อให้การจดัการศึกษาเป็นไปตามแนวปฏิรูป สอดคลอ้งกบั
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ และสนองต่อเจตนารมณ์ของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานนั้นก็คือ 
ผูส้อนจะตอ้งหาแนวทางการจดัการเรียนรู้เพื่อมุ่งเนน้ผูเ้รียนใหมี้คุณภาพ เกิดสมรรถนะสาํคญั และคุณลกัษณะอนั
พึงประสงคต์ามมาตรฐานท่ีกาํหนด 
 สมรรถนะท่ีสาํคญัของผูเ้รียนประการหน่ึงท่ีผูส้อนควรใหค้วามสาํคญัและถือเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้
คือ ความสามาถในการคิด ทั้งความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอยา่งสร้างสรรค ์การคิด
อยา่งมีวิจารณญาณ และการคิดอยา่งเป็นระบบ เพื่อนาํไปสู่การสร้างองคค์วามรู้หรือสารสนเทศเพื่อการตดัสินใจ
เก่ียวกบัตนเองและสังคมไดอ้ย่างเหมาะสม  อีกทั้งกระทรวงศึกษาธิการ (2552: 9-10) ไดมี้ขอ้เสนอการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษท่ีสอง โดยกาํหนดกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในส่วนของระบบการเรียนรู้ว่า ตอ้ง
เป็นระบบท่ีเอ้ืออาํนวยใหผู้เ้รียนสามารถเรียนรู้ดว้ยตนเองอย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต มีนิสัยใฝ่เรียนรู้  และท่ีสาํคญั
อีกประการคือ “มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา และมีคุณธรรมนาํความรู้” ดงันั้น การจดัการเรียน
การสอนในปัจจุบนัจึงตอ้งส่งเสริมใหผู้เ้รียนตอ้งใชก้ระบวนการคิด และตดัสินใจเลือกกระทาํในส่ิงท่ีจะส่งผลดี
ต่อตนเองและสงัคม ตลอดจนตอ้งมีส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือใหคิ้ดและลงมือปฏิบติัดว้ย 
 แนวทางในการจดัการเรียนการสอนใหผู้เ้รียนเกิดกระบวนความคิด หรือฝึกใชค้วามคิดในการเรียนรู้นั้น 
มีนกัวิชาการไดแ้สดงทศันะเก่ียวกบัการจดักิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัการพฒันาความคิดไว ้ดงัน้ี 

ศกัด์ิสิน ช่องดารากุล (2553: 9) แสดงทศันะเก่ียวกบักิจกรรมท่ีทาํให้ผูเ้รียนเกิดแนวความคิดไวห้ลาย
แนวทาง แนวทางหน่ึงคือ เร่ืองของความรู้ท่ีถ่ายโยงสู่เร่ืองอ่ืน ซ่ึงผูส้อนควรพิจารณาถึงสาระท่ีจะนาํไปสู่ความรู้
เฉพาะของศาสตร์และความรู้ขา้มศาสตร์เพื่อช่วยพฒันาสมรรถนะทางดา้นต่างๆของผูเ้รียน ซ่ึงครูตอ้งมีการวาง
แผนการเรียนรู้ท่ีดี เพราะจะส่งผลต่อการถ่ายโยงความรู้เร่ืองต่างๆอย่างมีคุณภาพ สามารถดาํเนินกิจกรรมต่างๆ
ตามขั้นตอน และเทคนิควิธีท่ีวางแผนไว ้จนนาํไปสู่การเปล่ียนแปลงองคค์วามรู้ในตวัผูเ้รียนตามวตัถุประสงคข์อง
ครู 
 วิภาดา กอ้งเสียงสังข ์(2553: 34) กล่าวไวว้่า “การพฒันาทกัษะการคิดนั้นควรสอดแทรกใหมี้อยูใ่นการ
เรียนการสอนไม่น้อยกว่า 20-25% ของกิจกรรมทั้งหมด โดยการเน้นกิจกรรมการคน้พบ การสืบเสาะ เน้นให้
นกัเรียนตั้งสมมติฐาน สรุป อา้งอิง และออกแบบการศึกษา กล่าวคือ ควรให้นกัเรียนไดใ้ชค้วามคิดมากข้ึน โดย
เนน้กิจกรรมการสาํรวจและการเพิ่มขยายความคิดแทนการนัง่ฟังเฉยๆ”  
 วิลาวลัย ์ มาคุม้  (2553: -39-40) กล่าวไวส้รุปไดว้่า ครูสามารถพฒันาทกัษะการคิดและสอนใหผู้เ้รียน
รู้จกัวิธีคิดไดถึ้ง 3 วิธี คือ   

1. การสอนเพื่อใหคิ้ด (teaching for thinking) เป็นการสอนเน้ือหาวิชาการ โดยมีการปรับเปล่ียนเพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในดา้นการคิดของผูเ้รียน โดยครูตอ้งสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ใหผู้เ้รียนรู้จกัใชค้วามคิด   

2. การสอนการคิด (teaching of thinking) เป็นการสอนท่ีเนน้เก่ียวกบักระบวนการทางสมองท่ีนาํมาใช้
ในการคิดโดยเฉพาะ เป็นการปลูกฝังทกัษะการคิดโดยตรง ลกัษระงานท่ีนาํมาใชส้อนจะไม่เก่ียวขอ้งกบัเน้ือหา
วิชาการท่ีเรียนในโรงเรียน  
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3. การสอนเก่ียวกบัการคิด (teaching about thinking)  เป็นการสอนท่ีเนน้การใชท้กัษะการคิดเป็นเน้ือหา
สาระของการสอน โดยการช่วยเหลือใหผู้เ้รียน ไดรู้้และเขา้ใจกระบวนการคิดของจนเองเพ่ือใหเ้กิดทกัษะการคิด
ท่ีเรียกว่า Metacognition คือรู้ว่าตนเองรู้อะไรตอ้งการรู้อะไร และยงัไม่รู้อะไร ตลอดจนสามารถควบคุมและ
ตรวจสอบการคิดของตนเองได ้ 
 จากทศันะของนักวิชาการขา้งตน้ ผูเ้ขียนประมวลได้ว่า ในการจัดการเรียนการสอนไม่ว่าระดับใด 
รูปแบบใด ควรใหค้วามสาํคญักบัการเรียนรู้ท่ีมีการส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดมี้การจดัระบบความคิด และการเช่ือมโยง
ความคิด เพราะถือเป็นพื้นฐานสาํคญัท่ีจะทาํใหผู้เ้รียนสามารถเรียนรู้ส่ิงต่างๆไดดี้และรวดเร็ว  และสามารถจดจาํ
องคค์วามรู้ไดอ้ย่างแม่นยาํ รวมทั้งพร้อมท่ีจะรับความรู้ใหม่ๆเพิ่มข้ึน ตลอดจนสามารถนาํความรู้ไปประยกุตใ์น
ไดใ้นทุกสถานการณ์ ซ่ึงเป็นการเสริมสร้างสมรรถนะใหเ้กิดแก่ผูเ้รียน ดงันั้น แนวทางหน่ึงท่ีน่าสนใจและควร
นาํมาใชใ้นการจดัการเรียนรู้คือ การนาํทฤษฎีการขยายความคิดมาประยกุตใ์ชใ้นการจดัการเรียนการสอน เพื่อให้
ผูเ้รียนมีการจดัลาํดบัความคิดอยา่งเป็นระบบ อนัจะส่งผลใหเ้กิดการเรียนรู้ท่ีมีความหมาย  
 
สาระสําคญัของทฤษฎขียายความคดิ (Elaboration Theory) 
 สังเขปความเป็นมาของทฤษฎขียายความคดิ (Elaboration Theory) 

ทฤษฎีขยายความคิดไดรั้บการพฒันามาจาก Charles Morgan Reigeluth ในปี ค.ศ. 1983 (Reigeluth, 
1983: 335-381) โดยพฒันามาจากแนวคิดการเสนอแนวคิดนาํ (Advance Organizer) ของ ออซูเบล (Ausubel) และ
แนวคิดหลกัสูตรเกลียว (Spiral Curriculum) ของบรูเนอร์ (Bruner) โดยยทุธศาสตร์ต่างๆของทฤษฎีน้ีสอดคลอ้ง
กับแนวคิดท่ีนักทฤษฎีต่างๆ เสนอไว  ้เช่น แนวคิดเก่ียวกับความรู้พื้นฐานท่ีจําเป็นในการเรียนรู้ (Learning 
prerequisite) ท่ี กานเย ่(Gagne, 1968, 1977) ไดก้ล่าวถึงไว ้ซ่ึงเป็นความรู้พื้นฐานท่ีผูเ้รียนควรไดรั้บก่อนท่ีจะ
เรียนรู้ความรู้อ่ืนๆ ต่อไป และจาํเป็นตอ้งมีเพือ่ใหส้ามารถลาํดบัความสาํคญัของการเรียนรู้ (Learning hierarchy)   
 แนวคดิ หลักการ และกระบวนการของทฤษฎขียายความคดิ 
 จากการศึกษางานวิจยัเก่ียวกบัการพฒันารูปแบการจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีขยายความคิดของ     เรเกล
รูท ท่ี วิภาวรรณ วงษสุ์วรรณ์ คงเผ่า (2548) ศึกษาไว ้สรุปไดว้่า ทฤษฎีขยายความคิดเป็นทฤษฎีการออกแบบการ
จดัการเรียนรู้ในระดบัมหภาค (macro level) แนวคิดของทฤษฎีน้ีกล่าวถึงวิธีการจดัลาํดบัความคิดอยา่งเป็นระบบ 
และยทุธศาสตร์การจดัการ (organization strategies) 7 ประการท่ีใชใ้นการจดัการเรียนรู้ ทฤษฎีขยายความคิดน้ี
ได้รับการสร้างข้ึนจากขอบเขตหลกัๆ 4 ขอบเขต คือ การคดัเลือกเน้ือหา (selection) การจัดลาํดับเน้ือหา 
(sequencing) การสรุปเน้ือหา (summarizing) และการสังเคราะห์เน้ือหา (synthesizing) การจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิดน้ีจะช่วยใหผู้เ้รียนเรียนรู้เน้ือหาสาระอยา่งเป็นขั้นตอน อนัจะทาํใหผู้เ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจเน้ือหาสาระ
ท่ีไดเ้รียนรู้ และช่วยพฒันาความชาํนาญในการปฏิบติังานของผูเ้รียนไดดี้ยิง่ข้ึน 
 กระบวนการในการจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีขยายความคิดเร่ิมจากการคดัเลือกเน้ือหา ซ่ึงเป็น    มโน
ทศัน์ หลักการ หรือกระบวนการ แลว้นาํเน้ือหานั้นไปจัดลาํดับอย่างเป็นลาํดับขั้นตอน โดยเร่ิมจากส่ิงท่ีเป็น
พ้ืนฐานท่ีสุดก่อนในคร้ังแรก หลงัจากนั้นจึงขยายความซับซ้อนของเน้ือหาให้มีรายละเอียดเพิ่มมากขึ้นในคร้ัง
ต่อๆไป โดยท่ีมีเน้ือหาสาระท่ีขยายรายละเอียดใหแ้ก่เน้ือหาท่ีไดเ้สนอไปแลว้ในคร้ังท่ีผา่นมา 
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 เม่ือจดัลาํดบัเน้ือหาสาระแลว้ ผูส้อนจึงนาํสาระนั้นไปจัดการเรียนรู้ให้แก่ผูเ้รียน โดยเร่ิมจากการนาํ
เน้ือหาสาระท่ีเป็นพื้นฐานท่ีสุดท่ีไดเ้ตรียมไวแ้ลว้อยา่งเป็นระบบในคร้ังแรก และในการจดัการเรียนรู้ควรมีการนาํ
ยทุธศาสตร์การจดัการต่างๆ มาใชด้ว้ย ไดแ้ก่  1. ลาํดบัง่ายสู่ซบัซอ้น (Simple-to-complex) หรือลาํดบัการขยาย
ความคิด (Elaboration sequence) 2. ลาํดบัความรู้พ้ืนฐานท่ีจาํเป็นในการเรียนรู้ (Learning prerequisite sequence) 
3. การสรุปยอ่ (Summarizers) 4. การสงัเคราะห์ (Synthesizers) 
5. การยกเหตุการณ์เปรียบเทียบ (Analogies) 6. ส่ิงกระตุน้ยทุธศาสตร์ทางปัญญา (cognitive-strategy activators) 7. 
การควบคุมโดยผูเ้รียน (learner control) โดยเนน้ใหผู้เ้รียนสรุปเน้ือหาในส่ิงท่ีเรียนรู้ และการสังเคราะห์เน้ือหา 
ผูเ้รียนตอ้งแสดงใหเ้ห็นความสัมพนัธ์ระหว่างเน้ือหาท่ีเรียนรู้ใหม่กบัประสบการณ์ท่ีตนมีมาก่อนหนา้น้ี และใน
การจดัการเรียนรู้คร้ังต่อไปผูส้อนจึงนาํเสนอเน้ือหาสาระท่ีไดจ้ดัลาํดบัไวอ้ยา่งเป็นระบบนั้นมานาํเสนอแก่ผูเ้รียน 
โดยมีการขยายความซบัซอ้นของเน้ือหาเพิ่มมากข้ึนตามลาํดบั 
 ทฤษฎีขยายความคิดเป็นการรวมหลกัการท่ีดีของแนวคิด ซ่ึงประกอบดว้ยการใช้ ยุทธศาสตร์ต่างๆ 
รวมถึงการจดัลาํดบัส่ิงท่ีตอ้งมีก่อนในการเรียนรู้ระหว่างการสอน การนาํทฤษฎีน้ีมาใชใ้นการสอนจะมีประโยชน์
ทั้ งต่อผูส้อนและผูเ้รียน กล่าวคือ ผูส้อนได้มีการวางแผนการสอนอย่างเป็นระบบขั้นตอน พฒันาความรู้ท่ี
กวา้งขวางข้ึน และผูเ้รียนสามารถเลือกจดัลาํดบัเน้ือหาเพื่อใหก้ารเรียนรู้นั้นไดรั้บผลดีท่ีสุด  
 
การประยุกต์ใช้ทฤษฎขียายความคดิเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ 
 จากการศึกษาทฤษฎีการขยายความคิด ซ่ึงมีพื้นฐานมาจากแนวคิดการเสนอแนวคิดนาํ และแนวคิด
หลกัสูตรเกลียว กล่าวคือ การเรียนรู้จะมีความหมายเม่ือส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้สามารถเช่ือมโยงกบัความรู้เดิมของผูเ้รียน 
และการจัดลาํดบัการเรียนการสอนท่ีมีการนาํหัวขอ้ มโนทศัน์ หรือวตัถุประสงค์ท่ีเหมือนกนักลบัมาสอนอีก
หลายๆคร้ัง ซ่ึงจะช่วยส่งเสริมความคงทนในการเรียนรู้และเป็นการช่วยสรุปขอ้ความรู้ของผูเ้รียน ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัความหมายของการถ่ายโยงความรู้ ท่ีกานเย ่(Gagne, 1977) กล่าวไวส้รุปไดว้่า เป็นการดึงนยัทัว่ไปท่ีไดเ้รียนรู้
แลว้ไปใช้ในสถานการณ์ท่ีมีบริบทต่างกันกับสถานการณ์เดิมท่ีได้เรียนรู้คร้ังแรก จากการท่ีผูเ้ขียนได้ศึกษา 
วเิคราะห์แนวคิดของทฤษฎีขยายความคิด มีขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการนาํทฤษฎีขยายความคิดไปประยกุตใ์ชใ้นการ
จดัการเรียนรู้ ดงัต่อไปน้ี 

1. การประยุกต์ใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ ดงัท่ีไดก้ล่าวไวข้า้งตน้เก่ียวกบัท่ีมาของทฤษฎีการ
ขยายความคิด ซ่ึงมาจากแนวคิดท่ีว่าการใหผู้เ้รียนไดร้ะลึกถึงความรู้ท่ีมีอยูก่่อน และถ่ายโยงสู่เร่ืองท่ีจะไดเ้รียนรู้
ใหม่ และการจดัลาํดบัการเรียนการสอน นบัว่าเป็นทฤษฎีท่ีผูส้อนควรนาํมาประยกุตใ์ชใ้นการวางแผนการจดัการ
เรียนรู้ ไดแ้ก่ การเขียนแผนจดัการเรียนรู้ การเตรียมกิจกรรมการเรียนรู้ การเตรียมส่ือ รวมถึงการเตรียมการวดัและ
ประเมินผลการเรียนรู้ ซ่ึงจะเกิดผลดีต่อผูส้อนและผูเ้รียน กล่าวคือ ผูส้อนสามารถนาํแนวคิดของทฤษฎีไปใชใ้น
การจดัลาํดบัเน้ือหา พิจารณาถึงลาํดบัความยากง่าย หรือจากซับซ้อนนอ้ยไปสู่ส่ิงท่ีมีความซับซ้อนมากข้ึน ทั้งน้ี
เพือ่ใหก้ารสอนเป็นไปอยา่งมีระบบและตามลาํดบัขั้น อีกทั้งยงัสามารถคดัเลือกความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกนัมาบูรณาการ
หรือเช่ือมโยงใหมี้ความสอดคลอ้งกนัไดอี้กดว้ย 

2. การประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผูส้อนสามารถสามารถนาํทฤษฎีการขยายความคิดไปใช้
เป้นส่วนหน่ึงของกิจกรรมการเรียนรู้ โดยท่ีจะตอ้งพพฒันารูปแบบการสอนให้สอดคลอ้งและน่าสนใจ อีกทั้ง
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จะตอ้งมีการนาํเทคนิคท่ีหลากหลายมาใชใ้นการสอน สามารถนาํยุทธศาสตร์ของทฤษฎีการขยายความคิดมาใช ้
ทั้งในขั้นนาํเขา้สู่บทเรียน ขั้นสอน หรือขั้นสรุป เช่น การใชย้ทุธศาสตร์การอุปมา เพื่อใหผู้เ้รียนเขา้ใจไดอ้ยา่งเป็น
รูปธรรมมากข้ึน  หรือ การใชย้ทุธศาสตร์การสรุปยอ่ ในการทบทวนเน้ือหา สรุปบทเรียนเพื่อป้องกนัการลืม ทั้งน้ี
อยู่ท่ีดุลพินิจของผูส้อนท่ีจะนาํยุทธศาสตร์ทั้งหมดมาใช้ หรือจะเลือกบางยุทธศาสตร์มาใช้ประยุกต์ในการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ 
 3. การประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมพฒันาผู้ เรียน นอกจากการนาํแนวคิดของทฤษฎีการขยายความคิด
ไปใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนแลว้ การนาํแนวคิดน้ีมาใชป้ระยกุตใ์นการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน
ก็เป็นแนวทางท่ีน่าสนใจ เพราะผลท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึนกบัผูเ้รียนของทฤษฎีน้ีคือ ความแม่นยาํดา้นเน้ือหาความรู้ 
และอีกประการคือ ความชาํนาญในการปฏิบติังาน ซ่ึงการจดักิจกรรมนกัเรียน เช่น กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ยวุ
กาชาด ชุมนุม ชมรม ท่ีจาํเป็นต้องฝึกให้ผูเ้รียนได้วางแผน คิดอย่างเป็นระบบ ผลท่ีต้องการให้เกิดกบัผูเ้รียน
ดงักล่าว สามารถใชย้ทุธศาสตร์ของทฤษฎีการขยายความคิดในการประยกุตใ์นกิจกรรมได ้
 4. การประยุกต์ใช้ในการวิจัย ยุทธศาสตร์ของทฤษฎีขยายความคิด ช่วยส่งผลให้ผูใ้ชเ้กิดความแม่นยาํ
ดา้นเน้ือหาความรู้ และความชาํนาญในการปฏิบติังาน ดงันั้น กระบวนการในการทาํวิจยัน่าจะสามารถนาํความคิด
น้ีใช้ประยกุต์ได ้กล่าวคือ การทาํวิจยั ตอ้งเขา้ใจถึงขั้นตอน กระบวนการ การคิดอย่างเป็นระบบ และสามารถ
ทดลอง วิจยัดว้ยความชาํนาญ ตลอดจนเช่ือมโยงความรู้ต่างๆได ้เช่น ในการวิเคราะห์ขอ้มูล จาํเป็นตอ้งใชพ้ื้น
ฐานความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัวิธีวิจยั และการอภิปรายผลการวิจยั   ตอ้งอาศยัความสอดคลอ้ง และความสัมพนัธ์
ของทั้งหวัขอ้วิจยั 
 ทฤษฎีขยายความคิดน้ี สามารถนาํไปประยกุตใ์ชไ้ดท้ั้งในส่วนของการวางแผนการจดัการเรียนรู้ การจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ การจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน และในการวิจยั ซ่ึงการนําไปประยุกต์ใช้จะตอ้งพิจารณาถึง
เน้ือหาและบริบทให้เหมาะสมกบัแต่ละยุทธศาสตร์ของทฤษฎี เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ท่ีมีความหมาย และนาํไป
ประยกุตไ์ดใ้นทุกสถานการณ์ 
 
การขยายความคดิ: จากทฤษฎกีารเรียนรู้สู่การปฏบัิติ 
 การจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการขยายความคิดสามารถนาํมาประยกุตใ์ชใ้นการจดัการเรียนรู้ โดยผูเ้ขียน
ไดน้าํเสนอแนวทางการนาํมาปฏิบติัใหเ้กิดผลในการจดัการเรียนรู้ ซ่ึงจะมีแนวทางในการปฏิบติัดงัน้ี 
 1. การสร้างข้อตกลงระหว่างผู้สอนและผู้ เรียน การนาํทฤษฎีการขยายความคิดไปประยุกต์ใชใ้นการ
จดัการเรียนรู้นั้น จาํเป็นตอ้งมีการสร้างขอ้ตกลงกนัระหว่างผูส้อนและผูเ้รียน ในเร่ืองเวลา ขอบเขต และลาํดบัใน
การเรียนรู้ เพราะในบางสถานศึกษามีการกาํหนดเวลาในแต่ละคาบไวแ้น่นอน อาจจะทาํใหก้ารรเรียนการสอนไม่
สามารถเสร็จไดต้ามเวลาท่ีกาํหนดไว ้ดงันั้น การสร้างขอ้ตกลงกนัเป็นเร่ืองท่ีจาํเป็น เพื่อให้เกิดการยอมรับ และ
เกิดเจตคติท่ีดีในการใชรู้ปแบบการเรียนการสอน 

2. ผู้สอนต้องวางแผนการจัดการเรียนรู้ ชาญชยั อาจินสมาจาร (2542: 20) ไดก้ล่าวถึงส่ิงจาํเป็นล่วงหนา้
ในการวางแผนการสอน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวทางในการนําแนวคิดของทฤษฎีขยายความคิดมาใช้คือ ต้องมี
ความรู้ในเน้ือหา รู้จกันกัเรียน มีความคุน้เคยกบักลยทุธ์ต่างๆ และมีความเขา้ในจุดมุ่งหมาย ดงันั้น ส่ิงท่ีผูส้อนควร
ตอ้งปฏิบติัคือ ตอ้งวางแผน เลือก จัดลาํดบัเน้ือหาให้เหมาะสม ตลอดจนตอ้งวางแผนการการจดัประสบการณ์
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อย่างเป็นระบบและเป็นขั้นตอน เพราะผูส้อนจะตอ้งเป็นผูพ้ิจารณาการจัดลาํดับเพ่ือการขยายความคิด หรือ
จดัลาํดบัความยากง่าย ของส่ิงท่ีจะใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ ใหมี้ความสัมพนัธ์กนัทั้งเน้ือหาและประสบการณ์ มีความ
ต่อเน่ืองและเป็นระบบ 

3. ผู้สอนต้องใช้เทคนิคที่หลากหลายระหว่างสอน ในการจดัการเรียนการสอนนั้น ผูส้อนจะตอ้งใช้
เทคนิคท่ีหลากหลาย และสอดคลอ้งกบัเน้ือหาและบทเรียน เช่น การอุปมา การใชต้าราง แผนภาพ แผนภูมิ การ
เขียนผงัมโนทศัน ์ฯลฯ เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถเช่ือมโยงความรู้ไดดี้ และเกิดมโนทศันใ์นการเรียนรู้ 

4. ผู้สอนต้องพัฒนารูปแบบการสอน ในการสอนแต่ละคร้ังผูส้อนจะต้องใช้รูปแบบการสอนท่ี
หลากหลาย และเหมาะสมกบัเน้ือหา  เพราะการเช่ือมโยงความรู้นั้น จาํเป็นตอ้งใชว้ิธีการต่างๆ ท่ีช่วยกระตุน้ให้
ผูเ้รียนไดเ้กิดความคิด และสามารถถ่ายโยงความรู้  

5. ผู้สอนต้องพฒันาความรู้ ในการนาํทฤษฎีขยายความคิดมาใชใ้นการรเยนการสอนนั้น สามารถนาํไป
ประยุกต์ใช้ได้กับทุกสาระวิชา ดังนั้ น ผูส้อนจะต้องเป็นผูท่ี้มีความรู้รอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นความรู้เก่ียวกับ 
ยทุธศาสตร์สาํคญัของทฤษฎี ไดแ้ก่ การสรุปยอ่ การสังเคราะห์ การอุปมา และยทุธศาสตร์ทางปัญญา นอกจากน้ี
ในกาขยายความคิดจะตอ้งใชอ้งคค์วามรู้ในศาสตร์ต่างๆเขา้มาร่วมดว้ย 

6. การเตรียมความพร้อมของผู้ เรียน เม่ือศึกษายุทธศาสตร์ของทฤษฎีแลว้จะเห็นไดว้่า            พื้น
ฐานความรู้ของผูเ้รียนเป็นส่ิงสาํคญั เพราะทฤษฎีขยายความคิออยูบ่นพ้ืนฐานของแนวคิดการเสนอแนวคิดนาํ คือ
การนําเสนอมโนทัศน์หรือความคิดรวบยอกก่อนการสอนเน้ือหาใหม่ และแนวคิดหลกัสูตรเกลียว คือ การ
จดัลาํดบัเน้ือหาวิชาซ่ึงมีการเสนอเน้ือหาแลว้กลบัไปสอนเน้ือหานั้นอีกคร้ังในรูปแบบท่ีมีความซับซ้อนมากข้ึน 
ดงันั้น ครูจะตอ้งมีการเตรียมความพร้อมให้กบัผูเ้รียนก่อนดาํเนินกิจกรรม เพราะผูเ้รียนจะตอ้งมีความรู้พื้นฐาน 
และความรู้อ่ืนๆ ประกอบดว้ย เพื่อจะสามารถเลือกเน้ือหา และเช่ือมโยงความรู้ไดเ้ป็นอยา่งดี 
 
ข้อดแีละข้อจาํกัดของการนําทฤษฎขียายความคดิมาใช้ในการจดัการเรียนรู้ 
 การจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีขยายความคิดมีทั้งขอ้ดีและขอ้จาํกดั ตามท่ี ผูเ้ขียนไดศึ้กษาจากทศันะของ 
วิภาวรรณ วงษสุ์วรรณ์ คงเผา่ (2546: 170-171) ผนวกกบัการวิเคราะห์ในทศันะของผูเ้ขียนเอง สรุปไดด้งัน้ี 
 

ข้อด ี ข้อจาํกัด 
ผู้เรียน 
 1.  ผูเ้รียนไดมี้โอกาสในการเลือกเน้ือหาตามท่ี 
  ตนเองสนใจ 
 2. ผูเ้รียนไดเ้ห็นมโนทศันร์วมก่อน แลว้จึงเรียนรู้ 
  ตามลาํดบัความซบัซอ้นของเน้ือหา สามารถ 
  ทาํใหผู้เ้รียนสามารถจดจาํส่ิงท่ีเรียนรู้ไดดี้ข้ึน 
 3. ผูเ้รียนไดฝึ้กปฏิบติังานมากข้ึน ทาํใหเ้กิดความ 
  ชาํนาญ คล่องแคล่ว 
 4. ผูเ้รียนสามารถเช่ือมโยงส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้กบั 
  สถานการณ์จริงในชีวิตประจาํวนัได ้

 
 1. เน้ือหาบางเร่ืองไม่เหมาะท่ีจะทาํใหผู้เ้รียน 
  เลือกหรือจดัลาํดบัการเรียนรู้ 
 2. ผูเ้รียนไม่สามารถเรียนรู้เน้ือหาไดท้นัตาม 
  ช่วงเวลาท่ีกาํหนด เพราะบางเน้ือหาอาจตอ้ง 
  ใชเ้วลามาก แต่การเรียนรู้ในสถานศึกษามีการ 
  กาํเวลาในการเรียนรู้ 
 3. ผูเ้รียนอาจจะไม่ไดเ้รียนเน้ือหาท่ีจะสามารถ 
  นาํไปใชใ้นการสอบวดัผลสมัฤทธ์ิตาม 
  มาตรฐานการศึกษาระดบัชาติ 
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ข้อด ี ข้อจาํกัด 
ผู้สอน 
 1. ผูส้อนไดใ้ชเ้ทคนิคท่ีหลากหลายในการสอน  
  เช่น การอุปมา การใชต้าราง แผนภาพ การ 
  เขียนผงัมโนทศัน ์เป็นตน้ 
 2. ผูส้อนไดพ้ฒันารูปแบบการสอนโดยการจดั 
  การเน้ือหาอยา่งเป็นระบบและเป็นขั้นตอน 
 3. ผูส้อนไดพ้ฒันาความรู้อยา่งกวา้งขวาง เพื่อให ้
  สนองความตอ้งการในการเลือกเน้ือหาของ 
  ผูเ้รียน 

 
 1. ผูส้อนตอ้งใชเ้วลาในการออกแบบการสอน 
  มากข้ึน เพือ่ใหก้ารจดัลาํดบัเน้ือหาการสอน 
  เป็นไปอยา่งถูกตอ้ง 
 2. การจดัเน้ือหา ผูส้อนตอ้งมีความสามารถใน 
  การแยกแยะชนิดของเน้ือหาท่ีจะสอนไดเ้ป็น 
  อยา่งดี 
 3. ผูส้อนตอ้งศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม เพราะบาง 
  เน้ือหาเป็นเร่ืองท่ีผูเ้รียนเลือกท่ีจะเรียนรู้เอง 
 4. เน้ือหาท่ีผูส้อนจะคดัเลือกมาสอนจะตอ้งเป็น 
  เน้ือหาท่ีมีระดบัความซบัซอ้น เพือ่สามารถ 
  ขยายหรือเพิ่มเติมเน้ือหาได ้

 
บทสรุป 
 ทฤษฎีการขยายความคิด เป็นทฤษฎีท่ีมีพื้นฐานจากแนวคิดการเสนอแนวคิดนาํ และแนวคิดหลกัสูตร
เกลียว กล่าวคือ เป็นการขยายความคิดของเน้ือหาท่ีมีความซบัซอ้นนอ้ยสู่ระดบัท่ีท่ีมีความซบัซอ้นมากข้ึน จนถึง
ระดับท่ีผูเ้รียนมีความเช่ียวชาญ ทฤษฎีการเรียนรู้น้ีจะช่วยให้ผูเ้รียนสามารถจดจาํความรู้เดิม และสามารถคิด 
เรียนรู้ และเช่ือมโยงกบัความรู้ใหม่ๆท่ีจะเกิดข้ึนได ้เป็นการเรียนรู้ท่ีเป็นลาํดบัขั้นตอน และฝึกการคิดอย่างเป็น
ระบบ ส่งผลใหผู้เ้รียนเกิดสมรรถนะทางดา้นกระบวนการคิด และเกิดการเรียนรู้ท่ีดีข้ึน ตลอดจนผูส้อนก็จะมีการ
พฒันาทั้งความรู้ และวิธีการถ่ายทอดความรู้อยู่เสมอ ซ่ึงทฤษฎีขยายความคิดน้ีสามารถนาํไปปรับใช้ไดก้บัทุก
สาระวิชา เพือ่ใหก้ารจดัการเรียนรู้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของนโยบายการศึกษาของชาติ 
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ความต้องการในการได้รับสวสัดกิารสังคมของคนยากจน ในจังหวดัสมุทรปราการ* 
The Demand for  Social Welfare needs of Poor  People in Samutprakarn Province 

 
                      นางนารี   พฤกษมาศ** 

Mrs. Naree   Phueksamas 
 
บทคดัย่อ 
 การวิจ ัยเ ร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับความต้องการได้รับสวสัดิการสังคมและ  2) 
เปรียบเทียบปริมาณความต้องการได้รับสวสัดิการสังคมของคนยากจนในจังหวดัสมุทรปราการท่ีมีปัจจัย
ส่วนบุคคลต่างกัน อนัได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และบุคคลและสภาพความ
เป็นอยู่ปัจจุบ ันของผูที้่อาศยัอยู่ด ้วย กลุ่มตัวอย่างจาํนวน 347 คน เก็บรวบรวมขอ้มูลด้วยแบบสอบถาม
มาตรประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ขอ้มูลโดยหาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  
 ผลการวิจยัพบว่า 1) ระดบัความตอ้งการในการไดรั้บสวสัดิการสังคมดา้นการศึกษา ดา้นสุขภาพอนามยั 
ดา้นท่ีอยูอ่าศยั ดา้นการทาํงานและการมีรายได ้และดา้นนนัทนาการของคนยากจนในจงัหวดัสมุทรปราการ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 2) ผลการเปรียบเทียบปริมาณความตอ้งการในการไดรั้บสวสัดิการสังคมตามตวัแปร
ปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า คนยากจนท่ีอาศยัในจงัหวดัสมุทรปราการท่ีมีเพศต่างกนั มีปริมาณความตอ้งการไดรั้บ
สวสัดิการสังคมทั้ ง 5 ดา้นไม่ต่างกนั และคนยากจนท่ีอาศยัในจงัหวดัสมุทรปราการท่ีมีอายุ สถานภาพสมรส 
ระดับการศึกษา อาชีพ และบุคคลและสภาพความเป็นอยู่ปัจจุบันของผูท่ี้อาศยัอยู่ด้วยต่างกนั มีปริมาณความ
ตอ้งการในการไดรั้บสวสัดิการสงัคมทั้ง 5 ดา้นแตกต่างกนั   
 
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 
** ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาสงัคมศาสตร์เพ่ือการพฒันา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
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their gender but different across age, marital status, level of education, occupation, actual condition and person 
who stayed with. 
 
บทนํา 
 การเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในประเทศไทยเม่ือ  พ.ศ. 2540  ทาํใหเ้กิดปัญหาการว่างงานและการถูกเลิกจา้ง  
โดยในปี 2541 มีอตัราการวา่งงานถึงร้อยละ 4.4 ของกาํลงัแรงงาน เพ่ิมข้ึนจากปี 2539 ประมาณ 3 เท่าตวั ส่งผลให้
มีคนยากจนเพิ่มสูงข้ึนจากร้อยละ 11 ในปี 2539 เป็นร้อยละ 13 ของประชาชนทั้งประเทศหรือ 7.9 ลา้นคนในปี 
2541 (สํานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2544, หนา้ 1-15) ผลกระทบดา้นรายได้
เม่ือจาํแนกตามกลุ่มต่างๆ พบว่า กลุ่มผูท้าํงานในภาคการผลิตนอกระบบไดรั้บผลกระทบมากกว่าเม่ือเทียบกบัผู ้
ทาํงานในภาคการผลิตในระบบ เน่ืองจากภาคการผลิตนอกระบบมกัมีความยืดหยุ่นและการปรับตวัดา้นค่าจา้ง
และชัว่โมงการทาํงานมากกว่า กลุ่มแรงงานท่ีมีการศึกษาระดบัประถมหรือตํ่ากว่าไดรั้บผลกระทบมากกว่าผูท่ี้มี
การศึกษาระดบัสูงและกลุ่มเด็กอายรุะหว่าง 13-15 ปี และ 16-18 ปี ไดรั้บผลกระทบจากรายไดล้ดลงมากกว่ากลุ่ม
อายอ่ืุน (สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, 2544, หนา้ 1-14) 
 จากภาวะดงักล่าว ไดส่้งผลกระทบต่อมาตรฐานความเป็นอยูข่องคนไทยในเร่ืองต่างๆ อาทิ เด็กนกัเรียน
ตอ้งออกจากโรงเรียนกลางคนั เด็กและผูสู้งอายถุูกทอดทิ้ง การฆ่าตวัตายและปัญหาอาชญากรรม การไม่สามารถ
เขา้ถึงบริการรักษาพยาบาล ฯลฯ  เหตุการณ์ดงักล่าวช้ีให้เห็นว่า เม่ือเกิดภาวะท่ีไม่คาดหมาย ระบบสวสัดิการ
สงัคมของประเทศยงัไม่สามารถท่ีจะป้องกนับรรเทาและจดัการกบัปัญหาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร  ทาํให้
คนท่ีเคยช่วยเหลือตนเองได้กลายเป็นคนยากจนและตกอยู่ในสภาวะยากลาํบาก คนจนยิ่งจนและได้รับความ
ยากลาํบากเพิ่มมากข้ึนทาํให้รัฐจาํเป็นตอ้งมีมาตรการเร่งด่วนเพื่อบรรเทาผลกระทบโดยใชก้ารจดัสวสัดิการของ
หน่วยงานรัฐท่ีมีอยูเ่ดิมและการใหชุ้มชนเขา้มามีส่วนร่วมในการคน้หาผูไ้ดรั้บผลกระทบ เพื่อทาํใหก้ลุ่มเป้าหมาย
สามารถไดรั้บสวสัดิการสงัคมไดท้ัว่ถึงมากข้ึน (ดวงกมล  วิมลกิจ, 2547, หนา้ 1) 
 วิกฤตเศรษฐกิจท่ีเร่ิมตั้งแต่ปลายปี  พ.ศ. 2550  ถึง พ.ศ. 2552 ท่ีเกิดข้ึนจากประเทศสหรัฐอเมริกา ส่งผล
กระทบทาํให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจไปทัว่โลก ซ่ึงมีผลกระทบถึงประเทศไทยทาํใหมี้คนว่างงานถึงกว่า  2  ลา้นคน  
ประชาชนท่ีเคยมีรายไดก้ลายเป็นคนไม่มีรายไดแ้ละเป็นคนยากจน รัฐบาลไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัในการแกไ้ข
ปัญหาคนยากจน โดยมีการกาํหนดยุทธศาสตร์การแกไ้ขปัญหาคนยากจน ในช่วงแผนบริหารราชการแผ่นดิน  
(2548-2551) และแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 10 (พ.ศ. 2550-2554) ไดก้าํหนดยทุธศาสตร์แรก   
คือ ขจัดความยากจน โดยรัฐบาลได้ใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือแกไ้ขปัญหาคนยากจนในช่วง 6 เดือนแรกของ
ปีงบประมาณ 2552 เป็นเงิน 242,710  ล้านบาท  ซ่ึงเป็นการอุดหนุนการจัดบริการสาธารณะขั้นพื้นฐาน  
การเสริมสร้างโอกาสให้คนยากจนเขา้ถึงบริการพ้ืนฐานของรัฐโดยเฉพาะในด้านการเขา้ถึงบริการสุขภาพ  
การเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน เศรษฐกิจพอเพียง โครงการตน้กลา้อาชีพการใหสิ้นเช่ือแก่เกษตรกร การเสริมสร้าง
รายไดเ้พ่ือเพิ่มผลผลิตของเกษตรกร  การพฒันาเศรษฐกิจฐานรากใหเ้ขม้แขง็ โดยการพฒันาอาชีพและการพฒันา
คุณภาพ ชี วิ ต  ก าร จัดบ ริ ก า รส าธ า ร ณูป โภคขั้ นพื้ น ฐ านและ จัด สวัส ดิ ก า ร สั งคมแ ก่ปร ะช าชน 
(www.poverty.nesdb.go.th) 
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 แมรั้ฐบาลจะมีการดาํเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน โดยเฉพาะการจดับริการพ้ืนฐานและจัด
สวสัดิการสังคม  เช่น  ดา้นการศึกษา  ดา้นสุขภาพอนามยั  ดา้นท่ีอยูอ่าศยั  ดา้นการทาํงานและการมีรายได ้ และ
ดา้นนนัทนาการ  แต่จาํนวนประชากรจงัหวดัสมุทรปราการ  ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2552 มีจาํนวน  1,159,509  คน  
(www.dopa.go.th) คนยากจนท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อคนต่อปี ตามเกณฑ์ช้ีวดั จปฐ. ปี 2552 ท่ีต ํ่ากว่า 23,000 บาท  
จาํนวน 3,637 คน (www.cdd.go.th) และเน่ืองจากจงัหวดัสมุทรปราการมีสถานประกอบการจาํนวนมากปิด
กิจการ ทาํให้เกิดปัญหาการว่างงานและการถูกเลิกจ้าง ประชาชนไม่มีรายได้ คนยากจนเพิ่มมากข้ึนเกิด
ปัญหาสังคม  อาชญากรรมและกลุ่มคนยากจนท่ีอาศยัอยูใ่นจงัหวดัสมุทรปราการ มีการยา้ยถ่ินมาจากต่างจงัหวดั
เพิ่มข้ึนทุกปี  จึงก่อใหเ้กิดปัญหาเร่ืองขาดการศึกษาหรือไดรั้บการศึกษานอ้ย ขาดท่ีดินทาํกิน ว่างงาน ดา้นสุขภาพ
อนามยั  ขดัสนดา้นรายไดใ้นการยงัชีพหรือรายไดต้ ํ่า และขาดขอ้มูลข่าวสารความรู้เก่ียวกบัการประกอบอาชีพ  
ขณะท่ีมีภาวะในการพ่ึงพิงสูงและไม่สามารถเขา้ถึงการบริการและความช่วยเหลือจากรัฐ  ยิ่งทาํใหมี้คนยากจนเพิ่ม
มากข้ึน (www.service.nso.go.th)  หน่วยงานของรัฐควรมีขอ้มูลด ้านความต้องการ  ในการได้รับสวสัดิการ
สังคมของคนยากจนว่าต้องการสวสัดิการสังคมดา้นต่าง ๆ ของรัฐ  ผูว้ิจยัเห็นความสาํคญัดงักล่าวจึงจดัทาํวิจยั
เพื่อให้ทราบถึงระดับความตอ้งการในการไดร้ับสวสัดิการสังคมจากภาครัฐของคนยากจนในจงัหวดั
สมุทรปราการ  ซ่ึงสามารถนาํผลการศึกษาไปใช้ในการวางแผน  ปรับปรุง  พฒันาการจดัสวสัดิการสังคม
ของคนยากจนในจงัหวดัสมุทรปราการ อนัจะส่งผลใหม้ีการจดัสวสัดิการที่มีประสิทธิภาพและพฒันาใหค้น
ยากจนอยูดี่มีสุข  เพื่อใหมี้คุณภาพชีวิตท่ีดีกวา่เดิมของคนยากจนในจงัหวดัสมุทรปราการต่อไป 
 
คาํถามวจิยั 
 1.  คนยากจนในจังหวดัสมุทรปราการมีระดับความต้องการในการได้รับสวสัดิการสังคมมากน้อย
เพยีงใดทั้งในภาพรวมและในดา้นการศึกษา  ดา้นสุขภาพอนามยั  ดา้นท่ีอยูอ่าศยั  ดา้นการทาํงานและการมีรายได ้ 
และดา้นนนัทนาการ 
 2.  คนยากจนท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนัไดแ้ก่  เพศ  อายุ  สถานภาพสมรส  ระดบัการศึกษา  อาชีพ  
บุคคลและสภาพความเป็นอยูปั่จจุบนัของผูท่ี้อาศยัอยู่ดว้ย  มีปริมาณความตอ้งการไดรั้บสวสัดิการสังคมต่างกนั
หรือไม่ 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 1.  เพื่อศึกษาระดบัความตอ้งการไดรั้บสวสัดิการสังคม  ดา้นการศึกษา  ดา้นสุขภาพอนามยั  ดา้นท่ีอยู่
อาศยั  ดา้นการทาํงานและการมีรายได ้ ดา้นนนัทนาการจากภาครัฐของคนยากจนท่ีอาศยัในจงัหวดัสมุทรปราการ 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบปริมาณความต้องการในการได้รับสวสัดิการสังคมตามตวัแปรปัจจยัส่วนบุคคล   
ไดแ้ก่ เพศ  อายุ  สถานภาพสมรส  ระดบัการศึกษา  อาชีพ  บุคคลและสภาพความเป็นอยูปั่จจุบนัของผูท่ี้อาศยัอยู่
ดว้ยของคนยากจนท่ีอาศยัในจงัหวดัสมุทรปราการ 
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สมมติฐานของการวจิยั 
 คนยากจนท่ีอาศยัในจงัหวดัสมุทรปราการท่ีมี  เพศ  อายุ  สถานภาพสมรส  ระดับการศึกษา  อาชีพ  
บุคคลและสภาพความเป็นอยูปั่จจุบนัของผูท่ี้อาศยัอยูด่ว้ยต่างกนั  มีระดบัและปริมาณความตอ้งการในการไดรั้บ
สวสัดิการสงัคมแตกต่างกนั 
     
ขอบเขตประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 1.  ประชากร 
       ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเป็นประชาชนท่ีอาศยัในจงัหวดัสมุทรปราการท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อคน
ต่อปีตามเกณฑช้ี์วดั จปฐ. ปี 2552 ตํ่ากว่า  23,000  บาท  จาํนวนทั้งหมด  3,637  คน  แยกเป็นชาย  1,742  คน  หญิง  
1,895  คน 
 2.  กลุ่มตวัอยา่ง 

     กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี  ไดแ้ก่  คนยากจนในจงัหวดัสมุทรปราการท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อคน
ต่อปีตามเกณฑช้ี์วดัของ จปฐ. ปี 2552 ตํ่ากว่า  23,000  บาท จาํนวน 3  อาํเภอ คือ  อาํเภอพระสมุทรเจดีย ์ อาํเภอ
เมืองสมุทรปราการและอาํเภอบางพลี  รวมทั้งส้ิน  347  คน กาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยใชสู้ตรของ  R.V. 
Krejcie  และ D.W.Morgan  และใชก้ารสุ่มแบบหลายขั้นตอน (multi-stage random  sampling) 

 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัไดส้ร้างแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือการศึกษาวิจยั
โดยนําเอาความรู้ต่าง ๆ ท่ีได้จากการศึกษาคน้ควา้ และคาํแนะนําต่างๆ ของผูเ้ช่ียวชาญด้านเน้ือหามาสร้าง
แบบสอบถาม (questionnaire) เป็นแบบสอบถามปลายปิด จาํนวน  64  ขอ้ โดยจดัแบ่งโครงสร้างออกเป็นดงัน้ี 
 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามและคาํถามเก่ียวกบัตวัแปรดา้นต่าง ๆ แบ่งเป็น 
 ตอนท่ี 1 สอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง 
 ตอนท่ี 2 สอบถามเก่ียวกับขอ้มูลความต้องการในการได้รับสวสัดิการสังคมของคนยากจนในจงัหวดั
สมุทรปราการดา้นต่างๆ ดงัน้ี  คือ  ดา้นการศึกษา  ดา้นสุขภาพอนามยั  ดา้นที่อยูอ่าศยั ดา้นการทาํงานและการมี
รายได ้และดา้นนนัทนาการ 
 ลกัษณะแบบสอบถามวดัระดบัจะใชว้ิธีการมาตราส่วนประเมินค่า (rating scale)  ตามแนวของ ลิเคิร์ท  
(Likert) 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผูว้ิจัยรวบรวมขอ้มูลโดยนําแบบสอบถามไปแจกแก่กลุ่มตัวอย่างท่ีกาํหนดจาํนวน 347 คน  เพ่ือตอบ
แบบสอบถาม  ได้เก็บรวบรวมแบบสอบถามด้วยตนเองและบางส่วนท่ียงัไม่สามารถเก็บได้  ผูว้ิจัยให้ผูต้อบ
แบบสอบถามส่งกลบัทางไปรษณีย ์
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การวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยันั้น  เม่ือผูว้ิจยัไดรั้บแบบสอบถามครบตามจาํนวนกลุ่มเป้าหมายท่ี
กาํหนดไวแ้ลว้  ได้นาํแบบสอบถามมาตรวจดูความสมบูรณ์ (completeness) และความสอดคลอ้ง (relevancy)  
ของคาํตอบในแบบสอบถามในทุกขอ้ ทุกประเด็นและทุกฉบับแลว้นํามาประมวลผลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 
โปรแกรมสาํเร็จรูป โดยค่าสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ คือ 
 1. วิเคราะห์ตวัแปรปัจจยัส่วนบุคคล โดยการหาคา่ความถ่ีและค่าร้อยละ  (Percentage) 
 2. วิเคราะห์ระดบัความตอ้งการโดยการหาค่าเฉล่ีย (Mean หรือ X ) หาค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard  
deviation  หรือ  S.D.) และแปลความหมายคา่เฉล่ีย เป็นระดบัความตอ้งการตามเกณฑข์อง ลิเคิร์ท  (Likert)  
 3.  วิเคราะห์เพ่ือเปรียบเทียบปริมาณความตอ้งการท่ีมีเพศ  อายุ  สถานภาพสมรส  ระดับการศึกษา  
อาชีพ  บุคคลและสภาพความเป็นอยูปั่จจุบนัของผูท่ี้อาศยัอยูด่ว้ย  โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว 
One Way Analysis of  Variance (ANOVA) 
 
สรุปผลการการวจิยั 
 ผลการการวิจยัเร่ืองความตอ้งการในการไดรั้บสวสัดิการสังคมของคนยากจนในจงัหวดัสมุทรปราการ  
สรุปไดด้งัน้ี 
 1.  ผลการศึกษาระดบัความตอ้งการในการไดรั้บสวสัดิการสังคม ดา้นการศึกษา ดา้นสุขภาพอนามยั  
ด้านท่ีอยู่อาศัย  ด้านการทํางานและการมีรายได้ ด้านนันทนาการจากภาครัฐของคนยากจนในจังหวัด
สมุทรปราการ  5  ด้าน  ภาพรวมพบว่า  ความต้องการในการไดรั้บสวสัดิการสังคมของคนยากจนในจังหวดั
สมุทรปราการอยูใ่นระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายเร่ืองพบว่า  ความตอ้งการระดบัมากท่ีสุด 2 เร่ืองไดแ้ก่ ดา้น
สุขภาพอนามยัและดา้นท่ีอยู่อาศยัและความตอ้งการระดบัมาก 3 เร่ืองไดแ้ก่ ดา้นการทาํงานและการมีรายได ้ดา้น
การศึกษาและดา้นนนัทนาการ ตามลาํดบั 
 2.  ผลการเปรียบเทียบปริมาณความตอ้งการในการไดรั้บสวสัดิการสังคมตามตวัแปรปัจจยัส่วนบุคคล
ไดแ้ก่ เพศ  อายุ  สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ  บุคคลและสภาพความเป็นอยู่ปัจจุบนัของผูท่ี้อาศยัอยู่
ดว้ยของคนยากจนท่ีอาศยัในจงัหวดัสมุทรปราการ พบวา่คนยากจนท่ีอาศยัในจงัหวดัสมุทรปราการท่ีมีเพศต่างกนั 
มีปริมาณความตอ้งการในการไดรั้บสวสัดิการสังคม ดา้นการศึกษา ดา้นสุขภาพอนามยั ดา้นท่ีอยู่อาศยั ดา้นการ
ทาํงานและการมีรายไดแ้ละดา้นนนัทนาการแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และคนยากจนท่ี
อาศยัในจังหวดัสมุทรปราการท่ีมีอายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ บุคคลและสภาพความเป็นอยู่
ปัจจุบนัของผูท่ี้อาศยัอยู่ด้วยต่างกัน มีปริมาณความต้องการในการไดรั้บสวสัดิการสังคม ดา้นการศึกษา ดา้น
สุขภาพอนามยั ดา้นท่ีอยูอ่าศยั ดา้นการทาํงานและการมีรายไดแ้ละดา้นนนัทนาการ  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
 
 
 



วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปีท่ี 10 ฉบบัท่ี 2 
โครงการบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 

 

 14

อภปิรายผล 
 จากสรุปผลการวิจยัมีประเด็นสาํคญัท่ีนาํมาอภิปรายผลดงัน้ี 
 1.  ผลการศึกษาระดบัความตอ้งการในการไดรั้บสวสัดิการสังคม ดา้นการศึกษา ดา้นสุขภาพอนามยั  
ด้านท่ีอยู่อาศัย  ด้านการทํางานและการมีรายได้ ด้านนันทนาการจากภาครัฐของคนยากจนในจังหวัด
สมุทรปราการ 5 ดา้น ภาพรวมพบวา่ความตอ้งการในการไดรั้บสวสัดิการสังคมของคนยากจนในจงัหวดัสมุทรปราการ
อยู่ในระดบัมาก เน่ืองจากการจดัสวสัดิการสังคมเป็นการป้องกนั การแกไ้ขปัญหา การพฒันาและการส่งเสริม
ความมัน่คงทางสังคม เพื่อตอบสนองความจาํเป็นขั้นพื้นฐานของประชาชนใหมี้คุณภาพชีวิตท่ีดีและพึ่งตนเองได้
อย่างทัว่ถึง เหมาะสม เป็นธรรม  ให้เป็นไปตามมาตรฐานทั้ง  5  ดา้น คือ ดา้นการศึกษา ดา้นสุขภาพอนามยั  ดา้นท่ีอยู่
อาศยั ดา้นการทาํงานและการมีรายได ้ ดา้นนันทนาการ  ทาํให้เกิดกระบวนการยุติธรรมและบริการทางสังคม
ทัว่ไป  โดยคาํนึงถึงศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์ สิทธิท่ีประชาชนจะตอ้งได้รับและมีส่วนร่วมในการจดัสวสัดิการ
สังคมทุกระดับซ่ึงสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัส่งเสริมการจัดสวสัดิการสังคม  พ.ศ. 2546  และทฤษฎีความ
ตอ้งการพื้นฐานของ มาสโลว ์ขั้นท่ี 1 คือ ความตอ้งการทางร่างกาย ท่ีเป็นปัจจยัพ้ืนฐานในการดาํรงชีวิตของมนุษย ์
ไดแ้ก่ ความตอ้งการอาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม ยารักษาโรค ท่ีอยู่อาศยั เป็นการตอบสนองความจาํเป็นขั้นพื้นฐานของ
ประชาชนใหมี้คุณภาพชีวิตท่ีดี  เม่ือพิจารณารายเร่ือง  พบว่า  กลุ่มตวัอย่างมีความตอ้งการอยู่ในระดบัมากที่สุด
คือ ดา้นสุขภาพอนามยัและดา้นที่อยู่อาศยั  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ไชยรัตน์  ไทยเจียมอารีย ์(2544, 
หน้า 101 – 104) วิจัยเร่ือง  ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้ บริการของเทศบาลเมืองราชบุรี  พบว่า  
ประชาชนมีความพึงพอใจในกลุ่มงานสาธารณสุขในระดบัมาก  ดวงกมล วิมลกิจ (2547, หนา้ 93 – 95)  วิจยัเร่ือง  
การจัดสวสัดิการสังคมสําหรับคนยากจนและผูด้้อยโอกาสท่ีอาศยัในชุมชนเคหะร่มเกลา้ พบว่า สวสัดิการท่ี
ตอ้งการไดรั้บมากท่ีสุดคือ  ดา้นสุขภาพ  สวสัดิการดา้นการประกอบอาชีพและท่ีอยู่อาศยั ปิยนุช  มุขเงิน (2547, 
หนา้ 107 – 114)  วิจยัเร่ือง  การจดับริการสวสัดิการสังคมสําหรับประชาชนท่ีอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแก่ง
กระจาน จังหวดัเพชรบุรี พบว่า มีความตอ้งการให ้อบต. เขา้มามีส่วนร่วมดาํเนินการปรับปรุงพฒันาแหล่งท่ีอยู่
อาศยัให้มีสภาพแวดลอ้มท่ีดีและเหมาะสม  ดา้นการมีสุขภาพอนามยัท่ีดีมีความตอ้งการสวสัดิการอยู่ในระดบัมาก  จนัทร์
สิรี  มองเพชร (2552, หนา้ 62 – 68)  ศึกษาเร่ือง  ความตอ้งการสวสัดิการท่ีสนบัสนุนการพึ่งตนเองดา้นอาชีพของสมาชิก
ชมรมผูสู้งอายลูุกจา้งประจาํกรุงเทพมหานคร  พบว่า  ความตอ้งการสวสัดิการมากท่ีสุดคือ  ความตอ้งการบริการ
ดูแลสุขภาพขั้นพ้ืนฐาน Hubbard, Muhlenkamp, and Brown (1983, pp. 266 – 270)  ศึกษาเร่ือง The Relation 
Between Social Support and Self – Care Practices  เป็นการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างแรงสนบัสนุนทางสังคม
กบัการดูแลตนเองในดา้นการปฏิบติัพฤติกรรมสุขภาพ  พบว่า  แรงสนบัสนุนทางสังคมเป็นตวัแปรท่ีดีท่ีสุดในการ
ทาํนายการดูแลตนเองในการปฏิบติัพฤติกรรมสุขภาพในตวัอยา่งประชากรทั้ง  2  กลุ่ม  Yu, S. (1995, pp. 31 – 40)  ศึกษา
เร่ือง  A Study on Functioning For Independent Living among the Elderly in Community  เป็นการศึกษาปัจจยัท่ี
มีความสาํคญักบัความสามารถพ่ึงพาตนเองในการดาํเนินชีวิต  และการศึกษาระดบัความสามารถของผูสู้งอายุท่ี
อาศยัในชุมชนเมืองประเทศไต้หวนั  ผลการวิจัยพบว่า  ความต้องการบริการสุขภาพผูดู้แลมีความสัมพนัธ์
ทางบวกกบัความสามารถในการดาํเนินชีวิตประจาํวนั 
 2.  ผลการเปรียบเทียบปริมาณความตอ้งการในการไดรั้บสวสัดิการสังคม  ตามตวัแปรปัจจยัส่วนบุคคล 
ไดแ้ก่  เพศ  อาย ุ สถานภาพสมรส  ระดบัการศึกษา  อาชีพ บุคคลและสภาพความเป็นอยูปั่จจุบนัของผูท่ี้อาศยัอยู่
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ดว้ยของคนยากจนท่ีอาศยัในจังหวดัสมุทรปราการ  พบว่าคนยากจนท่ีอาศยัในจงัหวดัสมุทรปราการท่ีมีเพศ
ต่างกนั  มีปริมาณความตอ้งการในการไดรั้บสวสัดิการสังคมดา้นการศึกษา ดา้นสุขภาพอนามยั  ดา้นท่ีอยู่อาศยั  
ดา้นการทาํงานและการมีรายได ้ และดา้นนนัทนาการแตกต่างกนัอยา่งไม่มีมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  และ
คนยากจนท่ีอาศยัในจงัหวดัสมุทรปราการท่ีมีอาย ุสถานภาพสมรส  ระดบัการศึกษา   อาชีพ  บุคคลและสภาพความ
เป็นอยู่ปัจจุบนัของผูท่ี้อาศยัอยู่ดว้ยต่างกนั  มีปริมาณความตอ้งการในการไดรั้บสวสัดิการสังคม ดา้นการศึกษา 
ดา้นสุขภาพอนามยั  ดา้นท่ีอยู่อาศยั  ด้านการทาํงานและการมีรายได ้ และด้านนันทนาการ  แตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดย 

2.1  อายตุ่างกนัมีความตอ้งการไดรั้บสวสัดิการสังคมต่างกนั เน่ืองจากในช่วงวยัท่ีต่างกนัมีวิธีการ
ดาํรงชีวิตประจาํวนัท่ีต่างกันและไม่เหมือนกัน โดยเฉพาะผูท่ี้มีอายุระหว่าง 41-50 ปี มีความตอ้งการด้าน
สวสัดิการสังคมมากกว่าผูท่ี้มีอายนุอ้ยกว่า ทั้งน้ีเน่ืองจากเป็นช่วงวยัผูใ้หญ่ท่ีมีภาระตอ้งรับผดิชอบต่อตนเอง และ
ต่อบุคคลในครอบครัว   

2.2  สถานภาพสมรสแลว้มีความตอ้งการด้านสวสัดิการสังคมมากกว่าผูท่ี้อยู่ในสถานภาพอ่ืนๆ 
เพราะผูท่ี้สมรสแล้ว มีภาระหน้าท่ีท่ีจะต้องดูแลครอบครัวให้สามารถดาํรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความ
ความสุข 

2.3  ระดบัการศึกษาคนยากจนท่ีเรียนจบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้   มีความตอ้งการ
ไดรั้บสวสัดิการสังคมมากกว่าผูท่ี้เรียนจบการศึกษาระดบัอ่ืนๆ เน่ืองจากยงัไม่สามารถนาํวุฒิการศึกษาท่ีไดรั้บไป
ใช้ในการประกอบอาชีพในหน้าท่ีตาํแหน่งงานท่ีเปิดรับสมัคร และยงัไม่เป็นท่ีต้องการของตลาดแรงงาน 
จาํเป็นตอ้งไดรั้บการสนบัสนุนการศึกษาต่อดา้นวิชาชีพใหส้ามารถประกอบอาชีพได ้ 

2.4  อาชีพรับจา้ง มีความตอ้งการไดรั้บสวสัดิการสังคมมากกว่าผูท่ี้ประกอบอาชีพดา้นอ่ืนๆ 
เน่ืองจาก ผูท่ี้ประกอบอาชีพรับจา้ง มีรายไดท่ี้ไม่แน่นอน และไม่มีความมัน่คงในอาชีพ 

2.5 บุคคลและสภาพความเป็นอยูปั่จจุบนัของผูท่ี้อาศยัอยูด่ว้ยกบัสามี หรือภรรยา มีความตอ้งการ
ไดรั้บสวสัดิการสังคมมากกว่าผูท่ี้อาศยัอยูด่ว้ยกบัผูอ่ื้น เน่ืองจากผูท่ี้เป็นสามี หรือภรรยา นอกจากมีภาระหนา้ท่ีท่ี
ตอ้งรับผิดชอบต่อตนเองแลว้ ยงัมีภาระหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งรับผิดชอบต่อครอบครัว และบุตรท่ีเกิดมาตอ้งไดรั้บการ
เล้ียงดู ซ่ึงเป็นภาระในการหารายไดม้าใชจ่้ายในการดาํรงชีวิตประจาํวนัในสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข 

โดยสรุป  อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา  อาชีพ  บุคคลและสภาพความเป็นอยูปั่จจุบนัของ
ผูท่ี้อาศยัอยูด่ว้ยต่างกนั  มีความตอ้งการในการไดรั้บสวสัดิการสังคมแตกต่างกนั ทั้งน้ีเน่ืองจากเหตุผลความจาํเป็น
ของแต่ละคนมีความแตกต่างกนัและผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างขอ้มูลส่วนบุคคลของคนยากจนกบั
ความตอ้งการในการไดรั้บสวสัดิการสังคมของ คนยากจนในจงัหวดัสมุทรปราการท่ีมีความแตกต่างกนัอย่างมี
นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05    มากท่ีสุดมี  2  ดา้นคือ  ดา้นการศึกษาและดา้นนันทนาการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
ผลการวิจยัของ ปรัศนี  นคัราโรจน์ (2542, หนา้ 92 – 98)  ศึกษาเร่ือง  สภาพปัญหาและความตอ้งการสวสัดิการสังคม
สาํหรับ   ผูว้่างงานท่ีมาขอรับบริการการจดัหางานจากสํานกังานในเขตกรุงเทพมหานคร  พบว่า  ดา้นการศึกษา
ตอ้งการให้บุตรไดเ้รียนฟรี  มีอาหารกลางวนัและมีทุนการศึกษาให้  กิตติ  ล่ิมสกุลและคณะ (2545, หนา้ 1 – 8)  
ศึกษาสถานภาพชีวิตของกลุ่มคนจนและคนดอ้ยโอกาสในสังคมไทย    โดยกลุ่มตวัอย่างผูด้อ้ยโอกาสและคนจน
ทัว่ประเทศ พบว่า ตอ้งการใหภ้าครัฐจดัสวสัดิการดา้นการศึกษาของบุตร – ธิดา ใหไ้ดเ้รียนต่อในระดบัสูงร้อยละ  
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64.4  ณรงค ์ เพช็รประเสริฐ  (2546, หนา้ 90 – 95)  ศึกษาเร่ือง  การพฒันาระบบสวสัดิการสาํหรับคนจนและคน
ดอ้ยโอกาสในสงัคมไทย  พบวา่  คนจนตอ้งการใหบุ้ตรหลานไดมี้โอกาสไดรั้บการศึกษา  ขนิษฐา  ฟักขาว (2551, 
หนา้ 40 – 52)  ศึกษาความตอ้งการสวสัดิการของผูสู้งอายใุนเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยหิน  อาํเภอหนอง
หงส์  จงัหวดับุรีรัมย  ์ พบว่า  ความต้องการพื้นฐานของผูสู้งอายุด้านนันทนาการตอ้งการให้จดัในหมู่บา้นเพื่อ
สะดวกในการเดินทางและตอ้งการใหจ้ดักิจกรรมทศันศึกษานอกสถานท่ี 

 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการวิจยัเร่ืองความตอ้งการในการไดรั้บสวสัดิการสังคมของคนยากจนในจงัหวดัสมุทรปราการ  
พบวา่  กลุ่มตวัอยา่งท่ีพกัอาศยัในจงัหวดัสมุทรปราการยงัไม่ไดรั้บสวสัดิการสังคมเท่าท่ีควร  ตวัเลขค่าเฉล่ียความ
ตอ้งการจึงออกมาในระดับมากถึงมากท่ีสุด  ซ่ึงผลจากการวิจยัในกรณีดังกล่าวจึงมีขอ้เสนอแนะต่อภาครัฐท่ี
เก่ียวขอ้ง  เพือ่การวางแผน  ปรับปรุง  พฒันาการจดัสวสัดิการสงัคมของคนยากจนในจงัหวดัสมุทรปราการดงัน้ี 
 1.  หน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งควรเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัสวสัดิการสังคม เพื่อสนองตอบความ
ตอ้งการไดรั้บสวสัดิการสงัคมของคนยากจนในจงัหวดัสมุทรปราการอยา่งทัว่ถึง 
 2.  รัฐควรเร่งรัดจดัสวสัดิการสังคม  ดา้นสุขภาพอนามยั โดยส่งเสริม สนบัสนุนให้มีการรักษาสุขภาพ
ฟรีใหแ้ก่คนยากจนในจงัหวดัสมุทรปราการ อยา่งต่อเน่ือง และจริงจงั 

3.  รัฐควรเร่งรัดจดัสวสัดิการดา้นท่ีอยูอ่าศยั โดยให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเขา้มามีส่วนร่วมในการจดั
สวสัดิการดา้นท่ีอยูอ่าศยัใหแ้ก่คนยากจนในจงัหวดัสมุทรปราการ อยา่งจริงจงั และทัว่ถึง 
 4.  ควรมีการจดัสวสัดิการสังคมใหก้บัคนยากจนในจงัหวดัสมุทรปราการสนองตอบความตอ้งการของคน
ยากจนส่วนใหญ่ของสงัคม ชุมชนในจงัหวดัสมุทรปราการ ดว้ยรูปแบบต่างๆ ตามความจาํเป็น เร่งด่วนของชุมชน 
สงัคมนั้นๆ 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อวจิยัคร้ังต่อไป 
 1.  ควรวิจัยความต้องการในการได้รับสวัสดิการสังคมของคนยากจนในจังหวัดสมุทรปราการ
เปรียบเทียบกันในแต่ละอาํเภอว่ามีความตอ้งการท่ีเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร  เพื่อให้คนยากจนได้รับ
สวสัดิการสงัคมตามท่ีตอ้งการอยา่งแทจ้ริง 
 2.  ควรศึกษาวิจัยหารูปแบบแนวทางการพฒันาการจัดสวสัดิการสังคมของคนยากจนในจังหวดั
สมุทรปราการ  เพื่อแกไ้ขปัญหาสงัคมในปัจจุบนัท่ีเกิดข้ึนใหล้ดนอ้ยลง 
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การมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมของผู้ประกอบการ 
โรงงานอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางพลี อําเภอบางเสาธง 

จังหวดัสมุทรปราการ* 
Par ticipation of the Industr ial Entrepeneurs in Prevention and Solution of 

Environmental Problems at Bangplee Industr ial Estate, Bangsaotong Distr ict, 
Samutprakan Province 

  
นายประจวบ ลีลาภทัรากร** 

Mrs.Prajuab Leelapratalakorn 
 
บทคดัย่อ 
 การวิจยัเร่ืองน้ี มีวตัถุประสงค์ เพ่ือ 1) ศึกษาการมีส่วนร่วมป้องกนัและแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มของ
ผูป้ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรม ในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางพลี 2) เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มของผูป้ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรม 3) ศึกษาความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบั
การมีส่วนร่วมป้องกนัและแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มของผูป้ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรม กลุ่มตวัอย่างไดแ้ก่ 
ผูป้ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรม จาํนวน 118 ราย เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม ท่ี
ผูว้ิจยัสร้างข้ึนและมีค่าความเช่ือมัน่ เท่ากบั .91 การวิเคราะห์ขอ้มูลใชค่้าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
ค่าที และคา่เอฟ  
 ผลการวิจยั พบว่า 1) การมีส่วนร่วมป้องกนัและแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มของผูป้ระกอบการโรงงาน
อุตสาหกรรม ทั้งในภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก 2) การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาส่ิงแวดลอ้มของผูป้ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรม ท่ีมี เพศ อาย ุและสถานภาพสมรส ต่างกนั พบว่า การ
มีส่วนร่วมทั้งในภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั ส่วนระดบัการศึกษา พบว่า ในภาพรวม การมีส่วนร่วม
ต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า ดา้นการมีส่วนร่วมรับรู้ปัญหาต่างกนั
อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั.05  ดา้นการร่วมวางแผน และดา้นการร่วมดาํเนินการ ต่างกนัอย่างมีนยัสําคญั
ทางสถิติท่ีระดบั.01 สาํหรับระยะเวลาในการประกอบกิจการ พบว่า ในภาพรวม การมีส่วนร่วมป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาส่ิงแวดลอ้มไม่แตกต่างกนั แต่เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า การมีส่วนร่วมรับรู้ปัญหาแตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ดา้นการร่วมวางแผน และดา้นการร่วมดาํเนินการ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 ส่วนขนาดของอุตสาหกรรมท่ีรับผิดชอบ พบว่า โดยภาพรวม การมีส่วนร่วมป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาส่ิงแวดลอ้มแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า การมีส่วนร่วม
รับรู้ปัญหาแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ดา้นการร่วมติดตามประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม 
                                                 
 * บทความวิทยานิพนธ์ 
** หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาสงัคมศาสตร์เพ่ือการพฒันา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
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แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 3) ความคิดเห็นเพิ่มเติม และขอ้เสนอแนะ ของผูป้ระกอบการ
โรงงานอุตสาหกรรม พบว่า ขอ้เสนอแนะท่ีมีมากท่ีสุด คือด้านการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาขยะมูลฝอย ซ่ึงมี
ความถ่ีของผูใ้หค้วามคิดเห็นถึง 37 ราย รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหานํ้าเสีย จาํนวน 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 
 ในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมา ความเส่ือมโทรมของส่ิงแวดลอ้มเป็นปัญหาของเกือบทุกประเทศและยิ่งทวี
ความรุนแรงเพิ่มมากข้ึนเร่ือย ๆ  ทาํใหป้ระเทศต่างๆ  จาํเป็นตอ้งตระหนกัถึงอนัตรายท่ีจะส่งผลต่อมวลมนุษยชาติ 
ดังนั้นในหลายประเทศจึงมีมาตรการเพื่อจัดการด้านส่ิงแวดลอ้มภายในประเทศของตนให้เหมาะสมภายใต้
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ขีดจาํกดัของทรัพยากรในประเทศนั้น ๆ เพื่อนาํมาใชป้ระโยชน์ไดคุ้ม้ค่ามากท่ีสุดและสร้างความเจริญกา้วหน้า
ใหแ้ก่ประเทศชาติ  
 จากสาเหตุของปัญหาดังกล่าวทําให้เกิดผลสืบเน่ืองไปสู่ปัญหาส่ิงแวดล้อมท่ีสําคัญ ได้แก่  1) 
ทรัพยากรธรรมชาติร่อยหรอ  อนัเน่ืองมาจากการใชท้รัพยากรกนัอยา่งไม่ประหยดั อาทิเช่น การทาํลายป่าไม ้การ
ใชแ้หล่งนํ้ าอยา่งขาดความรู้และการดูแลรักษา  เป็นตน้  และ 2) มลภาวะเป็นพิษในหลายดา้น เช่น มลภาวะในนํ้ า  
ในอากาศ  ดา้นขยะมูลฝอย ฯลฯ อนัเน่ืองมาจากการขยายตวั และความเจริญของชุมชน ตลอดจนการขาดจิตสาํนึก
ของประชาชน ท่ีมีการถ่ายเทของเสียลงสู่ส่ิงแวดลอ้มมากจนธรรมชาติขาดความสมดุล 
 นิคมอุตสาหกรรมบางพลี ไดจ้ดัตั้ งข้ึนตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เม่ือวนัท่ี 7 เมษายน 2524  
เร่ือง การจดัตั้งนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางบ่อ เป็นเขตอุตสาหกรรมทัว่ไป โดยโครงการของนิคมอุตสาหกรรม
บางพลี เร่ิมก่อสร้างในปี พ.ศ.2525 และแลว้เสร็จในปี พ.ศ.2527 รวมพื้นท่ีทั้งหมด 470 ไร่ ต่อมาผูป้ระกอบการ
ตอ้งการพื้นท่ีตั้งโรงงานเพ่ิมข้ึน ดงันั้น นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และการเคหะแห่งชาติ จึงร่วมกนัขยาย
เขตพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรมไปทางทิศใตอี้ก 534 ไร่ โดยประกาศเป็นเขตนิคมอุตสาหกรรม เพิ่มเติม เม่ือวนัท่ี 19 
มิถุนายน 2531 รวมเป็นพื้นท่ีทั้งหมด 1,004 ไร่ โดยการเคหะแห่งชาติเป็นผูจ้ดัหาพื้นท่ีและลงทุนการก่อสร้าง
ระบบสาธารณูปโภค ส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ ซ่ึงการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นผูบ้ริหารและให้
การบริการกบัผูป้ระกอบการ และจดัตั้งสํานกังานนิคมอุตสาหกรรมบางพลี ข้ึนในปี พ.ศ.2531 มีอุตสาหกรรม
หลายประเภท แบ่งเป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่  (การนิคมอุตสาหกรรมบางพลี ขอ้มูล
เดือน มกราคม 2552) 
 สรุปไดว้า่ นิคมอุตสาหกรรมบางพลีจดัตั้งข้ึน ดว้ยวตัถุประสงค ์5 ประการ คือ 1) เพื่อเป็นแหล่งงานของ
ชุมชน และความสะดวกในการเดินทางของพนกังาน 2) เพื่อช่วยเหลือผูป้ระกอบการในนิคมอุตสาหกรรมใหมี้
แหล่งทาํเลท่ีเหมาะสม สาํหรับตั้งโรงงานและมีสาธารณูปโภคต่างๆ บริการ ทาํใหป้ระหยดัค่าใชจ่้ายในการลงทุน 
3) แกไ้ขปัญหาท่ีดินราคาสูงและหายาก ลดภาวะการลงทุนของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม เป็นการเร่งรัดพฒันา
อุตสาหกรรมของประเทศในคราวเดียว 4) ขจดัปัญหาความแออดัของอุตสาหกรรมในเขตเมืองหลวง ซ่ึงเป็น
อุปสรรคในการปรับปรุงขยายกิจการ ปัญหาการจราจรติดขดั ปัญหาการขนส่ง 5) ป้องกนัปัญหามลพิษทางอากาศ 
นํ้า และเหตุเดือดร้อนรําคาญจากโรงงานอตุสาหกรรม โดยแบ่งพื้นท่ีห่างจากกนัอยา่งเป็นสดัส่วน 
 ผูว้ิจยัในฐานะท่ีเป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลตาํบลบางเสาธง อาํเภอบางเสาธง จงัหวดัสมุทรปราการ มี
หนา้ท่ีกาํกบัดูแลงานดา้นต่างๆ รวมทั้งงานดา้นสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงเป็นงานท่ีสาํคญัหน่ึงในหา้ดา้นท่ี
เทศบาลตําบลทุกแห่งต้องดูแลรับผิดชอบ รวมทั้ งพื้นท่ีของเทศบาลตําบลบางเสาธง ครอบคลุมเขตนิคม
อุตสาหกรรมบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ จึงไดท้ราบถึงปัญหาสภาพแวดลอ้มบริเวณใกลเ้คียงนิคมอุตสาหกรรม 
ท่ีนับวนัจะทวีความรุนแรงมากข้ึนตามลาํดับ ประกอบกบัพฤติกรรมของประชาชนท่ีอยู่บริเวณใกลเ้คียงและ
ผูป้ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรมบางคนยงัไม่ตระหนกั และใหค้วามสาํคญักบัการร่วมมือกนัป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาสภาพแวดลอ้มเท่าท่ีควร เช่นกรณี นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงั รวมทั้งผูว้ิจยั
ไดต้ระหนกัถึงผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้มท่ีจะตามมาและทาํใหเ้กิดมลภาวะทางส่ิงแวดลอ้มในดา้นต่างๆ อนัจะ
ส่งผลต่อการสูญเสียงบประมาณมหาศาลในการแกไ้ขมลภาวะรวมทั้งการป้องกนัและแกไ้ขเหตุการณ์ท่ีไม่พึง
ประสงค์ดังกล่าวในเขตพื้นท่ีความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลบางเสาธง ดังนั้ น  เพื่อเสริมสร้างสภาพ
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ส่ิงแวดลอ้มในเขตพ้ืนท่ีความรับผดิชอบใหดี้ยิ่งข้ึน ผูว้ิจยั จึงสนใจท่ีจะทาํการศึกษา เร่ือง “การมีส่วนร่วมป้องกนั
และแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มของผูป้ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางพลี” เพื่อนาํขอ้
คน้พบท่ีได ้มาเป็นแนวทางแสวงหาความร่วมมือจากผูป้ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆในการป้องกนั
และแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีประสบอยูใ่นปัจจุบนั และท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต  
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 1. เพือ่ศึกษาการมีส่วนร่วมป้องกนัและแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มของผูป้ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรม
ในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางพลี 
 2. เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาส่ิงแวดลอ้มของผูป้ระกอบการโรงงาน
อุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางพลี ตามตวัแปร เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ประสบการณ์ในการประกอบ
กิจการ ระยะเวลาในการประกอบกิจการ และ ขนาดของอุตสาหกรรมท่ีรับผิดชอบ 
 3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบั การมีส่วนร่วมป้องกนัและแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้ม
ของผูป้ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรม บางพลี 
 
สมมุติฐานของการวจิยั 
 ผูป้ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางพลี  ท่ีมี  เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ประสบการณ์ในการประกอบกิจการ ระยะเวลาในการประกอบกิจการ และ ขนาดของอุตสาหกรรมท่ีรับผิดชอบ
ต่างกนั มีส่วนร่วมป้องกนัและแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้ม แตกต่างกนั 
 
ขอบเขตของการวจิยั 
  1.  ประชากร  กลุ่มประชากรเป้าหมายในการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูป้ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในเขต
นิคมอุตสาหกรรมบางพลี จาํนวน 118 คน (จาก 118 โรงงาน) ซ่ึงเป็นเจา้ของโรงงาน หรือ ผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีมี
อาํนาจตดัสินใจในกิจการต่างๆของโรงงานอุตสาหกรรมทั้งขนาดใหญ่ กลาง และเลก็ 
 2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถาม (questionaire) ท่ีผูวิ้จัย
สร้างข้ึนเน้ือหาแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูป้ระกอบกิจการโรงงาน ประกอบดว้ย เพศ  อาย ุ 
ระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส  ระยะเวลาในการประกอบกิจการ และขนาดของอุตสาหกรรมท่ีรับผิดชอบ   
ผูว้ิจยัสร้างเป็นคาํถามแบบเลือกตอบ จาํนวน  6 ขอ้ 
 ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามวดัการมีส่วนร่วมในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มในเขตนิคม
อุตสาหกรรมบางพลี จาํนวน 40 ขอ้ ซ่ึงครอบคลุมบทบาทหนา้ท่ีของผูป้ระกอบกิจการ ดา้น การมีส่วนร่วมรับรู้
ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม การมีส่วนร่วมวางแผนป้องกนัและแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้ม การมีส่วนร่วมดาํเนินการป้องกนั
และแก้ไขปัญหาส่ิงแวดลอ้ม และการมีส่วนร่วมประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหา
ส่ิงแวดลอ้ม ตามลาํดบั โดยขอ้คาํถามในแต่ละดา้น มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 
ระดบัตามแบบของลิเคิร์ต (Likert’s scale) 
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 ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเพิ่มเติมเก่ียวกบัปัญหา และการมีส่วนร่วมป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาส่ิงแวดลอ้มของผูป้ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางพลี อาํเภอบางเสาธง ใน
จงัหวดัสมุทรปราการ โดยผูว้ิจยัสร้างข้ึนใหมี้ลกัษณะเป็นคาํถามปลายเปิด (open –ended form) จาํนวน 5 ขอ้ 
เพือ่ใหผู้ป้ระกอบกิจการโรงงาน เขียนแสดงความคิดเห็น ไดโ้ดยเสรี 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
 กระบวนการในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล มีดงัน้ี 
 1. ขอหนังสือรับรอง และแนะนําตัวผูว้ิจัย จากมหาวิทยาลัยราชภฎัธนบุรี ถึงผูอ้าํนวยการนิคม
อุตสาหกรรมบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม 
 2. ผูว้ิจยัไดติ้ดต่อขอความร่วมมือไปยงัผูป้ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรมบาง
พลี ทั้ง 118 แห่ง เพือ่ขอเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
 3. นาํแบบสอบถามไปเกบ็ขอ้มูลจากผูป้ระกอบโรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางพลี ทั้ง 118 แห่ง 
 
การวเิคราะห์ข้อมูลและสถติิทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ 
 ผูว้ิจยันําขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถาม มาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ แลว้นาํมาวิเคราะห์ โดยใช้
โปรแกรมสาํเร็จรูปในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ตามลาํดบั ดงัน้ี 
 1. แบบสอบถามตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูป้ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรม วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้
ค่าความถ่ี และ ค่าร้อยละ 
 2. แบบสอบถามตอนท่ี 2 การมีส่วนร่วมป้องกนัและแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มของผูป้ระกอบการโรงงาน
อุตสาหกรรมในเขตนิคมอตุสาหกรรมบางพลี วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช ้ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) และแปลความหมายออกมาเป็นระดบัการมีส่วนร่วม ตามเกณฑส์ัมบูรณ์ (Absolute Criteria) 
(วราภรณ์ เฉลิมจกัร์, 2552, หนา้ 58) 
 3. การเปรียบเทียบความแตกต่างของการมีส่วนร่วมท่ีไดรั้บตามตวัแปรตน้ทั้ง  6 ตวั ในกรณีท่ีตวัแปรท่ี
ตอ้งการศึกษาจาํแนก ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ เพศ วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค่้าที (t-test) สาํหรับตวัแปร จาํแนกออกเป็น 
3 กลุ่มข้ึนไป ซ่ึงไดแ้ก่ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส ระยะเวลาในการประกอบกิจการ และขนาดของ
อุตสาหกรรมท่ีรับผิดชอบ วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค่้า เอฟ (F-test) และในกรณีท่ีพบความแตกต่างของการมีส่วน
ร่วม ภายหลงัการทดสอบความแปรปรวน (ANOVA) แลว้ ไดท้าํการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู ่
โดยใชว้ิธีการของ LSD  (Fisher’s Least Significant Difference) 
 4. แบบสอบถามตอนท่ี 3 ความคิดเห็นเพิ่มเติม เก่ียวกบัปัญหาและการมีส่วนร่วมในการป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ผูว้ิจยัวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการวิเคราะห์ เน้ือหา (content analysis) ของคาํตอบท่ีไดจ้ากผู ้
ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม ในเขตนิคมอุตสาหกรรม บางพลี จากนั้นจึงจดัหมวดหมู่ของคาํตอบตาม
ประเด็นสําคัญ เพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัย แล้วแจงนับความถ่ี  และนําเสนอ แบบพรรณาความ 
(description) ตามลาํดบั จากความถ่ีมากไปหานอ้ย 
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สรุปผลการวจิยั 
 ตอนท่ี 1 การมีส่วนร่วมป้องกนัและแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มของผูป้ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรมใน
เขตนิคมอุตสาหกรรมบางพลี สรุปไดด้งัน้ี 
  1. การมีส่วนร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาส่ิงแวดลอ้มของผูป้ระกอบการโรงงานในเขตนิคม
อุตสาหกรรมบางพลี  ใน 4  ดา้น พบว่า ในภาพรวม ผูป้ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรม
บางพลี  มีส่วนร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมในระดับมา  เ ม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า  
ผูป้ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรม มีส่วนร่วมในระดบัมาก 3 ใน 4 ดา้น โดยดา้นการร่วมดาํเนินการป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้ม มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงไปคือ ดา้นการร่วมติดตามประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้ม และดา้นการร่วมวางแผนป้องกนัและแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้ม มีเพียงดา้น
เดียวเท่านั้นท่ีมีส่วนร่วมอยูใ่นระดบัปานกลาง ซ่ึงไดแ้ก่ ดา้นการร่วมรับรู้ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 
  2. การมีส่วนร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาส่ิงแวดลอ้มของผูป้ระกอบการโรงงานในเขตนิคม
อุตสาหกรรมบางพลี ในแต่ละดา้น ไดข้อ้สรุปดงัน้ี 
   2.1 ดา้นการร่วมรับรู้ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม พบวา่ ในภาพรวม ผูป้ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรมใน
เขตนิคมอุตสาหกรรมบางพลี มีส่วนร่วมรับรู้ปัญหาส่ิงแวดลอ้มในระดบัปานกลางเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ กพ็บว่า 
ผูป้ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรม มีส่วนร่วมรับรู้ปัญหาส่ิงแวดลอ้มทุกขอ้อยูใ่นระดบัปานกลาง เช่นกนั 
   2.2 ดา้นการร่วมวางแผนป้องกนัและแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้ม พบว่า ในภาพรวม ผูป้ระกอบการ
โรงงานอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางพลี มีส่วนร่วมวางแผนป้องกนัและแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มใน
ระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูป้ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรม มีส่วนร่วมวางแผนป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มในระดบัมาก 8 ใน 10 ขอ้ 
   2.3 ดา้นการร่วมดาํเนินการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้ม พบว่า ในภาพรวมผูป้ระกอบการ
โรงงานอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางพลี มีส่วนร่วมดาํเนินการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้ม
ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ผูป้ระกอบการโรงงาน มีส่วนร่วมดาํเนินการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
ส่ิงแวดลอ้มทุกๆขอ้ อยูใ่นระดบัมาก 
   2.4 ดา้นการร่วมติดตามประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมป้องกนัและแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 
พบว่า ในภาพรวม  ผูป้ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางพลี มีส่วนร่วมร่วมติดตาม
ประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมป้องกนัและแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้ม อยู่ในระดบัมาก แต่เม่ือพิจารณาเป็นราย
ขอ้ พบว่า ผูป้ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรม มีส่วนร่วมติดตามประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มทุกๆขอ้ อยูใ่นระดบัมาก เช่นเดียวกนั 
 ตอนท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผูป้ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในการป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ของผูป้ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมี เพศ ต่างกนั ซ่ึงทดสอบความแตกต่างโดยใช้
ค่า ที (t-test) ผูป้ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีเพศต่างกัน มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ส่ิงแวดลอ้ม ทั้งในภาพรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 
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  1. ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผูป้ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในการป้องกันและ
แกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ตามตวัแปรกลุ่ม อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส ระยะในการประกอบกิจการ และ
ขนาดของอตุสาหกรรมท่ีรับผดิชอบ ซ่ึงทดสอบความแตกต่างโดยใชค่้า เอฟ (F-test) ปรากฏผลวิเคราะห์ดงัน้ี 
   1.1 กลุ่มอาย ุพบว่า ผูป้ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรม ท่ีมีอายตุ่างกนั มีส่วนร่วมในการป้องกนั
และแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ทั้งในภาพรวม และรายดา้นไม่แตกต่างกนั 
   1.2 กลุ่มระดบัการศึกษา พบว่า  โดยภาพรวม ผูป้ระกอบการโรงงานท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มี
ส่วนร่วมป้องกนัและแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มในเขตนิคมอุตสาหกรรม แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01  และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ผูป้ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรม มีส่วนร่วมในดา้นการร่วม
รับรู้ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั.05  ส่วนดา้นการร่วมวางแผนป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้ม และดา้นการร่วมดาํเนินการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้ม มีส่วนร่วมแตกต่างกนั
อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั.01 สําหรับดา้นการร่วมติดตามประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้ม  พบวา่ การมีส่วนร่วมแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 
   1.3 สถานภาพการสมรส พบว่า ผูป้ระกอบการท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกนั มีส่วนร่วมป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มโดยภาพรวม และรายดา้นไม่แตกต่างกนั 
   1.4 ระยะเวลาในการประกอบกิจการ  พบว่า ผูป้ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีระยะเวลาใน
การประกอบกิจการต่างกนั การมีส่วนร่วมป้องกนัและแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางพลี 
ในภาพรวม ไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ผูป้ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรม มีส่วนร่วมดา้น
การร่วมรับรู้ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ส่วนดา้นการร่วมวางแผน
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้ม และดา้นการร่วมดาํเนินการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้ม พบว่า มี
ส่วนร่วมแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 สําหรับดา้นการร่วมติดตามประเมินผลโครงการหรือ
กิจกรรมป้องกนัและแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้ม พบความแตกต่างอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 
   1.5 ขนาดของอุตสาหกรรมท่ีรับผิดชอบ พบว่า ผูป้ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในเขตนิคม
อุตสาหกรรมบางพลี ท่ีมีขนาดของอุตสาหกรรมท่ีรับผิดชอบต่างกันมีส่วนร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหา
ส่ิงแวดล้อมในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ผูป้ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรม มีส่วนร่วมรับรู้ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05  สาํหรับดา้นการร่วมวางแผนป้องกนัและแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ดา้นการร่วมดาํเนินการป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้ม และดา้นการร่วมติดตามประเมินผลโครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้ม มีส่วน
ร่วมแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
  2. สรุปความคิดเห็นเพิ่มเติมและขอ้เสนอแนะ ทั้ง 5 ดา้น พบว่า ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะท่ีมี
ความถ่ีมากท่ีสุดในแต่ละดา้น มีดงัต่อไปน้ี 
   2.1 ดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาขยะมูลฝอย ขอ้ท่ี 1 ควรจดัตั้งถงัขยะเพิ่มตามป้ายรถเมลใ์น
เขตนิคมอุตสาหกรรม และตั้งถงัขยะตามจุดใหเ้ห็นชดัเจน ทุกๆ 100 เมตร ควรคดัแยกประเภทขยะก่อนท้ิง และ
คดัแยกขยะก่อนขนยา้ย (n = 12 ราย) 
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   2.2 ดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาอากาศเป็นพิษ ขอ้ท่ี 1 ควรสวมใส่หนา้กากป้องกนัขณะ
ปฏิบติังาน (n = 8 ราย) 
   2.3 ดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาเสียงดงัเกินกฎหมายกาํหนด ขอ้ท่ี 1 ควรอบรมใหค้วามรู้
เก่ียวกบัมลพษิทางเสียงแก่พนกังาน และกาํหนดใหใ้ส่ท่ีปิดหูทุกคร้ังท่ีเขา้ทาํงานท่ีมีเสียงดงั (n = 12 ราย) 
   2.4 ดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหานํ้ าเสีย ขอ้ท่ี 1 ทุกโรงงานตอ้งมีบ่อดกัไขมนั ควบคุมนํ้ าท่ี
ปล่อยจากโรงงาน และทาํการบาํบดันํ้าเสียก่อนปล่อยลงสู่ท่อระบายนํ้า (n = 12 ราย) 
   2.5 ดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาทศันะวิสัย ความไม่น่าดู ความไม่เป็น ระเบียบเรียบร้อย ขอ้ท่ี 
1 ควรจดัระเบียบในโรงงาน สร้างสวนสาธารณะ มีเจา้หน้าท่ีรับผิดชอบและดูแลรักษาความสะอาดอยู่เสมอ  
(n = 12 ราย) 
 
อภปิรายผลการวจิยั 
 1. การมีส่วนร่วมป้องกนัและแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ของผูป้ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในเขต
นิคมอุตสาหกรรมบางพลี ทั้งในภาพรวมและรายดา้น อยู่ในระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ประภาพร  
ศรีสถิตยธ์รรม (อา้งถึงใน ศิรวุฒิ เนียมวฒันะ,2547, หน้า 32 )ท่ีศึกษา เร่ือง “การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
ชุมชนในการจดัการส่ิงแวดลอ้ม พบว่า ระดบัการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชน ในการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
อยูใ่นระดบัสูง และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของราม ทิพยร์ส (2547 ,บทคดัยอ่) ท่ีทาํการศึกษา เร่ือง การมีส่วนร่วม
ของพนกังานบริษทั เอ็นอีซี โทคิน อิเลกทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จาํกดั ในการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ผลการศึกษา 
พบว่า พนกังาน บริษทั เอน็อีซี โทคิน อิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จาํกดั มีส่วนร่วมในการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
อยู่ในระดับมาก ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะ ผูป้ระกอบการ โรงงานอุตสาหกรรม คณะกรรมการชุมชน หรือ
พนกังานบริษทั ต่างมองเห็นความสาํคญัและผลกระทบของปัญหาส่ิงแวดลอ้ม และตอ้งการท่ีจะมีส่วนร่วมในการ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มให้ดีข้ึน เพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนของตนเอง คนในโรงงานอุตสาหกรรม ใน
บริษทั หรือในชุมชน 
  2. การร่วมรับรู้ปัญหาของผูป้ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางพลี ในการ
วิจัยเร่ืองน้ี พบว่า มีร่วมรับรู้ปัญหาด้านส่ิงแวดล้อม อยู่ในระดับปานกลางเท่านั้ น ซ่ึงเป็นค่าเฉล่ียตํ่าสุด ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จีระชยั ไกรกงัวาร (2544, หนา้ 77) ศึกษาเร่ือง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
กาํจดัขยะมูลฝอย จงัหวดัอุบลราชธานี ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลเมืองวารินชาํราบ มี
ส่วนร่วมในการกาํจดัขยะมูลฝอยในระดบัปานกลาง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกาํจดัขยะ
มูลฝอย คือ ระดบัการศึกษา การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม และปัจจยัดา้นสังคมและจิตวิทยา ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นการ
ไดรั้บทราบขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัเร่ืองขยะมูลฝอยและการรักษาความสะอาด และปัจจยัดา้นความรู้ความเขา้ใจใน
เร่ืองขยะมูลฝอย ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ จะร่วมรับรู้ปัญหาส่ิงแวดลอ้มและให้
ความสําคัญในเฉพาะอาณาบริเวณท่ีเป็นเขตโรงงานของตนเองเท่านั้ น ดังนั้ นในการท่ีจะร่วมรับรู้ปัญหา
ส่ิงแวดลอ้มท่ีอยูเ่กินขอบเขตความรับผดิชอบ เป็นส่ิงท่ีอาจไม่อยูใ่นความสนใจมากนกัและอาจจะเป็นการกา้วก่าย
กบัความรับผดิชอบของผูอ่ื้นได ้
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 3. การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผูป้ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในการป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ตามตวัแปร เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส ระยะเวลาในการประกอบกิจการ และ
ขนาดของอตุสาหกรรมท่ีรับผดิชอบ สามารถนาํผลการวิจยัมาอภิปรายได ้ดงัน้ี 
 3.1 เพศ  พบว่า ผูป้ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรม บางพลี ท่ีมีเพศ ต่างกนั 
มีส่วนร่วมป้องกนัและแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ในภาพรวมและรายดา้น   ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ วิโรจน์ ตนัติธรรม (2542, หนา้ 276) ท่ีศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนตาํบลเสม็ด อาํเภอเมือง จงัหวดั
ชลบุรี ในการกาํจดัขยะ  ผลการศึกษาพบว่า เพศ  เป็นปัจจยัดา้นบุคคลของประชาชนท่ีไม่ทาํใหร้ะดบัการมีส่วน
ร่วมของประชาชนแตกต่างกนั รวมทั้งงานวิจยัของ บุญเชิด หนูอ่ิม (2542, หนา้ 6) ท่ีศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มของปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลในพ้ืนท่ีพฒันา
ชายฝ่ังทะเลภาคตะวนัออก ผลการศึกษา พบว่า เพศ เป็นปัจจยัส่วนบุคคลท่ีไม่ทาํใหเ้กิดแตกต่างในการมีส่วนร่วม
ในการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะ ทั้งผูป้ระกอบการ ประชาชน หรือปลดัองคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบล  แมจ้ะมีเพศต่างกนั กส็ามารถท่ีจะมีส่วนร่วมป้องกนัและแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มไดเ้ช่นเดียวกนั 
 3.2 อาย ุพบวา่ ผูป้ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางพลี ท่ีมีอาย ุต่างกนั มี
ส่วนร่วมป้องกนัและแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มทั้งในภาพรวม และรายดา้น ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงจะสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ วิไลวรรณ ตน้ตระกูลไชย  (2545, บทคดัยอ่) ท่ีศึกษา การมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตตาํบลบาง
ตาเถร อาํเภอสองพี่นอ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี ต่อการกาํจดัขยะมูลฝอย ซ่ึงพบว่า อาย ุเป็นปัจจยัท่ีไม่มีผลต่อการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการขยะมูลฝอย ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะผูป้ระกอบการ หรือประชาชนกลุ่มอายตุ่างๆ 
ยอ่มมีส่วนร่วมป้องกนัและแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มไดเ้ช่นเดียวกนั 
 3.3 ระดบัการศึกษา พบว่า ในภาพรวม ผูป้ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรม
บางพลี ท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีส่วนร่วมป้องกนัและแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .01 สาํหรับรายดา้น ผูป้ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางพลี ท่ีมีระดบั
การศึกษาต่างกนั มีส่วนร่วมป้องกนัและแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ดา้นการร่วมรับรู้ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 ดา้นการร่วมวางแผนป้องกนัและแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้ม และดา้นการร่วม
ดาํเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาส่ิงแวดลอ้ม มีส่วนร่วมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ.01 
สาํหรับดา้นการร่วมติดตามประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมป้องกนัและแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้ม พบว่า การมี
ส่วนร่วมไม่แตกต่างกนั ผลการวิจยัดงักล่าวสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศิรวุฒิ  เนียมวฒันะ (2547, หนา้ 37) ท่ี
ศึกษา การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชนในการอนุรักษแ์ม่นํ้ าเจา้พระยา ในเขตเทศบาลนครนนทบุรี ผล
การศึกษาพบว่า ระดบัการศึกษาท่ีดี เป็นคุณสมบัติส่วนตวัท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชน 
นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งงานวิจยัของ ราม ทิพยร์ส (2547, บทคดัยอ่) ซ่ึงศึกษาเร่ือง การมีส่วนร่วมของพนกังาน
บริษทั เอ็นอีซี โทคิน อิเลกทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จาํกดัในการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ผลการศึกษา พบว่า ปัจจยั
ด้านการศึกษา มีผลต่อระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการส่ิงแวดล้อมของพนักงาน  ท่ี เป็นเช่นน้ีเพราะ 
ผูป้ระกอบการ คณะกรรมการชุมชน หรือพนักงานบริษทั ท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกัน อาจมีความคิดเห็นหรือ
จิตสาํนึกในการรับรู้ปัญหาส่ิงแวดลอ้มต่างกนั จึงทาํใหก้ารมีส่วนร่วมป้องกนัและแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มในแต่
ละดา้นแตกต่างกนั 
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 3.4 สถานภาพสมรส พบว่า ผูป้ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางพลี ท่ีมี
สถานภาพการสมรส ต่างกนั มีส่วนร่วมป้องกนัและแกไ้ขปัญหา ส่ิงแวดลอ้มในภาพรวม และรายดา้น ไม่แตกต่าง
กนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ บุญเชิด หนูอ่ิม (2542,หนา้ 6) ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการมี
ส่วนร่วมในการดูแลรักษา ส่ิงแวดล้อมของปลัดองค์การบริหารส่วนตาํบลในพ้ืนท่ีพฒันาชายฝ่ังทะเลภาค
ตะวนัออก  ผลการศึกษา พบว่า สถานภาพสมรส เป็นปัจจยัท่ีไม่ทาํให้เกิดความแตกต่างในการมีส่วนร่วมดูแล
รักษาส่ิงแวดลอ้ม ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะ ผูป้ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรม หรือปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล เป็น
นักบริหารและเป็นผูท่ี้มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับปัญหาของส่ิงแวดล้อมต่างๆ เป็นอย่างดี ดังนั้นแม้จะมี
สถานภาพสมรสต่างกนั แต่การมีส่วนร่วมป้องกนัและแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มกไ็ม่แตกต่างกนั 
 3.5 ระยะเวลาในการประกอบกิจการ พบว่า ผูป้ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในเขตนิคม
อุตสาหกรรมบางพลี ท่ีมีระยะเวลาในการประกอบกิจการ มีส่วนร่วมป้องกนัและแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มใน
ภาพรวม ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ บุพชาติ เติมทานาม (2546, บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาเร่ือง ความ
คิดเห็นของผูป้ระกอบการในนิคมอุตสาหกรรมบางปู ท่ีมีต่อการจดัการระบบสาธารณูปโภคของบริษทั โกลบอล
ยูทิลิต้ี เซอร์วิส จํากัด  ซ่ึงพบว่า ระยะเวลาในการประกอบกิจการ  และระยะเวลาในการทํางานในนิคม
อุตสาหกรรมบางปู ไม่ใช่ปัจจยัท่ีมีผลต่อความคิดเห็นของผูป้ระกอบการท่ีระดบันัยสําคญั .05 แต่ผลงานวิจยั
ดงักล่าวไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุธน คงสวสัด์ิ (อา้งถึงใน ราม ทิพยร์ส, 2547, หนา้ 15) ท่ีศึกษาการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการจดัการปัญหาส่ิงแวดลอ้ม บริเวณนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และพบว่า ระยะเวลาท่ีอยู่
อาศยั มีผลใหร้ะดบัการมีส่วนร่วมในการจดัการปัญหาส่ิงแวดลอ้ม บริเวณนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดแตกต่าง
กัน  กล่าวคือ ระดับการมีส่วนร่วมจะผันแปรตามระยะเวลาท่ีอยู่อาศัย  ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะ กลุ่ม
ผูป้ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรมมีสถานะทางสังคมท่ีสูง แมจ้ะมีระยะเวลาในการประกอบการต่างกนั ก็ตอ้ง
ปฏิบติัอยูภ่ายใตก้ฎระเบียบ และสภาพแวดลอ้มเดียวกนั ในการดาํเนินกิจการในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางพลี  จึง
มีส่วนร่วมไม่แตกต่างกนั ส่วนประชาชนท่ีอยูอ่าศยัในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพดุ มีความเป็นอิสระมากกว่า 
แต่ก็มีบทบาทและความรับผิดชอบน้อยกว่าผูป้ระกอบการ เน่ืองจากการอยู่อาศัยเป็นเวลานาน อาจได้รับ
ผลกระทบมากกว่า ผูท่ี้อยู่อาศยัภายในระยะเวลาสั้นๆ จึงทาํให้การมีส่วนร่วมในการจดัการปัญหาส่ิงแวดลอ้ม
แตกต่างกนั 
 3.6  ขนาดของอุตสาหกรรมท่ีรับผิดชอบ พบว่าโดยภาพรวม ผูป้ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรม ใน
เขตนิคมอุตสาหกรรมบางพลี ท่ีมีขนาดของอุตสาหกรรมท่ีรับผิดชอบต่างกนั มีส่วนร่วมป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
ส่ิงแวดลอ้ม แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ผูป้ระกอบการ
โรงงานอุตสาหกรรม มีส่วนร่วมรับรู้ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ดา้นการ
ร่วมวางแผนป้องกนัและแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ดา้นการร่วมดาํเนินการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 
และดา้นการร่วมติดตามประเมินผลโครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้ม มีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .01 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ บุพชาติ เติมทานาม (2546, บทคดัยอ่) ท่ีไดศึ้กษาความคิดเห็น
ของผูป้ระกอบการในนิคมอุตสาหกรรมบางปู ท่ีมีต่อการจดัการระบบสาธารณูปโภคของบริษทั โกลบอลยูทิลิต้ี 
เซอร์วิส จาํกดั ซ่ึงพบว่า ปัจจยัในดา้นประเภทของกิจการ ไม่ใช่ปัจจยัท่ีมีผลต่อความคิดเห็นของผูป้ระกอบการท่ี
ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะ ผูป้ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรม ท่ีมีขนาดของ
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อุตสาหกรรมท่ีรับผดิชอบ หรือประเภทของกิจการต่างกนั มีความรับผดิชอบหรือภาระงานในลกัษณะเดียวกนั จึง
ทาํใหก้ารมีส่วนร่วมป้องกนัและแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มไม่แตกต่างกนั   
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะสําหรับนิคมอุตสาหกรรมบางพลีหรือหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องกับโรงงานอุตสาหกรรม 
 1.1 การนิคมอุตสาหกรรมบางพลี ควรมีมาตรการส่งเสริมการร่วมรับรู้ปัญหา ส่ิงแวดลอ้มของ
ผูป้ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางพลีใหสู้งข้ึน ทั้งน้ีเน่ืองจากผลจากการวิจยัพบว่า 
การร่วมรับรู้ปัญหาส่ิงแวดลอ้มของผูป้ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางพลี มีค่าเฉล่ีย
ตํ่าสุด คือ อยูใ่นระดบัปานกลางเท่านั้น 
 1.2 ควรมีหน่วยงานหรือบุคลากรเฉพาะท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ของการนิคม
อุตสาหกรรมบางพลี เพ่ือติดตามตรวจสอบการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มของโรงงานอุตสาหกรรม
ต่างๆ 
 1.3 การนิคมอุตสาหกรรมบางพลี ควรทาํขอ้ตกลงหรือความร่วมมือกบัหน่วยงานราชการท่ีอยู่ใน
ท้องถ่ินนั้ นๆ เพื่อร่วมมือกันจัดทาํโครงการสร้างจิตสํานึกด้านส่ิงแวดล้อม  ให้กับพนักงานของโรงงาน
อุตสาหกรรมและประชาชนท่ีอยู่โดยรอบ หรือถา้มีอยู่แล้วก็ควรยึดถือว่าโครงการด้านน้ีเป็นภารกิจท่ีสําคญั 
เน่ืองจากพนกังานส่วนใหญ่ของโรงงานอุตสากรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางพลี มีท่ีอยูอ่าศยัในอาณาบริเวณ
ของการเคหะแห่งชาติบางพลี ซ่ึงสร้างเป็นแฟลตโครงการบา้นเอ้ืออาทร 1-4 จึงสามารถเขา้ร่วมโครงการไดอ้ยา่ง
สะดวก 
 2. ข้อเสนอแนะสําหรับการวจิยัคร้ังต่อไป 
 2.1 ควรทาํการศึกษาเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมป้องกนัและแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มของผูป้ระกอบการ
โรงงานอตุสาหกรรมทุกเขตนิคมอุตสาหกรรมในจงัหวดัสมุทรปราการ 
 2.2 ควรศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มระหว่างเขตนิคม
อุตสาหกรรมต่างๆ 
 2.3 ควรศึกษาเปรียบเทียบปัญหาและอุปสรรคในการมีส่วนร่วมป้องกนัและแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้ม
ของผูป้ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในเขตนิคมอตุสาหกรรม ในจงัหวดัสมุทรปราการ กบัจงัหวดัอ่ืนๆ 
 2.4 ควรศึกษาโดยใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีลึกซ้ึงยิง่ข้ึน 
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วฒันธรรมองค์กรของโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพืน้ท่ีการศึกษา 
สมุทรปราการ เขต 1* 

Organizational Culture in Pr imary Schools in Samutprakarn Education 
Service Area 1 

 
                    นางสาวพีรยา   ภู่ศรี * *

                                      Miss Peeraya  Pusri 
 
บทคดัย่อ 

 การวิจยัน้ี  มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระดบัวฒันธรรมองค์กรของโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นท่ี
การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ในภาพรวม เพื่อเปรียบเทียบระดบัวฒันธรรมองคก์รของโรงเรียนประถมศึกษาใน
เขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ตามสถานภาพของบุคลากร ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารโรงเรียน จาํแนกตามระดบั
การศึกษา และประสบการณ์การทาํงาน ส่วนครูผูส้อน จาํแนกตามเพศ และอายุ การวิจยัคร้ังน้ีใช้การวิจยัเชิง
สํารวจ กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั เป็นผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อนของโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นท่ี
การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 จาํนวน 336 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบถาม แบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดบั มีค่าความเช่ือมัน่ 0.94 วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค่้าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
และทดสอบค่าที 

 ผลการวิจัยพบว่า ระดับวัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1 ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงลาํดบัของวฒันธรรมองคก์รท่ีมีค่าเฉล่ียจากมากไปหา
นอ้ย ไดด้งัน้ี ดา้นลกัษณะสร้างสรรค ์ดา้นลกัษณะเฉ่ือยชา และดา้นลกัษณะเชิงรุก เม่ือพิจารณารายละเอียดในแต่
ละมิติ โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย ไดด้งัน้ี ดา้นลกัษณะสร้างสรรค ์ปรากฏผลคือ มิติเนน้ความสําเร็จ 
มิติเน้นความสัจการแห่งตน มิติเน้นไมตรีสัมพนัธ์ และมิติเน้นบุคคลและการกระตุ้น ด้านลักษณะเฉ่ือยชา 
ปรากฏผลคือ มิติเนน้กฎระเบียบ มิติเนน้การพึ่งพา มิติเนน้เห็นพอ้งดว้ย และมิติเนน้การหลีกเล่ียง ดา้นลกัษณะเชิง
รุกปรากฏผลคือ มิติเน้นความสมบูรณ์แบบ มิติเน้นการแข่งขนั มิติเน้นอาํนาจ และมิติเน้นการเห็นตรงขา้ม 
ผูบ้ริหารโรงเรียนมีความคิดเห็นต่อระดบัวฒันธรรมองคก์รสูงกว่าครูผูส้อน และแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.001 ผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีจบการศึกษาระดบัปริญญาตรีมีความคิดเห็นต่อระดบัวฒันธรรมองคก์รสูง
กว่าผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีจบการศึกษาระดบัสูงกว่าปริญญาตรี และแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 ผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีมีประสบการณ์นอ้ย มีความคิดเห็นต่อระดบัวฒันธรรมองคก์รสูงกว่าผูบ้ริหารโรงเรียนท่ี
มีประสบการณ์มาก และแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคญัทางสถิติ ครูผูส้อนเพศชายมีความคิดเห็นต่อระดับ

                                                 
 * บทความวิทยานิพนธ์ 
** ครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
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วฒันธรรมองคก์รสูงกวา่ครูผูส้อนเพศหญิง และแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ และครูผูส้อนท่ีมีอายุนอ้ย 
มีความคิดเห็นต่อระดบัวฒันธรรมองคก์รสูงกวา่ครูผูส้อนท่ีมีอายมุาก และแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 
 
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 
  การจดัการศึกษาตามแนวของกระทรวงศึกษาธิการคือ การเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษาโดยยึดคุณธรรม 
นาํความรู้ มุ่งมัน่ท่ีจะขยายโอกาสทางการศึกษาของประชาชนให้กวา้งขวางและทัว่ถึง โดยคาํนึงถึงการพฒันา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดบั เสริมสร้างความตระหนกัในคุณค่าของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ความสมานฉันท ์สันติวิธี วิถีชีวิตประชาธิปไตย พฒันาคนโดยใชคุ้ณธรรมเป็นพื้นฐานของกระบวนการเรียนรู้ท่ี
เช่ือมโยงความร่วมมือของสถาบนัครอบครัว ชุมชน สถาบนัทางศาสนาและสถาบนัการศึกษา เน้นการกระจาย
อาํนาจไปสู่เขตพ้ืนท่ีสถานศึกษา และทอ้งถ่ิน รวมทั้งการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคเอกชน   
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การดาํเนินการบริหารจดัการการศึกษาของสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 จึงมีหนา้ท่ี
ดาํเนินการให้เป็นไปตามอาํนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษาตามมาตรา 36 แห่งราชบัญญติั
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ .ศ .  2546 และมุ่งดํา เ นินงานตามแนวนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ และสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาํหนด ซ่ึงสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1 จึงเป็นองคก์รนาํในการบริหารจดัการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ขั้น
พื้นฐานทั้งดา้นปริมาณ คุณภาพและพฒันาสู่มาตรฐานสากล 

โรงเรียนประถมศึกษา จึงเป็นสถาบนัท่ีมีความสําคญัต่อการพฒันาระบบการศึกษาของชาติ  แต่ด้วย
โรงเรียนประถมศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 มีจาํนวนมาก จึงมีสภาพท่ีแตกต่างกนัทั้งในดา้น
ปัจจยัพื้นฐานของโรงเรียน  สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจและสังคม ทาํใหก้ารจดัการศึกษาของโรงเรียนมีลกัษณะ
หลากหลายและแตกต่างกนั ซ่ึงส่งผลถึงคุณภาพของการศึกษา การท่ีโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา
สมุทรปราการ  เขต 1  จะประสบความสําเร็จในการบริหารนั้ นย่อมต้องอาศัยปัจจัยหลายด้านสนับสนุน 
วฒันธรรมองคก์รจึงเป็นปัจจยัท่ีสาํคญัอีกประการหน่ึงท่ีผูบ้ริหารควรคาํนึงถึง  เพราะเป็นเร่ืองเก่ียวขอ้งกบัความ
เช่ือ พฤติกรรมปกติของบุคคล บรรทดัฐาน  ค่านิยม  ปรัชญา กฎเกณฑ์ต่างๆ  ความรู้สึกหรือบรรยากาศ  เทคโนโลย ี 
ของบุคคลในสังคม ซ่ึงวฒันธรรมเหล่าน้ีถูกกาํหนดจากพื้นฐานความเช่ือภายในองค์กร  และมีผลกระทบต่อ
พฤติกรรมของบุคคลในองคก์รนั้น ๆ  วฒันธรรมองคก์รมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคล  และช่วยใหบุ้คลากร
ในองคก์รเขา้ใจว่าการปฏิบติัใดท่ีไดรั้บการพิจารณาว่ายอมรับไดส่้งผลให้เกิดแนวการปฏิบติัท่ีสืบต่อกนัไปใน
อนาคต   

บุคลากรในโรงเรียนเป็นองคป์ระกอบท่ีสาํคญัในการจดัการศึกษาใหมี้คุณภาพ โดยสภาพปัญหาเก่ียวกบั
การบริหารทรัพยากรบุคลากรของโรงเรียนเป็นส่ิงท่ีก่อใหเ้กิดอุปสรรคในการปฏิบติังาน ทั้งในเร่ืองความขดัแยง้ 
การปรับตวัเขา้กบัสังคม การพึ่งพาซ่ึงกนัและกนัของบุคลากร โดยองคป์ระกอบเหล่าน้ีลว้นเป็นส่ิงท่ีมีผลต่อการ
พฒันาประสิทธิภาพการทาํงาน ดงันั้น การไดรั้บทราบถึงระดบัวฒันธรรมองคก์รของโรงเรียนประถมศึกษาใน
เขตพื้นท่ีการศึกษา สมุทรปราการ เขต 1 ของบุคลากรต่อระดบัวฒันธรรมองคก์รในภาพรวม และการเปรียบเทียบ
ระดบัวฒันธรรมองคก์รของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน ปัจจยัดา้นเพศ  อายขุองครูผูส้อน ระดบัการศึกษาและ
ประสบการณ์การทาํงานของผูบ้ริหารโรงเรียน ต่อการปฏิบติังานวฒันธรรมองคก์ร ซ่ึงผลของการวิจยัน้ีสามารถ
นาํไปพิจารณาวางแผนกาํหนดนโยบายเพ่ือปรับปรุงแกไ้ขวิธีการปฏิบติังานของบุคลากรท่ีเก่ียวกบัวฒันธรรม
องคก์รของโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพ้ืนท่ีสมุทรปราการ เขต 1 ใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน และเป็นแนวทางใน
การวางแผนการพฒันางานในโรงเรียนใหมี้คุณภาพเทียบเท่ากบัหน่วยงานและองคก์รอ่ืนๆ  เพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการปฏิบติังานโดยบุคลากรในองคก์รมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
  1.  เพื่อศึกษาระดบัวฒันธรรมองคก์รของโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรปราการ 
เขต 1 ในภาพรวม 
กกกกกกกก2.  เพื่อเปรียบเทียบระดบัวฒันธรรมองคก์รของโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1 ตามสถานภาพของบุคลากร ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน กกกกกกกก    



วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปีท่ี 10 ฉบบัท่ี 2 
โครงการบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 

 

 35

3.  เพื่อเปรียบเทียบระดับวฒันธรรมองค์กรของโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา
สมุทรปราการ  เขต 1 ตามสถานภาพของผูบ้ริหารโรงเรียน จาํแนกตามระดบัการศึกษา ไดแ้ก่ ระดบัปริญญาตรี 
และระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี  

4.  เพื่อเปรียบเทียบระดับวฒันธรรมองค์กรของโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา
สมุทรปราการ  เขต 1 ตามสถานภาพของผูบ้ริหารโรงเรียน จาํแนกตามประสบการณ์การทาํงาน ได้แก่ 
ประสบการณ์นอ้ย และประสบการณ์มาก  

5.  เพื่อเปรียบเทียบระดับวฒันธรรมองค์กรของโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา
สมุทรปราการ  เขต 1 ตามสถานภาพของครูผูส้อน จาํแนกตามเพศ ไดแ้ก่ เพศชาย และเพศหญิง 

6.  เพื่อเปรียบเทียบระดับวัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา
สมุทรปราการ  เขต 1 ตามสถานภาพของครูผูส้อน จาํแนกตามอาย ุไดแ้ก่ อายนุอ้ย และอายมุาก 

 
สมมุติฐานการวจิยั 
 1.  ระดบัวฒันธรรมองคก์รของโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษาในเขตพื้นท่ีสมุทรปราการ 
เขต 1 ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
 2.  ระดบัวฒันธรรมองคก์รของโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ตาม
สถานภาพของบุคลากร ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
 3.  ระดบัวฒันธรรมองคก์รของโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรปราการ  เขต 1 ตาม
สถานภาพของผูบ้ริหารโรงเรียน จาํแนกตามระดบัการศึกษา ไดแ้ก่ ระดบัปริญญาตรี และระดบัสูงกว่าปริญญาตรี 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
 4.  ระดบัวฒันธรรมองคก์รของโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ตาม
สถานภาพของผูบ้ริหารโรงเรียน จาํแนกตามประสบการณ์การทาํงาน ไดแ้ก่ ประสบการณ์นอ้ย และประสบการณ์
มาก แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
 5.  ระดับการปฏิบัติงานวฒันธรรมองค์กรของโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1 ตามสถานภาพของครูผูส้อน จาํแนกตามเพศ ไดแ้ก่ เพศชาย และเพศหญิง แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติ 
 6.  ระดบัวฒันธรรมองคก์รของโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ตาม
สถานภาพของครูผูส้อน จาํแนกตามอาย ุไดแ้ก่ อายนุอ้ย และอายมุาก แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
 
ประชากร 
           ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อนโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นท่ี
การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ปีการศึกษา 2553 จาํนวน 1,020 คน  
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กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตวัอย่าง ผูว้ิจยัดาํเนินการสุ่มตวัอย่าง ดว้ยวิธีการสุ่ม 2 ชั้น โดยสุ่มโรงเรียน 20% จากโรงเรียน

ทั้งหมด 116 โรงเรียน ได ้24 โรงเรียน และสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) จากจาํนวนประชากรทั้งหมด 
1,020 คน ไดก้ลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน 336 คน 

 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัในคร้ังน้ี ไดแ้ก่ แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนมีค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัเท่ากบั 0.94
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 
 ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามวฒันธรรมองคก์รของโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรปราการ 
เขต 1 ผูว้ิจยัสร้างข้ึนโดยใชอ้งคป์ระกอบของวฒันธรรมองคก์ร ประกอบดว้ยหลกัการและขั้นตอนของลกัษณะ
วฒันธรรมองคก์ร ไดแ้ยกเป็น 3 ดา้น 12 มิติ รวมจาํนวนขอ้คาํถามทั้งหมด 60 ขอ้ 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ขอหนงัสือจากโครงการบณัฑิตศึกษามหาวิทยาลยัราชภฎัธนบุรี ถึงผูอ้าํนวยการโรงเรียนในเขตพื้นท่ี
การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ใชแ้บบสอบถามในการเก็บขอ้มูล โดยแจกแบบสอบถามไปยงักลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ 
ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน ในเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 จาํนวน 336 ชุด และรับแบบสอบถาม
คืนดว้ยตนเอง จาํนวน 336 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100  
 
การวเิคราะห์ข้อมูล   ผูว้ิจยัใชค้อมพิวเตอร์โปรแกรมสาํเร็จรูปในการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยเป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ 
(Quantitative Analysis) ใชก้ารวิเคราะห์โดยหาค่าสถิติพื้นฐาน ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ( X )  และค่าเบ่ียงเบน (S.D) และ
ใชก้ารเปรียบเทียบ โดยใชค่้า t – test (Independent)  
 
สรุปผลการวจิยั 

1.  ระดับวฒันธรรมองค์กรของโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นทีก่ารศึกษาสมุทรปราการ เขต 1  ในภาพรวม 
 จากผลการวิจัย  พบว่า ระดับวฒันธรรมองค์กรของโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1 ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น เรียงตามลาํดบัจากมากไปนอ้ย ดงัน้ี 
ดา้นลกัษณะสร้างสรรค ์ดา้นลกัษณะเฉ่ือยชา และดา้นลกัษณะเชิงรุก ตามลาํดบั เม่ือพิจารณารายละเอียดในแต่ละ
มิติ เรียงลาํดบัจากมากไปนอ้ย ไดด้งัน้ี  
 ดา้นท่ี 1 ลกัษณะสร้างสรรค ์ปรากฏผลคือ มิติเนน้ความสาํเร็จ มิติเนน้สัจการแห่งตน มิติเนน้ไมตรี
สมัพนัธ์ และมิติเนน้บุคคลและการกระตุน้ เม่ือพิจารณาในแต่ละมิติ สามารถสรุปผลการวิจยัได ้ดงัน้ี 
 มิติเนน้ความสาํเร็จ พบวา่ วฒันธรรมองคก์รท่ีปฏิบติังานมากท่ีสุด คือ มีความเสียสละและอุทิศตนใน
การปฏิบติังาน มิติเนน้สัจการแห่งตน พบว่า วฒันธรรมองคก์รท่ีปฏิบติัมากท่ีสุด คือ มีความรักในองค์กรและ
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ตอ้งการให้องค์กรเจริญกา้วหน้าไปพร้อมกับการปฏิบติังาน มิติเน้นบุคคลและการกระตุน้ พบว่า วฒันธรรม
องคก์รท่ีปฏิบติัมากท่ีสุด คือ ใหค้วามยกยอ่งและนบัถือคนอ่ืนท่ีสามารถปฏิบติังานใหเ้กิดประโยชน์กบัหน่วยงาน
ได ้และมิติเนน้ไมตรีสัมพนัธ์ พบว่า วฒันธรรมองคก์รท่ีปฏิบติัมากท่ีสุด คือ มีสัมพนัธภาพระหว่างเพ่ือนร่วมงาน
ลกัษณะพีน่อ้ง 
 ดา้นท่ี 2 ลกัษณะเฉ่ือยชา ปรากฏผลคือ มิติเนน้กฎระเบียบ มิติเนน้การพ่ึงพา มิติเนน้เห็นพอ้งดว้ย 
และมิติเนน้การหลีกเล่ียง เม่ือพิจารณาในแต่ละมิติ สามารถสรุปผลการวิจยัได ้ดงัน้ี 
 มิติเน้นการเห็นพอ้งดว้ย พบว่า วฒันธรรมองคก์รท่ีปฏิบติัมากท่ีสุด คือ จะปฏิบติัตวัเหมือนบุคคล
ส่วนใหญ่ในองคก์ร มิติเนน้กฎระเบียบ พบว่า วฒันธรรมองคก์รท่ีปฏิบติัมากท่ีสุด คือ ให้การยอมรับและเคารพ
ในระบบอาวุโส  มิติเนน้การพึ่งพา พบว่า วฒันธรรมองคก์รท่ีปฏิบติัมากท่ีสุด คือ การตดัสินใจอยูท่ี่ผูบ้ริหารหรือ
ผูน้าํกลุ่ม จะทาํให้องคก์รไดรั้บผลประโยชน์สูงสุด และมิติเนน้การหลีกเล่ียง พบว่า วฒันธรรมองคก์รท่ีปฏิบติั
มากท่ีสุด คือ คิดวา่เม่ือการปฏิบติังานมีปัญหา การแกปั้ญหาต่างๆ เป็นหนา้ท่ีของผูบ้ริหาร 
 ดา้นท่ี 3 ลกัษณะเชิงรุก ปรากฏผลคือ มิติเนน้ความสมบูรณ์แบบ มิติเนน้การแข่งขนั มิติเนน้อาํนาจ 
และมิติเนน้การเห็นตรงขา้ม เม่ือพจิารณาในแต่ละมิติ สามารถสรุปผลการวิจยัได ้ดงัน้ี 
 มิติเน้นการเห็นตรงกันข้าม พบว่า วัฒนธรรมองค์กรท่ีปฏิบัติมากท่ีสุด คือ ปฏิบัติงานโดยให้
ความสําคญักบัความสําเร็จของงานมากกว่าขั้นตอนการปฏิบติังาน มิติเน้นอาํนาจ พบว่า วฒันธรรมองคก์รท่ี
ปฏิบัติมากท่ีสุด คือ มีการช้ีแนะและโน้มน้าวใจให้คนอ่ืนมีความเห็นคล้อยตามได้ มิติเน้นการแข่งขัน พบว่า 
วฒันธรรมองคก์รท่ีปฏิบติัมากท่ีสุด คือ การปฏิบติังานท่ีมีการแข่งขนักนัในสายงานทาํใหก้ารเล่ือนขั้นตาํแหน่งยิง่
มีโอกาสมากข้ึน และมิติเนน้ความสมบูรณ์แบบ พบว่า วฒันธรรมองคก์รท่ีปฏิบติัมากท่ีสุด คือ การปฏิบติังานท่ี
ยดึถือกนัมานานจะเป็นแบบอยา่งท่ีดี 
 2.  ผลการการเปรียบเทียบระดับวัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1 ตามสถานภาพของบุคลากร ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน 
 ผลการการเปรียบเทียบพบวา่ ในภาพรวมผูบ้ริหารโรงเรียนมีความคิดเห็นต่อระดบัวฒันธรรมองคก์ร 
สูงกวา่ครูผูส้อน และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ผูบ้ริหาร
โรงเรียนและครูผูส้อนมีความคิดเห็นต่อระดบัวฒันธรรมองคก์รแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทุกดา้น 
 3.  ผลการการเปรียบเทียบระดับวัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1 ตามสถานภาพของผู้บริหารโรงเรียน จาํแนกตามระดับการศึกษา ได้แก่ ระดับปริญญาตรี 
และระดับสูงกว่าปริญญาตรี 
 ผลการการเปรียบเทียบพบว่า ในภาพรวมผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีจบการศึกษาระดบัปริญญาตรีมีความ
คิดเห็นต่อระดบัวฒันธรรมองคก์ร สูงกว่าผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีจบการศึกษาระดบัสูงกว่าปริญญาตรี และแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีจบการศึกษาระดบั
ปริญญาตรีมีความคิดเห็นต่อระดบัวฒันธรรมองคก์รสูงกว่าผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีจบการศึกษาระดบัสูงกว่าปริญญา
ตรีทุกดา้น และแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติทุกดา้น 
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 4.  ผลการการเปรียบเทียบระดับวัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1 ตามสถานภาพของผู้บริหารโรงเรียน จําแนกตามประสบการณ์การทํางาน ได้แก่ 
ประสบการณ์น้อย และประสบการณ์มาก 
 ผลการการเปรียบเทียบพบว่า ในภาพรวมผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีมีประสบการณ์นอ้ย มีความคิดเห็นต่อ
ระดบัวฒันธรรมองคก์รสูงกว่าผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีมีประสบการณ์มาก และแตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัสําคญัทาง
สถิติ เ ม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีมีประสบการณ์น้อยและผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีมี
ประสบการณ์มาก มีความคิดเห็นต่อระดบัวฒันธรรมองคก์รแตกต่างกนั 1 ดา้น คือ ดา้นลกัษณะเชิงรุก โดย
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  
 5.  ผลการการเปรียบเทียบระดับวัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1 ตามสถานภาพของครูผู้สอน จาํแนกตามเพศ ได้แก่ เพศชาย และเพศหญงิ  
 ผลการการเปรียบเทียบพบว่า ในภาพรวมครูผูส้อนเพศชายมีความคิดเห็นต่อระดบัวฒันธรรมองคก์ร 
สูงกว่าครูผูส้อนเพศหญิง และแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ครูผูส้อน
เพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นต่อระดบัวฒันธรรมองคก์รแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ 1 ดา้น คือ 
ดา้นลกัษณะสร้างสรรค ์โดยครูผูส้อนเพศชาย มีความคิดเห็นต่อระดบัวฒันธรรมองคก์รสูงกว่าครูผูส้อนเพศหญิง 
และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 6.  ผลการการเปรียบเทียบระดับวัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1 ตามสถานภาพของครูผู้สอน จาํแนกตามอาย ุ ได้แก่ อายุน้อย และอายุมาก   
 ผลการการเปรียบเทียบพบว่า ในภาพรวมครูผูส้อนท่ีมีอายุนอ้ย มีความคิดเห็นต่อระดบัวฒันธรรม
องคก์ร สูงกว่าครูผูส้อนท่ีมีอายมุาก และแตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า 
ครูผูส้อนท่ีมีอายุนอ้ยและครูผูส้อนท่ีมีอายุมาก มีความคิดเห็นต่อระดบัวฒันธรรมองคก์รแตกต่างกนัอย่างไม่มี
นยัสาํคญัทางสถิติทุกดา้น 

  
อภปิรายผล 

  1.   ระดับวัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1  ใน
ภาพรวม 

       จากผลการวิจัยพบว่า พบว่า ระดับวฒันธรรมองค์กรของโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นท่ี
การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ท่ีเป็นเช่นน้ีเน่ืองจาก แต่ละองคก์รจะมีวฒันธรรมท่ี
แตกต่างกนัออกไป ซ่ึงข้ึนอยู่กบัประเพณี ความคิด และความเช่ือต่างๆ ท่ีบุคลากรในองค์กรนาํมาใช้แลว้ช่วย
ส่งเสริมใหอ้งคก์รของตนเองมีการพฒันาประสิทธิภาพของงานไดดี้ข้ึน เพราะวฒันธรรมองคก์รจะเป็นตวักาํหนด
พฤติกรรมของสมาชิกในองคก์ร ใหมี้การเปล่ียนแปลงในดา้นต่างๆ เช่น การปรับตวัขององคก์ร การปรับตวัใหเ้ขา้
กบัสภาพแวดลอ้ม และกระบวนการในการทาํงานขององค์กร ซ่ึงวฒันธรรมองคก์รเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่าท่ีจะช่วย
พฒันาองคก์รใหก้ารทาํงานมีประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกบัแนวความคิดของ พร พิเศก (2546, หนา้ 27) ท่ีกล่าวว่า 
วฒันธรรมองคก์ร หมายถึง กลุ่มของค่านิยมร่วมท่ีไดรั้บการยอมรับในกลุ่ม มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของสมาชิก 
และช่วยให้สมาชิกในองคก์รเขา้ใจว่าการปฏิบติัใดท่ีไดรั้บการพิจารณาว่ายอมรับไดเ้กิดแนวการปฏิบติัท่ีสืบต่อ
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กันมา อีกทั้ งค่านิยมเหล่าน้ีมักจะถูกถ่ายทอดผ่านทางเร่ืองราว และส่ือทางสัญลักษณ์ต่างๆ สอดคล้องกับ
แนวความคิดของ Richard L. Daft (1992, pp. 318-319) ซ่ึงนิยามว่า วฒันธรรมเป็นชุดของค่านิยม ความเช่ือ ความ
เขา้ใจและวิธีคิด (Way of  Thinking) ร่วมกนัของคนในองคก์ร และถ่ายทอดใหแ้ก่สมาชิกใหม่ วฒันธรรมจะทาํให้
เกิดความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร เกิดความผกูพนัและเป็นส่วนหน่ึงของคา่นิยมและความเช่ือขององคก์ร  
    2.  ผลการการเปรียบเทียบระดับวัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1 ตามสถานภาพของบุคลากร ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน  

      ผลการเปรียบเทียบพบวา่ ในภาพรวมผูบ้ริหารโรงเรียนมีความคิดเห็นต่อระดบัวฒันธรรมองคก์รสูง
กวา่ครูผูส้อน และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะ ผูบ้ริหารโรงเรียนเป็นผูมี้อาํนาจ
การตดัสินใจสูงสุดในการปฏิบติังานขององคก์ร และมกัจะเป็นท่ียอมรับของบุคลากรในองคก์รและบุคคลทัว่ไป
ภายนอก ซ่ึงหนา้ท่ีของผูบ้ริหารเป็นหนา้ท่ีท่ีไดรั้บการคาดหวงัจากครูผูส้อนและบุคลากรในโรเรียนในเร่ืองของ
ภาวะความเป็นผูน้าํ โดยส่วนใหญ่โรงเรียนท่ีประสบผลสาํเร็จในดา้นการจดัการศึกษา ส่วนหน่ึงมาจากผูบ้ริหารท่ี
มีความสามารถในการบริหารงาน มีการกาํหนดนโยบาย และบริหารทรัพยากรต่างๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม  

3.  ผลการการเปรียบเทียบระดับวัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1 ตามสถานภาพของผู้บริหารโรงเรียน จาํแนกตามระดับการศึกษา ได้แก่ ระดับปริญญาตรี 
และระดับสูงกว่าปริญญาตรี  

    ผลการการเปรียบเทียบพบว่า ในภาพรวมผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีจบการศึกษาระดบัปริญญาตรีมีความ
คิดเห็นต่อระดบัวฒันธรรมองคก์รสูงกวา่ผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีจบการศึกษาระดบัสูงกว่าปริญญาตรี และแตกต่างกนั
อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1 ส่วนใหญ่จะจบการศึกษาในระดบัสูงกว่าปริญญาตรี แต่ในปัจจุบนัครูผูส้อนท่ีจบการศึกษา
ในระดบัสูงกวา่ปริญญาตรีกมี็เพิ่มข้ึนเป็นจาํนวนมาก ทั้งน้ีเพือ่ตอ้งการพฒันาศกัยภาพในการทาํงาน และเรียนรู้ส่ิง
ท่ีเป็นประโยชนต์่อการพฒันาการทาํงานในโรงเรียน  

4.  ผลการการเปรียบเทียบระดับวัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1 ตามสถานภาพของผู้บริหารโรงเรียน จําแนกตามประสบการณ์การทํางาน ได้แก่ 
ประสบการณ์น้อย และประสบการณ์มาก 
         ผลการการเปรียบเทียบพบว่า ในภาพรวมผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีมีประสบการณ์นอ้ย มีความคิดเห็นต่อ
ระดบัวฒันธรรมองคก์ร สูงกว่าผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีมีประสบการณ์มาก และแตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัสําคญัทาง
สถิติ ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีมีประสบการณ์มาก มกัจะผา่นการบริหารงานโรงเรียนมาหลายขนาด 
ซ่ึงโรงเรียนท่ีมีขนาดใหญ่ ปานกลาง และขนาดเล็ก ต่างก็จะมีวฒันธรรมองคก์รในการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนั 
โดยเฉพาะผูบ้ริหารโรงเรียนในสังกดัของรัฐบาล ส่วนใหญ่จะมีการหมุนเวียนการบริหารงานคราวละ 4 ปี ซ่ึงจะมี
การหมุนเวียนไปโรงเรียนอ่ืนๆ โดยข้ึนอยู่กบัความเหมาะสม ดงันั้น ประสบการณ์บริหารงานในโรงเรียนของ
ผูบ้ริหารท่ีมีประสบการณ์การทาํงานมาก อาจจะแตกต่างกบัผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีมีประสบการณ์นอ้ย  
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5.  ผลการการเปรียบเทียบระดับวัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1 ตามสถานภาพของครูผู้สอน จาํแนกตามเพศ ได้แก่ เพศชาย และเพศหญงิ   
              ผลการการเปรียบเทียบพบว่า ในภาพรวมครูผูส้อนเพศชายมีความคิดเห็นต่อระดบัวฒันธรรม
องคก์รสูงกว่าครูผูส้อนเพศหญิง และแตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัสําคญัทางสถิติ ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะครูผูส้อนท่ีเป็น
เพศชายและเพศหญิง ต่างกมี็ทศันคติในเร่ืองวฒันธรรมองคก์รท่ีไม่แตกต่างกนัมากนกั เน่ืองจากวฒันธรรมองคก์ร
คือรูปแบบต่างๆ ในองคก์รท่ีคนส่วนใหญ่ยดึถือและปฏิบติักนัมาอยา่งต่อเน่ือง จึงไม่มีความจาํเป็นท่ีครูผูส้อนกลุ่ม
ใดกลุ่มหน่ึง จะไม่ปฏิบติัตามเพื่อใหเ้กิดความขดัแยง้ข้ึนในองคก์ร  

6.  ผลการการเปรียบเทียบระดับวัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1 ตามสถานภาพของครูผู้สอน จาํแนกตามอาย ุ ได้แก่ อายุน้อย และอายุมาก   
          ผลการการเปรียบเทียบพบว่า ในภาพรวมครูผูส้อนท่ีมีอายนุอ้ย มีความคิดเห็นต่อระดบัวฒันธรรม
องคก์ร สูงกว่าครูผูส้อนท่ีมีอายุมาก และแตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ เน่ืองจากครูท่ีมีอายมุากกว่าจะ
ไดรั้บประสบการณ์ในการปฏิบติังานในโรงเรียนและเขา้ใจในวฒันธรรมองคก์รมาก แตกต่างกบัครูท่ีเพ่ิงบรรจุ
ใหม่  ซ่ึงตอ้งปฏิบติังานดว้ยความตั้งใจและเรียนรู้วฒันธรรมองคก์ร เพือ่ปรับตวัใหเ้ขา้กบัเพือ่นร่วมงานและองคก์ร  
 
ข้อเสนอแนะ 

     1.  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
           1.1  โรงเรียนควรกาํหนดนโยบายในการพฒันาประสิทธิภาพการทาํงานของผูบ้ริหารและ
ครูผูส้อนและติดตามประเมินผลการทาํงานอย่างต่อเน่ือง วางแผนการปฏิบติังานของครูผูส้อนและสนบัสนุนให้
ครูผูส้อนปฏิบติังานภายใตม้าตรฐานเดียวกนั โดยเปิดโอกาสใหผู้บ้ริหารโรงเรียนท่ีจบการศึกษาการศึกษาสูงกว่า
ระดบัปริญญาตรี เขา้มามีบทบาทในเป็นผูน้าํและบริหารงานของโรงเรียนใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน  

 1.2  กาํหนดโครงการหรือกิจกรรมใหผู้บ้ริหารท่ีมีประสบการณ์การทาํงานมาก เขา้มารับผดิชอบ
งานของโรงเรียนในแผนปฏิทินปฏิบติัราชการของโรงเรียน ส่งเสริมใหค้รูผูส้อนเพศหญิงและบุคลากรทุกคนเขา้มี
ส่วนร่วมในการปฏิบติังานของโรงเรียนมากข้ึน โดยร่วมกนักาํหนดเกณฑใ์นการประเมินผลการปฏิบติังานในแต่ละภาค
เรียน  

  2.  ข้อเสนอแนะเชิงปฏบัิติการ 
    2.1  ควรส่งเสริมและสนบัสนุนใหผู้บ้ริหารและครูผูส้อนเขา้รับการอบรม เพื่อพฒันาศกัยภาพดา้น

ความรู้ความสามารถเก่ียวกบัวิชาชีพมากข้ึน กาํหนดแนวทางการปฏิบติังานของบุคลากรในโรงเรียนให้เป็น
ทิศทางเดียวกนัและมีการประเมินผลการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง  

    2.2  ควรส่งเสริมและสนบัสนุนให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการปฏิบติังานมากข้ึน เช่น การ
ร่วมแสดงความคิดเห็น การวางแผนการปฏิบติังานและการร่วมตดัสินใจ  
                    3.  ข้อเสนอแนะเชิงวจิยั 

         3.1  ควรมีการศึกษาและเปรียบเทียบการปฏิบติังานวฒันธรรมองคก์รของโรงเรียนสังกดัเอกชน
และรัฐบาล ในเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 และเขต 2  
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          3.2  ควรศึกษาความพึงพอใจของผูบ้ริหารและครูผูส้อนเก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์รของโรงเรียนใน
เขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 1  
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ผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานท่ีมีผลต่อความสามารถในการคดิอย่างมีวจิารณญาณ 
และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองสารในชีวิตประจําวนั ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา 

ปีที ่6 จังหวัดสมุทรปราการ* 
The Effects of Learning Management by Project Method on Cr itical Thinking 

and Learning Achievement in Chemical Substances in Everyday Life of Grade 6 
Students, Samutprakan Province 

 
 นางวงเดือน   จ๋ายอุ่น** 

Mrs. Wongdoen  Jaiaoon 
 
บทคดัย่อ 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์  1) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ก่อนเรียนและหลงัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบ
โครงงานวิทยาศาสตร์  2) เพือ่เปรียบเทียบความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6   หลงัจากการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานวิทยาศาสตร์กบัการจดัการเรียนรู้
แบบปกติ ใชก้ลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนคลองบาง
ป้ิง จงัหวดัสมุทรปราการ จาํนวน 2 ห้องเรียน ห้องเรียนละ  34  คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัประกอบดว้ย   
แผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานวิทยาศาสตร์ แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบบทดสอบวดั
ความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลคือ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ
การทดสอบค่าที 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานมีคะแนนเฉล่ียหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .01  2) ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ีไดรั้บการ
จดัการเรียนรู้แบบโครงงานมีคะแนนเฉล่ียหลงัเรียนสูงกว่าการจดัการเรียนรู้แบบปกติอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .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 
 การเปล่ียนแปลงของสังคมโลกท่ีเกิดข้ึนในระยะเวลาท่ีผ่านมาเป็นกระแสท่ีครอบคลุมไปทัว่โลก ทุก
ประเทศตอ้งมีการปรับเปล่ียนสังคมเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน ประเทศท่ีมีความสามารถในการบริหาร
และเปล่ียนแปลงไดดี้กไ็ดรั้บผลกระทบนอ้ย ส่วนประเทศท่ีปรับเปล่ียนไม่ทนัเหตุการณ์ยอ่มไดรั้บผลกระทบมาก
จนเกิดภาวะวิกฤตข้ึน ดงัท่ีประเทศไทยไดป้ระสบภาวะวิกฤตทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ ดา้นการเมือง ดา้นสังคม และ
ดา้นการศึกษา โดยเฉพาะดา้นการศึกษา พบวา่การจดัการศึกษาของไทยดาํเนินมาอยา่งต่อเน่ืองยาวนานนั้นเกิดจาก
ความอ่อนดอ้ยข้ึนในดา้นการบริหารจดัการและดา้นคุณภาพการศึกษาส่งผลใหป้ระเทศไทยไม่มีศกัยภาพในการ
แข่งขนักบัประเทศต่างๆ ประเทศท่ีประสบความสําเร็จในการพฒันา ทุกประเทศได้ให้ความสําคญักบัการจัด
การศึกษาใหแ้ก่ประชาชน เพราะสามารถใชก้ารศึกษาเป็นเคร่ืองมือพฒันาคนใหมี้ขีดความสามารถ มีศกัยภาพเตม็
สมบูรณ์ตามอตัภาพของแต่ละบุคคล ซ่ึงนาํไปสู่การพฒันาชุมชน สังคม และประเทศไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
เพราะมีทรัพยากรบุคคลท่ีดี (กระทรวงศึกษาธิการ ศูนยป์ฏิบติัการปฏิรูปการศึกษา, 2544, หนา้ 1-2) นอกจากน้ีใน
สังคมท่ีมีความกา้วหนา้อยา่งรวดเร็ว ทั้งดา้นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ขอ้มูลข่าวสาร มีการเปล่ียนแปลงไปอย่าง
กวา้งไกลและรวดเร็ว แต่ส่ิงท่ีสําคญัคือการเลือกรับขอ้มูลอย่างถูกต้องและเป็นประโยชน์ โดยการพิจารณา
ไตร่ตรองและตดัสินใจอย่างถูกตอ้งเหมาะสม การเลือกรับและเลือกใชข้อ้มูลอย่างถูกตอ้งเหมาะสม  ตอ้งอาศยั
กระบวนการคิดวิเคราะห์ พจิารณาอยา่งสุขมุรอบคอบท่ีเรียกว่า การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ บุคคลท่ีมีการคิดอยา่งมี
วิจารณญาณจะสามารถรับรู้ เขา้ใจเหตุการณ์ต่างๆได้อย่างมีเหตุมีผล ตัดสินใจได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  
(อรพรรณ  ลือบุญธวชัชยั, 2543, หนา้ 1-4 ) 
 นอกจากน้ีการช่วยพฒันาเดก็ใหเ้กิดพลงัทางความคิดอยา่งมีวิจารณญาณ คือ การรู้จกัวิเคราะห์ ไตร่ตรอง 
คิดหาเหตุผล คิดให้มีประสิทธิภาพ จะตอ้งฝึกในหลายๆ สถานการณ์ โรงเรียนควรนาํแนวทางการฝึกเขา้ไป
ผสมผสานกบัทุกเน้ือหาสาระ เพราะการคิดอย่างมีวิจารณญาณมีความสาํคญัท่ีสามารถแยกแยะความแตกต่างว่า 
อะไรคือความรู้ อะไรคือความจริง และอะไรเป็นเพียงความคิดเห็น รู้จกัสรุปเหตุผลขอ้มูลหรือประเด็นต่างๆ 
ตดัสินใจไดดี้ แม่นยาํ มีหลกัเกณฑรู้์จกัเปิดใจกวา้ง  ฟังความรอบดา้น ไม่ด่วนตดัสินใจโดยขาดขอ้มูล (อุษณีย ์ อนุ
รุทธ์วงศ ์2545, หนา้ 88-89) การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ มีความสาํคญัต่อการพฒันาคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้
อยา่งมาก เน่ืองจากบุคคลจะอยูร่อดในสังคมปัจจุบนัได ้ จากความเป็นมาและความสําคญัของปัญหาเก่ียวกบั
การเรียนการสอนดงักล่าว  ผูวิ้จยัจึงคิดว่าควรมีการเตรียมตวัผูเ้รียนโดยการพฒันาและส่งเสริมการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ในระดบัประถมศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน เพื่อมุ่งใหน้กัเรียนคิดเป็น ทาํเป็น แกปั้ญหาเป็น และ
เรียนรู้อย่างมีความสุข  โดยให้ผูเ้รียนฝึกคิดพิจารณาอย่างรอบคอบ คิดวิเคราะห์ และมีวิจารณญาณ ในการหา
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เหตุผล คิดและสรุป การจดักิจกรรม การเรียนรู้โดยโครงงาน (กิตติยา  กนัธรส, 2547, บทคดัย่อ) พบว่า การจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยโครงงาน เป็นเทคนิคหน่ึงท่ีจะช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้จากการปฏิบติัจริง โดยใชท้กัษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นเคร่ืองมือ ในการคน้ควา้หาความรู้ เกิดสติปัญญาจากการเรียนรู้ ได้พฒันา
กระบวนการคิด อยา่งเป็นระบบทั้งดว้ยตนเองและการร่วมงานกบัผูอ่ื้น ตลอดจนหลกัการและเหตุผลความรู้ ความ
จริงท่ีพิสูจน์ได ้ ผูว้ิจยัจึงเลือกการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน ซ่ึงเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนมีการ
พฒันาความคิดอย่างเป็นระบบควบคู่ไปกบัการเรียนรู้วิชาการ ขั้นตอนการทาํโครงงาน เร่ิมตั้ งแต่ระบุปัญหา 
ตั้งสมมติฐาน  ตวัแปร การรวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์ และสรุป เป็นขั้นตอนของการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ ซ่ึงจะทาํ
ใหผ้ลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณสูงข้ึนในระดบัหน่ึง และพิมพนัธ์  เดชะ
คุปต ์และคณะ (2549, หนา้ 178) กล่าวว่า  ประโยชน์ของการเรียนรู้ดว้ยการทาํโครงงานสามารถพฒันาทกัษะการ
คิดระดับสูง คือ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ดังนั้น  ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาวิจยัในเร่ือง ผลการจดัการเรียนรู้แบบ
โครงงานท่ีส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เร่ือง สารในชีวิตประจาํวนั ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
โรงเรียนคลองบางป้ิง จงัหวดัสมุทรปราการ โดยเห็นว่าการจดักิจกรรมการเรียนแบบโครงงานสามารถส่งเสริม
การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ เป็นการเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาการคิดอยา่งมีวิจารณญาณใหสู้งข้ึน 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ี
ไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานก่อนเรียนและหลงัเรียน 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้
แบบโครงงานก่อนเรียนและหลงัเรียน 
 3. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ี
ไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานกบัการจดัการเรียนรู้แบบปกติ 
 4. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้
แบบโครงงานกบัการจดัการเรียนรู้แบบปกติ 
 
สมมติฐานของการวจิยั 
 นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน เร่ือง สารในชีวิตประจาํวนั มีความสามารถในการคิด
อยา่งมีวิจารณญาณหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน มี
ความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณสูงกว่าการเรียนรู้แบบปกติ และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์
สูงกวา่การเรียนรู้แบบปกติ 
 
ขอบเขตของการวจิยั 
 1. ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี เป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2552 กลุ่มโรงเรียน
ปากนํ้าเจา้พระยา สงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 จาํนวน 920 คน 
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 2. กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี เป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2552 
จาํนวน 68 คน โดยกาํหนดใหห้อ้งเรียนท่ี 1 เป็นกลุ่มทดลอง และหอ้งเรียนท่ี 2 เป็นกลุ่มควบคุม ไดม้าจากการสุ่ม
อยา่งง่าย (simple random sampling) โดยการจบัสลาก 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 1. แผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 6 หน่วยการเรียนรู้ท่ี  4 เร่ืองสารใน
ชีวิตประจาํวนั โดยใชรู้ปแบบการเรียนรู้แบบโครงงานท่ีส่งเสริมการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ จาํนวน 10 แผน จดั
กิจกรรมการเรียนรู้สัปดาห์ละ 3 ชัว่โมง รวม 24 ชัว่โมง 
 2. แผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ  ตามคู่มือครูของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี
 3. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ เร่ืองสารในชีวิตประจาํวนั จาํนวน 30 
ขอ้ เป็นแบบทดสอบปรนยัชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก 
 4. แบบทดสอบวดัการคิดอย่างมีวิจารณญาณ จาํนวน 30 ขอ้ เป็นแบบทดสอบปรนยั ชนิดเลือกตอบ 4 
ตวัเลือก 
 
การรวบรวมข้อมูล 
 ในการวิจยัคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัดาํเนินการทดลองโดยเป็นผูส้อนเองทั้งกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม  ผูว้ิจยัได้
ดาํเนินการทดลองและเกบ็รวบรวมขอ้มูลตามขั้นตอนดงัน้ี 
 1. แนะนาํวิธีการและบทบาทของนกัเรียนในการเรียนการสอน 
 2. ทดสอบก่อนเรียน ผูว้ิจยัไดท้าํการทดสอบนกัเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยใชแ้บบทดสอบ
วดัความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ และแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
 3. ดาํเนินการสอนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานกับกลุ่มทดลอง  ส่วนกลุ่มควบคุมใช้
แผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ โดยสอนตามคู่มือครู (สสวท.) ใช้เวลาในการเรียนรู้ 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 
ชัว่โมง รวม 24 ชัว่โมง 
 4. เม่ือส้ินสุดการเรียนการสอน ทาํการทดสอบหลังเรียนทั้ งกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม โดยใช้
แบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ และแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ซ่ึงเป็น
ฉบบัเดียวกบัทดสอบก่อนเรียน 
 5. นําผลคะแนนจากการตรวจแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และ
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมาวิเคราะห์ โดยวิธีการทางสถิติ เพื่อ
ตรวจสอบสมมติฐาน 
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การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผู ้วิจัยนําคะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและคะแนนจากแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณก่อนเรียนและหลงัเรียน ของนกัเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมา
วิเคราะห์ดว้ยวิธีการทางสถิติดงัน้ี 
 1. หาคา่สถิติพ้ืนฐาน หาคา่เฉล่ีย ( ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( S.D.) 
 2. เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบ
โครงงานก่อนเรียน และหลงัเรียน โดยใช ้ t–test  Dependent 
 3. เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบ
โครงงาน กบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ โดยใช ้t–test  แบบ Independent  
 4. เปรียบเทียบคะแนนการคิดอยา่งมีวิจารณญาณท่ีไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน ก่อน
เรียนและหลงัเรียน โดยใช ้ t–test แบบ Dependent 
 5. เปรียบเทียบคะแนนการคิดอยา่งมีวิจารณญาณท่ีไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานกบัการ
จดักิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ  โดยใช ้t–test แบบ Independent 
 
สรุปผลการวจิยั 
 จากผลการวิจยั การจดัการเรียนรู้แบบโครงงานท่ีมีต่อความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองสารในชีวิตประจาํวนั ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนคลองบางป้ิง 
จงัหวดัสมุทรปราการ สรุปไดด้งัน้ี 
 1. นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานมีความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณหลงัเรียน
สูงกวา่ก่อนเรียนการอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 2. นักเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 3. นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานมีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณสูงกว่า
การจดัการเรียนรู้แบบปกติอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 4. นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่าการจดัการเรียนรู้แบบ
ปกติอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 
อภปิรายผล 
 จากการศึกษาผลการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานท่ีมีต่อความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง สารในชีวิตประจาํวนั ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  โรงเรียนคลองบางป้ิง  
จงัหวดัสมุทรปราการ  โดยกลุ่มทดลองจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน  และกล◌ุ◌่มควบคุมจดัการเรียนรู้แบบปกติ มี
ความแตกต่างกนัทั้งผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ   ซ่ึงเป็นไปตาม
สมมติฐานท่ีตั้งไวอ้าจเน่ืองมาจากเหตุผล ต่อไปน้ี 
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 1. ความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานมีคะแนนเฉล่ียหลงั
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าครูผูส้อนไดมี้การจดักิจกรรมการเรียนรู้โดย
ไดมี้การฝึกนิสยัในการคิดใหผู้เ้รียน โดยเฉพาะเร่ืองความกระตือรือร้น เพราะความกระตือรือร้น จะช่วยเพ่ิมความ
ตระหนกัต่อปัญหาและประเด็นต่างๆ โดยจะช่วยเพ่ิมความรู้สึกไม่พึงพอใจและความไม่สบายใจ ซ่ึงจะทาํใหเ้กิด
ความทา้ทาย และโอกาสในการศึกษาปัญหานั้น นอกจากนั้นยงัช่วยส่งเสริมการคิดอยา่งมีวิจารณญาณและการคิด
ไตร่ตรองเม่ือมีส่ิงผิดพลาดเกิดข้ึน ตวับุคคลตอ้งการตรวจสอบ โดยใช้การคิดจากมุมมองท่ีหลากหลาย เพื่อ
เปล่ียนแปลงแนวคิดเดิม ความกระตือรือร้นก็จะเกิดข้ึน  โดยมีการวิเคราะห์  วิจารณ์  และการตั้งประเด็นคาํถาม  
นอกจากน้ียงัช่วยเพิ่มโอกาสในการคน้หาขอ้บกพร่องต่างๆ ดว้ย  การสังเกต การมองหาขอ้บกพร่อง  การบนัทึก
ส่ิงท่ีไม่พึงพอใจของตนเองและบุคคลอ่ืน การคน้หาสาเหตุ ความไวต่อการรับรู้ความหมายของสถานการณ์ 
รวมทั้งการสร้างความเขา้ใจในการยอมรับโอกาสในการสํารวจขอ้โตแ้ยง้ ความคิดเห็นท่ีเกิดข้ึนคร้ังแรกนั้นมกั
เกิดข้ึนจากประสบการณ์ โดยทาํใหบุ้คคลมองส่ิงต่างๆ ไดไ้ม่เหมือนกนั  กระบวนการคิดจะเกิดข้ึนไดเ้ม่ือมีการนาํ
ความคิดเห็นมาจดัเป็นระบบ โดยยึดขอ้เท็จจริงท่ีนาํมาพิสูจน์และมีการพิจารณาร่วมกบับุคคลอ่ืน  การพฒันา
ลกัษณะนิสัยในการจดัลาํดบัการคิดเป็นวิธีการทางออ้ม โดยการจดัลาํดบัการคิดจะกระทาํผ่านการจดัลาํดบัของ
กิจกรรม  นอกจากนั้น ครูผูส้อนได้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยให้นักเรียนรู้จักการอภิปราย เพราะการ
อภิปรายมีความมุ่งหมายท่ีกาํหนดไวล่้วงหนา้แน่นอน และการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน มีขั้นตอนท่ีจะ
ดาํเนินการตั้ งแต่การคิดและเลือกช่ือเร่ืองหรือปัญหาท่ีจะศึกษา การวางแผนในการทาํโครงงาน การลงมือทาํ
โครงงาน การเขียนรายงานเป็นการเสนอผลของการศึกษาคน้ควา้เป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือเป็นเอกสาร และการ
แสดงผลงาน จึงเป็นกิจกรรมท่ีเป็นการฝึกให้นักเรียนรู้จักคิดอย่างมีเหตุมีผล  ดังนั้นการจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงานท่ีส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เร่ือง สารในชีวิตประจาํวนั ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
โรงเรียนคลองบางป้ิง  จึงทาํใหน้กัเรียนมีคะแนนเฉล่ียหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จิ
ราภรณ์  ไชยมงคล (2547, หนา้ 48-49) ท่ีไดท้าํการวิจยัเร่ืองผลการจดัการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ท่ีส่งเสริมการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนนครวิทยาคม ผลการวิจยั พบว่า  นกัเรียนท่ีเรียน
วิทยาศาสตร์ตามแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีคะแนนเฉล่ียของการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ หลงัจากทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ปิติ
ชาย  ตันปิติ (2547, หน้า 31) ท่ีได้ทาํการวิจัยเร่ืองการสร้างและพฒันาแบบฝึกและกิจกรรมส่งเสริมทักษะ
กระบวนการคิด ของนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 2 โรงเรียนคลองบางป้ิง ผลการวิจยั พบว่า นกัเรียนท่ีเรียนโดยใชแ้บบฝึก
และกิจกรรมส่งเสริมทกัษะกระบวนการคิดวิเคราะห์มีคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลงัการทดลอง
สูงกวา่ก่อนการทดลอง ทั้ง 3 ชั้น คือชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6 และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กีรติ ชาดาเม็ก (2546, 
หนา้ 95) ท่ีไดท้าํการวิจยัเร่ืองผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้ชุดการ
เรียนรู้ เร่ืองสารเคมีท่ีใชใ้นชีวิตประจาํวนั สําหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ผลการวิจยั พบว่า นกัเรียนได้
คะแนนเฉล่ีย 32.07 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 80.18  ผ่านเกณฑก์ารคิดอย่างมีวิจารณญาณร้อยละ 60 ตามท่ีตั้งไว ้
และจากการสัมภาษณ์นกัเรียนและสาํรวจความคิดเห็นของผูป้กครองท่ีมีต่อการปฏิบติัตนเก่ียวกบัสารเคมีท่ีใชใ้น
ชีวิตประจาํวนัของนักเรียน ผลปรากฏว่า นกัเรียนมีการปฏิบติัตนเก่ียวกบัสารเคมีเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึน 
และสอดคลอ้งกบั อนุรี  โพธิสุทศัน์ (2549, หนา้ 58) ไดศึ้กษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และความสามารถในการ
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คิดอยา่งมีวิจารณญาณทางวิทยาศาสตร์ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรม
การทดลอง ผลการวิจยัพบว่า นกัเรียนท่ีไดรับการจดัการเรียนรู้ โดยใชกิ้จกรรมการทดลองมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .01 และมีความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณทางวิทยาศาสตร์หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานมีคะแนนเฉล่ียหลงัเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  ทั้งน้ีเพราะ การจดัการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นวิธีการเรียนรู้ท่ีเกิดจาก
ความสนใจของผูเ้รียนท่ีจะศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบัเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง หรือเร่ืองท่ีสงสัยอยากรู้คาํตอบใหลึ้กซ้ึง ชดัเจน 
โดยอาศยัวิธีการทางวิทยาศาสตร์ หรือทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซ่ึงมีวิธีการศึกษาอยา่งเป็นระบบ เป็น
ขั้นตอน มีการวางแผนการศึกษา และลงมือปฏิบติัตามแผนท่ีวางไวภ้ายใตก้ารก◌าํกบั ดูแล และใหค้าํปรึกษาแนะนาํ
ของครูอาจารย ์หรือผูท้รงคุณวุฒิ เพ่ือใหก้ารทาํโครงงานวิทยาศาสตร์ประสบความสาํเร็จบรรลุตามวตัถุประสงค ์
และในการทาํโครงงานวิทยาศาสตร์ใชกิ้จกรรมหลายอย่าง ซ่ึงขั้นตอนในการทาํโครงงานสอดคลอ้งกบัขั้นตอน
ของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  ดงันั้นการจดัทาํโครงงานวิทยาศาสตร์ เร่ือง สารในชีวิตประจาํวนั จึงส่งเสริมการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  โรงเรียนคลองบางป้ิง  จังหวดัสมุทรปราการ  มี
คะแนนเฉล่ียหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ภาวินี  สายรัมย ์(2547, หนา้ 110) ไดท้าํการ
วิจยัการพฒันาแบบฝึกการทาํโครงงานวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  พบว่า นกัเรียนท่ีเรียนโดยการใชแ้บบ
ฝึกการทาํโครงงานวิทยาศาสตร์ มีคะแนนแบบวดัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จกัฬพล  สว่างอารมณ์ (2543, หนา้ 58) ไดท้าํการวิจยัผล
การใช้ชุดกิจกรรมฝึกทาํโครงงานวิทยาศาสตร์ท่ีมีต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 4  พบวา่ ผลสัมฤทธ์ิดา้นทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนหลงัการทดลองสูงกว่า
ก่อนการทดลองอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
 3. ความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานมีคะแนนเฉล่ียสูง
กว่าการจดัการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า ครูผูส้อนไดมี้การจดัการเรียนรู้
แบบโครงงาน โดยนาํกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีสนับสนุนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เช่น การอภิปราย  เพราะการ
อภิปรายในชั้นเรียนมีลกัษณะเป็นการอภิปรายแบบธรรมดา เป็นการสนบัสนุนใหน้กัเรียนมีกิจกรรม โดยอภิปราย
เก่ียวกบัเร่ืองท่ีเรียนในหมู่นกัเรียนดว้ยกนั  การเรียนวิธีน้ีไดผ้ลดีกว่าการท่ีครูเป็นผูบ้อกความรู้ และนกัเรียนเป็น
ฝ่ายรับฟัง เพราะนกัเรียนมีโอกาสไดฝึ้กทกัษะการใชภ้าษาครบทั้ง 4 ประการ คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน พร้อมๆ กนั
ไป ทั้งน้ีเน่ืองจากในการอภิปราย นกัเรียนจะตอ้งไปคน้ควา้ อ่านเร่ืองท่ีจะอภิปรายมาก่อน แลว้กลัน่กรองบนัทึก
หรือเรียบเรียงไวเ้พื่อใชใ้นการอภิปราย เป็นการฝึกทกัษะอ่านและคิด นอกเหนือจากการฟังและพูด ซ่ึงเป็นทกัษะ
ท่ีไดโ้ดยตรงจากการอภิปราย การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Co-operative Learning) ซ่ึงเป็นวิธีการเรียนท่ีใชผู้เ้รียน
ทาํงานร่วมกนัเป็นกลุ่มเพื่อใหเ้กิดผลการเรียนรู้ทั้งทางดา้นองคค์วามรู้ จิตใจและสังคม ช่วยใหผู้เ้รียนเห็นคุณค่าใน
ความแตกต่างระหว่างบุคคลในกล◌ุ◌่มผูเ้รียน เคารพความคิดเห็นและความสามารถของผูอ่ื้นท่ีแตกต่างจากตน  
ตลอดจนรู้จกัช่วยเหลือและสนบัสนุนกลุ่มผูเ้รียน รวมทั้งการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยการระดมพลงัสมองคือ 
การเสนอวิธีการแกไ้ขปัญหา หรือเสนอความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่ม โดยวิธีคิดแบบปัจจุบนัทนัด่วน เท่าท่ี
ความคิดของสมาชิกคนใดคนหน่ึงจะคิดข้ึนมาไดใ้นขณะนั้น ไม่มีการวิพากษว์ิจารณ์ มีแต่เสนอข้ึนมาเท่านั้น คาํ
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เสนอจะถูกบนัทึกไว ้(บนกระดานดาํ) เพื่อประเมินผลหรือตามมติภายหลงั ควรใชเ้ม่ือสมาชิกในกลุ่มรู้จกักนัดี มี
ความรู้ในปัญหานั้นแลว้พอสมควร  และบรรยากาศของกลุ่มเอ้ืออาํนวยใหทุ้กคนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น
ของตนไดอ้ยา่งเตม็ท่ีโดยไม่ตอ้งเกรงอก เกรงใจ  กิจกรรมดงักล่าวจึงเป็นกิจกรรมท่ีเป็นการฝึกใหน้กัเรียนรู้จกัคิด
อย่างมีเหตุมีผล  ดังนั้นการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานท่ีส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เร่ือง สารใน
ชีวิตประจาํวนั ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนคลองบางป้ิง ทาํใหน้กัเรียนมีคะแนนเฉล่ียสูงกว่าการ
จดักิจกรรมการเรียนรู้ตามปกติ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จิราภรณ์  ไชยมงคล (2547, หนา้ 48-49) ท่ีไดท้าํการ
วิจยัเร่ืองผลการจดัการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ท่ีส่งเสริมการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 
2  โรงเรียนนครวิทยาคม ผลการวิจยัความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  
ท่ีเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ท่ีส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณกบันักเรียนท่ีไดรั้บการสอนตามแนวคู่มือครู พบว่า 
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ท่ีส่งเสริมการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ มีคะแนนเฉล่ียหลงัเรียน
สูงกวา่นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนโดยวิธีปกติอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
 4. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานมีคะแนนเฉล่ียสูงกว่าการ
จดัการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ  ทั้งน้ีเพราะ การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานท่ีส่งเสริม
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ เร่ือง สารในชีวิตประจาํวนั ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนคลองบางป้ิง 
จงัหวดัสมุทรปราการ เป็นการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีใหโ้อกาสนกัเรียนไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเอง โดยการสืบคน้
ขอ้มูลอยา่งลุ่มลึกในเร่ืองสารในชีวิตประจาํวนั  ซ่ึงเด็กสนใจท่ีการเรียนรู้ เพราะเป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจและเก่ียวขอ้ง
กบันกัเรียนโดยตรง  และผูส้อนกจ็ดักิจกรรมการเรียนรู้โดยการสืบคน้ และปฏิบติัโดยแบ่งผูเ้รียนเป็นกลุ่มเลก็ๆ ท่ี
อยูใ่นชั้นเรียน  บางคร้ังก็เป็นกลุ่มใหญ่ทั้งชั้นทาํร่วมกนั และบางกิจกรรมก็มอบงานใหผู้เ้รียนเป็นรายบุคคล และ
ปฏิบัติด้วยตนเอง ช่วยให้นักเรียนได้พฒันาความคิดอย่างอิสระ ได้ฝึกฝนการทาํงานเป็นกลุ่ม ได้มีทักษะ
กระบวนการในการคน้หาความรู้ เช่น การสงัเกต การตั้งสมมติฐาน การทดลอง การรวบรวมขอ้มูล การหาขอ้สรุป 
การอภิปรายของสมาชิกในกลุ่ม การวางแผนการทาํงาน การวิเคราะห์ขอ้มูล   การนาํเสนอขอ้มูลในรูปแบบต่างๆ 
การจัดทาํแผนโครงงาน โดยเร่ิมตั้งแต่ปัญหาท่ีเขาสนใจ อยากรู้คาํตอบ จึงไดศึ้กษาคน้ควา้หาขอ้มูล โดยอาศยั
ความรู้ ความเขา้ใจจากเร่ืองต่างๆ ท่ีไดเ้รียนมา โดยใชก้ระบวนการและทกัษะต่างๆ ท่ีเป็นพื้นฐาน  ภายใตก้ารให้
คาํแนะนาํและการดูแลของครูหรือผูเ้ช่ียวชาญ   ดงันั้นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง สารในชีวิตประจาํวนัของ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนคลองบางป้ิง จงัหวดัสมุทรปราการ ท่ีไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบ
โครงงานจึงมีคะแนนเฉล่ียสูงกว่าการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามปกติ  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เบญญา  ศรี
ดารา (2545, หนา้ 119-128) ท่ีไดท้าํการวิจยัเร่ือง การเปรียบเทียบทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติ
เชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  ท่ีเรียนโดยการทาํกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์และการ
เรียนรู้ตามคูมื่อ ผลการวิจยัสรุปวา่ นกัเรียนท่ีเรียนโดยการทาํกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์และการเรียนตามคู่มือ
มีทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์  โดยรวมเพิ่มข้ึนจากก่อนเรียน อย่างไรก็ตาม
นกัเรียนท่ีเรียนโครงการทาํกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์มีการพฒันาทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์บาง
ดา้น  และเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์บางดา้นสูงกวา่นกัเรียนท่ีเรียนตามคู่มือ 
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ข้อเสนอแนะ 
 ผลจากการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการจดัการเรียน และการศึกษา
วิจยัในคร้ังต่อไปดงัน้ี 
 1. ข้อเสนอแนะในการนําผลการวจิยัไปใช้ 
 1.1 ผูบ้ริหารควรสนับสนุนให้ครูผูส้อนจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอนแบบโครงงาน เพื่อ
พฒันาการเรียนการสอนในดา้นส่งเสริมการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 
 1.2 ครูผูส้อนควรให้นกัเรียนปฏิบติัตามขั้นตอนท่ีเต็มรูปแบบของขั้นตอนการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบการ
สอนแบบโครงงาน และมีการแสดงผลงานท่ีทาํไดจ้ริงออกเผยแพร่ เพ่ือเป็นการแสดงความสําเร็จในการปฏิบติั
จริงของการเรียนดว้ยการสอนโดยใชรู้ปแบบการสอนแบบโครงงาน 
 2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวจิยัคร้ังต่อไป 
 2.1 ควรมีการศึกษาผลการจดัการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบการสอนแบบโครงงานกบัตวัแปรอ่ืน เช่น การคิด
สร้างสรรค ์การคิดอยา่งมีเหตุผล และทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
 2.2 ควรมีการศึกษาผลการจดัการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบการสอนแบบโครงงาน นาํมาใชก้บัการเรียนรู้
กลุ่มสาระอ่ืนๆ ดว้ย 
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 สารนิพนธ์ปริญญาการศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัศรีนคินทรวิโรฒ. 
อุษณีย ์  อนุรุทธิวงศ.์ (2545).  ฝึกเดก็ให้เป็นนักคดิ. กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิสดศรี-สฤษด์ิวงศ.์ 
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ผลการจัดการเรียนรู้แบบค้นพบทีม่ีต่อความสามารถในการคดิวเิคราะห์ ของนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปีที ่6  โรงเรียนวดับางหัวเสือ* 

The  Effect   of   Discovery Approach   on   Analytical Thinking   
of   Grade 6  Students  in   Watbanghuasuea  School 

 
 นางสาววรรธนภรณ์  ศรีสุข** 
 Miss  Wanthanaporn  Srisuk 
 
บทคดัย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์   1) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบคน้พบก่อนเรียนและหลงัเรียน และ 2) เพื่อเปรียบเทียบ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6   ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบคน้พบกบัการ
เรียนรู้ตามคู่มือครู (สสวท.)   กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัคือ  นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2  ปี
การศึกษา 2552 โรงเรียนวดับางหวัเสือ  จาํนวน 2 หอ้งเรียน  หอ้งเรียนละ 33 คน  เน้ือหาท่ีใชใ้นการวิจยัคือ สาร
ในชีวิตประจาํวนั กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จาํนวน  26  ชัว่โมง  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ แผนการ
จดัการเรียนรู้แบบคน้พบ  แบบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์  วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าเฉล่ีย ค่าความ
เบ่ียงเบนมาตรฐาน และ การทดสอบค่าที 
 ผลการศึกษาพบว่า 1) นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบคน้พบ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์
หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และ 2) นักเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบคน้พบ มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์สูงกวา่นกัเรียนท่ีเรียนตามคู่มือครู (สสวท.) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .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 
** ครุศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน  มหาวทิยาลยัราชภฎัธนบุรี 
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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 

การศึกษาเป็นส่ิงสาํคญัท่ีสุดท่ีมนุษยต์อ้งเรียนรู้ เพื่อใชใ้นการพฒันาตนเอง พฒันาชีวิตและครอบครัว 
รวมทั้งพฒันาประเทศอนัเป็นหัวใจหลักเพ่ือความอยู่รอดของมวลชนในชาติ  การพฒันาประเทศต้องอาศยั
กาํลงัคนท่ีมีสมรรถภาพทางการคิดวิเคราะห์  ซ่ึงในการพฒันาคนต้องอาศยัองค์ประกอบหลายอย่าง แต่
องคป์ระกอบท่ีสาํคญัในการพฒันาคนคือ การศึกษา  เป้าหมายของศกัยภาพเด็กไทย ตอ้งมีความรู้ ความคิด ความ
เขา้ใจในแขนงวิชานั้น  ในการท่ีจะบรรลุเป้าหมายการศึกษานั้นตอ้งอาศยัการจดัการเรียนรู้  เพราะการจดัการ
เรียนรู้เป็นการจดัประสบการณ์เพื่อให้บุคคลเกิดการเรียนรู้ ครูผูส้อนจึงตอ้งเลือกใช้วิธีการจดัการเรียนรู้ให้
เหมาะสมเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ให้มากท่ีสุด การศึกษาทุกวิชาทุกแขนงท่ีทาํใหเ้กิดการเรียนรู้ไดน้ั้นตอ้งอาศยั
เทคนิควิธีการท่ีดี  (วราลกัษณ์  อินต๊ะวงศ,์ 2539,  หนา้  1)  การศึกษาทางดา้นวิทยาศาสตร์กเ็ช่นกนั จะเห็นไดว้่า
ปัจจุบนัการศึกษาวิทยาศาสตร์ในประเทศไทยไม่เพียงแต่ปรับปรุงหลกัสูตรและเน้ือหาให้ทนัสมยั แต่พยายาม
ปรับปรุงคุณภาพวิธีการจดัการเรียนรู้  โดยพิจารณาถึงธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ ปรัชญาวิทยาศาสตร์ พฒันาการ
ของวิทยาศาสตร์ เพือ่ใหก้ารจดัการเรียนรู้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของนกัเรียน 
ใหน้กัเรียนใฝ่รู้ในการเรียนและเกิดการคิดวิเคราะห์ (กระทรวงศึกษาธิการ,  2548, หนา้ 5)   
 การคิดวิเคราะห์มีความสาํคญัและจาํเป็นต่อมนุษยใ์นการดาํรงชีวิตประจาํวนั เพราะสภาพสังคมไทยใน
ปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่ิง
เหล่าน้ีมีผลกระทบโดยตรงต่อคนไทย ทาํให้คนไทยตอ้งเผชิญกบัการเปล่ียนแปลงอนัหลากหลาย   จึงมีความ
จาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีประชาชนตอ้งมีความรู้   ความสามารถ มีพื้นฐานเพียงพอต่อการดาํรงชีวิตท่ีดี  มีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์เลือกใชข้อ้มูลข่าวสาร  ตดัสินใจถูกตอ้งในการแกปั้ญหาและกา้วทนักบัการเปล่ียนแปลงของโลก  
โดยปัจจยัสาํคญัในการเปล่ียนแปลงดงักล่าวคือ คุณภาพของคน การจดัการศึกษาเพื่อพฒันาคนใหมี้คุณภาพจึงเป็น
เร่ืองมีความจาํเป็นอย่างยิ่งตอ้งเป็นการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ท่ีสามารถพฒันาให้เด็กเป็นคนรู้จกัคิดวิเคราะห์ รู้จกั
แกปั้ญหา มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์รู้จกัการเรียนรู้ดว้ยตนเอง (กรมวิชาการ, 2550ก, หนา้ 4 ) ประโยชน์ของการ
คิดวิเคราะห์ คือ การเขา้ใจในเร่ืองต่างๆ รู้ความสัมพนัธ์  หาเหตุผล  เขา้ใจสาเหตุ  ผลกระทบ  และส่ิงท่ีเกิดใน
อนาคต   เพื่อการเตรียมการวางแผนป้องกนัรู้เบ้ืองหนา้  เบ้ืองหลงัของข่าวสารต่างๆท่ีไดรั้บมา  (ชนาธิป  พรกุล, 
2549, หนา้  15) ผูท่ี้คิดวิเคราะห์ไม่เป็นยอ่มไม่ทราบวา่อะไรพอเป็นไปไดใ้นสภาพแวดลอ้มของตน จึงตอ้งคอยฟัง
คาํสัง่และการช้ีนาํตลอดเวลา และอาจถูกคนอื่นชกัจูงใหค้ลอ้ยตามไดง่้าย  เน่ืองจากมีความคิดอยูใ่นวงจาํกดั คิดไม่
ออกว่าอะไรควรไม่ควร และจากสภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา  ทาํให้ส่ิงท่ีนักเรียนเรียนในวนัน้ี 
กลายเป็นส่ิงท่ีลา้สมยัในเวลาต่อมา ดว้ยเหตุน้ี นกัเรียนจึงตอ้งเรียนรู้วิธีหาความรู้ดว้ยตนเอง เป็นผูมี้ความสามารถ
แสวงหาความรู้ เลือกสรรความรู้ เขา้ถึงแหล่งความรู้ ซ่ึงการไดรั้บความรู้อย่างถูกตอ้งและเขา้ถึงสาระของความรู้
นั้น  สามารถนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน ์มีความสามารถในการคิด และคิดเป็น (พระธรรมปิฎก, 2549, หนา้ 5)     
 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  2542  และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545  ไดก้าํหนดให้
ผูเ้รียนมีการคิดในมาตรา  24  วิธีการจดัการเรียนรู้  ขอ้ท่ี 2  การฝึกทกัษะ กระบวนการคิด การจดัการ การเผชิญ
สถานการณ์ และการประยกุตค์วามรู้มาใชเ้พื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหา (กระทรวงศึกษาธิการ,  2549, หนา้ 15)
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และหลกัสูตรขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช 2551  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หนา้ 6) ไดก้าํหนดสมรรถนะ เกณฑก์าร
ผ่านและจบช่วงชั้นท่ีตอ้งเกิดข้ึนกบัผูเ้รียน และมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ  ไดก้าํหนดมาตรฐานดา้นผูเ้รียนท่ี
เก่ียวกบัการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียน  ดงัน้ี  

(1)  หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช 2551  กาํหนดสมรรถนะสําคญัของนกัเรียน ซ่ึงพฒันา
นกัเรียนใหบ้รรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีกาํหนดนั้น ในขอ้ 2 คือความสามารถในการคิด  เป็นความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์  การคิดสงัเคราะห์ การคิดอยา่งสร้างสรรค ์ การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ  และการคิดเป็นระบบ เพื่อ
นาํไปสู่การสร้างองคค์วามรู้หรือสารสนเทศ การตดัสินใจเก่ียวกบัตนเองและสงัคมไดอ้ยา่งเหมาะสม  

(2)  เกณฑก์ารผา่นช่วงชั้นและการจบหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  นกัเรียนตอ้งผ่านการประเมินการ
อ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนใหไ้ดต้ามท่ีสถานศึกษากาํหนด 

(3)  มาตรฐานการศึกษาชาติ  ด้านนักเรียน  มาตรฐานท่ี 4  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
สงัเคราะห์ มีวิจารณญาณ  มีความคิดสร้างสรรค ์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสยัทศัน ์    

ความสาํคญัเก่ียวกบัการคิดวิเคราะห์ดงักล่าวขา้งตน้ ทาํใหทุ้กฝ่ายท่ีมีหนา้ท่ีในการจดัการศึกษาของชาติ
ต่างพยายามเสนอแนะ พฒันาส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ท่ีเหมาะสมกบัการสร้างคนยุคใหม่ ดังเช่นในหนังสือ   
“ความฝันของแผ่นดิน”   กล่าวว่า การเรียนรู้ตอ้งเน้นการฝึกปฏิบติัจริงในวิชาท่ีเรียน เนน้การคิดวิเคราะห์ การ
แสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง การจดัการเรียนรู้ตอ้งใหน้กัเรียนเป็นศูนยก์ลางแห่งการเรียนรู้ จึงเป็นเร่ืองสาํคญั และ
จาํเป็นท่ีครูตอ้งฝึกใหน้กัเรียนคิดวิเคราะห์ เพื่อร่วมกนัสร้างเยาวชนของชาติใหเ้ป็นคนท่ีมีเหตุผล มีการวิเคราะห์  
และรู้จกันาํความสามารถในการคิดวิเคราะห์มาใชเ้พื่อเผชิญสถานการณ์ต่างๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัยคุสมยั (สมศรี           
กิจชนะพานิชย,์ 2550, หนา้ 1)  นอกจากน้ี การศึกษาไทยในปัจจุบนัไดมี้การปฏิรูปการเรียนรู้ โดยเป็นการพฒันา
นักเรียนให้มีคุณสมบัติท่ีพึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาด้านนักเรียนท่ีเก่ียวกับการคิดวิเคราะห์ ดังนั้น
นกัเรียนจาํเป็นตอ้งปรับเปล่ียนวิธีเรียน  โดยอาศยัการปรับเปล่ียนวิธีการจดัการเรียนรู้ของครู  โดยครูจดัเน้ือหา
สาระและกิจกรรมใหมี้ความสอดคลอ้งกบัความสนใจและความแตกต่างของนกัเรียน มีการบูรณาการผสมผสาน
สาระความรู้ต่างๆอยา่งไดส้ัดส่วนสมดุล  และมีการฝึกการคิดวิเคราะห์ การเผชิญสถานการณ์  การฝึกปฏิบติั  และ
การประยกุตค์วามรู้ไปใช ้ เพือ่ร่วมกนัพฒันานกัเรียนตามศกัยภาพ (กรมวิชาการ, 2551, หนา้ 1) 
 จากผลการศึกษาศกัยภาพของเด็กไทยของกองวิจัยการศึกษากรมวิชาการ  (2551, หน้า 23) พบว่า 
นกัเรียนระดบัประถมศึกษามีศกัยภาพตํ่าในทกัษะท่ีจาํเป็นต่อการเรียนรู้  โดยเฉพาะการคิดวิเคราะห์ การประเมิน
จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (องค์การมหาชน) (สมศ.) รอบท่ี 2 พบว่าใน
มาตรฐานท่ี 4  นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ซ่ึงโรงเรียนส่วนใหญ่ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1  อยูใ่นเกณฑ ์พอใช ้  นอกจากน้ีปีการศึกษา 2551 ทางสังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ี
ศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 มีการทดสอบการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
พบวา่ มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 43.07 (คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ , 2551, หนา้ 2)  
 ผลการประเมินและผลการทดสอบการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนดังกล่าว มีความสอดคล้องกับผล
การศึกษาในเอกสารการศึกษาไทยในยคุโลกาภิวฒัน์สู่ความกา้วหนา้และความมัน่คงของชาติในศตวรรษหนา้ ท่ี
กล่าววา่ความสามารถของนกัเรียนไทยท่ีตอ้งแกไ้ขโดยด่วน คือ พ้ืนฐานในการเรียนรู้การคิดวิเคราะห์ของนกัเรียน 
การเรียนการสอนของไทยในปัจจุบนัยงัใชว้ิธีการท่ีครูเป็นผูอ้ธิบายเป็นส่วนใหญ่  มุ่งเน้นให้นกัเรียนท่องจาํไม่
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ส่งเสริมการคิด (ปรารถนา   เกษนอ้ย, 2549, หนา้ 21) ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก การจดัการเรียนรู้ไม่เนน้ใหน้กัเรียนได้
พฒันาในการคิดวิเคราะห์ แสดงความคิดเห็นและการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง  ทาํให้นกัเรียนขาดคุณลกัษณะ
ช่างสังเกต   ช่างสงสัยและใฝ่หาคาํตอบ เม่ือนกัเรียนถูกจาํกดัความคิดทาํใหคิ้ดไม่เป็น ทาํใหน้กัเรียนไม่กลา้แสดง
ความคิดเห็น ขาดการคิดวิเคราะห์ ขาดกระบวนการคิดอยา่งมีเหตุผล   (ภทัราภรณ์ พิทกัษธ์รรม, 2548, หนา้ 2)   
 การจดัการเรียนรู้แบบคน้พบ เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีมุ่งเนน้ให้นกัเรียนแสวงหาคาํตอบสามารถคน้พบ
คาํตอบด้วยตนเอง  โดยมีครูเป็นผูช่้วยส่งเสริมและให้คาํปรึกษา (ทิศนา  แขมมณี, 2550, หน้า 145)  มีวิธีการ
จดัการเรียนรู้แบบคน้พบท่ีครูกาํหนดสถานการณ์ให้  นกัเรียนเผชิญปัญหา  นกัเรียนตอ้งเขา้ใจปัญหา  วิเคราะห์
ปัญหา สร้างแนวคิดใหม่นาํแนวคิดท่ีไดไ้ปใชแ้ละประเมินผลงานท่ีไดจ้ากการทาํกิจกรรม  ขั้นตอนวิธีการจดัการ
เรียนรู้น้ีนาํไปสู่การคิดวิเคราะห์ (Bruner, 1962  อา้งโดย สุรางค ์ โคว้ตระกูล,  2545,  หนา้ 138) ขั้นตอนของการ
จดัการเรียนรู้แบบคน้พบ คือ  การเผชิญปัญหา  การตั้งสมมุติฐาน  ทดลองและรวบรวมขอ้มูล  และสรุปความรู้ท่ี
คน้พบใหม่ (ยพุา วีระไวทยะ, 2540, หนา้ 38) สอดคลอ้งกบัขั้นตอนในการคิดวิเคราะห์  ไดแ้ก่ การกาํหนดปัญหา
หรือเหตุการณ์  การตั้งวตัถุประสงค ์ การกาํหนดเกณฑใ์นการจาํแนกแยกแยะขอ้มูล แยกแยะขอ้มูลตามเกณฑท่ี์
กาํหนด และการสรุปคาํตอบ (สุวิทย ์ มูลคาํ, 2549,  หนา้ 19)  จะเห็นไดว้่า  การจดัการเรียนรู้แบบคน้พบ  เป็น
วิธีการหน่ึงท่ีช่วยใหน้กัเรียนพฒันาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ได ้
 จากสภาพปัญหาและเหตุผลดังกล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจัยสนใจนาํการจดัการเรียนรู้แบบคน้พบมาปรับและ
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา เพื่อพฒันาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของ
นกัเรียน  ซ่ึงมุ่งจดักิจกรรมให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ท่ีดีข้ึน โดยนาํมาจดัเป็นกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบคน้พบในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพราะขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบคน้พบมีความ
สอดคลอ้งกบัธรรมชาติของวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นกัเรียนตอ้งทาํการสืบคน้ คน้ควา้ ทดลอง โดย
ใชเ้น้ือหา สารในชีวิตประจาํวนั และนาํไปทดลองใชก้บันกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  เพราะนกัเรียนใน
ระดับชั้นน้ีสามารถคิดหาเหตุผลนอกเหนือไปจากขอ้มูลท่ีมีอยู่ สามารถคิดแบบนักวิทยาศาสตร์ สามารถตั้ ง
สมมุติฐานและสรุปหาคาํตอบของขอ้มูลท่ีสืบคน้ได ้ ผลของการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีจะสามารถนาํมาใชใ้นการจดัการ
เรียนรู้แบบคน้พบเพื่อพฒันาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดบัชั้นประถมศึกษาให้มีความ
เหมาะสมและบรรลุเป้าหมายของหลกัสูตรต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีไดรั้บการ
จดัการเรียนรู้แบบคน้พบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีไดรั้บการ
จดัการเรียนรู้แบบคน้พบกบัการเรียนรู้ตามคูมื่อครู (สสวท.) 
 
สมมุติฐานการวจิยั 

1.   นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบคน้พบ  จะมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลงัเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน 
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 2.   นักเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบคน้พบ จะมีความสามารถในการการคิดวิเคราะห์ สูงกว่า
นกัเรียนท่ีเรียนรู้ตามคู่มือครู (สสวท.) 
 
ขอบเขตของการวจิยั 
              1.  ขอบเขตด้านประชากร 

   ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2552  
โรงเรียนวดับางหวัเสือ  ในสังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรปราการเขต  1   จาํนวน 4 หอ้งเรียน  จาํนวน 
132 คน 
                2.  ขอบเขตด้านเน้ือหา 
                      เน้ือหาท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดก้าํหนดหวัขอ้เร่ืองท่ีทดลองซ่ึงอยูใ่นกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ เร่ือง สารในชีวิตประจาํวนั  โดยมีสาระการเรียนรู้ ดงัน้ี 
                     2.1 สาระการเรียนรู้   
                 2.1.1  สารในชีวิตประจาํวนั 
                 2.1.2  การจาํแนกสารรอบตัว ไดแ้ก่ การใช้สถานะของสสารเป็นเกณฑ์ใช้ความเป็นกรด – 
เบส  และ ใชเ้น้ือสารเป็นเกณฑ ์
                 2.1.3  การเปล่ียนแปลงของสาร ไดแ้ก่  การเพ่ิมพลงังานความร้อน การลดพลงังานความร้อน  
การละลาย   และการเกิดสารใหม่ 

                2.1.4   การแยกสารเน้ือเดียวดว้ยวิธีการระเหย 
                 2.1.5  การแยกสารเน้ือผสม  ไดแ้ก่  การระเหิด  การร่อน  การทาํใหต้กตะกอน  และการกรอง 
                 2.1.6  ผลของสารต่อชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม           
 3.  ขอบเขตด้านเวลา  
              ระยะเวลาท่ีใชใ้นการวิจยั  ทาํการทดลองในภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2552   เวลาท่ีใชใ้นการจดัการ
เรียนรู้ 24 ชัว่โมง และใชเ้วลาในการทดสอบก่อน  –  หลงัเรียน  2  ชัว่โมง ใชเ้วลาทั้งส้ิน  5   สปัดาห ์ 26 ชัว่โมง   
 4.  ขอบเขตด้านตัวแปรท่ีทําการศึกษา   
 จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ไดส้รุปตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งไดด้งัน้ี 
 ตวัแปรอิสระ เป็นการจดัการเรียนรู้  2 ระดบั  คือ     
 (1)  การจดัการเรียนรู้แบบคน้พบ 
 (2)  การจดัการเรียนรู้ตามคู่มือครู (สสวท.) 
 ตวัแปรตาม  คือ   
 (1)  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  
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เอกสารทีเ่ก่ียวข้อง 
 1. การจดัการเรียนรู้แบบค้นพบ  
    การจดัการเรียนรู้แบบคน้พบ เป็นวิธีสอนท่ีมุ่งเนน้ใหน้กัเรียนแสวงหาคาํตอบโดยวิธีการต่างๆ และ
สามารถคน้พบคาํตอบดว้ยตนเอง  หากว่านกัเรียนไม่สามารถสรุปได ้  ครูตอ้งเป็นผูเ้สนอแนะแนวทางอยา่งมี
ขอบเขต  โดยการถามคาํถามหรือสร้างสถานการณ์ปัญหา  แลว้ใหน้กัเรียนหาวิธีการ วิเคราะห์ปัญหา หรือ
กระบวนการแกปั้ญหา  ท่ีอาจจะเกิดจากสังเกต การเปรียบเทียบ การเดา  การทดลองทาํผดิทาํถูก  จนพบคาํตอบ
และสามารถหาขอ้สรุปได ้ โดยผ่านกระบวนการท่ีเรียกว่า acting, imagine และ symbolizing ซ่ึงอยู่ในขั้น
พฒันาการทางปัญญาตามทฤษฎีการจดัการเรียนรู้แบบคน้พบคือ enactive mode, iconic mode  และ symbolic 
mode ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนตลอดชีวิตมิใช่เกิดข้ึนช่วงใดช่วงหน่ึงของชีวิตเท่านั้น หนา้ท่ีของครู คือ การจดั
สภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีช่วยเอ้ือต่อการขยายโครงสร้างทางสติปัญญาของนกัเรียน  ซ่ึงสามารถกล่าวลกัษณะของการ
จดัการเรียนรู้แบบคน้พบ ไดด้งัน้ี 
                 (1)  การคน้พบจากการแนะแนวทาง (guided  discovery)  เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีครูพยายามดึงความรู้ท่ี
มีอยูใ่นตวันกัเรียนออกมาใช ้ โดยอาศยัคาํถามหรือการอธิบายท่ีไดเ้ตรียมไวเ้ป็นอยา่งดี  เพ่ือนาํนกัเรียนไปสู่การ
คน้พบ  การคิดวิเคราะห ์ความคิดรวบยอดหรือหลกัเกณฑต่์างๆ 
                 (2)  การคน้พบดว้ยความบงัเอิญ  (fortuitous  discovery)  การคน้พบชนิดน้ีเร่ิมตน้โดย ครูไม่ช้ีแนะเลย
ไม่ว่ากรณีใดๆ เกิดข้ึนเม่ือเด็กคน้พบโดยบงัเอิญ การคน้พบชนิดน้ี เป็นชนิดท่ีใหแ้รงจูงใจสูงท่ีสุด 
                 (3)  การคน้พบดว้ยปัจจยัท่ีถูกจดัเตรียมให ้(free and exploratory  discovery)   การคน้พบชนิดน้ี ครู
เตรียมอุปกรณ์และกาํหนดสถานการณ์ให ้ ไม่มีการซกัถาม  แต่ใชอุ้ปกรณ์ท่ีกาํหนดใหแ้ทน 
                 (4)  การคน้พบโดยการแนะนาํ  (directed discovery)  กรณีน้ีครูช้ีแนะแนวทางการคน้พบโดยตลอดดว้ย
การใชค้าํถาม ครูถามคาํถามเม่ือนกัเรียนตอ้งการ  ครูอาจเดินจากกลุ่มหน่ึงไปอีกกลุ่มหน่ึง เพื่อถามนกัเรียนหาก
จาํเป็น 
                 (5)  การคน้พบดว้ยตนเอง  (pure discovery method) เป็นวิธีการท่ีคาดหวงัว่านกัเรียนไปสู่ความคิดรวบ
ยอด และหลกัการไดด้ว้ยตนเอง โดยไม่ตอ้งรับคาํแนะนาํจากครู 
             จากลกัษณะของการจัดการเรียนรู้แบบคน้พบ  ในการทาํวิจัยในคร้ังน้ีได้นําเสนอการจัดการเรียนรู้        
การคน้พบแบบแนะแนวทาง  ซ่ึงมีขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ดงัต่อไปน้ี 

ขั้นนาํเขา้สู่บทเรียน  เป็นการนาํเขา้สู่บทเรียน โดยการร้องเพลง เล่นเกม 
                 ขั้นเรียนรู้    
                         (1)  ขั้นท่ี 1  จุดประกายความสนใจ (กาํหนดปัญหา) 
                         (2)  ขั้นท่ี 2  ตั้งสมมุติฐาน 
                         (3)  ขั้นท่ี 3  กาํหนดแนวทางในการคน้หาขอ้มูล   
                         (4)  ขั้นท่ี 4  การดาํเนินการจดัหาขอ้มูล โดยเร่ิมคิดถึงส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองนั้นแลว้แบ่งเป็นหวัขอ้
ยอ่ยๆ เพือ่คิด คน้ควา้ หาขอ้มูล 
                         (5)  ขั้นท่ี 5 การนาํขอ้มูลมาวิเคราะห์และสรุปตอบคาํถามตามสมมุติฐาน  
                         (6)  ขั้นท่ี 6  การนาํเสนอโดยการจดักิจกรรม 
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                 ขั้นสรุป  นกัเรียนและครูร่วมกนัสรุปองคค์วามรู้ในเน้ือหาท่ีเรียน 
 2. การคดิวเิคราะห์ 

    การคิดวิเคราะห์  หมายถึง  ความสามารถของนักเรียนในการพิจารณาขอ้ความท่ีเป็นปัญหาหรือ
สถานการณ์  การหาหลกัการโดยการแยกแยะ คุณสมบติัของส่ิงต่างๆ หรือขอ้ความท่ีไดรั้บจริง  อยา่งมีเหตุผลหรือ
ขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือมาสนบัสนุนยืนยนัในการตดัสินใจช้ีขาดตามเร่ืองราวหรือสถานการณ์นั้น และไดข้อ้สรุปอย่าง
ถูกตอ้งสมเหตุสมผล  ทฤษฎีของ Paijet อธิบายพฒันาการของการคิดจากขั้นหน่ึงไปสู่ขั้นหน่ึง อาศยัองคป์ระกอบ
ท่ีสําคัญ 4 ประการคือ การเจริญเติบโตของร่างกายและวุฒิภาวะ  ประสบการณ์ทางกายและทางสมอง 
ประสบการณ์ทางสังคมและสภาวะสมดุล  ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีแต่ละคนใชใ้นการปรับตวั ขั้นพฒันาของการคิด
จะมีการเปล่ียนแปลงตามลาํดบัขั้น ซ่ึงพฒันาการในขั้นตน้จะเป็นพื้นฐานของพฒันาการในขั้นสูงและพฒันาการ
ของการคิดแต่ละคนมีลกัษณะเดียวกนั แต่จะแตกต่างกนัในดา้นอตัราความเร็วในการเกิดของแต่ละระดบัของการ
พฒันา  ซ่ึงผูเ้รียนจะตอ้งมีพฤติกรรมบ่งช้ีความสามารถการคิดวิเคราะห์  ดงัน้ี    สามารถแยกแยะส่วนประกอบ
ต่างๆ ของส่ิงท่ีจะวิเคราะห์ได ้   สามารถแจกแจงรายละเอียดของส่วนประกอบต่างๆ ของส่ิงท่ีวิเคราะห์    สามารถ
ตรวจสอบ/จดัโครงสร้างความสัมพนัธ์ขององคร์ะกอบใหญ่  และองคป์ระกอบยอ่ย    สามารถนาํเสนอขอ้มูลการ
วิเคราะห์ให้เขา้ใจได้ง่าย จากการศึกษาพฤติกรรมตัวบ่งช้ีดังกล่าวขา้งต้น  ผูว้ิจัยสามารถสร้างแบบวดั
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ซ่ึงมีอยู ่5 ดา้น คือ  ระบุปัญหา  ตั้งสมมุติฐาน  รวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูล  การ
เสนอแนะขอ้มูลการวิเคราะห์  และสรุป 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

 1.   แผนการจดัการเรียนรู้ท่ีใชว้ิธีการจดัการเรียนรู้แบบคน้พบ  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์    หน่วย “สารใน
ชีวิตประจาํวนั”  ประกอบไปดว้ย  สารในชีวิตประจาํวนั, การจาํแนกสารรอบตวั, การเปล่ียนแปลงของสาร, สาร
เน้ือเดียวและสารเน้ือผสม, การแยกสารเน้ือเดียว และการแยกสารเน้ือผสม และผลของสารต่อชีวิตและ
ส่ิงแวดลอ้ม   รวมจาํนวน  14  แผน    24  ชัว่โมง และทดสอบก่อนเรียน-หลงัเรียน 2 ชัว่โมง รวมทั้งหมด 26 
ชัว่โมง 
                 2.   แผนการจดัการเรียนรู้ตามคู่มือครู (สสวท.) กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ หน่วย “สารในชีวิตประจาํวนั” 
                 3.   แบบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์  เป็นขอ้สอบปรนยั  จาํนวน  40  ขอ้ 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในการวิจยัคร้ังน้ี  มีขั้นตอนการทดลองและเกบ็รวบรวมขอ้มูลตามลาํดบัขั้น  ดงัน้ี 
    1.  ดาํเนินการติดต่อผูบ้ริหารโรงเรียนวดับางหวัเสือ  สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1 เพื่อขอความร่วมมือในการวิจยั 
    2.  ดาํเนินการทดลอง มีขั้นตอนดงัน้ี 
 2.1  ผูว้ิจยันาํแผนการจดัการเรียนรู้  เร่ือง สารในชีวิตประจาํวนั  โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้แบบ
คน้พบ  และแผนการจดัการเรียนรู้ตามคู่มือครู (สสวท.) ท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปดาํเนินการสอนดว้ยตนเอง กบั
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กลุ่มตวัอย่าง ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนวดับางหวัเสือ  สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1  สปัดาห์ละ 5  คร้ัง รวม 5 สปัดาห์ จาํนวน 14 แผน   
   2.2   ภายหลงัส้ินสุดการเรียนการสอนใหน้กัเรียนทั้ง 2 กลุ่ม ทาํแบบวดัความสามารถในการคิด
วิเคราะห ์ 
   2.3   นาํผลการทาํแบบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์ หลงัเรียนของนกัเรียนกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุมมาตรวจ วิเคราะห์คาํตอบและใหค้ะแนน เพื่อทดสอบสมมุติฐาน 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

ผูว้ิจยันาํคะแนนวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์  ทั้งก่อนเรียนและหลงัของนกัเรียนกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุมมาวิเคราะห์ดว้ยวิธีทางสถิติ 

1.  หาค่าสถิติพื้นฐาน  คะแนนเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
   2.   เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 6 ก่อนเรียนและหลงัเรียน ของกลุ่มทดลอง โดยใช้การทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกนั         
(t – test   dependent) 

   3.  เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 หลงัเรียน ระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง โดยใชก้ารทดสอบค่าทีแบบเป็นอิสระต่อกนั  
(t – test  for  independent) 
 
ผลการวจิยั 
 1.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  โรงเรียนวดับางหัวเสือ  สังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1  ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบคน้พบ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  มีความสามารถในการคิด
วิเคราะหห์ลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน   
 
ตารางท่ี 1  ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  

ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบคน้พบ  ก่อนเรียนและหลงัเรียน  

กลุ่มทดลอง N x  S.D. 
t-test 

t df sig 
คะแนนก่อนเรียน
คะแนนหลงัเรียน

32 
32 

17.66 
22.63 

4.3 
4.0 

-10.528 
 

31 
 

.000** 
 

 

 2.  นักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวัดบางหัวเสือ  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบคน้พบ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ มีความสามารถในการคิด
วิเคราะหสู์งกวา่นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีเรียนตามคู่มือครู (สสวท.) 
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ตารางท่ี 2   ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบคน้พบ  กบัการเรียนรู้ตามคูมื่อครู (สสวท.) 

 

กลุ่มตวัอยา่ง N x  S.D. 
t-test 

t df sig 
คะแนนหลงัเรียน 

กลุ่มควบคุม 
กลุ่มทดลอง 

 
32 
32 

 
18.96 
22.63 

 
2.79 
4.01 

 
4.232 

 
62 

 
.000** 

 
Levene’s  test : F = 4.11  Sig = .000; ** p < 0.01 
 
อภปิรายผล 
 1.   ผลการวิจยั นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบคน้พบ   มีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้ และไดส้อดคลอ้งกบังานวิจยัของ
ปรียา นพคุณ (2542, หน้า 75)  พบว่า นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีได้รับกิจกรรมเสริมหลักสูตร
วิทยาศาสตร์โดยใช้วิธีการสอนแบบคน้พบ  มีพฒันาความคิดสร้างสรรค์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน   การท่ี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน เน่ืองจากความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ เป็นความสามารถของนกัเรียนในการพิจารณาขอ้ความท่ีเป็นปัญหาหรือสถานการณ์ การหาหลกัการ
โดยการแยกแยะ คุณสมบัติของส่ิงต่างๆ หรือข้อความท่ีได้รับจริงอย่างมีเหตุผลหรือข้อมูลท่ีน่าเช่ือถือมา
สนบัสนุนยนืยนัในการตดัสินใจ ช้ีขาดตามเร่ืองราวหรือสถานการณ์นั้น และไดข้อ้สรุปอยา่งถูกตอ้งสมเหตุสมผล  
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดและทฤษฎีของ Bruner  วา่การเรียนรู้โดยคน้พบเป็นกระบวนการท่ีเนน้พฒันาการเก่ียวกบั
ความสามารถในการรับรู้และความเขา้ใจของนกัเรียน  การเรียนรู้เกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือนกัเรียนไดมี้ปฏิสัมพนัธ์กบั
ส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงนาํไปสู่การคน้พบการคิดวิเคราะห์  นักเรียนแต่ละคนจะมีประสบการณ์และพ้ืนฐานความรู้ท่ี
แตกต่างกนั  การเรียนรู้จะเกิดจากการท่ีนกัเรียนสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างส่ิงท่ีพบใหม่กบัความรู้เดิมแลว้นาํมา
สร้างเป็นความหมายใหม่  ซ่ึงสามารถนาํมาใชใ้นการจดัการเรียนรู้ในระดบัชั้นประถมศึกษานั้น  นกัเรียนสามารถ
ใชส้ัญลกัษณ์ไดม้ากข้ึน  ครูมีวิธีช่วยใหพ้ฒันาข้ึนไปไดอี้ก  โดยการกระตุน้ใหใ้ชก้ารคน้พบโดยเนน้ความเขา้ใจ
ในมโนคติและส่ิงท่ีเป็นนามธรรม ในขณะเดียวกนันักเรียนทุกคนมีความสนใจใฝ่รู้อยู่เป็นธรรมชาติ  หากได้
รับผิดชอบการเรียนรู้ของตนและได้รับการฝึกฝนทกัษะท่ีจาํเป็นต่อการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง นักเรียน
สามารถเรียนรู้ในส่ิงท่ีตนเองสนใจได้ตลอดชีวิต   จากการท่ีได้จัดทาํแผนการจัดการเรียนรู้แบบคน้พบซ่ึง
สอดคลอ้งกบัความสามารถในการวิเคราะห์และมีขั้นตอนการฝึกเป็นอยา่งดี  และแบบวดัความสามารถในการคิด
วิเคราะห์มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์ จึงทาํใหน้กัเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ดีข้ึน 
 2.  ผลการวิจัยพบว่า  นักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 6   ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบค้นพบ มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์สูงกว่านักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีเรียนตามคู่มือครู (สสวท.)   ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้และไดส้อดคลอ้งกบังานวิจยัของสมศกัด์ิ จัน่ผ่อง (2552, หนา้ 109)  พบว่า  
นกัเรียนมีทกัษะการคิดวิเคราะห์ท่ีใชห้ลกัการเรียนรู้แบบคน้พบสูงกว่านกัเรียนท่ีเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้   ท่ี
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เป็นเช่นน้ีเพราะในการจดัการเรียนรู้แบบคน้พบท่ีสร้างข้ึน  ไดศึ้กษาขั้นตอนในการจดัการเรียนรู้แบบคน้พบ  คือ
ขั้นเผชิญปัญหา  ขั้นการตั้งสมมุติฐาน  ขั้นการกาํหนดแนวทางในการสืบคน้  ขั้นดาํเนินการรวบรวมขอ้มูล  ขั้น
สรุป และขั้นนําเสนอ  ในการจัดการเรียนรู้แบบคน้พบเป็นการพฒันาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ท่ีให้
นกัเรียนไดเ้รียนรู้     ทาํใหน้กัเรียนสามารถเรียนรู้ไดต้ามผลการพฒันาความสามารถในการคิดวิเคราะหท่ี์ตั้งไว ้  

นอกจากน้ีในการจดัการเรียนรู้แบบคน้พบ เม่ือนกัเรียนไดศึ้กษาและปฏิบติักิจกรรมตามลาํดบัขั้นตอน
ซ่ึงเป็นการฝึกให้นักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์หาคาํตอบ  เม่ือฝึกบ่อยๆ ทาํให้เกิดการคิดวิเคราะห์  รวมถึงการได้
แลกเปล่ียนเรียนรู้จากการอภิปรายร่วมกนัในการแสดงความคิดเห็น      มีการช่วยเหลือกนัระหว่างนกัเรียนท่ีคละ
ความสามารถ นกัเรียนท่ีเรียนเก่งช่วยอธิบายวิเคราะห์ แยกแยะเหตุผลจากเน้ือหาในการทาํกิจกรรมท่ีเรียนใหก้บั
นกัเรียนท่ีเรียนอ่อนกว่า  นักเรียนท่ีเรียนอ่อนกว่ากลา้ถามในส่ิงท่ีไม่เขา้ใจกบัเพ่ือนมากข้ึน  จึงทาํให้นกัเรียนมี
ความเขา้ใจในเน้ือเร่ืองเป็นอย่างดี  เม่ือทดสอบเป็นรายบุคคล จึงส่งผลให้นักเรียนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะหท่ี์สูงกวา่กลุ่มท่ีเรียนตามคู่มือครู (สสวท.)  

ในขณะท่ีคู่มือครู (สสวท.) ไดมี้การจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  ซ่ึงเป็น
การพฒันาใหผู้เ้รียนไดรั้บความรู้และทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยเนน้การคิดแกปั้ญหา   ซ่ึงมีขั้นตอน 
ต่อไปน้ี  ขั้นสร้างความสนใจ (engagement)  ขั้นสาํรวจและคน้หา  (exploration)   ขั้นอธิบายและลงขอ้สรุป  
(explanation) ขั้นขยายความรู้ (elaboration)  และ ขั้นประเมิน  (evaluation)  ดงันั้นเห็นไดว้่าการจดัการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะหาความรู้มีขอ้แตกต่างกบัการจดัการเรียนรู้แบบคน้พบ คือ ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้แบบคน้พบมี ขั้นการ
ตั้งสมมุติฐาน  ขั้นการกาํหนดแนวทางในการสืบคน้  โดยท่ีนกัเรียนเป็นผูก้าํหนดแนวทางในการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
และนกัเรียนเกิดการคิดวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีนกัเรียนไดศึ้กษา คน้ควา้ ตามแนวทางท่ีนกัเรียนไดก้าํหนดไว ้ แต่การ
จดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  ครูเป็นผูบ้อกแนวทางในการสืบคน้ และนักเรียนเป็นผูส้ํารวจและคน้หา
ขอ้มูลตามแนวทางท่ีครูไดก้าํหนดไว ้ ดงันั้น เม่ือผูว้ิจยัไดท้าํการทดสอบเพื่อวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
จึงทาํให้นักเรียนท่ีเรียนรู้แบบคน้พบมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์สูงกว่านักเรียนท่ีเรียนรู้ตามคู่มือครู 
(สสวท.)  
 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจยัคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะเพือ่การศึกษาวิจยัในคร้ังต่อไป  ดงัน้ี 
 1.  ขอ้เสนอแนะในการนาํผลการวิจยัไปใช ้
      1.1  ในการพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้แบบคน้พบไปใช ้ ก่อนนาํไปใชค้รูควรศึกษาขั้นตอนในการ
จดัการเรียนรู้แบบคน้พบใหเ้ขา้ใจ  เพื่อใหก้ารดาํเนินกิจกรรมเป็นไปตามขั้นตอนและมีประสิทธิภาพ 
       1.2  การนําแผนการจัดการเรียนรู้แบบคน้พบอย่างมีประสิทธิภาพ ครูควรใช้คาํถามกระตุน้และ
ส่งเสริมใหน้กัเรียนไดฝึ้กการคิดวิเคราะห์ดว้ยตนเอง  โดยคาํนึงถึงประสบการณ์และพื้นฐานความรู้เดิมท่ีมีอยูม่า
ใชใ้นการคิดวิเคราะห์ 
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      1.3  การจดัการเรียนการสอนแบบคน้พบ ครูผูส้อนไม่ควรปิดกั้นวิธีคิดของนกัเรียน  ควรใหน้กัเรียน
ได้แสดงออกวิธีคิดท่ีแปลกใหม่ พร้อมแสดงเหตุผลในความคิด  ส่งเสริมและให้กาํลงัใจแก่นักเรียนท่ีกลา้
แสดงออก  มีการจดับรรยากาศในชั้นเรียนใหเ้อ้ือต่อการเรียนรู้ของนกัเรียน 

2.  ขอ้เสนอแนะเพ่ือการวิจยัในคร้ังต่อไป 
      2.1  ควรนาํแผนการจดัการเรียนรู้แบบคน้พบ ไปพฒันาความสามารถในการคิดวิเคราะห์โดยใชใ้น
งานวิจยักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนๆและช่วงชั้นอ่ืนๆ 
      2.2  ควรพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้แบบคน้พบ เพ่ือไปพฒันาความสามารถในการคิดแบบอ่ืนๆ 
      2.3  ควรได้รับการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้แบบ
คน้พบกบัเทคนิควิธีสอนแบบอ่ืนๆ 
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บทบาททีค่าดหวงัและบทบาทท่ีเป็นจริงของอาสาสมัครสาธารณสุข 
ประจําหมู่บ้าน (อสม.) ในเขตอําเภอบางบ่อ จังหวดัสมุทรปราการ* 

The Expected Role and the Actual Role of the Village Health Volunteers 
In Bangbo Distr ict, Samutprakan Province 

 
                      นางสาววารุณี แสงวฒัน*์* 
                      Miss Warunee  Sangwat 
 
บทคดัย่อ 
 การวิจยัเร่ืองน้ี มีวตัถุประสงค ์เพื่อ 1) ศึกษาบทบาทท่ีคาดหวงัและบทบาทท่ีเป็นจริงของอาสาสมคัร
สาธารณสุขประจาํหมู่บา้นในเขตอาํเภอบางบ่อ จงัหวดัสมุทรปราการ ตามความคิดเห็นของประชาชนผูรั้บบริการ
จากอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน 2) เปรียบเทียบบทบาทท่ีคาดหวังและบทบาทท่ีเป็นจริงของ
อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น ตามตวัแปร เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพหลกั รายไดต่้อเดือน ระยะเวลา
ท่ีใชบ้ริการ และตาํบลท่ีอาศยัอยูข่องประชาชนผูรั้บบริการ 3) ศึกษาความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของประชาชน
ผูรั้บบริการ กลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ ประชาชนผูรั้บบริการจากอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น จาํนวน 384 ราย 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม ท่ีมีค่าความเช่ือมัน่ เท่ากบั .90 การวิเคราะห์ขอ้มูลใช ้
ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าที ค่าเอฟ 
 ผลการวิจยั พบว่า 1) บทบาทท่ีคาดหวงัของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น ในเขตอาํเภอบางบ่อ 
จงัหวดัสมุทรปราการ ตามความคิดเห็นของของประชาชนผูรั้บบริการ ทั้งในภาพรวมและรายดา้น อยู่ในระดบั
มาก ส่วนบทบาทท่ีเป็นจริง อยูใ่นระดบัปานกลาง 2) ผลการเปรียบเทียบบทบาทท่ีคาดหวงัและบทบาทท่ีเป็นจริง 
พบว่า โดยภาพรวม ประชาชนผูรั้บบริการท่ีมีเพศต่างกนั มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกนั เม่ือเปรียบเทียบตามตวั
แปร อายุ ของผูรั้บบริการ พบว่า ในภาพรวม ความคิดเห็นเก่ียวกบับทบาทท่ีคาดหวงัแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .01 ส่วนบทบาทท่ีเป็นจริงไม่แตกต่างกนั สาํหรับการเปรียบเทียบระดบัการศึกษา และอาชีพหลกั 
ของผูรั้บบริการ พบว่า ในภาพรวม ความคิดเห็นเก่ียวกบับทบาทท่ีคาดหวงัไม่แตกต่างกนั ส่วนบทบาทท่ีเป็นจริง 
ในภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ส่วนตวัแปร รายไดต่้อเดือน  ระยะเวลาท่ีใชบ้ริการ 
และตาํบลท่ีอยูอ่าศยัของผูรั้บบริการ พบวา่ ในภาพรวม ความคิดเห็นเก่ียวกบับทบาทท่ีคาดหวงั และบทบาทท่ีเป็น
จริง แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 3) จากการวิเคราะห์เน้ือหา ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ
ของประชาชนผูรั้บบริการจากอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น พบว่า ประชาชนผูรั้บบริการ ใน 7 ตาํบลจาก
ทั้งหมด 8 ตาํบล เสนอความคิดเห็นท่ีมีความถ่ีสูงสุด เรียงตามลาํดบัไดแ้ก่ ขอใหส้นบัสนุนยารักษาโรคเบ้ืองตน้ 
(38 ราย) ตอ้งการใหมี้ท่ีพกัเพื่อฟ้ืนฟูสุขภาพ (30 ราย) และใหดู้แลผูป่้วยท่ีช่วยเหลือตนเองไม่ได ้(12 ราย)  

                                                            

* บทความวิทยานิพนธ์ 
** ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการจดัการโครงการและการประเมินโครงการ มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
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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 

 ประเทศไทยเป็นประเทศหน่ึงท่ีองค์การอนามยัโลกและประเทศในเครือสมาชิกให้การยอมรับ และ 
ยกยอ่งว่า มีประสบการณ์ในการริเร่ิมและส่งเสริมพฒันาการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการช่วยเหลือดูแล
สุขภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชน ในรูปแบบของประชาชนบริการประชาชนท่ีไม่หวงัส่ิงตอบแทนใด ๆ 
(รูปแบบอาสาสมคัร) มาเป็นระยะเวลายาวนาน ซ่ึงส่งผลใหผู้เ้ช่ียวชาญดา้นการแพทยแ์ละการสาธารณสุข คิดคน้
พฒันารูปแบบท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการจดัระบบสาธารณสุขเบ้ืองตน้ เพื่อให้ประชาชนสามารถ
เขา้ถึงบริการไดอ้ยา่งทัว่ถึง ครอบคลุมทุกพื้นท่ี โดยมีผลการวิจยัท่ีเกิดจากการทดลองหลายพ้ืนท่ี สรุปเป็นเอกสาร
สําคัญ โดยได้ระบุถึงรูปแบบของการพัฒนาศกัยภาพประชาชนและชุมชน ให้สามารถจัดการบริหารการ
สาธารณสุขเบ้ืองตน้ของชุมชนไดด้ว้ยตนเอง อนัเน่ืองจากท่ีมาของการสาธารณสุขมูลฐานมีแนวคิดและกลยทุธ์
การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการจดัระบบสาธารณสุขเบ้ืองตน้ และนาํเสนอในเวทีการ
ประชุมร่วมกนัระหว่างองคก์ารอนามยัโลกและองคก์ารยูนิเซฟ ในเร่ืองการสาธารณสุขมูลฐาน ณ เมือง อลัมา – 
อตา สหภาพโซเวียตรัสเซีย เม่ือปี พ.ศ. 2521 (กองสนบัสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ, 
กระทรวงสาธารณสุข, 2549, หนา้ 7) 
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เพื่อท่ีจะยงัผลใหป้ระชาชนในชาติบรรลุถึงการมีสุขภาพดีถว้นหนา้ตามคาํประกาศแห่งอลัมา-อตานั้น 
องค์การอนามัยโลกได้เรียกร้องให้ทุกชาติสนับสนุนงานสาธารณสุขมูลฐานอย่างจริงจังและต่อเน่ือง ด้วย
เป้าหมายของการมีสุขภาพดีถือเป็นสิทธิพ้ืนฐานของมนุษยใ์นการมีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข ซ่ึง
ประเทศไทยไดล้งนามในกฏบตัรขององคก์ารอนามยัโลก เม่ือปีพ.ศ. 2523 เพื่อกาํหนดเป้าหมายร่วมกนัในการ
พฒันาสุขภาพดีถว้นหนา้ภายในปี 2543 “Health For All By the Year 2000” และไดมี้การดาํเนินการสาธารณสุข
มูลฐานภายใต้กรอบแนวคิดและหลักการท่ีนําไปกาํหนดเป็นนโยบายและจัดให้มีระบบการสนับสนุนจาก
ส่วนกลางลงไปสู่พื้นท่ีเพื่อกระทาํทุกวิถีทางท่ีจะให้ประชาชนมีสุขภาพดีถว้นหนา้ โดยกระทรวงสาธารณสุขได้
จดัตั้งสาํนกังานคณะกรรมการการสาธารณสุขมูลฐาน ในสังกดัสาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข เม่ือวนัท่ี 3 
ธันวาคม พ.ศ. 2523 (ปัจจุบนัเปล่ียนมาเป็นกองสนบัสนุนสุขภาพภาคประชาชน สังกดักรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ) เพื่อทาํหนา้ท่ีรับผิดชอบต่อนโยบายดงักล่าวโดยตรง ซ่ึงเร่ิมตั้งแต่แผนพฒันาสาธารณสุข ฉบบัท่ี 4 (พ.ศ. 
2520-2524) โดยกาํหนดกิจกรรมสําคญั 4 กิจกรรม ไดแ้ก่  1) อบรมเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขระดบัต่าง ๆ ในการทาํ
หนา้ท่ีเป็นครูฝึกดา้นการสาธารณสุขมูลฐาน  2) อบรมอาสาสมคัร 2 ประเภท คือ ผูส่ื้อข่าวสาธารณสุข (ผสส.) 
และอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น (อสม.) ซ่ึงคดัเลือกมาโดยวิธีการทางสังคมมิติ 3) จดัทาํแบบเรียนดว้ย
ตนเองของผูส่ื้อข่าวสาธารณสุข (ผสส.) และอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น (อสม.) ใหค้รอบคลุมเน้ือหา 
ทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกนัโรค การรักษาพยาบาลเบ้ืองตน้ และการฟ้ืนฟูสภาพ และได้มอบให้
ผูส่ื้อข่าวสาธารณสุข (ผสส.) และอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น (อสม.) ใชเ้ป็นคู่มือปฏิบติังานในหมู่บา้น  
4) กําหนดกิจกรรมการบริการด้านการสาธารณสุขมูลฐาน 8 องค์ประกอบในเบ้ืองต้น (เพิ่มเติมเป็น 14 
องคป์ระกอบในปัจจุบนั) รวมทั้งการสนบัสนุนยาท่ีจาํเป็นให้อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น (อสม.) ไว้
สาํหรับบริการประชาชน ภายใตก้ารมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน (กองสนบัสนุนสุขภาพภาคประชาชน, 
กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ, กระทรวงสาธารณสุข, 2549, หนา้ 8) 

ในช่วงแผนพฒันาสาธารณสุข ฉบบัท่ี 6 (พ.ศ. 2530 – 2534) กระทรวงสาธารณสุขยงัยืนยนันโยบาย
สุขภาพดีถว้นหน้าเป็นนโยบายสําคญั และมุ่งเน้นการพฒันาระบบอาสาสมัครเชิงคุณภาพ มีการสนับสนุน
งบประมาณการจดัอบรมผูส่ื้อข่าวสาธารณสุข (ผสส.) และอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น (อสม.) เพิ่มเติม
ในส่วนท่ีพน้สภาพ การจดัอบรมฟ้ืนฟูความรู้ ผูส่ื้อข่าวสาธารณสุข ใหมี้ความรู้ต่อเน่ืองโดยเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข
ระดบัตาํบล พร้อมทั้งขยายการอบรมอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น (อสม.) ในเขตพ้ืนท่ีเฉพาะ เช่น ใน
เรือประมง โรงงานอุตสาหกรรม เรือนจาํ โรงเรียน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นตน้ ซ่ึงส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพของการสาธารณสุขมูลฐาน และก่อใหเ้กิดความร่วมมือจากองคก์ร และหน่วยงานต่าง ๆ เพิ่มมากข้ึน 

แผนพฒันาสาธารณสุข ฉบบัท่ี 7 (พ.ศ. 2535 – 2539) เป็นช่วงเปล่ียนแปลงภาวะดา้นสังคม ส่ิงแวดลอ้ม 
และเศรษฐกิจของโลก ซ่ึงมีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงของสังคมและวิถีชีวิตของคนไทยโดยเฉพาะแบบ
แผนการเจบ็ป่วยของคนไทย มีอุบติัการณ์ของการเกิดโรคไม่ติดต่อ ซ่ึงมีสาเหตุมาจากมีพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม 

แผนพฒันาสาธารณสุข ฉบบัท่ี 8 (พ.ศ. 2540 – 2544) การสาธารณสุขมูลฐานไดส่้งเสริมใหป้ระชาชนมี
ความสามารถในการดูแลสุขภาพของตนเองในระดบัครอบครัว โดยจดัใหมี้แกนนาํสุขภาพประจาํครอบครัวและ
สนบัสนุนใหอ้าสาสมคัรสาธารณสุขรวมตวักนัในรูปแบบของชมรมและสมาคม เพื่อเป็นศูนยก์ลางในการติดต่อ
ประสานงาน โดยเนน้การกระจายอาํนาจจากรัฐสู่ประชาชน 
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แผนพฒันาสาธารณสุข ฉบบัท่ี 9 (พ.ศ. 2545 – 2549) มุ่งเน้นเป้าหมายการพฒันาเสริมสร้างชุมชน
เขม้แขง็ โดยอญัเชิญปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงนาํทางในการพฒันาและบริหารประเทศ โดยอาศยัคนเป็นศูนยก์ลาง
ของการพฒันา และสนบัสนุนกลไกเครือข่ายหรือภาคีสุขภาพระดบัพื้นท่ี 

ดงันั้นแผนพฒันาสาธารณสุข ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ. 2550 - 2554) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินจึงไดรั้บ
การจดัสรรงบประมาณอุดหนุนประจาํปี เพื่อดาํเนินงานในดา้นการสาธารณสุขมูลฐานของหมู่บา้น / ชุมชนต่อไป 
และเม่ือวิเคราะหแ์ผนงานดา้นการสาธารณสุขมูลฐานของหมู่บา้น พบว่าส่วนใหญ่ยงัคงมุ่งเนน้การใชง้บประมาณ
เพื่อแกไ้ขปัญหาสาธารณสุขตามนโยบาย ซ่ึงเป็นกระแสหลกัท่ีสั่งการลงไป ประกอบกบัช่วง 3 ปีท่ีผา่นมาวิกฤติ
ดา้นการเมืองท่ีมีการแข่งขนัในระบบพรรคการเมืองสูง องคก์ารอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น (อสม.) ถูก
มองดว้ยความห่วงใยจากองคก์รอิสระดว้ยเกรงจะตกเป็นเคร่ืองมือของนกัการเมือง ทาํใหก้ารทบทวนและพฒันา
ศกัยภาพของตนเอง และเรียนรู้ความเป็นไปในพ้ืนท่ีของตนเองดว้ยการไดรั้บการฝึกอบรมขาดความเป็นระบบ
และขาดองคก์รสนบัสนุนรองรับท่ีชดัเจนและต่อเน่ือง รวมทั้งหน่วยงานสนบัสนุนประจาํกข็าดความตระหนกัใน
ประเด็นดงักล่าว (กองสนบัสนุนสุขภาพภาคประชาชน, กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ, กระทรวงสาธารณสุข, 
2549, หนา้ 10-11) 

จากความสาํคญั และปัญหา ของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น (อสม.) ท่ีมีบทบาทในการดูแล
และส่งเสริมสุขภาพอนามยัของประชาชนในหมู่บา้นหรือชุมชน รวมถึงรัฐบาลชุดปัจจุบนัไดม้องเห็นความสาํคญั
ของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้นมากข้ึน จึงไดอ้นุมติัเงินงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กบั
อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้นเดือนละ 600 บาท ต่อคน ดงันั้นจึงเป็นท่ีคาดหวงัว่า อาสาสมคัรสาธารณสุข
ประจาํหมู่บา้น จะมีกาํลงัใจปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน ดงันั้นผูว้ิจยัในฐานะประชาชนคนหน่ึง
ของอาํเภอบางบ่อ จงัหวดัสมุทรปราการ จึงสนใจท่ีจะศึกษาเร่ือง “บทบาทท่ีคาดหวงัและบทบาทท่ีเป็นจริงของ
อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้นในเขตอาํเภอบางบ่อ จงัหวดัสมุทรปราการ”  ทั้งน้ี เพื่อใหท้ราบถึงผลการ
ดาํเนินงานของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้นในเขตท่ีผูว้ิจยัอาศยัอยู ่ซ่ึงเป็นพื้นท่ีท่ีมีลกัษณะเป็นชนบท
เป็นส่วนใหญ่ว่า จะเป็นไปตามท่ีรัฐบาลและประชาชนไดค้าดหวงัไวห้รือไม่ และสามารถปฏิบติัจริงไดม้ากนอ้ย
เพียงใด รวมทั้งเพื่อรวบรวมความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาและขอ้เสนอแนะต่าง ๆ ซ่ึงจะเป็นขอ้มูลท่ีอาสาสมคัร
สาธารณสุขประจาํหมู่บา้น สามารถนํามาปรับปรุงการปฏิบติังานของตนให้มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตาม
บทบาทท่ีรัฐบาลและประชาชนคาดหวงัไวไ้ดม้ากข้ึน 

 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

1.   เพื่อศึกษาบทบาทท่ีคาดหวงัและบทบาทท่ีเป็นจริงของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้นในเขต
อาํเภอบางบ่อ จังหวดัสมุทรปราการ ตามความคิดเห็นของประชาชนผูรั้บบริการจากอาสาสมคัรสาธารณสุข
ประจาํหมู่บา้น 
 2.   เพือ่เปรียบเทียบบทบาทท่ีคาดหวงั และบทบาทท่ีเป็นจริงของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น
ในเขตอาํเภอบางบ่อ จงัหวดัสมุทรปราการ ตามตวัแปร เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพหลกั รายไดต่้อเดือน 
ระยะเวลาท่ีใชบ้ริการ และตาํบลท่ีอาศยัอยู ่ของประชาชนผูรั้บบริการจากอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น 
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 3. เพื่อศึกษาปัญหาและขอ้เสนอแนะของประชาชนผูรั้บบริการจากอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํ
หมู่บา้นในเขตอาํเภอบางบ่อ จงัหวดัสมุทรปราการ 
 
สมมุติฐานของการวจิยั 
 ผูว้ิจยัไดต้ั้งสมมุติฐานของการวิจยัไวด้งัน้ี 
 บทบาทท่ีคาดหวงั และบทบาทท่ีเป็นจริงของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้นแตกต่างกนั ตามตวั
แปร เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพหลกั รายได้ต่อเดือน ระยะเวลาท่ีใช้บริการ และตาํบลท่ีอาศยัอยู่ของ
ประชาชนผูรั้บบริการ 
 
วธีิดาํเนินการวจิยั 
 1. ประชากร ไดแ้ก่ประชาชนท่ีเป็นผูรั้บบริการดา้นสาธารณสุข  จากอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํ
หมู่บา้นใน 8 ตาํบลของอาํเภอบางบ่อ จงัหวดัสมุทรปราการจาํนวน 116,720 คน ซ่ึงไดแ้ก่ ตาํบลบางบ่อ คลองด่าน 
บางเพรียง บา้นระกาศ คลองสวน คลองนิยมยาตรา บางพลีนอ้ย และเปร็ง 
 2. กลุ่มตัวอย่าง ไดแ้ก่ ประชาชนท่ีเป็นผูรั้บบริการจากอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้นในหมู่บา้น
ต่าง ๆ ทั้ง 8 ตาํบลในเขตอาํเภอบางบ่อ จงัหวดัสมุทรปราการ จาํนวน 384 คน ซ่ึงขนาดกลุ่มตวัอยา่งไดม้าโดยใช้
ตารางของเครชซีและมอร์แกน ท่ีมีความเช่ือมัน่ 95% ประชากร 100,000 คน ข้ึนไป 
 3. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวจิัย คือแบบสอบถาม (Questionnare) ซ่ึงมีค่าความเช่ือมัน่แบบสัมประสิทธ์ิแอล
ฟ่าของครอนบาค เท่ากบั .90 เป็นเคร่ืองมือหลกัในการเกบ็ขอ้มูล แบ่งออกเป็น 3 ตอนดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ผูว้ิจยัสร้างเป็นคาํถามแบบ
เลือกตอบ จาํนวน 7 ขอ้ ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพหลกั รายไดต่้อเดือน ระยะเวลาท่ีรับบริการ 
และตาํบลท่ีอาศยัอยู ่

ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามบทบาทท่ีคาดหวงั และบทบาทท่ีเป็นจริงของอาสาสมคัรสาธารณสุข
ประจาํหมู่บา้นตามความคิดเห็นของประชาชนผูรั้บบริการ จาํนวน 30 ขอ้ ซ่ึงครอบคลุมบทบาทของอาสาสมคัร
สาธารณสุขประจาํหมู่บา้น ใน 5 ดา้น ไดแ้ก่  1) ดา้นการส่ือข่าวสาธารณสุขและใหค้าํแนะนาํ  2) ดา้นการส่งเสริม
สุขภาพ  3) ดา้นการป้องกนัโรค  4) ดา้นการรักษาพยาบาลเบ้ืองตน้ และ  5) ดา้นการฟ้ืนฟูสภาพผูป่้วย โดยขอ้
คาํถามใน แต่ละดา้น มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  (rating scale) 5 ระดบั ตามแบบของลิเคิร์ต 
(Likert’s scale)   

ตอนท่ี 3 เป็นความคิดเห็นเพิ่มเติมและขอ้เสนอแนะของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น โดย
ผูว้ิจยัสร้างเป็นแบบสอบถามปลายเปิด (open –ended form)  จาํนวน 2 ขอ้ เพื่อใหอ้าสาสมคัรสาธารณสุขประจาํ
หมู่บา้นแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบับทบาทท่ีคาดหวงั และบทบาทท่ีเป็นจริงของตนเองไดโ้ดยเสรี 
 4. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 กระบวนการในการเก็บรวบรวมขอ้มูล มีดงัน้ี 
 1. ผูว้ิจยัไดติ้ดต่อขอความร่วมมือจากผูใ้หญ่บา้นท่ีไดรั้บการสุ่มเป็นกลุ่มตวัอยา่ง เพื่อขอเก็บรวบรวม 
ขอ้มูลจากประชาชนผูรั้บบริการของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น 
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 2. นาํแบบสอบถามไปเก็บขอ้มูลจากประชาชนผูรั้บบริการจากอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น
ใน 8 ตาํบล จากประชาชนผูรั้บบริการ จนครบตามจาํนวนท่ีตอ้งการ 
 5. การวเิคราะห์ข้อมูล และสถติิท่ีใช้ในการวเิคราะห์ 
 ผูว้ิจยันาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถาม มาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ แลว้นาํมาวิเคราะห์ โดยใช้
โปรแกรมสาํเร็จรูปในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ตามลาํดบั ดงัน้ี 
 1. แบบสอบถามตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งประชาชนผูรั้บบริการ วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้
ค่าความถ่ี และค่าร้อยละ 
 2. แบบสอบถามตอนท่ี 2 บทบาทท่ีคาดหวงัและบทบาทท่ีเป็นจริงของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํ
หมู่บา้นในเขตอาํเภอบางบ่อ จงัหวดัสมุทรปราการ วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) จากนั้นแปลความหมายออกมาเป็นระดบัการปฏิบติัของบทบาทท่ีคาดหวงั และ
บทบาทท่ีเป็นจริงตามเกณฑส์ัมบูรณ์ (Absolute Criteria) โดยกาํหนดค่าเฉล่ียเป็น 5 ช่วง จากการปฏิบติันอ้ยท่ีสุด 
(1.00-1.50) จนถึงปฏิบติัมากท่ีสุด (4.51-5.00)  (ดลฤทยั มานะกิตติวิภาต, 2550, หนา้ 37) 
 สาํหรับการเปรียบเทียบความแตกต่างของบทบาทท่ีคาดหวงั และบทบาทท่ีเป็นจริง ตามความคิดเห็น
ของประชาชนท่ีรับบริการจากอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บ้านตามตวัแปรตน้ทั้ ง 7 ตวั ใช้ค่าที (t-test) 
สําหรับตวัแปรเพศ และใชค่้าเอฟ (F-test) ทดสอบความแตกต่างของตวัแปร อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ
หลกั รายไดต้่อเดือน ระยะเวลาท่ีใชบ้ริการ และตาํบลท่ีอยูอ่าศยั ในกรณีท่ีพบความแตกต่างของบทบาทท่ีคาดหวงั
และบทบาทท่ีเป็นจริง ภายหลงัการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) แลว้ ทาํการทดสอบความแตกต่างของ
ค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ โดยใชว้ิธีการของ LSD (Fisher’s Least Significant Difference) 
 3. แบบสอบถามตอนท่ี 3 ความคิดเห็นเพิ่มเติมและขอ้เสนอแนะ ของประชาชนผูรั้บบริการจาก
อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น ท่ีเป็นคาํถามปลายเปิด วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการวิเคราะห์เน้ือหา (content 
analysis) ของคาํตอบ จากนั้นจึงจดัหมวดหมู่ของคาํตอบตามประเด็นสําคญัเพื่อตอบวตัถุประสงคข์องการวิจยั 
แลว้แจงนบัความถ่ี และนาํเสนอแบบพรรณาความ (description) ตามลาํดบั จากความถ่ีมากไปหานอ้ย 
 
สรุปผลการวจิยั 
 จากแบบสอบถามท่ีแจกออกไปทั้งหมด 384 ฉบบั ไดแ้บบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์คืนกลบัมา 384 
ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลมีดงัน้ี 

1.  บทบาทท่ีคาดหวงั และบทบาททีเ่ป็นจริงของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บ้านในเขตอําเภอ 
บางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ตามความคิดเห็นของประชาชนผู้ รับบริการ ซ่ึงครอบคลุมบทบาทของอาสาสมคัร
สาธารณสุขประจาํหมู่บา้น ใน 5 ดา้น ไดแ้ก่  1) ดา้นการส่ือข่าวสาธารณสุข และใหค้าํแนะนาํ  2) ดา้นการส่งเสริม
สุขภาพ  3) ดา้นการป้องกนัโรค  4) ดา้นการรักษาพยาบาลเบ้ืองตน้ และ  5) ดา้นการฟ้ืนฟูสภาพผูป่้วย  สรุปได้
ดงัต่อไปน้ี 
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ตารางท่ี  1 บทบาทท่ีคาดหวังของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านในเขตอําเภอบางบ่อ จังหวัด
สมุทรปราการ 

ด้านที่ 
บทบาทที่คาดหวงัของอาสาสมัคร 

สาธารณสุขประจาํหมู่บ้าน  S.D. 
ระดับการ
คาดหวงั
ให้ปฏบัิติ 

1 ดา้นการส่ือข่าวสาธารณสุขและใหค้าํแนะนาํ 3.99 0.75 มาก 
2 ดา้นการส่งเสริมสุขภาพ 3.96 0.79 มาก 
3 ดา้นการป้องกนัโรค 3.94 0.78 มาก 
4 ดา้นการรักษาพยาบาลเบ้ืองตน้ 3.9 0.82 มาก 
5 ดา้นการฟ้ืนฟูสภาพผูป่้วย 3.96 0.78 มาก 
 ภาพรวม 3.96 0.72 มาก 

 
จากตารางท่ี 1 พบวา่ โดยภาพรวมประชาชนผูรั้บบริการ มีความคิดเห็นเก่ียวกบั บทบาทท่ีคาดหวงัของ

อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น อยูใ่นระดบัมาก ( = 3.96 S.D. = .72 ) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น กพ็บว่า 
ประชาชนผูรั้บบริการคาดหวงัให้อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้นปฏิบติัหน้าท่ีทุกดา้นอยู่ในระดบัมาก 
เช่นเดียวกนั โดยดา้นท่ี 1 การส่ือข่าวสารสาธารณสุข และใหค้าํแนะนาํ มีค่าเฉล่ียการคาดหวงัใหป้ฏิบติัมากท่ีสุด 
( = 3.99 S.D. = .75) รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นท่ี 2 การส่งเสริมสุขภาพ และดา้นท่ี 5 การฟ้ืนฟูสภาพผูป่้วย ซ่ึงมี
ค่าเฉล่ียการคาดหวงัใหป้ฏิบติัเท่ากนั ( = 3.96 S.D. = .79 และ  = 3.96 S.D. = .78  ตามลาํดบั)  ส่วนดา้นท่ี 4 
การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้เป็นดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด  แต่ก็ยงัคาดหวงัใหป้ฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก (  = 3.90 S.D. = 
.82) 
 
ตารางท่ี  2 บทบาทท่ีเป็นจริงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน  ในเขตอําเภอบางบ่อ  จังหวัด
สมุทรปราการ 

ด้านที่ บทบาททีเ่ป็นจริงของอาสาสมคัร 
สาธารณสุขประจาํหมู่บ้าน 

 S.D. ระดับการ
ให้ปฏบัิติ 

1 ดา้นการส่ือข่าวสาธารณสุขและใหค้าํแนะนาํ 
3.3 0.63 ปานกลาง 

2 ดา้นการส่งเสริมสุขภาพ 3.21 0.7 ปานกลาง 
3 ดา้นการป้องกนัโรค 3.17 0.71 ปานกลาง 
4 ดา้นการรักษาพยาบาลเบ้ืองตน้ 3.15 0.72 ปานกลาง 
5 ดา้นการฟ้ืนฟูสภาพผูป่้วย 3.12 0.64 ปานกลาง 
 ภาพรวม 3.21 0.59 ปานกลาง 
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จากตารางท่ี 2 พบว่า โดยภาพรวมประชาชนผูรั้บบริการเห็นว่าอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น  
มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง (  = 3.21 S.D. = .59) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น กพ็บว่า ทุกดา้นมีค่าเฉล่ียการ
ปฏิบติัอยู่ในระดบัปานกลาง โดยดา้นท่ี 1 การส่ือข่าวสาธารณสุขและใหค้าํแนะนาํ มีค่าเฉล่ียการปฏิบติัจริงมาก
ท่ีสุด ( = 3.30 S.D. = .63) แต่กย็งัอยูใ่นระดบัปานกลาง เท่านั้น รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นท่ี 2  การส่งเสริมสุขภาพ  
( = 3.21 S.D. = .70) ส่วนดา้นท่ี  5 การฟ้ืนฟูสภาพผูป่้วย  เป็นดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียการปฏิบติัจริงตํ่าสุด  
( = 3.12 S.D. = .64) 
 
ตารางท่ี 3  การเปรียบเทียบบทบาทท่ีคาดหวงัและบทบาทท่ีเป็นจริงของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น   
                 ในเขตอาํเภอบางบ่อ  จงัหวดัสมุทรปราการ  

บทบาทที่
คาดหวงัของ
อาสาสมัคร 
สาธารณสุข

ประจําหมู่บ้าน 

 S.D. 

ระดับ
การ

คาดหวงั
ให้

ปฏบัิติ 

บทบาททีเ่ป็น
จริงของ

อาสาสมัคร 
สาธารณสุข

ประจําหมู่บ้าน 

 S.D. 
ระดับการ
ปฏบัิติจริง 

t Sig. 

1.ดา้นการส่ือ
ข่าวสาธารณสุข
และให้
คาํแนะนาํ 

3.99 0.75 มาก 

1.ดา้นการส่ือ
ข่าวสาธารณสุข

และให้
คาํแนะนาํ 

3.3 0.63 ปานกลาง 13.329 .00** 

2.ดา้นการ
ส่งเสริมสุขภาพ 

3.96 0.79 มาก 2.ดา้นการ
ส่งเสริมสุขภาพ 

3.21 0.70 ปานกลาง 12.895 .00** 

3.ดา้นการ
ป้องกนัโรค 3.94 0.78 มาก 3.ดา้นการ

ป้องกนัโรค 3.17 0.71 ปานกลาง 13.303 .00** 

4.ดา้นการ
รักษาพยาบาล
เบ้ืองตน้ 

3.9 0.82 มาก 
4.ดา้นการ

รักษาพยาบาล
เบ้ืองตน้ 

3.15 0.72 ปานกลาง 13.259 .00** 

5ดา้นการฟ้ืนฟู
สภาพผูป่้วย 

3.96 0.78 มาก 5.ดา้นการฟ้ืนฟู
สภาพผูป่้วย 

3.12 0.64 ปานกลาง 15.032 .00** 

ภาพรวม 3.96 0.72 มาก ภาพรวม 3.21 0.59 ปานกลาง 14.589 .00** 
** มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 
 จากตารางท่ี 3 พบว่า ประชาชนผูรั้บบริการการประเมิน บทบาทท่ีคาดหวงั และบทบาทท่ีเป็นจริง ของ
อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น ในเขตอาํเภอบางบ่อ  จงัหวดัสมุทรปราการ  ทั้งในภาพรวมและรายดา้น 
ทั้ง 5 ดา้น แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  
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 2.  การเปรียบเทียบบทบาทที่คาดหวงัและบทบาทท่ีเป็นจริงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน  
ตามความคิดเห็นของประชาชนผูรั้บบริการ ตามตวัแปรตน้ ทั้ง 7 ตวั สรุปไดด้งัน้ี 

2.1  เพศ พบว่า ประชาชนผูรั้บบริการท่ีมีเพศต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบับทบาทท่ีคาดหวงั
และบทบาทท่ีเป็นจริงของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้นในภาพรวมไม่แตกต่างกนั 

2.2   อายุ  พบว่า ประชาชนผูรั้บบริการท่ีมีอายุต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบับทบาทท่ีคาดหวงั
ของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้นในภาพรวมแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .01 ส่วน
บทบาทท่ีเป็นจริงของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้นในภาพรวมไม่แตกต่างกนั 

2.3  ระดับการศึกษา  พบว่า ประชาชนผูรั้บบริการท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็น
เก่ียวกบับทบาทท่ีคาดหวงัของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้นในภาพรวมไม่แตกต่างกนั ส่วนบทบาทท่ี
เป็นจริงของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้นในภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

2.4  อาชีพหลัก  พบว่าประชาชนผูรั้บบริการท่ีมีอาชีพหลกัต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบับทบาท
ท่ีคาดหวงัของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านในภาพรวมไม่แตกต่างกัน ส่วนบทบาทท่ีเป็นจริงของ
อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้นในภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

2.5  รายได้ต่อเดือน พบว่า ประชาชนผูรั้บบริการท่ีมีรายไดต้่อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบั
บทบาทท่ีคาดหวงัและบทบาทท่ีเป็นจริงของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้นในภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

2.6  ระยะเวลาที่ใช้บริการ พบว่า ประชาชนผูรั้บบริการท่ีมีระยะเวลาท่ีใชบ้ริการต่างกนั มีความ
คิดเห็นเก่ียวกบับทบาทท่ีคาดหวงัและบทบาทท่ีเป็นจริงของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้นในภาพรวม 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

2.7  ตําบลที่อาศัยอยู่   พบว่า ประชาชนผูรั้บบริการท่ีมีตาํบลท่ีอาศยัอยู่ต่างกนั มีความคิดเห็น
เก่ียวกบับทบาทท่ีคาดหวงัและบทบาทท่ีเป็นจริงของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้นในภาพรวมแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

3.  ความคิดเห็นเพิ่มเติม และข้อเสนอแนะ พบว่า ประชาชนผูรั้บบริการจากอาสาสมคัรสาธารณสุข
ประจาํหมู่บา้น 7 ใน 8 ตาํบล ของอาํเภอบางบ่อ จงัหวดัสมุทรปราการ จาํนวน 114 คน (จาํนวนเต็ม 384 คน)  คิด
เป็นร้อยละ 29.69 ได้แสดงความคิดเห็นและให้ขอ้เสนอแนะ สําหรับขอ้เสนอแนะท่ีมีความถ่ีสูงสุด คือ ขอให้
สนับสนุนเร่ืองยารักษาโรคเบ้ืองตน้จาํนวน 38 ราย รองลงไปไดแ้ก่ ความตอ้งการให้มีท่ีพกัเพื่อฟ้ืนฟูสุขภาพ 
จาํนวน 30 ราย ส่วนขอ้เสนอแนะท่ีมีความถ่ีถดัไป คือ ขอใหอ้าสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้นช่วยดูแลผูป่้วย
ท่ีช่วยเหลือตวัเองไม่ได ้และไม่มีลูกหลานเป็นกรณีพิเศษ จาํนวน 12 ราย และควรฉีดวคัซีนป้องกนัโรคพิษสุนขั
บา้ใหค้รบกาํหนด และสนใจสุนขัจรจดัดว้ย จาํนวน 6 ราย 

 
อภปิรายผลการวจิยั 
 1. บทบาทท่ีคาดหวงัของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้นอยูใ่นระดบัมาก ส่วนบทบาทท่ีเป็นจริง
ของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง 
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เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านก็พบว่า ทั้งดา้นการส่ือข่าวสาธารณสุขและให้คาํแนะนาํ ด้านการส่งเสริม
สุขภาพ ดา้นการป้องกนัโรค ดา้นการรักษาพยาบาลเบ้ืองตน้ และดา้นการฟ้ืนฟูสภาพผูป่้วย ประชาชนผูรั้บบริการ
ต่างคาดหวงัใหป้ฏิบติัอยูใ่นระดบัมากเช่นเดียวกนั ส่วนบทบาทท่ีเป็นจริงของอาสาสมคัรสาธารณสุขแต่ละดา้น
ประชาชนผูรั้บบริการกมี็ความเห็นวา่ อยูใ่นระดบัปานกลางทุกดา้น ผลการวิจยัดงักล่าวสอดคลอ้งกบังานวิจยั ของ
อุไรวรรณ บุญสาลีพิทักษ์ (คาํรพ พงศ์อาทิตย  ์และจิรพงษ์ แสงทอง, 2549,หน้า 28)  ท่ีได้ศึกษาเร่ือง “การ
ปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้นใน ศสมช. จงัหวดัลพบุรี” ผลการศึกษา
พบว่า การรับรู้บทบาทหนา้ท่ีของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้นโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลางเช่นกนั ท่ี
เป็นเช่นน้ีคงเน่ืองมาจากผูรั้บบริการทุกคนต่างตอ้งการไดรั้บบริการท่ีดีจึงคาดหวงัให้อาสาสมคัรสาธารณสุข
ประจาํหมู่บา้นปฏิบติังานบริการด้านต่าง ๆ อยู่ในระดับมาก ส่วนเม่ือได้รับบริการจริงกลบัไม่เท่ากบัท่ีความ
คาดหวงัไว ้หรือเป็นไปตามท่ีตนเองตอ้งการ จึงประเมินใหอ้ยูใ่นระดบัปานกลางเท่านั้น 
 2. บทบาทท่ีคาดหวงัดา้นการรักษาพยาบาลเบ้ืองตน้ และบทบาทท่ีเป็นจริงดา้นการฟ้ืนฟูสภาพผูป่้วย
ของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้นในเขตอาํเภอบางบ่อ จงัหวดัสมุทรปราการ มีค่าเฉล่ียตํ่ากว่าทุกดา้น ท่ี
เป็นเช่นน้ี อาจเป็นเพราะความสามารถดา้นการรักษาพยาบาลเบ้ืองตน้เป็นความรู้และทกัษะท่ีตอ้งไดรั้บการฝึกฝน
เป็นอย่างดีในวิชาชีพการแพทย์หรือพยาบาล ดังนั้ นประชาชนผูรั้บบริการจึงไม่ได้คาดหวังสูงเกินไปให้
อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้นตอ้งปฏิบติัในเร่ืองน้ี ส่วนการปฏิบติังานจริงในดา้นการฟ้ืนฟูสภาพผูป่้วยก็
เช่นเดียวกนั ผูท่ี้มีประสบการณ์มาก และไดรั้บการฝึกอบรมมาเป็นอยา่งดีเท่านั้น จึงจะสามารถปฏิบติังานในดา้น
น้ีอย่างไดผ้ล ผูท่ี้มีระยะเวลาการปฏิบติังานไม่นาน หรือยงัไม่ไดรั้บการฝึกปฏิบติัในเร่ืองน้ีอย่างพอเพียง จึงไม่
สามารถปฏิบัติงานให้เป็นท่ีพึงพอใจได้ ดังนั้น ความคิดเห็นของประชาชนผูรั้บบริการจึงคิดว่า อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจาํหมู่บา้นท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างสามารถปฏิบติังานจริงไดใ้นระดบัปานกลาง และตํ่ากว่าดา้นอ่ืน ๆ 
ซ่ึงสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ สุจิตรา อุยถาวรยิ่ง ( 2544, หน้า 35)  ท่ีได้ศึกษาวิจัยเร่ือง “ปัจจัยท่ีมีผลต่อการ
ปฏิบติังานของอาสาสมคัรสาธารณสุขท่ีปฏิบติังานในศูนยส์าธารณสุขมูลฐานชุมชน จงัหวดัชัยนาท” โดยผล
การศึกษาพบว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัอิสระไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นประชากร ปัจจยัพื้นฐานดา้นสาธารณสุขมูล
ฐาน ปัจจยัดา้นความรู้ในการปฏิบติังาน และปัจจยัสนบัสนุนการปฏิบติังานมีความสัมพนัธ์กบัการปฏิบติังานของ
อาสาสมัครสาธารณสุข พบว่าซ่ึงแตกต่างจากงานวิจัยของสุจิตรา อุยถาวรยิ่ง (2544, หน้า 35) อาสาสมัคร
สาธารณสุขมีความรู้ในการปฏิบติังาน การรับรู้บทบาทเก่ียวกบัการเป็นอาสาสมคัรสาธารณสุข และการสนบัสนุน
การปฏิบติังานโดยรวมอยูใ่นระดบัสูง การสนบัสนุนการปฏิบติังานในแต่ละดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง ส่วนการ
ปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขในภาพรวม และรายด้าน ได้แก่ด้านการจัดทาํแผนงบประมาณ ด้าน
ความสามารถในการให้บริการ และด้านขอ้มูลข่าวสารอยู่ในระดบัปานกลาง ผลการวิจยัเร่ืองน้ีสอดคลอ้งกับ
งานวิจยัของวรจิตร หนองแก (2548, หนา้ 35) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการปฏิบติังานสาธารณสุขมูล
ฐานตามบทบาทของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น ในจังหวดัขอนแก่น” ซ่ึงพบว่า ระยะเวลาในการ
ปฏิบติังานในตาํแหน่ง มีความสัมพนัธ์กบัระดบัการปฏิบติังานสาธารณสุขมูลฐานของอาสาสมคัรสาธารณสุข
ประจาํหมู่บา้น  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ในทาํนองเดียวกนัยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สมพร ชุม
ช่วย และบุญวรรณ สุขเนียม (อา้งถึงใน คาํรพ  พงศอ์าทิตย ์และจิรพงษ ์ แสงทอง, 2549,หนา้ 34)  ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง 
“ปัจจยัท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานของอาสาสมคัรสาธารณสุขในเขตเทศบาลเมืองพทัลุง”  ซ่ึงพบว่า ตวัแปรอิสระท่ีมี
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ความสัมพนัธ์ต่อการปฏิบติังานในเชิงบวก ไดแ้ก่ จาํนวนสมาชิกในครอบครัว การปฏิบติังานท่ีศสมช. ความรู้
สาธารณสุขมูลฐานดา้นบทบาทหนา้ท่ีอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น ขวญัและแรงจูงใจในการทาํงาน 
อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น การให้ความรู้แก่อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น เดือนละ 1 คร้ัง 
ความตอ้งการการอบรมความรู้ต่อเน่ือง การนิเทศงานในเร่ืองการควบคุมโรคในทอ้งถ่ิน การนิเทศงานในเร่ือง
โภชนาการ การนิเทศงานในเร่ืองอนามยัแม่และเด็ก และการวางแผนครอบครัว การนิเทศงานในเร่ืองยาท่ีจาํเป็น 
การนิเทศงานในเร่ืองทนัตสาธารณสุข การนิเทศงานในเร่ืองสุขภาพจิต การนิเทศงานในเร่ืองอุบติัเหตุและการ
นิเทศงานในเร่ืองอนามัยส่ิงแวดลอ้ม โดยมีความสัมพนัธ์กันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ และตัวแปรอิสระท่ีมี
ความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานในเชิงลบ ได้แก่  อายุของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน โดยมี
ความสัมพนัธ์อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ท่ีเป็นเช่นน้ีเน่ืองมาจากประชาชนท่ีรับบริการ ซ่ึงมีเพศ อาย ุ
ระดับการศึกษา อาชีพหลัก ระยะเวลาท่ีรับบริการ และมีภูมิลําเนา หรือตาํบลท่ีอาศัยอยู่ต่างกัน และเป็น
ผูรั้บบริการจากอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้นโดยตรง อาจไดรั้บบริการในดา้นต่าง ๆ แตกต่างกนัตาม
คุณภาพและการปฏิบติังานจริงของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้นในแต่ละตาํบล จึงสามารถรับรู้และ
ประเมินบทบาทการปฏิบติังานท่ีเป็นจริงของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้นไดอ้ย่างชดัเจน จึงพบความ
แตกต่างระหวา่งบทบาทท่ีตนคาดหวงัไวล่้วงหนา้กบับทบาทท่ีอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้นปฏิบติัจริง 
 3. ผลการเปรียบเทียบบทบาทท่ีคาดหวงัและบทบาทท่ีเป็นจริงของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํ
หมู่บา้นตามตวัแปรส่วนบุคคลของประชาชนผูรั้บบริการพบว่า ประชาชนผูรั้บบริการท่ีมีเพศ และอายุต่างกนั มี
ความคิดเห็นเก่ียวกบับทบาทท่ีคาดหวงัและบทบาทท่ีเป็นจริงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาํหมู่บ้านไม่
แตกต่างกนั ส่วนประชาชนผูรั้บบริการท่ีมีระดบัการศึกษา อาชีพหลกัรายไดต่้อเดือน ระยะเวลาท่ีใชบ้ริการ และ
ตําบลท่ีอาศัยอยู่ต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับบทบาทท่ีคาดหวังและบทบาทท่ีเป็นจริงของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจาํหมู่บา้นโดยภาพรวมแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 นอกจากน้ียงัพบว่าปัจจยั
ด้านการรับรู้บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุข และการสนับสนุนการปฏิบัติงานมีความสัมพนัธ์กับการ
ปฏิบติังานของอาสาสมคัรสาธารณสุขอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (P <0.01) ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะความรู้ในการ
ปฏิบติังานและการรับรู้บทบาทของตนเองย่อมส่งผลต่อความตั้งใจและประสิทธิภาพของการปฏิบติังาน ส่วน
ปัจจยัสนบัสนุนการปฏิบติังานท่ีครบถว้นพร้อมมูลก็ยอ่มส่งผลทาํใหผู้ป้ฏิบติังานสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความ
สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ีประชาชนผูรั้บบริการไม่ว่าจะมีเพศใด อายเุท่าใด ต่างก็คาดหวงัท่ี
จะไดรั้บบริการท่ีดีจากอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้นเช่นเดียวกนั และเม่ือไดพ้บเห็นการปฏิบติัหนา้ท่ีจริง
ของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้นแลว้ ก็คงสามารถรับรู้หรือประเมินคุณภาพของการปฏิบติังานไดไ้ม่
แตกต่างกนัหรือใกลเ้คียงกนั ส่วนประชาชนผูรั้บบริการท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัย่อมมีผลทาํให้การประกอบ
อาชีพและมีรายได้ หรือผลตอบแทนท่ีแตกต่างกันรวมทั้ งอาจทาํให้มีวิสัยทศัน์ และประสบการณ์ด้านต่าง ๆ 
แตกต่างกนัดว้ย จึงมีผลต่อการคาดหวงัในบทบาทของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น และการปฏิบติังาน
จริงแตกต่างกนั สําหรับตวัแปรดา้นระยะเวลาท่ีใชบ้ริการของประชาชนย่อมมีผลทาํให้อาสาสมคัรสาธารณสุข
ประจาํหมู่บา้นและประชาชนท่ีรับบริการมีความสัมพนัธ์และความคุน้เคยแตกต่างกนั ซ่ึงจะนาํไปสู่การประเมิน
บทบาทท่ีคาดหวงั และบทบาทท่ีเป็นจริงแตกต่างกนั ส่วนตาํบลท่ีอยู่อาศยัของประชาชนผูรั้บบริการ อาจทาํให้
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ประชาชนผูรั้บบริการไดพ้บกบัอาสาสมคัรสาธารณสุข ท่ีมีคุณลกัษณะและคุณภาพการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนั 
จึงมีผลต่อการประเมินผลบทบาทท่ีคาดหวงัและบทบาทท่ีเป็นจริงได ้
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.  ข้อเสนอแนะสําหรับสาธารณสุขอาํเภอบางบ่อ 
  1.1 เน่ืองจากผลสรุปท่ีได้จากการวิจัยเร่ืองน้ี พบว่า อาสาสมัครสาธารณสุขประจาํหมู่บ้านยงัมี
บทบาทท่ีเป็นจริงทุกดา้นในระดบัปานกลางเท่านั้น ซ่ึงตํ่ากว่าความคาดหวงัของประชาชนผูรั้บบริการ ซ่ึงตอ้งการ
ใหป้ฏิบติัในระดบัมากทุก ๆ ดา้น ดงันั้น ผูท่ี้มีหนา้ท่ีในการสนบัสนุนและประเมินผลการปฏิบติัของอาสาสมคัร
สาธารณสุขประจาํหมู่บา้น จึงควรหมัน่จดัอบรมเชิงปฏิบติัการใหอ้าสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น จึงควร
หมัน่จดัอบรมเชิงปฏิบติัการใหอ้าสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้นมีความรู้ความชาํนาญสูงข้ึน และควรดูแล
ตลอดจนติดตามการปฏิบติัตนอย่างสมํ่าเสมอ และต่อเน่ือง ทั้งน้ีเพื่อใหค้าํแนะนาํและส่งเสริมขวญักาํลงัใจของ
ผูป้ฏิบติังานใหสู้งข้ึน 
  1.2 ประชาชนผูรั้บบริการจากอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น ไดเ้สนอใหมี้การสนบัสนุนเร่ือง
ยารักษาโรคเบ้ืองตน้เพิม่ข้ึน ดงันั้นสาธารณสุขอาํเภอบางบ่อ จึงควรจดัยา และเวชภณัฑท่ี์จาํเป็นใหก้บัอาสาสมคัร
สาธารณสุขประจาํหมู่บา้นอยา่งเพียงพอ ทั้งน้ีเพื่อจะไดส้นองความตอ้งการท่ีจาํเป็นของประชาชนท่ีรับบริการได้
อยา่งทัว่ถึง 
 2.  ข้อเสนอแนะสําหรับการวจิยั 
  2.1 ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกับ บทบาทท่ีคาดหวงั และบทบาทที่เป็นจริงของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู่บ้านในเขตอาํเภอบางบ่อ จังหวดัสมุทรปราการ ตามความคิดเห็นของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจาํหมู่บา้นซ่ึงเป็นผูป้ฏิบติังานดว้ย 
  2.2 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบบทบาทท่ีคาดหวงั และบทบาทท่ีเป็นจริงของอาสาสมคัรสาธารณสุข
ประจาํหมู่บา้น ในเขตอาํเภออ่ืน ๆ ของจงัหวดัสมุทรปราการ เพ่ือใหเ้ห็นภาพรวมของทั้งจงัหวดั 
  2.3 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูรั้บบริการหรือประสิทธิภาพการดาํเนินงานของ
อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น โดยใชร้ะเบียบวิจยัเชิงคุณภาพ ทั้งน้ี เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลท่ีลึกซ้ึงข้ึน 
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Pol.Sgt.Maj Vichit Smujjaimanee 
 
บทคดัย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาวิสัยทศัน์ของเจา้ของธุรกิจขนาดเล็กในห้างสรรพสินคา้ เขต
บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร และเพื่อเปรียบเทียบวิสัยทศัน์ของเจา้ของธุรกิจขนาดเล็กในห้างสรรพสินคา้ 
จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ กลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 108 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม 
วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะหค์วามแปรปรวน 
 ผลการวิจยัพบวา่ วิสยัทศันข์องเจา้ของธุรกิจขนาดเลก็ในหา้งสรรพสินคา้ ในภาพรวมมีคะแนนเฉล่ีย อยู่
ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า อยู่ในระดบัปานกลางทั้ง 3 ดา้น เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ ดงัน้ี 
ดา้นการสร้างวิสัยทศัน์ อยู่ในระดับมาก 3 รายการ 2 อนัดับแรก คือ ฝันถึงความสําเร็จขององค์การ และรู้สึก
ต่ืนเตน้เม่ือไดรั้บทราบความคิดใหม่ ๆ ท่ีสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาธุรกิจได ้ดา้นการเผยแพร่วิสัยทศัน ์
อยูใ่นระดบัมาก 2 รายการ คือ ใชวิ้ธีการหลายอยา่งเพื่อใหผู้ร่้วมงานเขา้ใจเป้าหมายขององคก์ารอยา่งชดัเจน และ
แสดงใหผู้ร่้วมงานทราบอยู่เสมอว่า ตอ้งการใหอ้งคก์ารเป็นอย่างไรในอนาคต และดา้นการปฏิบติัตามวิสัยทศัน ์
อยูใ่นระดบัมาก 2 รายการ คือ ความร่วมมือร่วมใจและการทาํงานเป็นทีมเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีทาํใหอ้งคก์ารประสบ
ความสําเร็จ และสนับสนุนให้ผูร่้วมงานมองเห็นการณ์ไกล และยกย่องการกระทาํนั้น ผลการเปรียบเทียบ
วิสัยทศัน์ของเจา้ของธุรกิจขนาดเล็กในห้างสรรพสินคา้ จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ในภาพรวม ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นและรายขอ้ พบว่าทุกด้านและทุกรายการ ไม่
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
 
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 

                                                        
 *  บทความการคน้ควา้อิสระ 
**  บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจดัการทัว่ไป) มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
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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 
     ส่ิงท่ีสําคญัท่ีสุดในการท่ีจะนําประเทศชาติ สู่การเป็นประเทศมหาอาํนาจ ภายใต้การเปล่ียนแปลง
สถานการณ์โลกในปัจจุบนัทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม กระแสโลกาภิวฒัน์ท่ีเทคโนโลยีเขา้มามี
บทบาท ทาํให้เกิดสภาพโลกไร้พรมแดน ซ่ึงกระแสโลกาภิวฒัน์ในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมา ส่งผลให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงอย่างมากมายและรวดเร็ว มีขอบเขตแผอ่อกไปในวงกวา้งกระทบต่อดา้นสภาพแวดลอ้ม วฒันธรรม 
เทคโนโลย ีโครงสร้างและกลยทุธ์ เม่ือสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจและสังคมเร่ิมเปล่ียนแปลง องคก์ารท่ีตอ้งการ
อยู่รอดในยุคท่ีมีการแข่งขนักนัจาํเป็นตอ้งปรับตวัเพ่ือความอยู่รอด ผูน้าํหรือผูบ้ริหารธุรกิจเป็นบุคคลสําคญัท่ีมี
ส่วนผลกัดนัองคก์ารไปสู่ความสําเร็จ ไดแ้ก่เป็นผูต้ดัสินใจ วินิจฉัยสั่งการ กาํหนดนโยบาย วางแผน ชกัจูงหรือ
ร่วมปฏิบัติภารกิจ และรับผิดชอบต่อผลของการบริหารงานท่ีเกิดข้ึนในองค์การ การบริหารสู่ความสําเร็จ 
จาํเป็นตอ้งปรับเปล่ียนกระบวนทศันด์า้นโครงสร้าง เทคโนโลยี และคน มีความสามารถยืดหยุน่เพื่อรองรับความ
ทา้ทายต่อการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน เน้นความมีประสิทธิผลขององค์การ สามารถวิเคราะห์สถานการณ์การ
เปล่ียนแปลงได้ดี มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ เฉลียวฉลาด และมีศิลปะในการจูงใจการทาํงานของพนักงาน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งพนกังานท่ีปฏิบติังานในหา้งสรรพสินคา้ ซ่ึงเป็นผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีตามภารกิจท่ีไดรั้บมอบหมาย
จากผูบ้ริหาร ผูศึ้กษามีความสนใจว่าจะทาํอยา่งไรท่ีทาํใหพ้นกังานท่ีปฏิบติังานในหา้งสรรพสินคา้ มีแรงจูงใจใน
การปฏิบติังาน และทุ่มเทการปฏิบติัในหนา้ท่ีอยา่งเต็มความสามารถ ทั้งน้ีเพื่อประโยชน์ในการพฒันาบุคลากรให้
บรรลุเป้าหมายขององคก์าร เพราะแรงจูงใจในการปฏิบติังานเป็นความรู้สึกหรือทศันคติในทางท่ีดีของบุคคล และ
มีผลต่อปัจจยัต่างๆ ในการทาํงาน เช่น สภาพการทาํงาน ลกัษณะงานนโยบายและบริการ เป็นตน้ มีการตอบสนอง
ความตอ้งการ การบริหารของบุคคลทั้งทางร่างกายและจิตใจ สามารถทาํให้บรรลุวตัถุประสงค์ขององค์การ  
ในทางตรงกนัขา้มเม่ือไม่ไดรั้บแรงจูงใจ บุคคลนั้นจะแสดงพฤติกรรมออกมาในรูปของความกา้วร้าว ความไม่
สนใจในการปฏิบติังาน การขอยา้ยไปอยู่ท่ีใหม่หรือการลาออกจากงานเป็นตน้ ทาํให้องค์การเกิดปัญหาและ
อุปสรรคในการดาํเนินงาน 
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      การท่ีนาํพาองคก์ารไปสู่จุดมุ่งหมายไดน้ั้น ส่ิงสาํคญัอีกอยา่งหน่ึงท่ีควบคู่ไปกบัวิสยัทศัน์ขององคก์าร ก็คือ 
ตวัของผูบ้ริหารหรือผูน้าํองคก์าร จะตอ้งเป็นผูท่ี้มีวิสัยทศัน์ถา้ไม่มีหรือไม่รู้วิสัยทศัน์ เวลาปฏิบติังานในองคก์ารจะมี
ปัญหา ซ่ึงวิสัยทศัน์หรือภาพอนาคต จะเกิดไดก้็จะตอ้งมีการวิเคราะห์ การกาํหนดว่าส่ิงใดควรเป็นทิศทาง และ
เป้าหมายของหน่วยงานและจะบริหารงานอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคลอ้งกบั อาํนวย 
วีรวรรณ (2527, หน้า 5) ท่ีว่าคุณลกัษณะท่ีจาํเป็นสําหรับผูบ้ริหารและผูน้าํท่ีประสบความสําเร็จก็คือ วิสัยทศัน ์
(Vision) ซ่ึงจะช่วยให้คะเนและใช้ประโยชน์จากการคาดคะเนไดดี้กว่าผูอ่ื้น จากการท่ีมองเห็นอนาคตไดช้ดัเจน 
ทําให้สามารถเต รียมการแก้ไขปัญหาและดํา เ นินการอย่างได้ผล  มิใ ช่คอยแต่แก้ปัญหาอย่าง เ ดียว  
จะต้องมีความกลา้ตัดสินใจอย่างทันท่วงที เพราะการเปล่ียนแปลง ทุกอย่างต้องมีความเส่ียงแต่ถา้สามารถ
คาดคะเนล่วงหนา้ ความเส่ียงจะนอ้ยผลดีมีมาก 
         สมพงษ ์ อินทรสุวรรณ (2539, หนา้ 22) ไดใ้หค้วามเห็นว่า ผูบ้ริหารในปัจจุบนั นอกจากตอ้งเป็นผูท่ี้มี
ความรู้ความสามารถในการบริหรงานหลกัแลว้ ควรจะตอ้งมีวิสัยทศัน์ท่ีกวา้งไกลในเร่ืองต่างๆ ดว้ย เพื่อให้ทนักบั
ความเปล่ียนแปลงของสังคมโลกยคุโลกาภิวตัน์ ท่ีเปล่ียนแปลงกา้วหนา้ไปอยา่งเร็วมาก และผูบ้ริหารจะตอ้งปรับ
แนวคิดใหส้อดรับกบัความเปล่ียนแปลงนั้น ซ่ึงตรงกบัแนวคิดของ วิจิตร ศรีสอา้น (2539, หนา้ 7) ท่ีว่าผูบ้ริหารใน
ยคุน้ี จะตอ้งทนัคน ทนัโลก รู้เรา รู้เขาจะตอ้งมองไปขา้งหนา้ และมีทรรศนะท่ีดีต่อการเปล่ียนแปลง   
        ดงันั้น จากหลกัการและเหตุผลดงักล่าว ผูศึ้กษาจึงเกิดความสนใจท่ีจะศึกษา เร่ือง วิสัยทศัน์ของเจา้ของ
ธุรกิจขนาดเล็ก ในหา้งสรรพสินคา้เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร การปฏิบติังานท่ีดีนั้นตอ้งอาศยัแรงจูงใจ
และวิสัยทศัน์ของผูบ้ริหารธุรกิจ เพราะถา้ผูป้ฏิบติังานมีแรงจูงใจในงานแลว้ จะก่อให้เกิดผลในการปฏิบติังาน
โดยรวมอย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพ ถา้ผูบ้ริหารท่ีมีความรู้ความสามารถและวิสัยทศัน์ท่ีกวา้งไกล มา
บริหารจดัการเพ่ือใหง้านภารกิจของธุรกิจขนาดเลก็ บรรลุเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ เพื่อนาํความรู้ท่ีไดรั้บมา
พฒันาให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน และเสนอขอ้มูลให้ห้างสรรพสินคา้ และหน่วยงานท่ี 
เก่ียวขอ้งไดมี้การพฒันาประสิทธิภาพของธุรกิจ เป็นรูปธรรมและต่อเน่ือง เพื่อใหเ้ป็นเคร่ืองช้ีวดัถึงความสําเร็จ
ของโครงการว่าเป็นไปตามวตัถุประสงคห์รือไม่ และมีปัญหาอุปสรรคอยา่งไร ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของ
บริษทั และบุคคลากรท่ีปฏิบติังาน 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
   1. เพือ่ศึกษาวิสยัทศันข์องเจา้ของธุรกิจขนาดเลก็ ในหา้งสรรพสินคา้ เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร 
          2. เพือ่เปรียบเทียบวิสัยทศัน์เก่ียวกบัการบริหารธุรกิจขนาดเลก็ ในหา้งสรรพสินคา้ จาํแนกตาม ลกัษณะ
ประชากรศาสตร์  
 
วธีิดาํเนินการวจิัย 
 1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรท่ีศึกษา เจา้ของธุรกิจขนาดเลก็ ในหา้งสรรพสินคา้ 2 หา้ง คือ หา้งเซ็นทรัลป่ินเกลา้ จาํนวน 
100 คน และหา้งโลตสั ป่ินเกลา้ จาํนวน 50 คน จาํนวนเจา้ของธุรกิจขนาดเลก็  150 คน 
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 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ เจา้ของธุรกิจขนาดเลก็ ไดจ้ากตารางกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง
ของ Krejcie  และ Morgan (1970, p.608) ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 108 คน 
 2.  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถาม จาํนวน 1 ฉบบั แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ  
 2.1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา 
จาํนวนปีท่ีทาํธุรกิจขนาดเลก็ และรายไดต่้อเดือน จาํนวน 6 ขอ้ 
 2.2  วิสัยทศันข์องเจา้ของธุรกิจขนาดเลก็ในหา้งสรรพสินคา้ จาํนวน 30 ขอ้ 
 3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการเก็บขอ้มูลดว้ยตนเอง ระหว่างเดือนเมษายน- สิงหาคม 2552 ไดรั้บแบบสอบถาม
คืนมา จาํนวน 108 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 4.  การวเิคราะห์ข้อมูล 
 4.1/ วิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไป ของเจา้ของธุรกิจขนาดเลก็ ในหา้งสรรพสินคา้ โดยใชค้วามถ่ี และค่าร้อย
ละ (Percentage) 
 4.2//วิเคราะหวิ์สยัทศันข์องเจา้ของธุรกิจขนาดเลก็ ในหา้งสรรพสินคา้ โดยใชค้่าเฉล่ีย ( X ) และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 
 4.3//เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนวิสัยทศัน์ของเจา้ของธุรกิจขนาดเลก็ ในหา้งสรรพสินคา้ 
จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ โดยใช ้t-test และ F-test 
 4.4//เปรียบเทียบพหุคูณ เพ่ือทดสอบค่าเฉล่ีย ( X ) ของวิสัยทัศน์ของเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก ใน
หา้งสรรพสินคา้ จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยวิธี Least Significant Difference (LSD)  
  
สรุปผลการวจิยั 
 1.  การวเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไป 
 เจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก ในห้างสรรพสินคา้ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง ร้อยละ 63.0 อายุมากกว่า 40 ปี ร้อยละ 39.8 รองลงมา อาย ุ30 – 40 ปี ร้อยละ 37.0 สถานภาพสมรส ร้อยละ 
69.4 รองลงมา โสด ร้อยละ 20.4 การศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี เท่ากบัปริญญาตรี ร้อยละ 40.7 จาํนวนปีท่ีทาํธุรกิจ
ขนาดเลก็ 5 - 10 ปี ร้อยละ 51.9 รองลงมา มากกว่า 10 ปี ร้อยละ 26.9 มีรายไดต่้อเดือน 30,000 – 50,000 บาท ร้อย
ละ 48.1 รองลงมา ตํ่ากวา่ 30,000 บาท ร้อยละ 38.9  
 2.  วเิคราะห์วสัิยทัศน์ของเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก ในห้างสรรพสินค้า   
 วิสัยทศัน์ของเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก ในห้างสรรพสินคา้เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดย
ภาพรวมอยูใ่นในระดบัปานกลาง ( X = 3.33) เม่ือพจิารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี 
 ด้านการสร้างวสัิยทัศน์ เจา้ของธุรกิจขนาดเลก็มีวิสัยทศัน์โดยรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X =3.31) 
เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัมาก ( X =3.59-3.92) จาํนวน 3 รายการ คือ 
 1.  ท่านฝันถึงความสาํเร็จขององคก์าร 
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 2.  ท่านรู้สึกต่ืนเตน้ เม่ือไดรั้บทราบความคิดใหม่ๆ ท่ีจะสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาธุรกิจ
ได ้
 3.  ท่านอา่นหนงัสือ บทความ หรือวารสารต่างๆ เพือ่จะทราบแนวคิดและกลยทุธ์ในการพฒันาธุรกิจ 
 ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัเพศชาย สถานภาพสมรส การศึกษาปริญญาตรี มีรายไดต่้อเดือนตํ่ากว่า 30,000 
บาท 
 ด้านการเผยแพร่วิสัยทัศน์ เจา้ของธุรกิจขนาดเลก็มีวิสัยทศัน์ โดยรวม อยู่ในระดบัปานกลาง ( X = 
3.38) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัมาก( X =3.85-3.91) จาํนวน 3 รายการ คือ 
 1.  ท่านใชว้ิธีการหลายอยา่ง เพื่อใหผู้ร่้วมปฏิบติังานเขา้ใจเป้าหมายขององคก์ารอยา่งชดัเจน 
 2.  ท่านแสดงให้ผูร่้วมปฏิบัติงานทราบอยู่เสมอว่าต้องการจะให้องค์การของเราเป็นอย่างไรใน
อนาคต 
 3.  ท่านมักพูดคุยเก่ียวกับอนาคตท่ีอยากให้องค์การเป็นไปในแนวทางท่ีฝันไวก้ับพนักงานทุก
ระดบัชั้น 
 ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัเพศชาย อาย ุ30-40 ปี และมากกว่า 40 ปี สถานภาพสมรส การศึกษาปริญญาตรี 
จาํนวนปีท่ีทาํธุรกิจขนาดเลก็ 5-10 ปี มีรายไดต่้อเดือน 30,000-50,000 บาทและมากกวา่ 50,000 บาท 
 ด้านการปฏบัิติตามวสัิยทัศน์ เจา้ของธุรกิจขนาดเลก็มีวิสัยทสัน์โดยรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 
3.29) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัมาก ( X =3.81-3.86) จาํนวน 2 รายการ คือ 
 1.  ความร่วมมือร่วมใจและการทาํงานเป็นทีม เป็นปัจจยัสําคญัท่ีทาํให้องคก์ารของเราประสบ
ความสาํเร็จ 
 2.  ท่านสนบัสนุนใหผู้ร่้วมปฏิบติังานมองเห็นการณ์ไกลและใหก้ารยกยอ่งการกระทาํนั้น 
 ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัเพศชาย อายุ 30-40 ปี สถานภาพสมรส จาํนวนปีท่ีทาํธุรกิจขนาดเล็ก มากกว่า 
10 ปี มีรายไดต้่อเดือน 30,000-50,000 บาท 
 3.  เปรียบเทียบวิสัย ทัศน์ของเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก ในห้างสรรพสินค้า จําแนกตาม  ลักษณะ
ประชากรศาสตร์ 
 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนน วิสัยทศัน์เก่ียวกบัการบริหารธุรกิจขนาดเลก็ ในหา้งสรรพสินคา้
ของเจา้ของธุรกิจขนาดเลก็ จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา 
จาํนวนปีท่ีทาํธุรกิจขนาดเลก็ และรายไดต้่อเดือน พบว่า วิสัยทศัน์เก่ียวกบัการบริหารธุรกิจขนาดเลก็ ในภาพรวม 
ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพจิารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี 
  ด้านการสร้างวิสัยทัศน์ ด้านการเผยแพร่วิสัยทัศน์ และด้านการปฏิบัติตามวิสัยทัศน์เจา้ของธุรกิจ
ขนาดเล็ก จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา จาํนวนปีท่ีทาํ
ธุรกิจขนาดเล็กและรายไดต่้อเดือนมีวิสัยทศัน์โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้ พบวา่ ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
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อภปิรายผล 
 การศึกษาเร่ืองวิสัยทัศน์ของเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก ในห้างสรรพสินค้าเขตบางกอกน้อย 
กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูใ่นในระดบัปานกลาง เรียงลาํดบัจากดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ดา้นการเผยแพร่
วิสยัทศัน ์ดา้นการปฏิบติัตามวิสยัทศัน ์ดา้นการสร้างวิสยัทศัน ์โดยมีประเดน็อภิปรายเพ่ิมเติม ดงัน้ี 
 1.  ด้านการเผยแพร่วิสัยทศัน์ พบว่า โดยภาพรวมวิสัยทัศน์ของเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก ใน
ห้างสรรพสินคา้ เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร อยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมี
ความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก คือ ท่านใชว้ิธีการหลายอย่าง เพื่อใหผู้ร่้วมปฏิบติังานเขา้ใจเป้าหมายขององคก์ารอยา่ง
ชดัเจน ท่านมกัพูดคุยเก่ียวกบัอนาคตท่ีอยากใหอ้งคก์ารเป็นไปในแนวทางท่ีฝันไวก้บัพนกังานทุกระดบัชั้น ท่าน
แสดงใหผู้ร่้วมปฏิบติังานทราบอยูเ่สมอว่าตอ้งการจะใหอ้งคก์ารของเราเป็นอยา่งไรในอนาคต ส่วนขอ้ท่ีมีความ
คิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง คือ ท่านใชก้ารอุปมาและเปรียบเทียบ ใหผู้ร่้วมปฏิบติังานเห็นว่าความฝันเก่ียวกบั
อนาคตขององคก์ารนั้นเป็นส่ิงท่ีเป็นไปได ้  ท่านแจง้ให้พนกังานทุกระดบัชั้นทราบเสมอถึงแนวทางในการ
ดาํเนินงานขององค์การ ท่านชอบแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัผูร่้วมปฏิบติังานถึงวิธีการท่ีจะทาํให้องคก์าร 
มีลกัษณะ เด่นหรือแตกต่างไปจากองคก์ารอ่ืน  ท่านพดูดว้ยความต่ืนเตน้ ยนิดี และมีความสุขมากเม่ือพดูกบัผูร่้วม
ปฏิบติังาน ถึงเร่ืองอนาคตขององคก์าร ท่านมกัจดัใหมี้การประชุมหรือการพบปะสังสรรค ์เพื่อร่วมพิจารณาถึง
อนาคตขององคก์าร ท่านชอบพูดถึงความสาํเร็จของการร่วมกนัปฏิบติังานใหก้บัผูร่้วมปฏิบติังานทราบ ท่านเปิด
โอกาสใหผู้ร่้วมงานไดเ้สนอแนวทางท่ีควรจะเป็นในการพฒันาองคก์าร  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เท่ียง เห
มียดไธสง (2544, หนา้ 63) ไดท้าํวิจยัเร่ือง วิสัยทศัน์ของผูบ้ริหารสถาบนัราชภฏั ผลการวิจยัสรุปไดว้่า ผูบ้ริหาร
สถาบนัขนาดใหญ่มีมากกว่าผูบ้ริหารสถาบันขนาดเล็ก ส่วนประสบการณ์การบริหาร 4 ปีข้ึนไป มีจาํนวน
ผูบ้ริหารมากกว่าผูบ้ริหารท่ีมีประสบการณ์ 4 ปี หรือนอ้ยกว่า ส่วนพฤติกรรมของผูบ้ริหารท่ีตอบแบบสอบถาม
ตามแนวทฤษฎี X มีมากกว่าทฤษฎี Y วิสัยทศัน์ตามแนวความคิดเห็นของผูบ้ริหารอยู่ในระดบัปานกลางทั้ง
ภาพรวมและรายดา้น แต่ถา้พิจารณาให้ละเอียดจากค่าคะแนนเฉล่ียทั้ง 3 ดา้น จะสังเกตว่า การเผยแพร่วิสัยทศัน์
ของผูบ้ริหารอยูใ่นระดบัตํ่ากวา่ทุกดา้น สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วีระพล  รัตนแสงทองคาํ (2544, หนา้ 66) ท่ีวิจยั
เก่ียวกบัวิสัยทศัน์ของผูบ้ริหารส่วนตาํบลจงัหวดัฉะเชิงเทรา ท่ีพบว่า การเผยแพร่วิสัยทศัน์ของผูบ้ริหาร องคก์าร
บริหารส่วนตาํบลจงัหวดัฉะเชิงเทรา อยู่ในระดบัปานกลาง แสดงให้เห็นว่าผูบ้ริหารยงัขาดความรู้ความสามารถ
ในการเผยแพร่วิสยัทศันไ์ปสู่สมาชิกในองคก์าร  
 2.  ด้านการปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ พบว่า โดยภาพรวมวิสัยทัศน์ของเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก ใน
หา้งสรรพสินคา้ เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร อยูใ่นในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ี
มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก คือ ความร่วมมือร่วมใจและการทาํงานเป็นทีม เป็นปัจจยัสําคญัท่ีทาํให้องคก์าร
ของเราประสบความสาํเร็จ ท่านสนบัสนุนใหผู้ร่้วมปฏิบติังานมองเห็นการณ์ไกลและใหก้ารยกยอ่งการกระทาํนั้น 
ส่วนขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง คือ ท่านเปิดโอกาสใหผู้ร่้วมปฏิบติังาน มีส่วนร่วมในการวางแผน
พฒันาองคก์าร ท่านมกักระจายความรับผดิชอบใหแ้ก่ผูร่้วม  ท่านพยายามส่งเสริมใหพ้นกังานทุกระดบัชั้นมีความ
สามคัคีเช่ือถือซ่ึงกนัและกนั ท่านพยายามกระตุน้ให้พนักงานทุกระดบัชั้นไดมี้ความต่ืนตวัและกระตือรือร้น 
ในการทาํงานดว้ยวิธีการใหม่ๆ และทดลองทาํส่ิงใหม่ๆ ปฏิบติังานทุกระดบัชั้น ดว้ยความเช่ือถือและไวว้างใจ 
ท่านกาํหนดใหพ้นกังานทุกระดบัชั้นตอ้งรายงานสภาพปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังาน ท่านพยายามใหผู้ ้
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ร่วมปฏิบติังาน ตระหนกัถึงความสาํคญัในการภาระหนา้ท่ีของตน ในการทาํงานเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายนั้น ท่าน
มุ่งเนน้ในส่ิงท่ีเป็นไปไดม้ากว่าส่ิงท่ีเป็นไปไม่ได ้ ท่านพยายามกระจายอาํนาจ และความ  รับผิดชอบไปใหก้บัผู ้
ร่วมปฏิบติังานตามความเหมาะสม   ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วีระพล แสงรัตนทองคาํ (2544, หนา้ 66) ไดท้าํ
การวิจยัเร่ือง วิสัยทศัน์ของผูบ้ริหารองคก์รบริหารส่วนตาํบล จงัหวดัฉะเชิงเทรา  พบว่าผูบ้ริหารท่ีมีอายนุอ้ยกว่า 
45 ปี มีความคิดเห็นต่อวิสัยทศัน์ของผูบ้ริหารองคก์รบริหารส่วนตาํบลใน 3 ดา้น คือ การปฏิบติัตามวิสัยทศัน์ ใน
ภาพรวมอยู่ในระดบัสูง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า อยูใ่นระดบัสูง 2 ดา้น คือ การปฏิบติัตามวิสัยทศัน์อยูใ่น
ระดบัปานกลาง สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เท่ียง เหมียดไธสง (2544, หนา้ 63)ไดท้าํวิจยัเร่ือง วิสัยทศัน์ของ
ผูบ้ริหารสถาบนัราชภฏั ผลการวิจยัสรุป วิสัยทศัน์สําหรับผูบ้ริหารในองคก์รภาครัฐมาจาก 3 แหล่ง คือ (1) 
นโยบายหรือขอ้เรียกร้องขององคก์รระดับสูงเหนือข้ึนไป (2) อาจมากจากส่ิงแวดลอ้ม เช่น การเปล่ียนแปลง
ในทางการเมืองหรือบทบัญญัติในทางกฎหมาย (3) ถ้าวิสัยทัศน์มิได้ถูกกําหนดจากภายนอกหรือเกิดจาก
ความสามารถในการตีความสัญญาณจากส่ิงแวดลอ้มดงักล่าวขา้งตน้จะตอ้งสร้างวิสัยทศัน์ข้ึนมาเอง ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัผลงานวิจยัของ มาศรี สุธานิธิ (2540, หนา้107) ไดว้ิจยัพบว่าผูบ้ริหารโรงเรียนมีคะแนนเฉล่ีย การปฏิบติัตาม
วิสยัทศัน ์อยูใ่นระดบัปานกลาง 
  3.  ดา้นการสร้างวิสัยทศัน์ พบว่าโดยภาพรวมวิสัยทศัน์ของเจา้ของธุรกิจขนาดเลก็ ในหา้งสรรพสินคา้ 
เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร อยูใ่นในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่
ในระดบัมาก คือ ท่านฝันถึงความสาํเร็จขององคก์าร ท่านรู้สึกต่ืนเตน้ เม่ือไดรั้บทราบความคิดใหม่ๆ ท่ีจะสามารถ
ใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาธุรกิจได ้ส่วนขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง คือ ท่านมีรูปแบบท่ีชดัเจนอยู่
ในใจแลว้ว่าธุรกิจท่ีดีควรเป็นอยา่งไร  ท่านรับฟังความคิดเห็นจากผูร่้วมปฏิบติังานในองคก์าร ท่านไดก้าํหนด
เป้าหมายในการพฒันาธุรกิจขนาดเล็ก ใหส้อดคลอ้งกบัความรู้ ความสามารถ และความพร้อมของพนกังานใน
องคก์าร ท่านมีพมิพเ์ขียวหรือภาพในอนาคตขององคก์ารอยูใ่นใจแลว้ว่าควรจะเป็นอยา่งไร ท่านมกัคิดหาแนวทาง
ในการท่ีจะนาํองคก์ารไปถึงจุดหมาย ท่านไดร้วบรวมขอ้มูลไวอ้ยา่งเป็นระบบ เพ่ือนาํไปกาํหนดแนวทางในการ
พฒันาองคก์าร ท่านอ่านหนงัสือ บทความ หรือวารสารต่างๆ เพื่อจะทราบแนวคิดและกลยทุธ์ในการพฒันาธุรกิจ 
ส่วนขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบันอ้ย คือ ท่านสนใจถึงวิธีการท่ีองคก์ารอ่ืนประสบความสาํเร็จ ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของ ฐิติวุฒิ สุนนานนท ์(2546, หนา้ 50-51) ไดว้ิจยัเร่ือง วิสัยทศัน์ผูบ้ริหารวิทยาลยัการอาชีพกลุ่มภาค
กลาง ผลการศึกษาพบว่า วิสัยทศัน์ของผูบ้ริหารวิทยาลยัการอาชีพกลุ่มภาคกลางทั้ง 3 ด้านคือ ด้านการสร้าง
วิสัยทศัน์ ในภาพรวมอยู่ในระดบัสูง ทั้งน้ีเน่ืองจากผูท่ี้ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นผูบ้ริหารของกรมอาชีวศึกษาไดน้ั้น
จะตอ้งผ่านการฝึกอบรมด้านการบริหารท่ีตอ้งใชก้ระบวนการคิดไปสู่กระบวนการปฏิบติั เพื่อเพิ่มพูนความรู้
ความสามารถในการบริหารงาน 
 จากผลการวิจยัคร้ังน้ี จะเห็นไดว้่าวิสัยทศัน์ของเจา้องธุรกิจขนาดเลก็ ในหา้งสรรพสินคา้ เขตบางกอกนอ้ย 
กรุงเทพมหานคร มีความคิดเห็นเก่ียวกบัวิสัยทศัน์สอดคลอ้งไปในทางเดียวกนั คือ ในดา้นการเผยแพร่วิสัยทศัน ์
การปฏิบติัตามวิสัยทศัน ์และการสร้างวิสัยทศัน์ อยูใ่นระดบัปานกลาง ซ่ึงผลการวิจยัคร้ังน้ี ทาํใหท้ราบว่ายงัตอ้ง
ปรับปรุงและส่งเสริมใหผู้บ้ริหารของธุรกิจขนาดเลก็ ในหา้งสรรพสินคา้ มีวิสัยทศัน์สูงข้ึนในทุกดา้นเท่าเทียนกนั 
เพราะในทางการบริหารงานใหมี้ประสิทธิภาพท่ีดีนั้นผูบ้ริหารควรจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีวิสยัทศันสู์งในทุกดา้น 
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 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนน วิสัยทศัน์เก่ียวกบัการบริหารธุรกิจขนาดเลก็ ในห้างสรรพสินคา้ ท่ี
จาํแนกตามอาย ุพบวา่ มีความคิดเห็นเก่ียวกบัวิสัยทศัน์เก่ียวกบัการบริหารธุรกิจขนาดเลก็ ในภาพรวม ไม่แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัสาํคญั เม่ือพจิารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี 
  ดา้นการสร้างวิสัยทศัน์ จาํแนกตามอาย ุมีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
 ดา้นการเผยแพร่วิสัยทศัน์ จาํแนกตามอาย ุมีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทาง
สถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
 ดา้นการปฏิบติัตามวิสยัทศัน ์จาํแนกตามอาย ุมีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
 
ข้อเสนอแนะในการวจิยั  
 1.  ข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลงานวจิยัไปใช้ 
 1.1  จากการวิจยัพบว่า วิสัยทศัน์ของเจา้ของธุรกิจขนาดเล็ก ในห้างสรรพสินคา้ เขตบางกอกนอ้ย 
กรุงเทพมหานคร มีการสร้างวิสัยทศัน์และการปฏิบติัตามวิสัยทศัน์อยู่ในระดบัปานกลาง ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีดีและ
ผูบ้ริหารควรจะพฒันาและรักษาให้สูงข้ึน แต่ในขอ้ท่ีว่าท่านอ่านหนงัสือ บทความ หรือวารสารต่างๆ เพื่อท่ีจะ
ทราบแนวคิดและกลยทุธ์ในการพฒันาธุรกิจขนาดเลก็ ท่านมีพิมพเ์ขียวหรือภาพในอนาคตขององคก์ารอยู่ในใจ
แลว้ว่าควรจะเป็นอย่างไร ท่านมกัคิดหาแนวทางในการท่ีจะนาํองคก์ารไปถึงจุดหมาย ท่านไดร้วบรวมขอ้มูลไว้
อย่างเป็นระบบ เพื่อนาํไปกาํหนดแนวทางในการพฒันาองคก์าร ท่านไดก้าํหนดเป้าหมายในการพฒันาธุรกิจ
ขนาดเล็ก ใหส้อดคลอ้งกบัความรู้ ความ สามารถ และความพร้อมของพนกังานในองคก์าร ท่านกาํหนดให้
พนกังานทุกระดบัชั้นตอ้งรายงานสภาพปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังาน ท่านพยายามกระจายอาํนาจ และ
ความรับผิดชอบไปใหก้บัผูร่้วมปฏิบติังานตามความเหมาะสม  และท่านพยายามกระตุน้ใหพ้นกังานทุกระดบัชั้น 
ไดมี้ความต่ืนตวัและกระตือรือร้นในการทาํงาน ดว้ยวิธีการใหม่ๆ และทดลองทาํส่ิงใหม่ๆ ซ่ึงอยู่ในระดบักลาง
ควรหาวิธีปรับปรุงใหอ้ยูร่ะดบัสูงข้ึน 
 1.2  ดา้นการเผยแพร่วิสยัทศันน์ั้น อยูใ่นระดบัปานกลาง ผูบ้ริหารธุรกิจขนาดเลก็ ในหา้งสรรพสินคา้
ควรมีการปรับปรุงประสิทธิภาพดา้นการเผยแพร่วิสัยทศัน์ อาจจะโดยการจดัฝึกอบรม หรือการประชุมหารือการ
พบปะสงัสรรค ์เพื่อร่วมพิจารณาถึงอนาคตขององคก์ร เพือ่ใหก้ารบริหารเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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พฤติกรรมการใช้บริการและความพงึพอใจของผู้ใช้บริการท่ีมีต่อบริการของ 
ทีท่าํการไปรษณย์ี ในจังหวดัสมุทรปราการ* 

The Customers’ Behaviors and Satisfaction towards the services of  the Post 
Offices in Samutprakan Province 

 
 นายวิทิต  อินทร** 
 Mr. Withid   Inthorn. 
 
บทคดัย่อ 
 การวิจัยเร่ืองน้ี มีวตัถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการของผูใ้ช้บริการของท่ีทาํการ
ไปรษณียใ์นจงัหวดัสมุทรปราการ 2) ศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อบริการของท่ีทาํการไปรษณีย ์ใน
จงัหวดัสมุทรปราการ 3) เปรียบเทียบความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อบริการของท่ีทาํการไปรษณีย ์ในจงัหวดั
สมุทรปราการ ตามตัวแปรส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผูใ้ช้บริการของท่ีทาํการไปรษณีย์ในจังหวัด
สมุทรปราการ จาํนวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน ซ่ึงมีค่า
ความเช่ือมัน่ เท่ากบั .96 การวิเคราะห์ขอ้มูลใช ้ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าที และค่าเอฟ 
 ผลการวิจยั พบว่า 1) พฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่ มีวตัถุประสงคม์าใชบ้ริการเพื่อธุระส่วนตวั 
ร้อยละ 71.50 สาํหรับประเภทของบริการท่ีใช ้พบว่า ใชบ้ริการไปรษณียด่์วนพิเศษ มากท่ีสุด ร้อยละ 20.20 รองลง
ไปคือ ไปรษณียภณัฑ ์ร้อยละ 19.90 ส่วนประเภทสินคา้ท่ีซ้ือ พบว่า ผูใ้ชบ้ริการซ้ือสินคา้ประเภท กล่องสาํเร็จรูป 
ซองจดหมาย แสตมป์ทัว่ไป ร้อยละ 56.59 โดยมาใชบ้ริการเป็นช่วงเวลาของเดือนท่ีไม่แน่นอน ร้อยละ 64.80 
สาํหรับความถ่ีของการใชบ้ริการส่วนใหญ่มาเดือนละ 2-3 คร้ัง ร้อยละ 41.30 และวนัท่ีสะดวกมาใชบ้ริการ คือ วนั
จนัทร์ถึงวนัศุกร์ ร้อยละ 68.00  ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่มาใชบ้ริการในช่วงเชา้ ร้อยละ 51.80 สาํหรับระยะเวลาของ
การใชบ้ริการ พบวา่ มาใชค้ร้ังละ 11-20 นาที มากท่ีสุด ร้อยละ 48.50 ส่วนค่าใชจ่้าย พบว่า ส่วนใหญ่เสียค่าใชจ่้าย
เฉล่ีย 51-100 บาท/คร้ัง ร้อยละ 35.50  2) สาํหรับความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ พบว่า ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
โดยผูใ้ช้บริการมีความพึงพอใจต่อด้านเจ้าหน้าท่ีรับฝาก เป็นค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด ซ่ึงอยู่ในระดับมาก 3) ผลการ
เปรียบเทียบความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ พบว่า ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีเพศต่างกนัมีความพึงพอใจ ในภาพรวม แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความพึงพอใจท่ีมีต่อด้านสถานท่ี
ใหบ้ริการและดา้นเจา้หนา้ท่ีนาํจ่าย มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และ .05 ตามลาํดบั  
ส่วนดา้นอ่ืนๆ ท่ีเหลือ ความพึงพอใจไม่แตกต่างกนั เม่ือเปรียบเทียบผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอาชีพต่างกนั พบว่า มีความพึง
พอใจในภาพรวมไม่แตกต่างกนั แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า มีเพียง 1 ดา้น ท่ีความพึงพอใจแตกต่างกนั
อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 คือ ดา้นเจา้หน้าท่ีนาํจ่าย  นอกจากน้ียงัพบว่าผูใ้ช้บริการท่ีมี อายุ ระดับ

                                                        
 * บทความวิทยานิพนธ์ 
** ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาสงัคมศาสตร์เพ่ือการพฒันา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
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การศึกษา และรายได้ต่อเดือนต่างกันมีความพึงพอใจ ทั้งในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 4) สําหรับ
ขอ้เสนอแนะจากการศึกษาคร้ังน้ี ท่ีมีความถ่ีสูงสุด ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีนําจ่ายควรให้เวลาแก่เจ้าของบา้นมากข้ึน
เพื่อให้ออกมารับไปรษณียภัณฑ์ได้ทัน ควรจัดสถานท่ีจอดรถสําหรับผูใ้ช้บริการให้เพียงพอ ควรมีป้าย
คอมพิวเตอร์อกัษรวิ่งเพื่อแนะนาํบริการและขอ้มูลข่าวสาร ควรเพิ่มพนกังานรับฝาก  และควรเพ่ิมช่องบริการรับ
ฝากใหเ้พียงพอกบัจาํนวนผูใ้ชบ้ริการ 
 
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 
 กิจการไปรษณียไ์ทยไดรั้บการก่อตั้งข้ึนในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั (รัชกาลท่ี 
5) โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเป็นหน่วยงานสาธารณูปโภคพื้นฐานดา้นการใหบ้ริการติดต่อส่ือสารสาํหรับหน่วยงาน
ราชการและประชาชนทุกระดบัในทุกภูมิภาคเพื่อใหส้ามารถดาํเนินการไดอ้ยา่งกวา้งขวางและทัว่ถึงกนั รวมทั้ง
เป็นหน่วยงานในการปฏิรูปและพฒันาประเทศไปสู่ความเป็นอารยะ จึงเห็นไดว้่า บทบาทของกิจการไปรษณีย์
ไทยปรับเปล่ียนไปตามบริบทของสงัคมและตอบสนองแนวทางการพฒันาประเทศ นบัตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั  
 บริษทั ไปรษณียไ์ทย จาํกดั (ปณท) จึงไดจ้ดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม พ.ศ. 2546 โดยแปลงสภาพแยก
กิจการออกมาจาก “การส่ือสารแห่งประเทศไทย (กสท.)” ตามนโยบายของรัฐบาล  ท่ีตอ้งการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
 การดาํเนินงานของกิจการไปรษณียก่์อนการแปลงสภาพเป็นบริษทัจาํกดันั้น อยูภ่ายใตก้ารบริหารงาน
ของการส่ือสารแห่งประเทศไทย และมีผลดาํเนินงานท่ีประสบภาวะขาดทุนมาอย่างต่อเน่ือง โดยรายรับตํ่ากว่า
รายจ่าย เฉล่ียประมาณปีละ 40 เปอร์เซ็นต ์การขาดทุนอาจมาจากสาเหตุ 2 ประการ ประการแรก รัฐถือว่าไปรษณีย์
เป็นปัจจัยขั้นพื้นฐานท่ีสําคญัอย่างหน่ึงในการช่วยพฒันาทอ้งถ่ินให้เจริญยิ่งข้ึน ฉะนั้น การท่ีรัฐมีนโยบาย
ใหบ้ริการกระจายไปสู่ชนบท โดยเฉพาะทอ้งถ่ินทุรกนัดารซ่ึงมีการคมนาคมไม่สะดวก ทาํใหบ้ริการไปรษณียต์อ้ง
เสียค่าใช้จ่ายสูง ขณะเดียวกนัมีรายรับตํ่า ประการท่ีสอง การคิดค่าบริการตํ่ากว่าตน้ทุน และโดยธรรมชาติของ
บริการไปรษณียท่ี์เนน้ปัจจยัแรงงานของมนุษยเ์ป็นหลกัยิ่งเป็นตวัเสริมภาวการณ์ขาดทุนให้สูงข้ึนกว่าท่ีควรจะ
เป็น เพราะว่าประมาณ 70 เปอร์เซ็นต ์ของตน้ทุนทั้งหมดเป็นค่าใชจ่้ายดา้นแรงงาน ซ่ึงถือเป็นตน้ทุนคงท่ี ไม่แปร
ผนัตามจาํนวนท่ีลดลงของบริการไปรษณีย ์ (สมนึก เปร่ืองประยูร, 2546, หนา้ 45-46) หลงัจากจดัตั้งเป็นบริษทั
ไปรษณียไ์ทย จาํกดั รัฐบาลไดอ้นุมติัใหป้รับอตัราค่าบริการไปรษณียพ์ื้นฐานเพ่ิมข้ึน เม่ือวนัท่ี 15 มกราคม พ.ศ. 
2547 เพื่อใหใ้กลเ้คียงกบัตน้ทุนการใหบ้ริการจริง จึงทาํใหก้ารบริหารงานในปีแรกคือ พ.ศ. 2547  ไม่ขาดทุนและ
มีกาํไรเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองในปีถดัไป  แต่ในอนาคตบริษทัจะตอ้งเผชิญกบัปัจจยัเส่ียงอีกหลายประการ ทั้งสภาพ
ความผนัผวนของสภาวะเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก รวมทั้งแนวโนม้การพฒันาดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การเปิดการคา้เสรี และการเปิดเสรีบริการไปรษณียใ์นประเทศ ซ่ึงแนวโนม้การแข่งขนันบัวนัจะทวีความรุนแรง
มากข้ึน ซ่ึงในปัจจุบนัน้ีกล่าวไดว้่า ผูบ้ริโภคมีอิทธิพลอยา่งยิ่ง ดงันั้นกลยทุธ์ในแข่งขนัจึงตอ้งเนน้การสร้างความ
แตกต่างจากคู่แข่งขนัและสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกิดกบัสินคา้และบริการของตน พร้อมทั้งพฒันาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศใหมี้ศกัยภาพสูงข้ึน   
 จงัหวดัสมุทรปราการมีประชากรมากเป็นอนัดบั 2 ของภาคกลาง รองจากกรุงเทพมหานครโดยท่ีจงัหวดั
สมุทรปราการเป็นเมืองอุตสาหกรรม จึงมีประชากรแฝงท่ีไม่มีช่ือในทะเบียนราษฎรเป็นจาํนวนมาก ท่ีทาํการ
ไปรษณียภ์ายในจังหวดัสมุทรปราการมีอยู่ จาํนวน 15 แห่ง ดังนั้นในแต่ละวนั จึงมีผูม้าใช้บริการกันอย่าง
หนาแน่น ทาํให้ความตอ้งการบริการดา้นสาธารณูปโภคของรัฐก็เพ่ิมมากข้ึนตามไปดว้ย การศึกษาคน้ควา้เร่ือง 
“พฤติกรรมการใช้บริการและความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการท่ีมีต่อบริการของท่ีทาํการไปรษณียใ์นจังหวดั
สมุทรปราการ” จึงเป็นหวัขอ้ท่ีน่าสนใจท่ีจะหาคาํตอบซ่ึงขอ้มูลและสาระสาํคญัจากผลการศึกษาท่ีได ้จะสามารถ
นาํไปใชเ้ป็นแนวทางสาํหรับการพิจารณาปรับปรุงกลยทุธ์การบริหาร และพฒันาระบบการใหบ้ริการของท่ีทาํการ
ไปรษณียใ์นจงัหวดัสมุทรปราการให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงข้ึน เพื่อสนองตอบความตอ้งการและสร้าง
ความพึงพอใจสูงสุดใหแ้ก่ประชาชนผูม้าใชบ้ริการทั้งในปัจจุบนัและอนาคต 
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วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 1.  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชบ้ริการของผูใ้ชบ้ริการของท่ีทาํการไปรษณียใ์นจงัหวดัสมุทรปราการ 
 2.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อบริการของท่ีทาํการไปรษณียใ์นจงัหวดัสมุทรปราการ 
 3.  เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการท่ีมีต่อบริการของท่ีทาํการไปรษณียใ์นจังหวดั
สมุทรปราการ จาํแนกตาม ตวัแปร เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต้่อเดือน 
 4.  เพื่อศึกษาความคิดเห็นเพิ่มเติมและขอ้เสนอแนะของผูใ้ชบ้ริการของท่ีทาํการไปรษณียใ์นจงัหวดั
สมุทรปราการ 
 
สมมติฐานของการวจิยั 
      ผูใ้ชบ้ริการท่ีมี เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือนแตกต่างกนั มีความพึงพอใจต่อ
บริการของท่ีทาํการไปรษณียใ์นจงัหวดัสมุทรปราการ แตกต่างกนั  
 
วธีิดาํเนินการวจิยั 
 1.  ประชากร 
 ประชากรในการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูใ้ชบ้ริการของท่ีทาํการไปรษณียใ์นจงัหวดัสมุทรปราการ  15 แห่ง  
จาํนวน 187,000  คนโดยคิดประมาณการจากจาํนวนผูใ้ช้บริการของท่ีทาํการไปรษณีย์ทุกแห่งในจังหวดั
สมุทรปราการ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือน (ขอ้มูลจากผูม้าใช้บริการของท่ีทาํการไปรษณียทุ์กแห่งในจงัหวดั
สมุทรปราการ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2552) 
 2.  กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเร่ืองน้ี จาํนวน 400 คน ท่ีมาใช้บริการของท่ีทาํการไปรษณีย  ์15 แห่งใน
จงัหวดัสมุทรปราการ  ซ่ึงขนาดของกลุ่มตวัอย่างไดม้าโดยการใชต้ารางของ ยามาเน่ (Yamané) ท่ีความเช่ือมัน่ 
95% โดยผูว้ิจยัสุ่มผูท่ี้มาใชบ้ริการของท่ีทาํการไปรษณียใ์นจงัหวดัสมุทรปราการในเดือน มกราคม พ.ศ. 2553 
 3.  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี  ได้แก่  แบบสอบถามท่ีผู ้วิจัยสร้างข้ึนโดยปรับปรุงมาจาก
แบบสอบถามของบริษทัไปรษณียไ์ทย จาํกดั  เพือ่ใหเ้หมาะสมยิ่งข้ึนและครอบคลุมวตัถุประสงคข์องการวิจยัท่ีตั้ง
ไว ้มีค่าความเช่ือมัน่ เท่ากบั 0.96 เน้ือหาแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 4 ตอน คือ 
 1.  ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
 2.  พฤติกรรมการใชบ้ริการของผูต้อบแบบสอบถาม 
 3. ความพึงพอใจท่ีมีต่อบริการของท่ีทาํการไปรษณียใ์นจงัหวดัสมุทรปราการ 
 4. ความคิดเห็นเพิ่มเติมและขอ้เสนอแนะ 
 4.  การเก็บรวบรวมข้อมูล   
 ผูว้ิจยัเกบ็รวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเองในบางส่วน  และอีกบางส่วนไดข้อความร่วมมือจากหวัหนา้ท่ีทาํ
การไปรษณียใ์นจงัหวดัสมุทรปราการบางแห่งให้ช่วยแจกและติดตามเก็บแบบสอบถามให้ โดยช่วงเวลาท่ีเก็บ
ขอ้มูลอยูใ่น เดือนมกราคม พ.ศ. 2553 จากนั้นผูว้ิจยัไปขอรับคืนดว้ยตนเอง 
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 5.  การวเิคราะห์ข้อมูลและสถติิท่ีใช้ในการวเิคราะห์ 
 1.วิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม โดยแจงนบัความถ่ี และหาค่าร้อยละ 
 2. วิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการใชบ้ริการของผูต้อบแบบสอบถาม โดยแจงนบัความถ่ี และ
หาคา่ร้อยละ  
 3.  วิ เคราะห์ความพึงพอใจของผู ้ใช้บริการท่ีมีต่อบริการของท่ีทําการไปรษณีย์ในจังหวัด
สมุทรปราการ ทั้ง 6 ดา้นโดยหาค่าเฉล่ีย (X ) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD.)   
 4.  ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของความพึงพอใจของกลุ่มตวัอยา่ง ท่ีมีต่อบริการของท่ีทาํ
การไปรษณียใ์นจงัหวดัสมุทรปราการตามตวัแปร เพศ ใชส้ถิติทดสอบที (t-test) 
 5.  ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของความพึงพอใจของกลุ่มตวัอย่างมากกว่าสองกลุ่มซ่ึง
จาํแนกโดยตวัแปร อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต้่อเดือนโดยใชส้ถิติทดสอบ เอฟ (F-test) และในกรณีท่ี
พบความแตกต่างของความพึงพอใจภายหลงัการทดสอบความแปรปรวน (ANOVA) แลว้ ทาํการทดสอบความ
แตกต่างของคา่เฉล่ียเป็นรายคู ่โดยวิธีการของ LSD (Fisher’s Least Significant Difference) 
 6.  วิเคราะห์ขอ้มูลความคิดเห็นเพิ่มเติมและขอ้เสนอแนะ ซ่ึงเป็นคาํถามชนิดปลายเปิด โดยการ
วิเคราะห์ เน้ือหา (content analysis) ของคาํตอบท่ีได ้จากนั้นจึงจดัหมวดหมู่ของคาํตอบตามประเด็นสาํคญัแลว้
แจงนบัความถ่ีและนาํเสนอ แบบพรรณนาความ (description) เรียงตามลาํดบั จากความถ่ีมากไปหานอ้ย 
 
สรุปผลการวจิยั 
 จากแบบสอบถามท่ีแจกออกไปทั้งหมด 400 ฉบบั ไดแ้บบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์คืนมา 400 ฉบบั 
คิดเป็นร้อยละ 100 ผลการวิเคราะหข์อ้มูลมีดงัน้ี 
 
1. พฤติกรรมการใช้บริการของผู้ใช้บริการของทีทํ่าการไปรษณย์ีในจงัหวดัสมุทรปราการ ปรากฏผลดงัตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1 พฤติกรรมการใชบ้ริการของผูใ้ชบ้ริการของท่ีทาํการไปรษณียใ์นจงัหวดัสมุทรปราการ 
 

พฤติกรรมการใช้บริการ จาํนวน(คน) ร้อยละ 
วตัถุประสงค์ของการ 
ใช้บริการ 

 
ธุระของบริษทั/หน่วยงาน 
ธุระส่วนตวั 
เร่ือง อ่ืนๆ 

 
110 
286 
4 

 
27.50 
71.50 
1.00 

รวม 400 100.00 
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ตารางท่ี 1 พฤติกรรมการใชบ้ริการของผูใ้ชบ้ริการของท่ีทาํการไปรษณียใ์นจงัหวดัสมุทรปราการ (ต่อ) 
 

พฤติกรรมการใช้บริการ จาํนวน(คน) ร้อยละ 
ประเภทของบริการทีใ่ช้ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ไปรษณียภณัฑ ์
(จดหมาย ไปรษณียบตัร ส่ิงตีพิมพ ์พสัดุยอ่ย) 
พสัดุไปรษณีย ์
ไปรษณียด่์วนพิเศษ(EMS) 
ลงทะเบียน 
ธนาณติั (ธรรมดา ด่วนพิเศษ ออนไลน)์ 
ตัว๋แลกเงินไปรษณีย ์
ไปรษณียเ์กบ็เงิน 
Pay at post บริการตวัแทนรับชาํระค่าบริการและ
สินคา้ต่างๆ เช่น ค่านํ้าประปา ค่าโทรศพัท ์ค่าไฟฟ้า 
ค่าบตัรเครดิต ค่าปรับจราจร        
บริการ อ่ืนๆ  

 
 

283 
235 
287 
206 
198 
17 
31 

 
 

156 
9 

 
 

19.90 
16.50 
20.20 
14.50 
13.90 
1.20 
2.20 

 
 

11.00 
0.6 

 รวม 1,422 100.00 
ประเภทของสินค้าทีซื่้อ     กล่องสาํเร็จรูป ซองจดหมาย แสตมป์ทัว่ไป  

    แสตมป์สะสม ส่ิงสะสม (เพือ่การเกบ็สะสม) 
    สินคา้เบด็เตลด็ 
    (ตูไ้ปรษณียจ์าํลองตุ๊กตาบุรุษไปรษณีย ์) 
    สินคา้ฝากขาย 
    (พระเคร่ือง เคร่ืองสาํอาง กาแฟ ซีดีเพลง) 
    ใชบ้ริการอ่ืน แต่ไม่ไดซ้ื้อสินคา้ 
    อ่ืน ๆ 

356 
118 

 
66 

 
66 
17 
3 

56.90 
18.80 

 
10.50 

 
10.50 
2.80 
0.50 

 รวม 626 100.00 
ช่วงเวลาของเดือนทีม่า 
ใช้บริการ 

 
    ตน้เดือน 
    กลางเดือน 
    ปลายเดือน 
    ไม่แน่นอน 

 
105 
22 
14 
259 

 
26.30 
5.40 
3.50 
64.80 

รวม 400 100.00 
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ตารางท่ี 1 พฤติกรรมการใชบ้ริการของผูใ้ชบ้ริการของท่ีทาํการไปรษณียใ์นจงัหวดัสมุทรปราการ (ต่อ) 
 

พฤติกรรมการใช้บริการ จาํนวน(คน) ร้อยละ 
ความถีข่องการใช้บริการ     ทุกวนัหรือเกือบทุกวนั 

    สปัดาห์ละ 2-3   คร้ัง 
    สปัดาห์ละ 1  คร้ัง  
    เดือนละ 2-3 คร้ัง   
    เดือนละ  1  คร้ัง     
    อ่ืน ๆ                                                    

89 
45 
26 
165 
66 
9 

22.30 
11.20 
6.40 
41.30 
16.50 
2.30 

รวม 400 100.00 
วนัทีม่คีวามสะดวก 
ในการมาใช้บริการ                   วนัจนัทร์-ศุกร์  
                                                 วนัเสาร์ 
                                                 วนัอาทิตย ์
                                                  อ่ืนๆ  

 
272 
104 
13 
11 

 
68.00 
26.00 
3.20 
2.80 

รวม 400 100.00 
ช่วงเวลาของวนัทีม่าใช้บริการ  ช่วงเชา้ 
                                                  ช่วงพกัเท่ียง 
                                                  ช่วงบ่าย 
                                                   อ่ืนๆ  

207 
57 
124 
12 

51.80 
14.20 
31.00 
3.00 

รวม 400 100.00 
ระยะเวลาในการใช้บริการ 
ตั้งแต่เร่ิมต้นจนเสร็จส้ิน 
การใช้บริการ                             5 นาที หรือนอ้ยกวา่  
                                                  6 – 10 นาที 
                                                  11 – 20 นาที     
                                                  ประมาณ 30 นาที 
                                                  อ่ืน ๆ  

 
 

91 
73 
194 
38 
4 

 
 

22.80 
18.30 
48.50 
9.40 
1.00 

           รวม 400 100.00 
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ตารางท่ี 1 พฤติกรรมการใชบ้ริการของผูใ้ชบ้ริการของท่ีทาํการไปรษณียใ์นจงัหวดัสมุทรปราการ (ต่อ) 
 

พฤติกรรมการใช้บริการ จาํนวน(คน) ร้อยละ 
ค่าใช้จ่ายเฉล่ียในการใช้  
บริการต่อคร้ัง                           20 บาท หรือนอ้ยกวา่  
                                                 21-50 บาท 
                                                 51-100 บาท 
                                                 101-500 บาท 
                                                 501-1,000 บาท  
                                                 มากกวา่ 1,000 บาท 

 
16 
60 
142 
90 
53 
39 

 
4.00 
15.00 
35.50 
22.50 
13.30 
9.80 

รวม 400 100.00 
  
 จากตารางท่ี 1 พบว่า กลุ่มตวัอยา่งผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่มีวตัถุประสงคข์องการใชบ้ริการเพื่อธุระส่วนตวั 
ร้อยละ 71.50 ส่วนใหญ่ใชบ้ริการไปรษณียด่์วนพิเศษ (EMS) และไปรษณียภณัฑ ์ซ่ึงมีจาํนวนใกลเ้คียงกนั ร้อยละ 
20.20 และ 19.90 ตามลาํดบั ส่วนใหญ่ซ้ือ กล่องสาํเร็จรูป ซองจดหมาย แสตมป์ทัว่ไป ร้อยละ 56.90 ส่วนใหญ่มา
ใชบ้ริการในช่วงเวลาของเดือนท่ีไม่แน่นอน ร้อยละ 64.80 ส่วนความถ่ีในการมาใชบ้ริการส่วนใหญ่มาใชบ้ริการ
เดือนละ 2-3 คร้ัง ร้อยละ 41.30 สําหรับวนัท่ีสะดวกมาใชบ้ริการ พบว่า ส่วนใหญ่สะดวกมาใช้บริการใน วนั
จนัทร์-ศุกร์ ร้อยละ 68.00  ส่วนใหญ่มาใช้บริการในช่วงเช้า ร้อยละ 51.80 ส่วนระยะเวลาในการใช้บริการ พบว่า 
ส่วนใหญ่ใชเ้วลารับบริการคร้ังละ11-20 นาที ร้อยละ 48.50 ส่วนใหญ่เสียค่าใชจ่้ายเฉล่ีย 51-100 บาทต่อคร้ัง  ร้อย
ละ 35.50 
 
2. ความพงึพอใจของผู้ใช้บริการทีม่ต่ีอบริการของทีท่าํการไปรษณย์ีในจงัหวดัสมุทรปราการ 
 
ตารางท่ี 2  ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อบริการของท่ีทาํการไปรษณียใ์นจงัหวดัสมุทรปราการ 
 

ด้านที่ 
การบริการของทีท่าํการไปรษณย์ีในจงัหวดัสมุทรปราการ 

ทั้ง  6  ด้าน X  S.D. 
ระดับ 

ความพงึพอใจ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

ดา้นสถานท่ีใหบ้ริการ   
ดา้นสินคา้หรือผลิตภณัฑท่ี์ใหบ้ริการ  
ดา้นการรับรู้บริการและขอ้มูลขา่วสาร ณ ท่ีทาํการไปรษณีย ์  
ดา้นบริการรับฝาก    
ดา้นเจา้หนา้ท่ีรับฝาก  
ดา้นเจา้หนา้ท่ีนาํจ่าย 

3.67 
3.64 
3.21 
3.75 
3.76 
3.52 

.51 

.48 

.57 

.48 

.53 
.56. 

มาก 
มาก 

ปานกลาง 
มาก 
มาก 
มาก 

ภาพรวม 3.62 .40 มาก 
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 จากตารางท่ี 2 พบว่า ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการในภาพรวม ทั้ง 6 ดา้น อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณา
เป็นรายดา้น พบว่า 5 ใน 6 ดา้น ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก โดยผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจต่อดา้นเจา้หนา้ท่ี
รับฝาก มากท่ีสุด ( X = 3.76 S.D. =.53) รองลงมา คือ ดา้นบริการรับฝาก ( X  = 3.75  S.D. = .48) 
มีเพียง 1 ดา้นเท่านั้นอยูใ่นระดบัปานกลางซ่ึงไดแ้ก่ ดา้นการรับรู้บริการและขอ้มูลข่าวสาร ณ ท่ีทาํการไปรษณีย ์ 
ซ่ึงมีคา่เฉล่ียความพึงพอใจ ตํ่าท่ีสุด( X = 3.21  S.D. = .57)  
 
3.  ความคิดเห็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะของผู้ ใช้บริการที่มีต่อบริการของที่ทําการไปรษณีย์ในจังหวัด
สมุทรปราการ 
 
ตารางท่ี 3  ความคิดเห็นเพิม่เติมและขอ้เสนอแนะของผูใ้ชบ้ริการของท่ีทาํการไปรษณียใ์นจงัหวดัสมุทรปราการ 
 

สรุปความคดิเห็นเพิม่เติมและข้อเสนอแนะ จาํนวน  (n ) 
1. ดา้นสถานท่ีใหบ้ริการ 
     1.1  ควรจดัท่ีจอดรถไวส้าํหรับผูม้าใชบ้ริการใหเ้พียงพอ  
     1.2  ควรปรับปรุงสถานท่ีใหบ้ริการใหก้วา้งข้ึน ควรแยกหอ้งชาย-หญิง 
     1.3  ควรติดตั้งกลอ้งวงจรปิด  ผูใ้ชบ้ริการลืมทรัพยสิ์นไวแ้ลว้หาย ตรวจสอบไม่ได้

 
11 
8 
5 

รวม 24 
2. ดา้นเจา้หนา้ท่ีนาํจ่าย 
     2.1  เจา้หนา้ท่ีเร่งรีบ ไม่คอ่ยอยูร่อเจา้ของบา้น ออกใบแจง้ใหไ้ปรับเองท่ีไปรษณียท์าํ  
            ใหเ้สียเวลาและค่าใชจ่้าย จึงควรใหเ้วลาแก่เจา้ของบา้นเพิ่มข้ึนบา้ง จะไดอ้อกมา 
            รับไดท้นั 
     2.2  ส่งจดหมายผดิบ่อย ควรตรวจสอบคุณภาพการนาํจ่ายใหม้ากข้ึน 
     2.3  ไม่ใส่จดหมายในตูรั้บจดหมาย  แต่เสียบไวท่ี้ร้ัว หรือประตูบางคร้ังตกหาย ควร 
            ปรับปรุงใหดี้ข้ึน 

 
 
 

13 
4 
 

4 
รวม 21 

3. ดา้นการรับรู้บริการและขอ้มูลข่าวสาร ณ ท่ีทาํการไปรษณีย์
     3.1 ควรมีป้ายคอมพวิเตอร์อกัษรวิ่งเพ่ือแนะนาํบริการและขอ้มูลข่าวสาร 
     3.2 ควรมีเจา้หนา้ท่ีเพือ่แนะนาํบริการเช่นเดียวกบั เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัของ 
           ธนาคาร 

 
10 

 
8 

รวม 18 
4. ดา้นเจา้หนา้ท่ีรับฝาก 
     4.1 ควรเพิ่มพนกังานรับฝากโดยเฉพาะช่วงตน้เดือนตอ้งรอนานมาก 
     4.2 ควรอบรมพนกังานใหมี้หวัใจบริการมากกวา่น้ี  ชอบทาํหนา้บ้ึง 
     4.3 พนกังานตอบคาํถามไม่ชดัเจน ไม่ค่อยรอบรู้บริการ ควรพฒันาใหมี้คุณภาพสูงข้ึน  

 
10 
5 
3 

รวม 18 
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ตารางท่ี 3  ความคิดเห็นเพิม่เติมและขอ้เสนอแนะของผูใ้ชบ้ริการของท่ีทาํการไปรษณียใ์นจงัหวดัสมุทรปราการ 
   (ต่อ) 
 

สรุปความคดิเห็นเพิม่เติมและข้อเสนอแนะ จํานวน  (n ) 
5. ดา้นบริการรับฝาก 
     5.1 ควรเพิม่ช่องบริการรับฝากใหเ้พียงพอกบัผูใ้ชบ้ริการ 
     5.2 ควรมีระบบบตัรคิวท่ีทนัสมยัแบบธนาคาร 

 
10 
6 

รวม 16 
6. ดา้นสินคา้หรือผลิตภณัฑท่ี์ใหบ้ริการ 
     6.1  ควรลดราคาสินคา้ลง เช่น กล่อง ซอง มีราคาแพงเกินไป 
     6.2  ควรปรับปรุงกล่องใหแ้ขง็แรง หรือนาํกล่องไม/้พลาสติกมาจาํหน่าย  
     6.3  ควรตรวจสอบคุณภาพหรือใบอนุญาตก่อนรับสินคา้มาจาํหน่าย 

 
4 
2 
1 

รวม 7 
รวมทั้งส้ิน 104 

 
 จากตารางท่ี 3 พบว่า ความคิดเห็นเพิ่มเติมและขอ้เสนอแนะของผูใ้ช้บริการของท่ีทาํการไปรษณียใ์น
จงัหวดัสมุทรปราการ มีดังน้ี ด้านสถานที่ให้บริการ มีจาํนวนของผูใ้ห้ขอ้เสนอแนะมากท่ีสุดถึง 24 ราย ส่ิงท่ี
ตอ้งการใหป้รับปรุงมากท่ีสุด คือ ควรจดัท่ีจอดรถไวส้าํหรับผูม้าใชบ้ริการใหเ้พียงพอ (11 ราย)  รองลงไป ไดแ้ก่ 
ดา้นเจา้หนา้ท่ีนาํจ่าย จาํนวน 21 ราย และส่ิงท่ีตอ้งการใหป้รับปรุงมากท่ีสุด คือ เจา้หนา้ท่ีนาํจ่ายควรใหเ้วลาแก่
เจา้ของบา้นมากข้ึนเพื่อใหอ้อกมารับไปรษณียภณัฑไ์ดท้นั (13 ราย)  ส่วนดา้นการรับรู้บริการและขอ้มูลข่าวสาร 
ณ ท่ีทาํการไปรษณีย ์และดา้นเจา้หนา้ท่ีรับฝาก มีจาํนวนเท่ากนัคือ 18 ราย ส่ิงท่ีตอ้งการให้ปรับปรุงมากท่ีสุดคือ 
ควรมีป้ายคอมพิวเตอร์อกัษรวิ่งเพื่อแนะนาํบริการและขอ้มูลข่าวสาร (10 ราย) และควรเพ่ิมพนกังานรับฝาก (10 
ราย)  ถดัไปไดแ้ก่ ดา้นบริการรับฝาก มีจาํนวน 16 ราย ส่ิงท่ีตอ้งการใหป้รับปรุงมากท่ีสุด คือ ควรเพิ่มช่องบริการ
รับฝากให้เพียงพอกับจาํนวนผูม้าใช้บริการ (10 ราย) สําหรับด้านสินคา้ หรือผลิตภัณฑ์ท่ีให้บริการ มีผูใ้ห้
ขอ้เสนอแนะน้อยท่ีสุด คือ มีจาํนวนเพียง 7 คน และตอ้งการให้ลดราคาสินคา้ลง เช่น กล่อง ซอง มีราคาแพง
เกินไป (4 ราย) 
 
อภปิรายผลการวจิยั 
 จากผลการวิจยัเร่ือง “พฤติกรรมการใชบ้ริการและความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อบริการของท่ีทาํ
การไปรษณียใ์นจงัหวดัสมุทรปราการ” สามารถนาํมาอภิปรายไดด้งัน้ี  
 พฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการ พบวา่ มีวตัถุประสงคข์องการใชบ้ริการเพื่อธุระส่วนตวัมากท่ีสุด ร้อยละ 71.5 
สอดคลอ้งกับงานวิจยัของ ขจิต  การเดช (2549, หน้า 47) ท่ีได้ศึกษาเร่ือง “ความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการต่อ
บริการของท่ีทาํการไปรษณียห์ลกัส่ี” ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอยา่งตดัสินใจมาใชบ้ริการดว้ยตนเอง เพื่อธุระ
ส่วนตวั ร้อยละ 59.70  สาํหรับประเภทของบริการท่ีใช ้พบว่า ส่วนใหญ่ใชบ้ริการ EMS และไปรษณียภณัฑ ์ร้อย
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ละ 20.2 และ 19.9 ตามลาํดบั  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วชัระ ตาสอน ( 2548, หนา้ 57)  ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง “การ
ให้บริการแบบครบวงจรของ บริษทั ไปรษณียไ์ทย จาํกดั : บทสํารวจความคาดหวงัและความพึงพอใจของ
ประชาชนผูใ้ชบ้ริการ” ผลการวิจยั พบว่า ผูใ้ชบ้ริการมาใชบ้ริการ EMS ในประเทศ และต่างประเทศ มากท่ีสุด 
ร้อยละ 28.3 ส่วนประเภทของสินคา้ท่ีซ้ือ พบว่า ส่วนใหญ่ซ้ือ กล่องสาํเร็จรูป ซองจดหมาย แสตมป์ทัว่ไป ร้อยละ 
56.9  เม่ือพิจารณาแลว้ จะเห็นไดว้่า ผูใ้ชบ้ริการจาํนวนเกือบคร่ึงหน่ึงท่ีไม่ไดซ้ื้อสินคา้ อาจเป็นเพราะผูใ้ชบ้ริการ
จดัหามาเองโดยซ้ือมาจากร้านคา้ทัว่ไป ดงันั้นบริษทัไปรษณียไ์ทย จึงควรศึกษาเก่ียวกบัความตอ้งการและความ
พึงพอใจด้านสินคา้ไปรษณียโ์ดยละเอียดและกวา้งขวางยิ่งข้ึน ในดา้นช่วงเวลาของเดือนท่ีมาใช้บริการ พบว่า 
ส่วนใหญ่มาใชบ้ริการในช่วงเวลาท่ีไม่แน่นอน ร้อยละ 64.8 สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พรทิพย ์พิมลสินธุ์ (2550) 
เร่ือง  “การสํารวจความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการไปรษณีย์ไทย” ผลการวิจัย พบว่า ส่วนใหญ่มาใช้บริการใน
ช่วงเวลาของเดือนท่ีไม่แน่นอนเช่นเดียวกนั สาํหรับความถ่ีของการใชบ้ริการ พบว่า ส่วนใหญ่มาใชบ้ริการเดือน
ละ 2-3 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 41.3 แตกต่างจากงานวิจยัของ วชัระ ตาสอน ( 2548, หนา้ 57)  ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง “การ
ให้บริการแบบครบวงจรของ บริษทั ไปรษณียไ์ทย จาํกดั : บทสํารวจความคาดหวงั และความพึงพอใจของ
ประชาชนผูใ้ช้บริการ” ซ่ึงทาํการวิจยับริการไปรษณียใ์นจงัหวดันนทบุรี ผลการวิจัย พบว่า ผูใ้ช้บริการมาใช้
บริการไปรษณียม์ากกว่า 3 คร้ังต่อเดือน อาจเป็นเพราะท่ีทาํการไปรษณียน์นทบุรีตั้งอยู่ในพื้นท่ีซ่ึงมีประชากร
หนาแน่น และเป็นการจดัเก็บขอ้มูลเพียงแห่งเดียวจึงมีความถ่ีของการมาใชบ้ริการบ่อยกว่าท่ีทาํการไปรษณียใ์น
จงัหวดัสมุทรปราการ ซ่ึงจดัเกบ็ขอ้มูล รวม 15 แห่ง  ส่วนวนัท่ีมีความสะดวกในการมาใชบ้ริการ พบว่า ส่วนใหญ่
สะดวกมาใชบ้ริการในวนัจนัทร์-ศุกร์ ร้อยละ 68.00  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ขจิต การเดช (2549, หนา้ 46) ได้
ศึกษาเร่ือง “ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการต่อบริการของท่ีทาํการไปรษณียห์ลกัส่ี” ผลการศึกษาพบว่า ผูใ้ชบ้ริการ
มีพฤติกรรมมาใช้บริการในวนั จนัทร์-ศุกร์ มากท่ีสุด ถึง ร้อยละ 92.00  ในด้านช่วงเวลาของวนัท่ีมาใชบ้ริการ 
พบว่า ส่วนใหญ่มาใชบ้ริการในช่วงเชา้ ร้อยละ 51.80  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ขจิต การเดช (2549, หนา้ 46) ท่ี
พบว่า ผูใ้ชบ้ริการมีพฤติกรรมมาใชบ้ริการในช่วงเชา้ มากท่ีสุด ร้อยละ 39.30 สาํหรับระยะเวลาในการใชบ้ริการ
ตั้งแต่เร่ิมตน้จนเสร็จส้ินการใชบ้ริการ พบว่า ส่วนใหญ่ใชเ้วลารับบริการตั้งแต่เร่ิมตน้จนเสร็จส้ินการใชบ้ริการ
คร้ังละ11-20 นาที คิดเป็นร้อยละ 48.5 ซ่ึงแตกต่างจากงานวิจยัของ พรทิพย ์พิมลสินธ์ุ (2550) เร่ือง “การสํารวจ
ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการไปรษณียไ์ทย”  ท่ีพบว่า ส่วนใหญ่ใชเ้วลาเวลาโดยรวม 5-10 นาที รองลงมา 11-20 
นาที  สําหรับค่าใชจ่้ายเฉล่ียในการใชบ้ริการต่อคร้ัง พบว่า ส่วนใหญ่เสียค่าใชจ่้าย 51-100 บาทต่อคร้ัง  ร้อยละ 
35.5  ซ่ึงค่าใชจ่้ายเฉล่ียในการใชบ้ริการต่อคร้ัง และพฤติกรรมดา้นประเภทของสินคา้ท่ีซ้ือ ผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษา
เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ ไม่พบวา่ เคยมีการศึกษามาก่อน     
 ความพงึพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อบริการของทีทํ่าการไปรษณีย์ในจังหวัดสมุทรปราการ  ทั้ง 6 ด้าน 
พบว่า ความพึงพอใจในภาพรวม อยู่ในระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พรทิพย ์พิมลสินธ์ุ (2550)  ซ่ึง
ทาํการศึกษาเร่ือง  “การสาํรวจความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการไปรษณียไ์ทย”  และ  อนนัต ์นุ่มดี (2547 หนา้ 67 ) 
ซ่ึงศึกษาเร่ือง “ความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการท่ีมีต่อท่ีทาํการไปรษณียส์ามร้อยยอด จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์” 
พบวา่ในภาพรวมผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจระดบัมาก ในดา้นสถานท่ี ดา้นพนกังาน ดา้นขอ้มูลข่าวสารและดา้น
ประเภทบริการ และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ชมพูนุท  สรรคบุรานุรักษ ์(2541, บทคดัย่อ) ท่ีไดท้าํการวิจยั
เร่ือง“การวิเคราะห์ภาพลกัษณ์กิจการไปรษณียข์องการส่ือสาร แห่งประเทศไทย ท่ีนาํเสนอผ่านหนังสือพิมพ”์ 
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ผลการวิจัยพบว่า ภาพลกัษณ์ของกิจการไปรษณียท่ี์ส่ือหนังสือพิมพน์ําเสนอปรากฏในทางบวกมากท่ีสุด แต่
แตกต่างจากงานวิจยัของ วรวิทย ์ เชิงเขา (2545, บทคดัย่อ) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง“ความพึงพอใจของประชาชนในการ
ใหบ้ริการของท่ีทาํการไปรษณียอ่์อนนุช กรุงเทพมหานคร” ท่ีพบว่า ปัจจยัท่ีมีส่วนสัมพนัธ์และมีอิทธิพลต่อความ
พึงพอใจของประชาชนต่อการใหบ้ริการจากมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ ระยะเวลาท่ีใหบ้ริการ อาชีพ และระดบัการศึกษา 
ตามลาํดบั เม่ือเปรียบเทียบการให้บริการในภาพรวมแลว้ไดค้ะแนนความพึงพอใจแตกต่างกนัในแต่ละลกัษณะ
การใหบ้ริการ และค่าเฉล่ียส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปานกลาง 
 3. ผลการวเิคราะห์แยกเป็นรายด้านได้ข้อสรุป ดงันี ้
 3.1 ด้านสถานที่ให้บริการ ในภาพรวม ความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
อนนัต ์นุ่มดี (2547, หนา้ 67) ท่ีศึกษา “ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อท่ีทาํการไปรษณียส์ามร้อยยอด จงัหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์”  ผลการวิจยั พบว่า ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจในดา้นสถานท่ี ในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก  แต่
แตกต่างจากงานวิจยัของ พรทิพย ์พิมลสินธุ์ (2550, บทคดัย่อ) ท่ีทาํการวิจยัเร่ือง “การสาํรวจความพึงพอใจของ
ผูใ้ชบ้ริการไปรษณียไ์ทย” ซ่ึงพบว่า ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจต่อสถานท่ีใหบ้ริการระดบัปานกลาง ทั้งน้ีเน่ือง
อาจเป็นเพราะงานวิจยัของ พรทิพย ์พิมลสินธุ์ (2550, บทคดัยอ่) ทาํการสาํรวจในพื้นท่ีครอบคลุมทั้งประเทศ ซ่ึงท่ี
ทาํการไปรษณียใ์นเขตภูมิภาคบางแห่งมีสภาพเก่า และมีหลายแห่งท่ียงัไม่ไดรั้บการปรับปรุง เม่ือพิจารณาเป็นราย
ขอ้พบว่า ความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากซ่ึงมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ มีแสงสว่างเพียงพอในบริเวณพื้นท่ีท่ีใหบ้ริการ 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วชัระ ตาสอน (2548, หนา้ 77)  ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง “การใหบ้ริการแบบครบวงจรของ 
บริษทั ไปรษณียไ์ทย จาํกดั : บทสาํรวจความคาดหวงั และความพึงพอใจของประชาชนผูใ้ชบ้ริการ” ผลการวิจยั 
พบว่า ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจเฉล่ียสูงสุดใน ดา้นหอ้งโถงบริการมีแสงสว่าง เสียง อากาศถ่ายเท เยน็สบาย มี
ความเหมาะสม 
 3.2 ด้านสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ทีใ่ห้บริการ พบว่า ในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ สกนธรัตน์ ศรีสถาพรวงศ ์(2549, หนา้ 104 และ107) ท่ีทาํการวิจยัเร่ือง “ความพึงพอใจและความ
ตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อท่ีทาํการไปรษณียใ์นสังกดัไปรษณียจ์งัหวดัเพชรบุรี” พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการ แบบประจาํ 
และแบบไม่ประจาํ มีความพึงพอใจในสินคา้ไปรษณีย ์ในระดบัพึงพอใจมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ความ
พึงพอใจท่ีมีต่อสินคา้ หรือผลิตภณัฑ์ท่ีให้บริการ ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัมาก และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
สูงสุด คือ ความรับผิดชอบต่อสินคา้และผลิตภณัฑท่ี์ชาํรุด หรือดอ้ยคุณภาพโดยรีบแกปั้ญหาหรือเปล่ียนใหใ้หม่ 
ขอ้ท่ีมีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด คือสินคา้ฝากขายท่ีนาํมาวางจาํหน่าย  มีราคาท่ีเหมาะสม 
  3.3 ด้านการรับรู้บริการและข้อมูลข่าวสาร ณ ที่ทําการไปรษณีย์ พบว่าในภาพรวม อยูใ่นระดบั
ปานกลาง ซ่ึงก็สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พรทิพย ์พิมลสินธ์ุ (2550) ทาํการวิจยัเร่ือง  “การสาํรวจความพึงพอใจ
ของผูใ้ชบ้ริการไปรษณียไ์ทย” ซ่ึงพบว่า ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจในดา้นกิจกรรมลูกคา้สัมพนัธ์ เม่ือแยกเป็น
รายขอ้ พบวา่ การไดรั้บขอ้มูลข่าวสารบริการไปรษณีย ์มีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง แต่แตกต่างกบังานวิจยั
ของ  อนนัต ์นุ่มดี (2547, บทคดัยอ่) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง “ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อท่ีทาํการไปรษณียส์าม
ร้อยยอด จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์” ผลการศึกษา พบว่า โดยภาพรวม ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจ ดา้นขอ้มูล
ข่าวสาร ในระดบัพึงพอใจมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ ก็พบว่า ความพึงพอใจท่ีมีต่อการรับรู้บริการและขอ้มูล
ข่าวสาร ณ ท่ีทาํการไปรษณีย ์ ทุกขอ้อยูใ่นระดบัปานกลาง  และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัความพึงพอใจในระดบัปาน
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กลางท่ีมีคา่เฉล่ียสูงสุดเท่ากนั ไดแ้ก่ มีโปสเตอร์/เอกสารแนะนาํบริการต่างๆ และส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ 
การนาํเคร่ืองมือ/อุปกรณ์ อีเล็กโทรนิกส์ มาใช้ประชาสัมพนัธ์ไดอ้ย่าง เหมาะสม ท่ีเป็นเช่นน้ี อาจเป็นเพราะ 
บริษทัไปรษณียไ์ทย จาํกัด ไม่มีการผลิตส่ือประชาสัมพนัธ์ส่งมาให้ยงัท่ีทาํการไปรษณีย์ต่างๆ ดังนั้ น ควร
เสนอแนะไปยงัฝ่ายส่ือสารการตลาดให้จัดทาํส่ือโฆษณาท่ีบันทึกลงแผ่น CD หรือ ม้วนเทป เพื่อนํามา
ประชาสมัพนัธ์ ณ ท่ีทาํการใหเ้กิดประโยชนต่์อไป 
 3.4 ด้านบริการรับฝาก  พบว่า ในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พรทิพย ์พิมล
สินธุ์ (2550) ท่ีทาํการวิจยัเร่ือง  “การสาํรวจความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการไปรษณียไ์ทย” พบวา่ ในภาพรวม ดา้น
บริการรับฝาก มีความพึงพอใจ ระดบัมาก และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สกนธรัตน์ ศรีสถาพรวงศ ์(2549, 
บทคดัย่อ) ท่ีไดท้าํการศึกษาเร่ือง “ความพึงพอใจและความตอ้งการของผูใ้ช้บริการท่ีมีต่อท่ีทาํการไปรษณียใ์น
สังกดัไปรษณียจ์งัหวดัเพชรบุรี” ผลการวิจยั พบว่า  ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการแบบประจาํและผูใ้ชบ้ริการแบบ
ไม่ประจาํต่อดา้นระบบการใหบ้ริการ และดา้นพนกังาน โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก   ความตอ้งการของ
ผูใ้ชบ้ริการแบบประจาํและผูใ้ชบ้ริการแบบไม่ประจาํต่อดา้นระบบการใหบ้ริการ และดา้นพนกังาน โดยภาพรวม
อยู่ในระดบัมาก และเม่ือพิจารณาระบบการให้บริการเป็นรายประเภทงาน ยงัพบว่า  ผูใ้ชบ้ริการทั้งสองกลุ่มมี
ความตอ้งการในระดบัมากทุกประเภทงานบริการ โดยประเภทท่ีผูใ้ชบ้ริการมีความตอ้งการมากท่ีสุด คือ บริการ
ไปรษณียแ์ละบริการการเงิน ตามลาํดบั  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ ก็พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ของความพึงพอใจ
ระดบัมาก คือ มีการออกใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม การใชบ้ริการท่ีแสดงรายละเอียดไวอ้ย่างชดัเจน สามารถ
นาํมาตรวจสอบในภายหลงั  สําหรับขอ้ท่ีความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง มีเพียง 1 ขอ้ คือ ช่องบริการและ
อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการทาํงาน (คอมพิวเตอร์) มีจาํนวนเพยีงพอต่อการใหบ้ริการ 
 3.5 ด้านเจ้าหน้าที่รับฝาก พบว่า ในภาพรวม อยู่ในระดบัมาก ซ่ึงก็สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พรทิพย ์
พิมลสินธ์ุ (2550) ท่ีทาํการวิจยัเร่ือง “การสาํรวจความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการไปรษณียไ์ทย” ผลการวิจยัพบว่า ใน
ภาพรวม ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการมีความพึงพอใจ ระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ ก็พบว่า ความพึงพอใจท่ีมี
ต่อเจา้หนา้ท่ีรับฝากส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมาก และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ เจา้หนา้ท่ีมีการแต่งกายสุภาพ สะอาด 
ส่วนขอ้เจา้หนา้ท่ีประจาํช่องบริการมีจาํนวนเพียงพอต่อจาํนวนผูม้าใชบ้ริการ ความพงึพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 3.6 ด้านเจ้าหน้าที่นําจ่าย พบว่า ในภาพรวม อยู่ในระดบัมาก ซ่ึงก็สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พรทิพย ์
พิมลสินธ์ุ (2550) ท่ีทาํการวิจยัเร่ือง “การสาํรวจความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการไปรษณียไ์ทย” ในภาพรวมดา้นการ
นาํจ่าย มีความพึงพอใจ ระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ ก็พบว่า ความพึงพอใจท่ีมีต่อเจา้หนา้ท่ีนาํจ่าย 4 ใน 7 
ขอ้ อยูใ่นระดบัมาก แต่มีอยู ่3 ขอ้ อยูใ่นระดบัปานกลาง โดยขอ้ท่ีมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงเป็นค่าเฉล่ีย
สูงสุด ไดแ้ก่ ขอ้ท่ี 1 เจา้หนา้ท่ีนาํจ่ายสามารถนาํส่งจดหมาย และส่ิงของไดถู้กตอ้งตรงตามจ่าหนา้ รองลงมา คือ 
ขอ้ท่ี 2 ข่าวสาร ส่ิงของ ท่ีท่านไดรั้บการนาํจ่ายอยู่ในสภาพเรียบร้อย ไม่ชาํรุดเสียหาย  ส่วนขอ้ท่ีมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดบัปานกลาง ซ่ึงมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือขอ้ท่ี 4 เจา้หนา้ท่ีนาํจ่าย อยู่รอคอยท่านออกมารับจดหมาย หรือ
ส่ิงของ นานพอสมควร 
 3.7 สรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริการของที่ทําการไปรษณีย์ในจังหวัดสมุทรปราการ 
เกีย่วกับบริการ ท้ัง 6 ด้าน  พบว่า ความคิดเห็นเพ่ิมเติมและขอ้เสนอแนะของผูใ้ชบ้ริการของท่ีทาํการไปรษณียใ์น
จงัหวดัสมุทรปราการ  เรียงตามความถ่ีจากมากท่ีสุดเป็นรายด้าน ดังน้ี  ด้านเจ้าหน้าที่นําจ่าย ส่ิงท่ีผูใ้ช้บริการ
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ต้องการให้ปรับปรุงมากท่ีสุด  คือเจ้าหน้าท่ีนําจ่ายควรให้เวลาแก่เจ้าของบ้านมากข้ึนเพ่ือให้ออกมารับ
ไปรษณียภณัฑไ์ดท้นั (13 ราย)  ด้านสถานที่ให้บริการ ส่ิงท่ีผูใ้ชบ้ริการตอ้งการใหป้รับปรุงมากที่สุด คือ ควรจดัท่ี
จอดรถไวส้าํหรับผูม้าใชบ้ริการให้เพียงพอ (11 ราย)  ด้านการรับรู้บริการและข้อมูลข่าวสาร ณ ที่ทําการไปรษณีย์ 
ส่ิงท่ีผูใ้ชบ้ริการตอ้งการใหป้รับปรุงมากท่ีสุด คือ ควรมีป้ายคอมพิวเตอร์อกัษรว่ิงเพื่อแนะนาํบริการ และขอ้มูล
ข่าวสาร (10 ราย)  ด้านเจ้าหน้าที่รับฝาก ส่ิงท่ีผูใ้ชบ้ริการตอ้งการให้ปรับปรุงมากท่ีสุด คือ ควรเพิ่มพนกังานรับ
ฝากโดยเฉพาะช่วงตน้เดือนตอ้งรอคอยนานมาก (10 ราย)  ด้านบริการรับฝาก ส่ิงท่ีผูใ้ชบ้ริการตอ้งการใหป้รับปรุง
มากท่ีสุด คือ ควรเพิ่มช่องบริการรับฝากให้เพียงพอกบัจาํนวนผูม้าใชบ้ริการ (10 ราย)  สําหรับด้านสินค้า หรือ
ผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการ มีผูใ้ห้ความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะน้อยท่ีสุด  ส่ิงท่ีผูใ้ช้บริการตอ้งการให้ปรับปรุง คือ 
ควรลดราคาสินคา้ลง เช่น กล่อง ซอง มีราคาแพงเกินไป (4 ราย) 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะต่อท่ีทาํการไปรษณย์ีในจงัหวดัสมุทรปราการ 
 1.  ควรตรวจสอบคุณภาพการนาํจ่ายอยา่งใกลชิ้ดมากข้ึน 
 2.  ควรปรับปรุงพื้นท่ีปฏิบติังานและสถานท่ีจอดรถ   
 3.  ควรพฒันาดา้นการประชาสมัพนัธ์ภายในท่ีทาํการไปรษณียใ์หท้นัสมยัยิง่ข้ึน 
 4.  ควรจดัอบรมเจา้หนา้ท่ีนาํจ่ายและเจา้หนา้ท่ีรับฝากเก่ียวกบัคุณภาพบริการ 
 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาเร่ือง “พฤติกรรมการใชบ้ริการและความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อบริการของ
ท่ีทาํการไปรษณียใ์นจงัหวดัอ่ืนๆ”  
 2.  ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพและการดาํเนินงานของท่ีทาํการไปรษณียแ์ต่ละแห่ง 
 3.  ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพบริการของท่ีทาํ
การไปรษณียอ์ย่างสมํ่าเสมอ เน่ืองจากสังคมและสภาพแวดลอ้มมีการเปล่ียนแปลงไป ดงันั้นความตอ้งการและ
ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการกเ็ปล่ียนไปดว้ย 
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การดาํเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เพื่อรองรับการประเมิน 
คุณภาพภายนอกรอบที ่2 สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา

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  พึ่งอ่ิม** 

Mr. Somchai  Phungim 
 
บทคดัย่อ 
 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาสภาพการดาํเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
เพื่อเปรียบเทียบการดาํเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา จาํแนกตามความคิดเห็นของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครู เพื่อศึกษาปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหาการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ี 2 สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สาํนกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ย ผูบ้ริหารสถานศึกษา จาํนวน 85 
คน ครู จาํนวน 193 คน รวมทั้งส้ิน จาํนวน 278 คน เคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นแบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า สถิติท่ี
ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที 
 ผลการศึกษาพบว่า 1) การดาํเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เพื่อรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ี 2 สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ตาม
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการใน 8 ภารกิจมีการดาํเนินงานอยูใ่นระดบัมาก 2) การเปรียบเทียบการดาํเนินงานการประกนั
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ี 2 สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 จาํแนกตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครู ไม่
แตกต่างกนั 3) ปัญหาการดาํเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เพื่อรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบท่ี 2  สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ไดแ้ก่ ปัญหา
ระบบขอ้มูลสานสนเทศ การใหค้วามสาํคญัและการมีส่วนร่วมของผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งครูมีภาระงานมาก จาํนวน
บุคลากรไม่พอเพียงการดาํเนินงานไม่ตรงตามท่ีปฏิทินปฏิบติังานกาํหนด ความต่อเน่ืองของการตรวจสอบและ
ทบทวนคุณภาพการศึกษา การจดัระบบการผดุงระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา ส่วนแนวทางแกไ้ขปัญหา
ดงักล่าวไดแ้ก่การจดัระบบขอ้มูลสารสนเทศ การมีส่วนร่วมของผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง การกาํหนดภาระงานและการ

                                                        
  * บทความภาคนิพนธ์ 
**  ครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
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จดัอตัรากาํลงัครูการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา การผดุงระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเน่ืองและเป็นระบบ 
 
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 
 ประเทศไทยในอดีตไดจ้ดัการศึกษาเพื่อพฒันาคนให้สามารถปรับตวัให้เขา้กบัการเปล่ียนแปลงของ
สังคมอยูต่ลอดเวลา ยิง่ในปัจจุบนัเป็นสังคมของโลกยคุขอ้มูลสารสนเทศดว้ยแลว้ คนท่ีจะดาํรงชีวิตอยูใ่นสังคมท่ี
เปล่ียนแปลงน้ีไดอ้ยา่งมีความสุข จะตอ้งเป็นคนท่ีสามารถพึ่งตนเอง และพฒันาตนเองได ้รู้จกัคิด รู้จกัแกปั้ญหา 
รู้จกัวิเคราะห์สถานการณ์ มีความคิดสร้างสรรค ์และสาํคญัยิ่งตอ้งเป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรม (สาํนกันิเทศและ
พฒันามาตรฐานการศึกษา, 2545, หนา้ 1) การจดัการศึกษาเพื่อพฒันาคนใหมี้คุณภาพ จึงเป็นเร่ืองท่ีมีความจาํเป็น
อย่างยิ่งโดยจะต้องเป็นการศึกษาท่ีมีคุณภาพ เพื่อทาํให้ศกัยภาพท่ีมีอยู่ในตัวคนได้รับการพฒันาอย่างเต็มท่ี 
(สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2543, หนา้ 1) 
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 การประกันคุณภาพ มีความเป็นมาจากภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมก่อนแล้วจึงพฒันามาสู่ระบบ
การศึกษา โดยเร่ิมตน้ในประเทศสหรัฐอเมริกา ยุคก่อนสงครามโลกคร้ังท่ีสอง ในตอนแรกนั้นเน้นเฉพาะการ
ประกนัผลผลิตทางอุตสาหกรรม (industrial products) และเนน้การควบคุมทางสถิติ (รุ่ง แกว้แดง, 2544, หนา้ 10) 
และ ดร.เดม่ิง (Dr.Edwards Deming) ไดน้าํระบบวงจรคุณภาพ (quality control circles – QCC) ซ่ึงประกอบดว้ย
กระบวนการ 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน การปฏิบติัตามแผน การตรวจสอบ และการปรับปรุง ไปใช้ในระบบ
อุตสาหกรรมของประเทศญ่ีปุ่นและประสบผลสําเร็จอย่างมาก ต่อมาประเทศในยุโรปไดน้าํระบบการประกนั
คุณภาพ ท่ีเรียกว่า ISO (international standard organization) มาใชใ้นอุตสาหกรรมการผลิตซ่ึงเป็นระบบการ
พฒันามาตรฐานคุณภาพและการประกนัคุณภาพ ใหไ้ดม้าตรฐานโดยองคก์รมาตรฐานระหว่างประเทศ และระบบ
การพฒันามาตรฐานคุณภาพไดถู้กนาํไปใชก้บักิจการหลายประเภทรวมทั้งระบบการศึกษาดว้ย (ปัญญา ปรางค์
ทอง, 2545, หนา้ 1-2) 
 การจัดการในเร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษา ได้มีการระบุไวอ้ย่างชัดเจนในพระราชบัญญติั
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 หมวด 6 มาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษา โดยให้มีระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุก
ระดับ ประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกนัคุณภาพภายนอก (มาตรา 47) ให้
หน่วยงานตน้สังกดัและสถานศึกษาจดัให้มีระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา และให้ถือว่า
การประกนัคุณภาพภายใน เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตอ้งดาํเนินการอย่างต่อเน่ือง โดยมี
การจดัทาํรายงานประจาํปี เสนอต่อหน่วยงานตน้สังกดั หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือ
นาํไปสู่การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อรองรับการประกนัคุณภาพภายนอก (มาตรา 48) โดย
สาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ซ่ึงเป็นองคก์รมหาชน เพื่อใหมี้การตรวจสอบคุณภาพ
ของสถานศึกษา โดยคาํนึงถึงความมุ่งหมายและหลกัการ และแนวจดัการศึกษาในแต่ระดบัตามท่ีกาํหนดไวใ้น
พระราชบญัญติั (มาตรา 49)  
 จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้จะเห็นไดว้่า การประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เป็นส่วนหน่ึงของ
การบริหารการศึกษา ซ่ึงจะทาํให้สถานศึกษามีระบบการบริหารจดัการ มีเป้าหมายการทาํงานท่ีชัดเจน มีการ
ดาํเนินงานตามแผน ก่อใหเ้กิดขอ้มูล ข่าวสาร และสารสนเทศท่ีสะทอ้นการปฏิบติังานของสถานศึกษาอนันาํไปสู่
การพฒันาและปรับปรุงตนเอง ให้บรรลุตามมาตรฐานการศึกษาท่ีกาํหนด ดงันั้นสถานศึกษาทุกแห่ง ทุกระดบั 
ตอ้งดาํเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาอย่างต่อเน่ือง และถือว่าเป็นภารกิจของสถานศึกษา 
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ซ่ึงเป็นหน่วยงานหน่ึงท่ีรับผิดชอบใน
การจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดด้าํเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาอยา่งต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบนั
น้ี แต่ยงัไม่มีการศึกษาการดําเนินงาน การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเท่าท่ีควร ผูว้ิจัยจึง
ทาํการศึกษาเร่ืองดงักล่าว โดยการสาํรวจความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครู เก่ียวกบัการดาํเนินงานการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เพือ่จะไดท้ราบสภาพการดาํเนินงานหรือสภาพการปฏิบติังานในการ
ดาํเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ผลการศึกษาจะเป็นขอ้มูลสําคญัในการวางแผน
พฒันาการดาํเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษา และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาจากสาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาต่อไป 
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วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 1.  เพื่อศึกษาสภาพการดาํเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเพ่ือรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ี 2 สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบการดาํเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เพื่อรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ี 2 สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 
จาํแนกตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครู 
 3.  เพื่อศึกษาปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหาการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ี 2 สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 
 
สมมติฐานของการวจิยั 
 การดาํเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบท่ี 2  ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 มีความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนั 
 
ขอบเขตของการวจิยั 
 1.  ประชากร  
 การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี ประชากรประกอบดว้ย ผูบ้ริหารสถานศึกษา จาํนวน 85 คน และครู จาํนวน 
914 คน รวมประชากรทั้งหมด 999 คน 
 2.  กลุ่มตัวอย่าง ในการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา จาํนวน 85 คน และครู จาํนวน 193 คน ได้
กลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน 278 คน 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั  เป็นแบบสอบถาม (questionnaires) เก่ียวกบัการดาํเนินงานการประกนั
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ี 2 สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครู สถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 เป็นแบบสอบถาม แบบมาตราประมาณค่า (rating  
scale) 5 ระดบั โดยแบ่งเคร่ืองมือวิจยัออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 
 ตอนที่ 1 เป็นคาํถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ ตาํแหน่งหนา้ท่ี เพศ อาย ุวุฒิ
การศึกษา และประสบการณ์การทาํงาน เป็นแบบตรวจสอบรายการ (checklist) 
 ตอนที ่2 เป็นคาํถามเก่ียวกบัการดาํเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สาํนกังานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 จาํนวน 60 ขอ้ ตามสภาพการดาํเนินงานหรือสภาพการปฏิบติังาน 8 ภารกิจ   
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 ตอนที ่ 3 เป็นคาํถามชนิดปลายเปิด (open - ended) แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหา และแนวทางแกไ้ข
ปัญหาการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผูว้ิจยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลในช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2550โดยการประสาน
ไปยงัโรงเรียนภายในสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 เพื่อขอความอนุเคราะห์การเก็บขอ้มูล จาก
ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครู จากโรงเรียนภายในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ผูว้ิจยัไดรั้บ
แบบสอบถาม ส่งคืนจากผูบ้ริหารสถานศึกษาและครู  จากโรงเรียนภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1 ครบทุกฉบบั จาํนวน 278 ฉบบั ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 100 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผูว้ิจยันาํแบบสอบถามท่ีไดรั้บกลบัคืนมาพิจารณาตรวจสอบความสมบูรณ์ และจดัระเบียบขอ้มูล กลุ่ม
ตวัอยา่ง โดยแยกออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผูบ้ริหารสถานศึกษาและครู แลว้ดาํเนินการวิเคราะห์เน้ือหาและสถิติ
พื้นฐาน โดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูป คอมพิวเตอร์ สําหรับขอ้มูลจากคาํถามปลายเปิด วิเคราะห์โดยการวิเคราะห์
เน้ือหา ดงัรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 ตอนที ่1  การวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถ่ีและหาค่า
ร้อยละ 
 ตอนที่ 2  การวิเคราะห์สภาพการดาํเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 โดยใชว้ิธีหาค่าเฉล่ีย ( X ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
เป็นรายดา้น และรายขอ้ โดยใชเ้กณฑก์ารตดัสินค่าเฉล่ียตามเกณฑข์องบุญชม  ศรีสะอาด  (2543, หนา้ 100) 
 ตอนที่ 3 การวิเคราะห์การเปรียบเทียบการดาํเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษา และครู สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1 โดยใชก้ารทดสอบที (t – test)  
 ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ขอ้มูลคาํถามแบบปลายเปิด (open - ended) ตามขอ้เสนอแนะของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาและครู สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ผูว้ิจยัไดวิ้เคราะห์
เน้ือหา (content analysis) และนาํเสนอโดยการสรุปวิเคราะห์เน้ือหา โดยใชค่้าความถ่ีของผูต้อบแบบสอบถาม 
 
สรุปผลการวจิยั 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล การดาํเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เพื่อรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก รอบท่ี 2 สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 สรุป
ไดด้งัน้ี 
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 1.  สภาพการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เพื่อรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก รอบท่ี 2 สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 
  1.1  สภาพการดาํเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เพื่อรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก รอบท่ี 2 สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 โดยรวมทั้ง 8 
ภารกิจ มีการดาํเนินงานอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.96) และเม่ือพิจารณาแต่ละภารกิจมีการดาํเนินงานอยูใ่นระดบั
มาก เช่นเดียวกนั โดยภารกิจท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ การประเมินคุณภาพการศึกษา ( X = 4.07)  และภารกิจท่ีมี
ค่าเฉล่ียตํ่าสุด ไดแ้ก่ การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา ( X = 3.73) เม่ือพิจารณาแยกระหว่างผูบ้ริหาร
สถานศึกษาและครู 
  1.2  สภาพการดาํเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เพื่อรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก รอบท่ี 2 สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ดา้นการ
จดัระบบบริหารและสารสนเทศ มีการดาํเนินงานโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.99) และเม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้พบว่ามีการดาํเนินงานอยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกัน โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ ขอ้ 3 ผูบ้ริหาร
สถานศึกษามีการแต่งตั้งคณะกรรมการดาํเนินงานในการจดัระบบบริหารและสารสนเทศของสถานศึกษา ( X = 
4.27) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด ไดแ้ก่ ขอ้ 6 สถานศึกษามีระบบสารสนเทศการบริหารวิชาการท่ีครบถว้นสมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบนั ( X = 3.83) เม่ือพจิารณาแยกระหวา่งผูบ้ริหารสถานศึกษาและครู 
  1.3  สภาพการดาํเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก รอบท่ี 2 สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 1  ภารกิจการ
พฒันามาตรฐานการศึกษา มีการดาํเนินงานในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( X = 3.82) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้
พบวา่มีการดาํเนินงานอยูใ่นระดบัมาก เช่นเดียวกนั โดยขอ้ท่ีมีคา่เฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ ขอ้ 6 ผูบ้ริหารสถานศึกษาและ
ครูร่วมกนักาํหนดมาตรฐานการศึกษาระดบัสถานศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( X = 3.88) 
และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุดไดแ้ก่ ขอ้ 5 ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูร่วมกนักาํหนดมาตรฐานการศึกษาระดับ
สถานศึกษาท่ีเหมาะสมกบัชุมชนและทอ้งถ่ิน ( X = 3.74) เม่ือพจิารณาแยกระหวา่งผูบ้ริหารสถานศึกษาและครู 
  1.4  สภาพการดาํเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก รอบท่ี 2 สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 1  ภารกิจการ
จดัทาํแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา มีการดาํเนินงานในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.02) และเม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้พบว่ามีการดาํเนินงานอยู่ในระดบัมาก เช่นเดียวกนั โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ ขอ้ 3 คณะกรรมการ
จดัทาํแผนพฒันาคุณภาพการศึกษามีการกาํหนดวิสัยทศัน์ และพนัธกิจเพื่อจดัทาํแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 
( X = 4.11) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด ไดแ้ก่ ขอ้ 1 ผูบ้ริหารสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการซ่ึงไดแ้ก่ ครู
ผูป้กครอง กรรมการสถานศึกษาชุมชนและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง เพื่อจดัทาํแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา และขอ้ 2 
คณะกรรมการจัดทาํแผนพฒันาคุณภาพการศึกษามีการวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย เพ่ือกาํหนดเป็นทิศทางและ
เป้าหมายของแผน ( X = 3.94) เม่ือพจิารณาแยกระหว่างผูบ้ริหารสถานศึกษาและครู 
  1.5  สภาพการดาํเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เพื่อรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก รอบท่ี 2 สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 1  ภารกิจการ
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ดาํเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( X = 4.02) และเม่ือพิจารณาเป็นราย
ขอ้พบวา่มีการดาํเนินงานอยูใ่นระดบัมาก เช่นเดียวกนั โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด  ไดแ้ก่ ขอ้ 1 ผูบ้ริหารสถานศึกษา
และครูมีการดาํเนินงานตามแผนปฏิบติัการประจาํปี โดยมีผูรั้บผิดชอบท่ีชดัเจน ( X = 4.25) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ีย
ตํ่าสุด ไดแ้ก่ ขอ้ 5 ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการควบคุม กาํกบั ติดตามและนิเทศการดาํเนินงานตามแผนปฏิบติัการ
ประจาํปีโดยใชกิ้จกรรมท่ีหลากหลาย ( X = 3.93) เม่ือพจิารณาแยกระหวา่งผูบ้ริหารสถานศึกษา และครู 
  1.6  สภาพการดาํเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก รอบท่ี 2  สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ภารกิจการ
ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.73) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้
พบว่ามีการดาํเนินงานอยู่ในระดบัมาก เช่นเดียวกนั โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ ขอ้ 1 ผูบ้ริหารสถานศึกษา
แต่งตั้งคณะกรรมการ ซ่ึงไดแ้ก่ ครู ผูป้กครอง กรรมการสถานศึกษา ( X = 3.83) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด ไดแ้ก่ 
ขอ้ 2 คณะกรรมการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  มีการตรวจสอบและทบทวน
คุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง ( X =3.68) เม่ือพิจารณาแยกระหวา่งผูบ้ริหารสถานศึกษา และครู 
  1.7  สภาพการดาํเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก รอบท่ี 2 สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ภารกิจการ
ประเมินคุณภาพ การศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก( X = 4.07) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่ามีการ
ดาํเนินงานอยู่ในระดบัมาก เช่นเดียวกนัโดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ ขอ้ 5 ครูมีการประเมินผลสัมฤทธ์ิของ
ผูเ้รียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และทุกระดบัชั้น ( X = 4.26) ส่วนขอ้ท่ีค่าเฉล่ียตํ่าสุด ไดแ้ก่ ขอ้ 3 สถานศึกษา
ร่วมกบัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาดาํเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาด้วยแบบทดสอบมาตรฐานตามท่ี
หน่วยงานตน้สงักดักาํหนด อยา่งต่อเน่ือง ( X = 3.98) เม่ือพจิารณาแยกระหวา่งผูบ้ริหารสถานศึกษา และครู 
  1.8  สภาพการดาํเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก รอบท่ี 2 สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 1  ภารกิจการ
จดัทาํรายงานคุณภาพการศึกษาประจาํปี โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.06) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้
พบว่ามีการดาํเนินงานอยู่ในระดบัมาก เช่นเดียวกนั โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ ขอ้ 1 ผูบ้ริหารสถานศึกษามี
การแต่งตั้งคณะทาํงานจดัทาํรายงานคุณภาพการศึกษาประจาํปี ( X = 4.17) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด ไดแ้ก่ ขอ้ 5 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูมีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และอภิปรายผลการดาํเนินงานพฒันาคุณภาพการศึกษาใน
รอบปีท่ีผา่นมา ( X = 3.92) เม่ือพิจารณาแยกระหวา่งผูบ้ริหารสถานศึกษา และครู 
  1.9  สภาพการดาํเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก รอบท่ี 2 สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ภารกิจการ
ผดุงระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( X = 3.94) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้
พบวา่มีการดาํเนินงานอยูใ่นระดบัมาก เช่นเดียวกนั โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ ขอ้ 1 ผูบ้ริหารสถานศึกษาและ
ครูมีการวางแผนจดัทาํระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา อยา่งต่อเน่ือง ( X = 4.08) ส่วนขอ้ท่ี
มีค่าเฉล่ียตํ่าสุด ไดแ้ก่ขอ้ 5 สถานศึกษาไดรั้บการส่งเสริม สนบัสนุนจากสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาในการศึกษา
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คน้ควา้ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาอยา่งต่อเน่ือง ( X = 3.82) เม่ือพิจารณาแยกระหว่าง
ผูบ้ริหารสถานศึกษา และครู 
 2.  เปรียบเทียบการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เพื่อรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบที่ 2 สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 จําแนกตาม
ความคดิเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู 
  2.1  เปรียบเทียบการดาํเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เพื่อรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก รอบท่ี 2 สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 
โดยรวมทั้ง 8 ภารกิจ พบว่า มีการดาํเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ไม่แตกต่างกนั และ
เม่ือพจิารณาแต่ละภารกิจ พบวา่ ทุกภารกิจไม่แตกต่างกนัเช่นเดียวกนั 
  2.2  เปรียบเทียบการดาํเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเพ่ือรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก รอบท่ี 2 สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ใน
ภาพรวมภารกิจการจดัระบบบริหารและสารสนเทศ พบว่ามีการดาํเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ไม่แตกต่างกนั แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ 1 ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการจดัโครงสร้างการ
บริหารจดัการท่ีเอ้ือต่อการดาํเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาและขอ้ 2 ผูบ้ริหารสถานศึกษามี
การจดัโครงสร้างการบริหารจดัการโดยให้ทุกคนท่ีเก่ียวขอ้งมีส่วนร่วม แตกต่างกนั อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 
  2.3  เม่ือเปรียบเทียบการดาํเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเพื่อรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก รอบท่ี 2 สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ใน
ภาพรวมภารกิจการพฒันามาตรฐานการศึกษา พบว่า มีการดาํเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ไม่แตกต่างกนั และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ไม่แตกต่างกนัเช่นเดียวกนั 
  2.4  เม่ือเปรียบเทียบการดาํเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเพื่อรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก รอบท่ี 2 สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ใน
ภาพรวมภารกิจการจดัทาํแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา พบว่า มีการดาํเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา ไม่แตกต่างกนั และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ไม่แตกต่างกนัเช่นเดียวกนั 
  2.5  เปรียบเทียบการดาํเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเพ่ือรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก รอบท่ี 2 สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ใน
ภาพรวมภารกิจการดาํเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา พบว่า มีการดาํเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา ไม่แตกต่างกนั และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ 1 ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครู
มีการดาํเนินงานตามแผนปฏิบติัการประจาํปี โดยมีผูรั้บผดิชอบท่ีชดัเจน ขอ้ 5 ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการควบคุม 
กาํกับ ติดตามและนิเทศการดาํเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาํปีโดยใช้กิจกรรมท่ีหลากหลาย และขอ้ 8 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูมีการสรุปและรายงานแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชนและหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งทราบ แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
  2.6  เปรียบเทียบการดาํเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเพื่อรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก รอบท่ี 2 สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ใน
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ภาพรวม ภารกิจการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา  พบว่ามีการดาํเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา  ไม่แตกต่างกนั และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ไม่แตกต่างกนัเช่นเดียวกนั 
  2.7  เปรียบเทียบการดาํเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเพ่ือรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก รอบท่ี 2 สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ใน
ภาพรวม ภารกิจการประเมินคุณภาพการศึกษา พบว่า มีการดาํเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ไม่แตกต่างกนั และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ไม่แตกต่างกนัเช่นเดียวกนั 
  2.8  เปรียบเทียบการดาํเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเพ่ือรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก รอบท่ี 2 สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ใน
ภาพรวม ภารกิจการจดัทาํรายงานคุณภาพการศึกษาประจาํปี พบว่า มีการดาํเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา ไม่แตกต่างกนั และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ไม่แตกต่างกนัเช่นเดียวกนั 
  2.9  เปรียบเทียบการดาํเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเพ่ือรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก รอบท่ี 2 สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ใน
ภาพรวม ภารกิจการผดุงระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา พบว่า มีการดาํเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา ไม่แตกต่างกนั และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ไม่แตกต่างกนัเช่นเดียวกนั 
 3.  ปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหา 
  การศึกษาวิจยัเร่ือง การดาํเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเพ่ือรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ี 2 สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 มี
ปัญหาและขอ้เสนอแนะสรุปไดด้งัน้ี 
  3.1  ภารกิจการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ มีปัญหาการดาํเนินงานตามลาํดับคือ ระบบ
สารสนเทศไม่ครบถว้น ขาดความต่อเน่ืองและยงัไม่เป็นระบบ ครูมีภาระงานมาก และมีจาํนวนนอ้ย ส่วนแนวทาง
แกไ้ขปัญหาคือ มีการจดัระบบการจดัเก็บขอ้มูลสารสนเทศอยา่งมีประสิทธิภาพ กาํหนดผูรั้บผดิชอบงานโดยตรง
และปฏิบติังานตามท่ีปฏิทินกาํหนด รัฐหรือหน่วยงานตน้สงักดัควรเพิ่มอตัรากาํลงัครูใหม้ากข้ึน 
  3.2  ภารกิจการพฒันามาตรฐานการศึกษา มีปัญหาการดาํเนินงานตามลาํดบัคือ ผูป้กครอง และชุมชน 
ยงัไม่เขา้ใจ ไม่เห็นความสําคญั และเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันามาตรฐานการศึกษาน้อยมาก มาตรฐาน
การศึกษาบางรายการยงัไม่ไดรั้บการพฒันาเท่าท่ีควร ส่วนแนวทางแกไ้ขปัญหาคือ จดัประชุมเพื่อช้ีแจงผูป้กครอง 
และชุมชนใหเ้กิดความเขา้ใจ ตระหนกั และเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันามาตรฐานการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง มีการ
ปฏิบติัและตรวจสอบตามเกณฑม์าตรฐานท่ีกาํหนดอยา่งแทจ้ริง 
  3.3  ภารกิจการจดัทาํแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา มีปัญหาการดาํเนินงานตามลาํดบัคือ การจดัทาํ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาไม่สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน  มีการปฏิบัติ ท่ีไม่ตรงตามแผนท่ีกําหนด 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและชุมชนใหค้วามร่วมมือนอ้ย ครูมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการวิเคราะห์
องคก์ร(SWOT) นอ้ยมาก ส่วนแนวทางแกไ้ขปัญหาคือ จดัการประชุมผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งเพ่ือกาํหนดแผนพฒันา
คุณภาพการศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัสภาพปัจจุบนั แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือ กาํกบั ติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบติั
ให้ตรงตามแผนท่ีกาํหนด เปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชน และผูท่ี้มีความรู้เขา้มามี
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ส่วนร่วมในการจดัทาํแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา จดัอบรมเชิงปฏิบติัการ การวิเคราะห์องคก์ร (SWOT) ใหก้บั
ครู 
  3.4  ภารกิจการดาํเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา มีปัญหาการดาํเนินงานตามลาํดบัคือ 
การดาํเนินงานล่าชา้ ไม่ตรงกบัโครงการในแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา ขาดแคลนบุคลากรและงบประมาณ 
โครงการ / กิจกรรมไม่บรรลุวตัถุประสงค์ ในระยะเวลาท่ีกาํหนด ส่วนแนวทางแกไ้ขปัญหาคือ จดัทาํปฏิทิน 
กาํกบั ติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบติังานเป็นระยะ ๆ อยา่งต่อเน่ือง เพิ่มอตัรากาํลงั บริหารจดัการงบประมาณอยา่ง
ประหยดัและคุม้คา่ พร้อมทั้งระดมทรัพยากรทางการศึกษาจากชุมชนและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
  3.5  ภารกิจการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา มีปัญหาการดาํเนินงานตามลาํดบัคือการ
ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษามีค่อนขา้งนอ้ย ไม่ครบถว้น ไม่มีการนาํผลการตรวจสอบและทบทวน
คุณภาพการศึกษามาพฒันาปรับปรุงแก้ไข บุคลากรไม่พอเพียง ไม่มีความรู้ ความเขา้ใจ จึงทาํให้ไม่เห็น
ความสาํคญัของการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา ส่วนแนวทางแกไ้ขปัญหาคือ แต่งตั้งคณะกรรมการ
การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา เพื่อทาํการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาอยา่งเป็นระบบ 
ทุกกลุ่มสาระ มีการนิเทศ กาํกบั ติดตาม โดยผูบ้ริหารสถานศึกษาอย่างจริงจงัและต่อเน่ือง นาํผลตรวจสอบและ
ทบทวนคุณภาพการศึกษามาพฒันาปรับปรุงแกไ้ข ขอเพิ่มอตัรากาํลงั จดัอบรมเพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ ความ
เขา้ใจ ให้เห็นความสําคญัของการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาและเน้นย ํ้าให้มีการปฏิบัติอย่าง
ต่อเน่ือง 
  3.6  ภารกิจการประเมินคุณภาพการศึกษา มีปัญหาการดาํเนินงานตามลาํดบัคือครูมีความรู้ ความ
เขา้ใจและใหค้วามสาํคญักบัการประเมินคุณภาพการศึกษาค่อนขา้งนอ้ย เคร่ืองมือการวดัผลประเมินผลของครูไม่
สอดคลอ้งกบัแบบทดสอบการประเมินคุณภาพการศึกษาแห่งชาติ ส่วนแนวทางแกไ้ขปัญหาคือ ประชุมช้ีแจงใหมี้
ความรู้ ความเขา้ใจ เพื่อให้เห็นความสําคญั พร้อมจดัให้มีระบบการติดตามการประเมินคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเน่ือง  โดยใช้วิธีการวัดผลและการประเมินผลท่ีครอบคลุมและเกิดทักษะการเรียนรู้ด้านความรู้ ด้าน
กระบวนการ ดา้นคุณธรรมจริยธรรม และสอดคลอ้งกบัแบบทดสอบการประเมินคุณภาพการศึกษาแห่งชาติ 
  3.7  ภารกิจการจดัทาํรายงานคุณภาพการศึกษาประจาํปี มีปัญหาการดาํเนินงานตามลาํดบัคือ การ
จดัทาํรายงานไม่ทนัตามกาํหนด  รูปแบบและรายละเอียดการรายงานคุณภาพการศึกษาประจาํปี มีมากเกินไป การ
เผยแพร่รายงานคุณภาพการศึกษาประจาํปีต่อสาธารณชนยงัไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ส่วนแนวทางแกไ้ข
ปัญหาคือ จดัทาํปฏิทินการปฏิบติังาน ติดตาม รวบรวม ขอ้มูลใหค้รบถว้น ใหผู้มี้หนา้ท่ีเก่ียวขอ้งไดใ้ชป้ระโยชน์
ทนัเวลา ปรับปรุงรูปแบบการรายงานใหน้อ้ยลง ควรเป็นขอ้มูลท่ีสาํคญั และเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาคุณภาพ
การศึกษาในภาพรวม แต่งตั้งคณะกรรมการจดัทาํและสรุปรายงานคุณภาพการศึกษาประจาํปี พร้อมทั้งกาํหนด
กลุ่มเป้าหมายท่ีตอ้งการเผยแพร่อยา่งชดัเจน 
  3.8  ภารกิจการผดุงระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา มีปัญหาการดาํเนินงานตามลาํดบัคือ การผดุง
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ยงัไม่เป็นระบบท่ีชัดเจน มีการดาํเนินการและพฒันาในด้านน้ีน้อยมาก 
บุคลากรดาํเนินการในดา้นน้ีไม่พอเพียง ครูมีส่วนเก่ียวขอ้งต่อการดาํเนินการในด้านน้ีน้อยมาก ส่วนแนวทาง
แกไ้ขปัญหาคือ จัดอบรม ศึกษาดูงาน เพื่อให้เกิดความรู้ความเขา้ใจ ร่วมกันกาํหนดนโยบาย และระบบการ
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ประกนัคุณภาพการศึกษาอยา่งชดัเจนและมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง เพิ่มบุคลากร ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งไดมี้ส่วนร่วม
ในการผดุงระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาอยา่งแทจ้ริง 
 
อภปิรายผล 
 การศึกษาวิจัยเร่ือง การดาํเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเพื่อรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ี 2 สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 มี
ประเดน็ท่ีควรนาํมาอภิปรายดงัน้ี 
 1.  การพจิารณาค่าเฉล่ียการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เพื่อรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 2 สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 
โดยรวมทั้ง 8 ภารกิจ พบว่า มีการดาํเนินงานอยู่ในระดบัมากทุกภารกิจ ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะว่า ในปัจจุบนั
สถานศึกษาต่าง ๆ ตอ้งดาํเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษาตามท่ีพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 (สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545, หนา้ 28) มาตรา 47 
ได้กาํหนดให้สถานศึกษามีระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาเพ่ือพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุก
ระดบัชั้น ประกอบดว้ยระบบประกนัคุณภาพภายในและระบบการประกนัคุณภาพภายนอก และในมาตรา 48 ยงั
ไดก้าํหนดใหห้น่วยงานตน้สังกดัและสถานศึกษาจดัใหมี้ระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา และใหถื้อ
วา่การประกนัคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตอ้งดาํเนินการอยา่งต่อเน่ือง โดยมี
การจดัทาํรายงานประจาํปีเสนอต่อหน่วยงานตน้สังกัด หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อ
นาํไปสู่การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกนัคุณภาพภายนอก ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
เรืองเดช เพง็จนัทร์  (2546, บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาการดาํเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานจงัหวดัชยัภูมิ พบว่าการดาํเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยภาพรวมทั้ง 3 ดา้น มี
การดาํเนินงานอยูใ่นระดบัมาก ส่วนภารกิจท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุดไดแ้ก่ การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา ท่ี
เป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครู มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการตรวจสอบและทบทวน
คุณภาพการศึกษายงัไม่ชดัเจน จึงทาํให้ไม่เห็นความสําคญัในเร่ืองดงักล่าว และสถานศึกษาบางแห่งมีอตัราการ
ขาดแคลนกาํลงัครูค่อนขา้งสูง จึงทาํให้ไม่สามารถดาํเนินงานการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 2.  การเปรียบเทียบการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเพื่อรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 2 สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 
จําแนกตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู โดยรวมทั้ง 8 ภารกิจ และเม่ือพิจารณาในแต่ละภารกิจ 
พบว่า การดาํเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบั
สมมติฐานท่ีกาํหนดไว ้ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะว่า สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรปราการ 
เขต 1 ได้รับการประเมินคุณภาพรอบแรก จากสํานักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) ซ่ึงการประเมินคุณภาพในรอบแรก เป็นการตรวจสอบเพื่อยืนยนัตามสภาพจริงของการ
ดาํเนินงานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และช่วยเสนอแนะแนวทางแกไ้ขปรับปรุง เพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบกบันโยบายของสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 จึงทาํให้
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สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 มีการพฒันา ปรับปรุง เห็นความสาํคญั
และใหค้วามสนใจการดาํเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อยา่งต่อเน่ือง และเพิ่ม
มากข้ึน เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกในรอบต่อ ๆ ไป ซ่ึงสอดคล้องกับ วิชา  หาญมณี (2545, 
บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาการดาํเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดบัประถมศึกษา 
อาํเภอเมือง จงัหวดัระยอง พบว่าผลกการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูผูส้อนเก่ียวกบั
การดาํเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดบัประถมศึกษา อาํเภอเมืองระยอง 
จงัหวดัระยอง โดยภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั 
 3.  การเปรียบเทียบการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเพื่อรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ี 2 สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 
จําแนกตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ 
และวธีิการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในแต่ละภารกิจ มีประเด็นท่ีควรนาํมาอภิปราย
ดงัน้ี 
 3.1  การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ในภาพรวมดา้นการจดัระบบบริหารและสารสนเทศ พบว่า 
มีการดาํเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ไม่แตกต่างกนั และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้
พบว่าผูบ้ริหารสถานศึกษามีการจัดโครงสร้างการบริหารจัดการท่ีเอ้ือต่อการดาํเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาและมีการจัดโครงสร้างการบริหารจัดการโดยให้ทุกคนท่ีเก่ียวขอ้งมีส่วนร่วม 
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
 3.2  การพัฒนามาตรฐานการศึกษา พบว่ามีการดาํเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ไม่แตกต่างกนั และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ไม่แตกต่างกนัเช่นเดียวกนัท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะว่า 
กระทรวงศึกษาธิการไดก้าํหนดมาตรฐานหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อเป็นเป้าหมายการพฒันาเยาวชนของ
ชาติ การประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เพื่อสร้างความมัน่ใจแก่สังคมว่า สถานศึกษามีศกัยภาพใน
การพฒันาผูเ้รียนทุกคนให้บรรลุผลสําเร็จตามมาตรฐานหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ปัญญา 
ปรางคท์อง (2545, บทคดัย่อ) ท่ีศึกษาสภาพและปัญหาการดาํเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน
สังกดัสํานักงานการประถมศึกษาจังหวดัอ่างทอง พบว่า สภาพและปัญหาการดาํเนินงานการประกนัคุณภาพ
การศึกษาโรงเรียนขนาดกลางมีสภาพการดาํเนินงานมากกว่าโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดใหญ่มีสภาพการ
ดาํเนินงานไม่แตกต่างกบัโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก ส่วนดา้นการกาํหนดมาตรฐานโรงเรียนมีสภาพการ
ดาํเนินงานไม่แตกต่างกนั 
 3.3  การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พบว่ามีการดาํเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา ไม่แตกต่างกนั และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ไม่แตกต่างกนัเช่นเดียวกนั ท่ีเป็นเช่นน้ี
เพราะว่า สถานศึกษามีการจดัทาํแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบติัการประจาํปี เป็นการวางแผนเพื่อ
พฒันาคุณภาพการศึกษา ซ่ึงสอดคลอ้งกบั สรกมล แจ่มจนัทร์ (2547, บทคดัย่อ) ท่ีศึกษาการดาํเนินการประกนั
คุณภาพในสถานศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา สังกดักรุงเทพมหานคร พบวา่ ดา้นการจดัทาํแผนพฒันาคุณภาพ
การศึกษา มีการจัดประชุมให้เขา้ใจถึงความสําคญัของแผน กาํหนดวิสัยทัศน์จากปัจจัยภายใน ใช้หลกัสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 เป็นขอ้มูลในการจดัทาํแผน 
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 3.4  การดาํเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา ในภาพรวมดา้นการดาํเนินงานตามแผนพฒันา
คุณภาพการศึกษา พบว่า มีการดาํเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ไม่แตกต่างกนั และเม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูมีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี โดยมี
ผูรั้บผิดชอบท่ีชดัเจน ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการควบคุม กาํกบั ติดตามและนิเทศการดาํเนินงานตามแผนปฏิบติั
การประจาํปีโดยใชกิ้จกรรมท่ีหลากหลาย ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูมีการสรุปและรายงานแผนพฒันาคุณภาพ
การศึกษาต่อสาธารณชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทราบ แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 3.5  การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา พบว่ามีการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา ไม่แตกต่างกนั และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ไม่แตกต่างกนัเช่นเดียวกนัท่ีเป็น
เช่นน้ีเพราะว่า สถานศึกษาไดรั้บการประเมินคุณภาพรอบแรกจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา เพื่อเป็นการรักษาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาจึงมีการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ
การศึกษาเป็นระยะ ๆ ทั้งการตรวจสอบและทบทวนภายในสถานศึกษาเองและจากสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
นอกจากนั้นสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรปราการเขต 1 ยงัไดก้าํหนดนโยบายใหส้ถานศึกษาจดัรูปแบบการ
บริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน (School Based Management) มีความเขม้แขง็และมีอิสระคล่องตวัในการบริหาร
และจดัการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั รติกร ขนัติยานนท ์(2548, บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพ
การประเมินภายใน รูปแบบการใชผ้ลการประเมินภายใน และผลการประเมินภายนอกของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พบวา่โรงเรียนมีการนาํผลการประเมินภายในมาทาํความเขา้ใจสภาพการดาํเนินงานประเมินในแต่ละรอบปี นาํผล
การประเมินมาวิเคราะห์หาสาเหตุและวิธีแกปั้ญหามีการนาํผลการประเมินมาตรวจสอบการดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
ในรอบปีเพื่อสนบัสนุนการดาํเนินกิจกรรมนั้น ๆ ในปีต่อไป มีการนาํผลการประเมินมาเป็นเคร่ืองมือช่วยกาํกบั 
ติดตาม ควบคุมเป็นแนวทางในการดาํเนินกิจกรรมของโรงเรียน และวางแผนปรับเปล่ียนวิสัยทศัน์ ยุทธศาสตร์ 
และการดาํเนินกิจกรรมโครงการ 
 3.6  การประเมินคุณภาพการศึกษา พบว่ามีการดาํเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ไม่แตกต่างกนั และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ไม่แตกต่างกนัเช่นเดียวกนั ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะว่า
สถานศึกษาและสํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ไดร่้วมกนัจดัใหผู้เ้รียนไดรั้บการประเมินผล
สัมฤทธ์ิของผูเ้รียนในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ระดบัชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 โดยใช้แบบทดสอบมาตรฐาน ซ่ึงจัดทาํโดยสํานักทดสอบทางการศึกษา สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสถาบนัทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) อยา่งต่อเน่ืองและมี
การนาํผลการประเมินมาตรวจสอบ ทบทวน เพื่อเป็นการปรับปรุงและพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้
มีความกา้วหนา้ต่อไป ซ่ึงสอดคลอ้งกบันเรศ รณรงคฤ์ทธ์ิ (2547, บทคดัยอ่) ท่ีไดศึ้กษาการศึกษาความสัมพนัธ์
ระหว่างวิสัยทศันข์องผูบ้ริหารโรงเรียนกบัการประกนัคุณภาพภายในโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัสาํนกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาราชบุรี เขต 1 โดยเปรียบเทียบผลของการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยรวม
ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครู จาํแนกตามตาํแหน่ง พบว่าดา้นการวางแผนการปฏิบติังานและดา้นการ
ตรวจสอบประเมินผล ไม่แตกต่างกนั 
 3.7  การจัดทํารายงานคุณภาพการศึกษาประจําปี พบว่ามีการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา ไม่แตกต่างกนั และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ไม่แตกต่างกนัเช่นเดียวกนั ท่ีเป็น
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เช่นน้ีเพราะวา่สถานศึกษาไดมี้การจดัทาํรายงานคุณภาพการศึกษาประจาํปีอยา่งต่อเน่ือง เพราะเป็นการรายงานผล
การปฏิบติังานและคุณภาพการจดัการศึกษาท่ีเกิดข้ึนกบัผูเ้รียน เป็นการประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่ใหผู้ท่ี้มีส่วน
เก่ียวขอ้งไดท้ราบผลการพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และยงัเป็นตวับ่งช้ีใหท้ราบว่าสถานศึกษามีการ
พฒันาคุณภาพการศึกษาไปในทิศทางใดบา้ง 
 3.8  การผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา พบว่ามีการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา ไม่แตกต่างกนั และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ไม่แตกต่างกนัเช่นเดียวกนั ท่ีเป็น
เช่นน้ีเพราะ สถานศึกษาได้ดําเนินการตามนโยบาย 4 กลยุทธ์ 16 จุดเน้นของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1 ในจุดเนน้ท่ี 13 การดาํรงคุณภาพอย่างย ัง่ยืน เป็นการส่งเสริมใหส้ถานศึกษาทุกแห่งมีการ
จดัระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.  ข้อเสนอแนะในการนําผลการวจิยัไปใช้ 
 จากผลการวิจยัการดาํเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สาํนกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ ว่าดว้ยระบบ หลกัเกณฑ ์และวิธีการประกนั
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ทั้ง 8 ภารกิจ พบว่า ภารกิจท่ีค่าเฉล่ียตํ่าสุด 3 ลาํดบัสุดทา้ยไดแ้ก่ 
 ภารกิจดา้นท่ี 8 การผดุงระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา มีค่าเฉล่ีย 3.94 ซ่ึงตรงกบัปัญหาและ
ขอ้เสนอแนะท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูไดเ้สนอไวด้งัน้ี การผดุงระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา ยงัไม่เป็น
ระบบท่ีชัดเจน มีการดาํเนินการและพฒันาในด้านน้ีน้อยมาก บุคลากรดาํเนินการในด้านน้ีไม่พอเพียง ส่วน
แนวทางแกไ้ขปัญหาคือ จดัอบรม ศึกษาดูงาน เพ่ือใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจ ร่วมกนักาํหนดนโยบาย และระบบ
การประกนัคุณภาพการศึกษาอยา่งชดัเจนและมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง เพ่ิมบุคลากร ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งไดมี้ส่วน
ร่วมในการผดุงระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาอยา่งแทจ้ริง 
 ภารกิจดา้นท่ี 2 การพฒันามาตรฐานการศึกษา มีค่าเฉล่ีย 3.82 ซ่ึงตรงกบัปัญหาและขอ้เสนอแนะท่ี
ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูไดเ้สนอไวด้งัน้ีผูป้กครอง และชุมชน ยงัไม่เขา้ใจ ไม่เห็นความสําคญั และเขา้มามี
ส่วนร่วมในการพฒันามาตรฐานการศึกษาน้อยมาก มาตรฐานการศึกษาบางรายการยงัไม่ได้รับการพฒันา
เท่าท่ีควร ส่วนแนวทางแกไ้ขปัญหาคือ จดัประชุมเพ่ือช้ีแจงผูป้กครอง และชุมชนให้เกิดความเขา้ใจ ตระหนกั 
และเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันามาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเน่ือง มีการปฏิบัติและตรวจสอบตามเกณฑ์
มาตรฐานท่ีกาํหนดอยา่งแทจ้ริง 
 ภารกิจดา้นท่ี 5 การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา มีค่าเฉล่ีย 3.73 เป็นค่าเฉล่ียท่ีตํ่าสุด ซ่ึง
ตรงกบัปัญหาและขอ้เสนอแนะท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูไดเ้สนอไวด้งัน้ีการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ
การศึกษามีค่อนขา้งน้อย ไม่ครบถว้น ไม่มีการนาํผลการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษามาพฒันา
ปรับปรุงแกไ้ข บุคลากรไม่พอเพียง ไม่มีความรู้ ความเขา้ใจ ส่วนแนวทางแกไ้ขปัญหาคือ แต่งตั้งคณะกรรมการ
การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา เพื่อทาํการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาอยา่งเป็นระบบ 
ทุกกลุ่มสาระ มีการนิเทศ กาํกบั ติดตาม โดยผูบ้ริหารสถานศึกษาอย่างจริงจงัและต่อเน่ือง นาํผลตรวจสอบและ
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ทบทวนคุณภาพการศึกษามาพฒันาปรับปรุงแก้ไข ขอเพ่ิมอตัรากาํลัง จากปัญหาดังกล่าวขา้งต้นผูว้ิจัยจึงมี
ขอ้เสนอแนะโดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 1.1  ระดบันโยบาย ควรดาํเนินการดงัน้ี 
  1.1.1 ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่ายตั้ งแต่ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู ศึกษานิเทศก์ สํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา และผูท่ี้มีหน้าท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ควรมีการ
กาํหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พนัธกิจ แผนหรือโครงการ เพื่อเป็นแนวทางการพฒันาคุณภาพการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน 
  1.1.2  ควรจัดตั้ งเครือข่ายการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอย่าง
เขม้แข็ง ในแต่ละสํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เพื่อเป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้และเทียบเคียงการประกนัคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของแต่ละกลุ่มเครือข่าย และสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
จากสาํนกังานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน)ได ้และมีคุณภาพการศึกษาท่ีเป็น
ท่ียอมรับของทุกๆ ฝ่าย 
 1.2  ระดบัสถานศึกษา สามารถดาํเนินการไดด้งัน้ี 
  1.2.1  ควรมีการจดัระบบบริหาร และการจดัเกบ็ขอ้มูลอยา่งต่อเน่ือง ครบถว้นสมบูรณ์ สามารถ
นาํมาใชใ้นการจดัทาํแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาไดต้ามท่ีมาตรฐานการศึกษากาํหนด 
  1.2.2  จัดให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ การศึกษาดูงาน เพื่อเป็นการเทียบเคียงและพฒันาการ
ดาํเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สามารถรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกจากสาํนกังานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน)ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
  1.2.3  จดัใหมี้การผดุงระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาอยา่งเป็นระบบโดยความร่วมมือจาก
ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นการผดุงระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยนื 
  1.2.4  จดัให้มีการประชุม สัมมนา การพฒันามาตรฐานการศึกษาให้กบัครู ผูป้กครองและผูมี้
ส่วนเก่ียวขอ้งเกิดความรู้ความเขา้ใจจนสามารถดาํเนินการพฒันามาตรฐานการศึกษาไปสู่เป้าหมายท่ีกาํหนด 
พร้อมกบัประชาสมัพนัธ์การดาํเนินการดงักล่าวใหชุ้มชนไดรั้บทราบ 
  1.2.5  มีการกาํหนดปฏิทินเพื่อการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาเป็นระยะ และ
แต่งตั้งคณะทาํงานจากทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งทาํการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 
 2.  ข้อเสนอแนะในการทาํวจิยัต่อไป 
 2.1  ควรศึกษาวิจยัการดาํเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดย
เกบ็ขอ้มูลจากผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง เช่น หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ ครู นกัเรียน ผูป้กครอง 
 2.2  ควรศึกษาวิจยั ความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียน และชุมชนท่ีมีต่อการดาํเนินงานการประกนั
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 2.3 ควรศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพเก่ียวกบัรูปแบบการปฏิบติังานดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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 2.4  ควรศึกษาวิจยัผลกระทบของการดาํเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ท่ีผ่านการประเมินภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) 
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การประเมนิโครงการชุมชนใสสะอาด หน้าบ้านน่ามอง ในเขตเทศบาลตาํบลแพรกษา อาํเภอเมือง 
จงัหวดัสมุทรปราการ* 

The Evaluation of Na Ban Na Mong Community Cleaning Project, in the Municipal 
Tumbon Praeksa, Mueng Distr ict, Samutprakan Province 

 
 นายสิทธิพล  ผงจาํปา** 
 Mr.Sithipol  Phongjumpa 
 
บทคดัย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) ประเมินโครงการชุมชนใสสะอาด หนา้บา้นน่ามอง ในเขตเทศบาล
ตาํบลแพรกษา อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ 2) เสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงโครงการชุมชนใสสะอาด 
หนา้บา้นน่ามอง ในเขตเทศบาลตาํบลแพรกษา อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ 
ประชาชนท่ีอยูอ่าศยัในเทศบาลตาํบลแพรกษา อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ และเขา้ร่วมโครงการชุมชนใส
สะอาด หนา้บา้นน่ามอง ในเขตเทศบาลตาํบลแพรกษา อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ จาํนวน 13,483 คน สุ่ม
ตวัอยา่งโดยใชต้ารางเลขสุ่มของเครสซ่ีและมอร์แกน  และสุ่มแบบเจาะจงจากผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัโครงการ ไดก้ลุ่ม
ตวัอยา่งจาํนวน 375 คน จาํแนกเป็น ประชาชน จาํนวน 360 คน เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการ จาํนวน 10 คน 
และผูบ้ริหารโครงการ จาํนวน 5 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัไดแ้ก่ แบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน โดยมีค่าดชันี
ความสอดคลอ้งกับวตัถุประสงค ์(IOC) อยู่ระหว่าง 0.8-1.0 และค่าความเช่ือมัน่เท่ากับ 0.90 สถิติท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจยัพบว่า 1) ผลการประเมินโครงการชุมชนใสสะอาด หนา้บา้นน่ามอง ในเขตเทศบาลตาํบล
แพรกษา จงัหวดัสมุทรปราการ ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า ผลการประเมินอยู่ใน
ระดบัมาก 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการดาํเนินงานโครงการ ดา้นผลผลิตของของโครงการ และดา้นปัจจยัเบ้ืองตน้ของ
โครงการ ส่วนด้านบริบทหรือสภาวะแวดล้อมของโครงการ พบว่า ผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลาง  
2) ขอ้เสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงโครงการชุมชนใสสะอาด หนา้บา้นน่ามอง ในเขตเทศบาลตาํบลแพรกษา  
อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ คือ เทศบาลตาํบลแพรกษาทาํโครงการน้ีต่อไป และควรจดัใหมี้การจดัประชุม
คณะกรรมการและกลุ่มต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการเพื่อติดตามผลการดาํเนินการทุกเดือน ควรเปิดโอกาสให้
ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมดาํเนินโครงการใหม้ากข้ึน ควรประชาสัมพนัธ์โครงการผา่นส่ือ ส่ิงพิมพต่์างๆ  ควรให้
การสนบัสนุนเร่ืองพนัธ์ุไม ้ควรติดตามดูแลตน้ไมท่ี้ปลูกแลว้ใหง้ดงามอยู่เสมอ ควรดูแลรักษาความสะอาดตาม
ถนน  สวนสาธารณะ และลาํคลอง เพื่อป้องกนัไม่ให้มีการปล่อยนํ้ าเสียลงคลอง ควรจดัการขยะมูลฝอยและส่ิง
ปฏิกลูในชุมชนใหเ้ขม้งวดข้ึน ควรมีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจดัทาํโครงการใหค้รอบคลุมทุกพื้นท่ี
มากข้ึน  และเทศบาลตาํบลแพรกษาควรเป็นศูนยก์ลางในการเช่ือมโยงติดต่อประสานงานกบัประชาชนในชุมชน 

                                                        
  * บทความวิทยานิพนธ์ 
** ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาสงัคมศาสตร์เพ่ือการพฒันา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
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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 
 ผลท่ีเกิดจากการดาํเนินชีวิตประจาํวนัของมนุษย ์คือ การอุปโภคและบริโภค ก่อใหเ้กิดวสัดุเหลือใชจ้าก
การอุปโภคบริโภค ซ่ึงจะถูกท้ิงไปในรูปของขยะมูลฝอย เช่น เศษอาหาร เศษแก้ว เศษกระดาษ เศษวสัดุ เศษ
พลาสติก ฯลฯ ในขณะเดียวกนัแนวโนม้การพฒันาประเทศตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 1  
ถึงปัจจุบัน  ภาครัฐได้มุ่งเน้นและให้ความสําคัญกับการเร่งรัดพัฒนาเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก  ส่งผลให้
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มถูกทาํลายลงอยา่งรวดเร็วจนขาดความสมดุล ส่งผลต่อปัญหาส่ิงแวดลอ้มใน
เมืองทุกเมืองซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยกนั ไดแ้ก่ มลพิษทางนํ้ า ขยะ มลพิษทางอากาศและปัญหาชุมชนแออดั ปัญหา
เหล่าน้ีนบัวนัจะทวีความรุนแรงเพิ่มมากข้ึนตามลาํดบั มีผลกระทบทั้งทางตรงและทางออ้มต่อชีวิตความเป็นอยู่
ของประชาชนในเขตเมือง ทาํให้รัฐบาลเร่ิมตระหนกัถึงปัญหาเหล่าน้ี โดยมีการปรับปรุงแนวทางการพฒันาอยา่ง
ต่อเน่ือง โดยเฉพาะนโยบายการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม โดยให้ความสําคญักบัการบริหาร
จัดการ ส่งเสริมให้องค์กรท้องถ่ินและประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมรับผิดชอบในการแกไ้ขปัญหาอย่างจริงจัง 
(สมชาย  อ่อนอาษา, 2545, หนา้ 69) 
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 ปัจจุบนัการเพิ่มจาํนวนประชากรเป็นไปอย่างรวดเร็ว ประกอบกบัการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ
เปล่ียนโครงสร้างทางสังคมไทยไปมาก จากสภาพสังคมชนบทมาเป็นสังคมเมือง จากการผลิตเพื่อการบริโภคมา
เป็นการผลิตเพื่อการส่งออก ส่งผลใหมี้ขยะเพิม่มากข้ึน ก่อใหเ้กิดปัญหาส่ิงแวดลอ้มทั้งทางกายภาพ ชีวภาพ สังคม 
และปัญหาด้านสุขภาพอนามัย  ปัญหาขยะมูลฝอยท่ีมีผลต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย  ์(ปรีดา  
แยม้เจริญวงศ,์ 2531, หนา้ 8-10) เม่ือขยะมูลฝอยมีปริมาณมากกส่็งผลกระทบต่อมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้มตามมาใน
หลายจงัหวดัทัว่ประเทศ เช่น ปัญหามลพิษดา้นต่างๆ ปัญหาดา้นสุขภาพอนามยั การทาํลายทศันียภาพท่ีสวยงาม 
เป็นตน้ ในขณะเดียวกนั จงัหวดัสมุทรปราการซ่ึงเป็นจงัหวดัท่ีมีโรงงานอุตสาหกรรมจาํนวนมาก ส่งผลต่อปัญหา
ขา้งตน้ รวมทั้งปัญหาการจดัการขยะซ่ึงเป็นปัญหาสาํคญัของจงัหวดัสมุทรปราการ ทั้งน้ีเน่ืองจากจงัหวดัน้ีมีอตัรา
ความหนาแน่นของประชากรนบัเป็นอนัดบั 3 ของประเทศ มีแรงงานจาํนวนมากอพยพเขา้มาทาํงานในโรงงาน
อุตสาหกรรม ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินหลายองคก์รในจงัหวดัสมุทรปราการมีการดาํเนินงานตาม
โครงการเพื่อแกปั้ญหาขยะเพ่ิมมากข้ึน (สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัสมุทรปราการ, 2552, หนา้ 15) 
 ดงันั้น เทศบาลตาํบลแพรกษา อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ จึงไดด้าํเนินโครงการชุมชนใสสะอาด 
หนา้บา้นน่ามองข้ึนในปีงบประมาณ 2549 โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือปลูกจิตสาํนึกของประชาชนใหเ้ขา้มามีส่วนร่วม
ในการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี เพื่อใหส่ิ้งแวดลอ้มในชุมชนมีความสวยงาม สะอาด น่าอยู่ และมีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย ปลอดภยัจากโรคติดต่อต่างๆ เพ่ือกระตุน้ใหเ้กิดการพฒันาในชุมชนและใหเ้ป็นตวัอยา่งท่ีดีแก่
ชุมชนและเทศบาลอ่ืนๆ และเพื่อส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัในการพฒันาชุมชน ก่อใหเ้กิดการ
พฒันาอยา่งย ัง่ยืน ซ่ึงจากผลการดาํเนินงานดงักล่าว ทาํใหป้ระชาชนในตาํบลแพรกษาในชุมชนต่างๆ เกิดความ
ต่ืนตัว มีความตระหนักถึงความสําคญัของการร่วมกันพฒันาความสะอาด ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
สวยงามเกิดข้ึนในชุมชน 
 จากแนวคิดขา้งตน้ จึงทาํให้เกิดความสนใจท่ีจะศึกษาวิจยัเร่ืองการประเมินโครงการชุมชนใสสะอาด 
หนา้บา้นน่ามอง ในเขตเทศบาลตาํบลแพรกษา อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ  โดยนาํรูปแบบซิปโมเดล มาใช้
ประโยชน์ในการประเมินโครงการ ทั้งน้ีเพื่อนาํผลท่ีไดจ้ากการวิจยัมาใช้ประโยชน์เป็นแนวทางในการพฒันา
โครงการชุมชนใสสะอาด หนา้บา้นน่ามอง ในเขตเทศบาลตาํบลแพรกษา อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ ใหมี้
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 1.  เพื่อประเมินโครงการชุมชนใสสะอาด หนา้บา้นน่ามอง ในเขตเทศบาลตาํบลแพรกษา อาํเภอเมือง 
จงัหวดัสมุทรปราการ ทั้งดา้นสภาพแวดลอ้ม (Context) ดา้นปัจจยันาํเขา้ (Input) ดา้นกระบวนการ (Process) และ
ดา้นผลิตจากโครงการ (Output) 
 2.  เพื่อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงโครงการชุมชนใสสะอาด หนา้บา้นน่ามอง ในเขตเทศบาล
ตาํบลแพรกษา อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ ใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
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ขอบเขตการวจิยั 
 1.  ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นเทศบาลตาํบลแพรกษา อาํเภอเมือง จงัหวดั
สมุทรปราการ ท่ีเขา้ร่วมโครงการชุมชนใสสะอาด หนา้บา้นน่ามอง รวม 10 ตาํบล รวมจาํนวน 13,483 คน   
 2.  กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั ไดแ้ก่ ประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในเทศบาลตาํบลแพรกษา อาํเภอเมือง 
จงัหวดัสมุทรปราการ ท่ีเขา้ร่วมโครงการ จาํนวน 375 คน โดยจาํแนกเป็นประชาชน จาํนวน 360 คน เจา้หนา้ท่ีผูท่ี้
เก่ียวขอ้งกบัโครงการซ่ึงเจาะจงเลือกมาเป็นกลุ่มตวัอยา่งทุกคนรวม 10 คน ผูบ้ริหารโครงการซ่ึงเจาะจงเลือกมา
เป็นกลุ่มตวัอยา่งทุกคนรวม 5 คน รวมกลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน 375 คน 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามท่ีผูว้ิจัยสร้างข้ึน โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้องกับ
วตัถุประสงค ์(IOC) อยูร่ะหวา่ง 0.8 -1.0 และค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.90 ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 
 ตอนท่ี 1 ภูมิหลงัของผูต้อบ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ สถานภาพสมรส การศึกษา ความเก่ียวขอ้งกบัโครงการ 
รายไดต่้อเดือน และจาํนวนปีท่ีเขา้อยูอ่าศยัในเขตเทศบาลตาํบลแพรกษา ใชค้าํถามเป็นแบบเลือกตอบ (Check list) 
 ตอนท่ี 2 คาํถามเก่ียวกบัการประเมินโครงการชุมชนใสสะอาด หนา้บา้นน่ามองในเขตเทศบาลตาํบล
แพรกษา อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ ใชค้าํถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scales) 5 ระดบั  
 ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิดเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงแกไ้ขโครงการชุมชนใส
สะอาด หนา้บา้นน่ามอง ในเขตเทศบาลตาํบลแพรกษา อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมขอ้มูล ดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลในภาคสนาม เป็นเวลา 28 วนั ระหว่างเดือน 
กมุภาพนัธ์ 2553 แลว้นาํแบบสอบถามท่ีไดม้าตรวจสอบความสมบูรณ์ทุกชุดก่อนนาํไปวิเคราะห์ขอ้มูลวิจยัต่อไป 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 1.  แบบสอบถามตอนท่ี 1 วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถ่ีและหาค่าร้อยละ 
 2.  แบบสอบถามตอนท่ี 2 วิเคราะห์โดยการค่าเฉล่ียเลขคณิต ( X ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 3. แบบสอบถามตอนท่ี 3 วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถ่ีและเรียงลาํดบัจากมาก-นอ้ย 
 
สรุปผลการวจิยั 
 1.  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 55.20 มีอายุ 31-40 ปี ร้อยละ 32.00 ระดบั
การศึกษาสูงสุดมธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ร้อยละ 32.00 อาชีพรับจา้ง ร้อยละ 47.00 สถานภาพสมรส ร้อยละ 
45.07 รายไดต่้อเดือน ตํ่ากว่า 8,000 บาท ร้อยละ 47.73 จาํนวนปีท่ีเขา้อยูอ่าศยัในเขตเทศบาลตาํบลแพรกษา 15 ปี
ข้ึนไป ร้อยละ 44.80 ความเก่ียวขอ้งกบัโครงการ เป็นประชาชนท่ีเขา้ร่วมโครงการ ร้อยละ 96.00 จาํนวนปีท่ีเขา้
ร่วมโครงการ 1-2 ปี ร้อยละ 56.27 
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 2.  ภาพรวมของความคิดเห็นต่อการดาํเนินโครงการชุมชนใสสะอาด หนา้บา้นน่ามอง ในเขตเทศบาล
ตาํบลแพรกษา จงัหวดัสมุทรปราการ พบว่า การดาํเนินโครงการมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้น 
พบวา่ มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก 3 ดา้น โดยเรียงลาํดบัตามค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นการดาํเนินงาน
โครงการ ดา้นผลผลิตของโครงการ และดา้นปัจจยัเบ้ืองตน้ของโครงการ ตามลาํดบั ส่วนดา้นบริบทหรือสภาวะ
แวดลอ้มของโครงการ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น สรุปไดด้งัน้ี 
  2.1  ดา้นบริบทหรือสภาวะแวดลอ้มของโครงการ ในภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือ
พิจารณารายขอ้ พบวา่ มีค่าเฉล่ียของความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก 2 ขอ้ ปานกลาง 2 ขอ้ โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจาก
มากไปนอ้ย ดงัน้ี เทศบาลตาํบลแพรกษาใหค้วามสาํคญักบัโครงการ โครงการตรงกบันโยบายของรัฐบาลดา้นการ
ส่งเสริมส่ิงแวดลอ้ม โครงการมีการส่งเสริมสุขภาพอนามยัของประชาชน โครงการมีวตัถุประสงคท่ี์ชดัเจนคือ 1) 
ช่วยปลูกจิตสาํนึกของประชาชนในการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้ม 2) ช่วยทาํใหส่ิ้งแวดลอ้มใน
ชุมชนมีความสะอาด น่าอยู ่ เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภยัจากโรคติดต่อต่างๆ 3) ช่วยกระตุน้ใหเ้กิดการพฒันา
ในชุมชนและเป็นตวัอยา่งท่ีดีแก่ชุมชนและเทศบาลอ่ืนๆ 4) ช่วยส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัในการพฒันา
ชุมชน โครงการก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพฒันาคุณภาพชีวิตของคนในเขตเทศบาลตาํบลแพรกษา และ
โครงการตรงกบัความตอ้งการของประชาชนในเขตเทศบาลตาํบลแพรกษา ตามลาํดบั 
  2.2  ดา้นปัจจยัเบ้ืองตน้ของโครงการ ในภาพรวม มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้ 
พบว่า มีค่าเฉล่ียของความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากทั้ง 4 ขอ้ โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย ดงัน้ี มีวสัดุ
อุปกรณ์ใหบ้ริการตามโครงการอยา่งเพียงพอต่อความตอ้งการ เช่น เคร่ืองตดัหญา้ ไมด้อก ไมป้ระดบั หญา้แผน่ 
จอบ เสียม ถงัขยะ เป็นตน้ มีเจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการ ใหค้าํเเนะนาํและแกไ้ขปัญหาอยา่งเพียงพอ มีงบประมาณ
สนบัสนุนโครงการอยา่งเพียงพอ และมีสถานท่ีใหอ้ยา่งเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือติดต่อประสานงานโครงการ 
ตามลาํดบั 
  2.3  ดา้นการดาํเนินงานโครงการ ในภาพรวม มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า มี
ความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก 14 ขอ้ และปานกลาง 21 ขอ้ โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย ดงัน้ี มีการ
ประสานงาน ติดต่อ และร่วมมือในการทาํงานโครงการกบัเทศบาลตาํบลแพรกษา มีการประเมินเม่ือส้ินสุด
โครงการ มีกลุ่มทาํงานโครงการอยา่งหลากหลายในชุมชน  เช่น กลุ่มออมทรัพย ์ กลุ่ม อสม. กลุ่ม อพปร. กลุ่ม
อาชีพ กลุ่มผูป้ระกอบการอาหาร กลุ่มนกัศึกษา ฯลฯ มีการบริหารจดัการขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลูในชุมชน มีการ
รายงานผลการดาํเนินงานโครงการ มีการติดตามการดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามแผนท่ีกาํหนด มีการสร้างการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการวางแผนดาํเนินงาน และประเมินโครงการ มีการเผยแพร่กิจกรรมโครงการท่ีเป็น
รูปธรรมชดัเจนต่อสาธารณชน มีแผนการคาํเนินโครงการอยา่งเหมาะสม มีการนาํผลการประเมินมาปรับปรุง
โครงการ มีการจดัสถานท่ีใหบ้ริการตามโครงการอย่างเหมาะสม มีการประชุมช้ีแจงวตัถุประสงคแ์ละวิธีดาํเนิน
โครงการใหป้ระชาชนท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ใจอยา่งชดัเจน มีการดาํเนินงานตามแผนและขั้นตอนท่ีกาํหนด มีการดาํเนิน
โครงการอย่างทัว่ถึงทุกพื้นท่ีในเขตเทศบาลตาํบลแพรกษา โดยไม่มีการเลือกปฏิบติั และมีการประชุมของ
คณะกรรมการและกลุ่มทาํงานต่างๆ ตามโครงการ 1 เดือน/คร้ัง ตามลาํดบั 
  2.4  ดา้นผลผลิตของของโครงการ ในภาพรวม มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า 
มีค่าเฉล่ียของความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก 9 ขอ้ และปานกลาง 4 ขอ้ โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย ดงัน้ี 
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โครงการช่วยใหชุ้มชนมีความสวยงาม สะอาด น่าอยู ่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภยัจากโรคติดต่อต่างๆ 
โครงการช่วยปลูกจิตสาํนึกของประชาชนใหเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการบา้นเมืองใหดี้ข้ึน โครงการ
ช่วยกระตุน้จิตสาํนึกของประชาชนในการมีส่วนร่วมพฒันาชุมชนไดม้ากข้ึน โครงการช่วยใหเ้กิดความมีระเบียบ
เรียบร้อยในท่ีสาธารณะและในทางสาธารณะมากข้ึน โครงการช่วยทาํใหส่ิ้งแวดลอ้มในชุมชนมีความสวยงามน่า
อยูม่ากข้ึน โครงการช่วยใหชุ้มชนปลอดจากแหล่งเพาะพนัธ์ุยงุลายไดม้ากข้ึน โครงการช่วยส่งเสริมใหเ้กิดการ
พฒันาชุมชนใหป้ลอดภยัจากอุบติัเหตุต่างๆ  เช่น  ไฟไหม ้ภยัธรรมชาติต่างๆ มากข้ึน โครงการช่วยส่งเสริมใหเ้กิด
การพฒันาชุมชนใหป้ลอดภยัจากยาเสพติดมากข้ึน  โครงการช่วยส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมทาํกิจกรรม
ต่างๆ เช่น การพฒันาความสะอาด การทาํกิจกรรมในวนัสาํคญัต่างๆ ของชุมชนมากข้ึน โครงการช่วยส่งเสริมให้
ชุมชนมีการดูแลสุขภาพอนามยัและมีการออกกาํลงักายมากข้ึน โครงการช่วยส่งเสริมใหเ้กิดการพฒันาชุมชนให้
ปลอดภัยจากอาชญากรรมมากข้ึน โครงการช่วยส่งเสริมไห้ประชาชนเกิดการสืบทอดศิลปวฒันธรรมและ
ประเพณีท่ีดีงามของชุมชนมากข้ึน และโครงการช่วยส่งเสริมใหป้ระชาชนเกิดการสืบทอดความรู้และภูมิปัญญา
พ้ืนฐานมากข้ึน ตามลาํดบั 
 3.  ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการปรับปรุงโครงการชุมชนใสสะอาด หนา้บา้นน่ามอง ในเขตเทศบาลตาํบล
แพรกษา อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ พบว่า 1) ควรจดัประชุมคณะกรรมการโครงการเพ่ือติดตามงานอยา่ง
สมํ่าเสมอเดือนละคร้ัง และควรมีการประชุมร่วมกันระหว่างกลุ่มต่างๆในชุมชน เช่น กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่ม
สหกรณ์ กลุ่มการจดัการขยะมูลฝอย กลุ่มสุขภาพ กลุ่ม อสม. กลุ่ม อปพร. กลุ่มอาชีพ กลุ่มผูป้ระกอบการอาหาร  
กลุ่มนกัศึกษา เป็นตน้  เพ่ือทาํความเขา้ใจการดาํเนินงานโครงการร่วมกนั 2) ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนใน
ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการโครงการดว้ย เพราะจะทาํให้การดาํเนินงานโครงการเป็นไปอย่าง
ต่อเน่ือง 3) ควรใหก้ารสนบัสนุนกลุ่มทาํงานดา้นความสะอาด หรือการจดัการส่ิงแวดลอ้ม เช่น การจดัการขยะมูล
ฝอยและส่ิงปฏิกูลในชุมชน กลุ่มอาสาสมคัรพิทกัษส่ิ์งแวดลอ้ม ทั้งดา้นวสัดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใชแ้ละ
งบประมาณมากกว่าท่ีเป็นอยู่ 4) ควรโฆษณาประชาสัมพนัธ์โครงการชุมชนใสสะอาด หนา้บา้นน่ามอง ผ่านส่ือ
ต่างๆ เช่น โปสเตอร์ คทัเอาท ์(cut out) หนงัสือพิมพ ์โทรทศัน์ และวิทยุทอ้งถ่ิน  เพื่อใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วน
ร่วมกบัโครงการชุมชนใสสะอาด หน้าบา้นน่ามอง ให้มากข้ึน 5) ควรสนับสนุนเร่ืองพนัธ์ุไมท่ี้จะปลูกตาม
สวนสาธารณะใหม้ากข้ึนกว่าเดิม เพราะท่ีผา่นมายงัไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ 6) ควรดูแลพนัธ์ุไมท่ี้ปลูกแลว้ให้
มากข้ึนกว่าเดิม เพราะท่ีผ่านมาขาดการดูแล รดนํ้ า พรวนดิน ใส่ปุ๋ย ทาํใหต้น้ไมแ้หง้ตายหลายตน้ 7) ควรเพิ่มการ
ดูแลรักษาความสะอาดตามถนน และสวนสาธารณะใหม้ากข้ึน 8) ควรเพิ่มการดูแลรักษาลาํคลองใหเ้ขม้งวดมาก
ข้ึน โดยเฉพาะเร่ืองการปล่อยนํ้ าเสียลงคลอง เพราะทาํให้นํ้ าเสีย และก่อให้เกิดมลพิษทางนํ้ า 9) ควรติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการจดัทาํโครงการ/กิจกรรมการพฒันาของชุมชนให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ีมากข้ึน 10) 
ควรส่งเสริมใหเ้กิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัในการพฒันาชุมชน ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 
 
อภปิรายผลการวจิยั 
 จากผลการวิจัยเร่ืองความคิดเห็นต่อการดาํเนินโครงการชุมชนใสสะอาด หน้าบ้านน่ามอง ในเขต
เทศบาลตาํบลแพรกษา จงัหวดัสมุทรปราการ สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
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 1.  ประชาชนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าการดาํเนินโครงการชุมชนใสสะอาด หนา้บา้นน่ามอง ในเขต
เทศบาลตาํบลแพรกษา  จงัหวดัสมุทรปราการ มีประสิทธิภาพโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ
ทีมงานไดป้ฏิบติังานอย่างเต็มความสามารถ และติดต่อประสานงานกบัประชาชนในชุมชนเป็นอย่างดี และท่ี
สาํคญัคือโครงการน้ีช่วยพฒันาส่ิงแวดลอ้มในชุมชน สะอาด สวยงามน่าอยูม่ากข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยั
ของบญัชา  ขาวงาม (2548) ท่ีศึกษา เร่ือง การประเมินโครงการกองร้อยน่าอยู ่ กองพนัเขม้แขง็  เขตทหารปลอดยา
เสพติด  ผลการศึกษาพบว่า ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก เน่ืองจากการมีส่วนร่วมในการทาํงาน
โครงการของหลายฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง  และสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ พงศศิ์ริ จนัทิวาสน ์ (2546) ท่ีศึกษาเร่ืองการ
จดัส่ิงแวดลอ้มและบรรยากาศการเรียนการสอนท่ีสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมดา้นจิตพิสัยของนักเรียนในโรงเรียน
ประถมศึกษาจงัหวดัราชบุรี ผลการศึกษาพบว่า การจดัส่ิงแวดลอ้มและบรรยากาศการเรียนการสอนของโรงเรียน
ประถมศึกษาจงัหวดัราชบุรีอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงแสดงว่าโครงการปรับปรุงบรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มท่ีดีในชุมชน
และในหน่วยงาน ส่งผลต่อความพงึพอใจของคนในชุมชน 
 2.  จากผลการวิจยัพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าบริบทหรือสภาวะแวดลอ้มของโครงการ 
มีผลต่อการดําเนินโครงการชุมชนใสสะอาด  หน้าบ้าน  น่ามอง  ในเขตเทศบาลตําบลแพรกษา จังหวัด
สมุทรปราการ ในระดบัปานกลาง ทั้งน้ีอาจจะเป็นเพราะโครงการมีวตัถุประสงค์เพื่อส่งเสริมส่ิงแวดลอ้มและ
สุขภาพอนามยัของประชาชนอย่างชดัเจน ซ่ึงสอดคลอ้งผลงานวิจยัของ บญัชา  ขาวงาม (2548) ท่ีศึกษาเร่ือง การ
ประเมินโครงการกองร้อยน่าอยู ่กองพนัเขม้แข็ง เขตทหารปลอดยาเสพติด ผลการศึกษาพบว่า โครงการช่วยให้
สภาพแวดลอ้มมีความเหมาะสม  และสอดคลอ้งผลงานวิจยัของ ธนศกัด์ิ ชาเจริญ (2546) ท่ีศึกษาเร่ืองการ
ประเมินผลโครงการการพกัชาํระหน้ีและลดภาระหน้ีแก่เกษตรกรรายย่อย ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) จงัหวดัชลบุรี  ผลการศึกษาพบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจดา้นบริบท  ดา้นส่ิงแวดลอ้ม
ของโครงการอยูใ่นระดบัปานกลาง เพราะวตัถุประสงคข์องโครงการมีความสมบูรณ์ ความชดัเจน และมีความ
สอดคลอ้งกบัโครงการ  ดงันั้นความสอดคลอ้งกนัของบริบทและสภาพแวดลอ้มของโครงการ จึงมีความสัมพนัธ์
กบัความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายเก่ียวกบัการดาํเนินโครงการ 
 3.  ประชาชนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นวา่ปัจจยัเบ้ืองตน้ของโครงการชุมชนใสสะอาด หนา้บา้นน่ามอง มี
ผลต่อการดาํเนินโครงการชุมชนใสสะอาด หนา้บา้นน่ามอง ในเขตเทศบาลตาํบลแพรกษา จงัหวดัสมุทรปราการ 
อยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีเป็นเพราะเทศบาลตาํบลแพรกษามีการจดัหาวสัดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการทาํงาน
ตามโครงการให้กบัประชาชนท่ีเขา้ร่วมโครงการเป็นอย่างดี และจดัสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการอย่าง
เพียงพอกบัความตอ้งการ ท่ีสําคญัเจา้หน้าท่ีท่ีให้บริการก็มีอธัยาศยัดี มีความรู้ความสามารถในการทาํงานเป็น
อยา่งดี ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ บญัชา  ขาวงาม (2548) ท่ีศึกษาเร่ืองการประเมินโครงการกองร้อยน่าอยู ่ 
กองพนัเขม้แข็ง เขตทหารปลอดยาเสพติด ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยนําเขา้ เช่น วสัดุอุปกรณ์ต่างๆ มีความ
เหมาะสมอยู่ในระดบัปานกลาง จึงส่งผลต่อความพึงพอใจของผูเ้ขา้ร่วมโครงการ นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบัผล
วิจยัของธนศกัด์ิ ชาเจริญ (2546) ท่ีศึกษาเร่ืองการประเมินผลโครงการการพกัชาํระหน้ี และลดภาระหน้ีแก่
เกษตรกรรายย่อยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จงัหวดัชลบุรี ผลการศึกษาพบว่า ดา้น
ปัจจยันาํเขา้ของโครงการ มีผลการประเมินอยู่ในระดบัปานกลาง  เพราะพนกังานมีความรู้ความสามารถในการ



วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปีท่ี 10 ฉบบัท่ี 2 
โครงการบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 

 

 125

บริหารโครงการ งบประมาณโครงการมีเพียงพอ วสัดุอุปกรณ์และเคร่ืองมือก็มีความพร้อมและเพียงพอ ดงันั้น 
ปัจจยันาํเขา้ของโครงการท่ีมีอยา่งพงึพอ จึงส่งผลต่อความพึงพอใจของผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินโครงการ 
 4.  ประชาชนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า การดาํเนินงานโครงการชุมชนหน้าบ้าน น่ามอง ในเขต
เทศบาลตาํบลแพรกษา จงัหวดัสมุทรปราการ มีการดาํเนินงานอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีเน่ืองจากประชาชนใหค้วาม
ร่วมมือในการดาํเนินงานโครงการเป็นอยา่งดี ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ บญัชา  ขาวงาม (2548) ท่ีทาํการศึกษา
วิจัยเร่ืองการประเมินโครงการกองร้อยน่าอยู่ กองพนัเขม้แข็ง เขตทหารปลอดยาเสพติด ผลการศึกษาพบว่า 
กระบวนการดาํเนินงานมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เป็นผลเน่ืองจากการมีส่วนร่วมของประชาชน และ
สอดคลอ้งกบัแนวคิดการพฒันาท่ีย ัง่ยนืของ พระธรรมปิฎก (2541) ท่ีกล่าวไวว้่า การพฒันาท่ีย ัง่ยืนตอ้งคาํนึงถึง
ความเป็นองคร์วมของทุกๆ ดา้น อยา่งสมดุลบนพ้ืนฐานของทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิปัญญาและวฒันธรรมไทย 
ดว้ยการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกๆ กลุ่ม ดว้ยความเอ้ืออาทร เคารพซ่ึงกนัและกนั เพื่อสามารถพ่ึงตนเอง มี
คุณภาพดีอยา่งเท่าเทียม ดงันั้น การมีส่วนร่วมของประชาชนจึงมีผลต่อความพงึพอใจในการดาํเนินงานโครงการ 
 5.  ประชาชนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าผลผลิตของของโครงการ มีผลต่อโครงการชุมชนหนา้บา้น น่า
มอง ในเขตเทศบาลตาํบลแพรกษา จงัหวดัสมุทรปราการ อยู่ในระดบัมาก ทั้งน้ีอาจจะเป็นเพราะว่าจากผลการ
ดาํเนินโครงการท่ีผา่นมา ทาํใหชุ้มชนมีความสวยงาม สะอาด น่าอยู ่ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภยัจาก
โรคติดต่อต่างๆ และช่วยปลูกจิตสาํนึกของประชาชนใหเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการบา้นเมืองใหดี้ข้ึน 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของบญัชา ขาวงาม (2548) ท่ีศึกษาเร่ืองการประเมินโครงการกองร้อยน่าอยู่ กองพนั
เขม้แข็ง เขตทหารปลอดยาเสพติด  ผลการศึกษาพบว่า ผลผลิตของโครงการมีความเหมาะสมอยู่ในระดบัดีมาก
และส่งผลต่อการปลูกจิตสาํนึกดา้นการมีส่วนร่วมของผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 
 6.  ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการปรับปรุงโครงการชุมชนใสสะอาด หนา้บา้นน่ามอง ในเขตเทศบาลตาํบล
แพรกษา อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ  คือ คณะกรรมการโครงการควรมีการประชุมกนัเพื่อวางแผนงานใน
การดาํเนินโครงการ และเพ่ือติดตามผลการดาํเนินงาน และควรเปิดโอกาสใหป้ระชาชนในชุมชนเขา้มามีส่วนร่วม
ในการดําเนินการโครงการทุกขั้นตอน เทศบาลตาํบลแพรกษาควรจะเป็นศูนยก์ลางในการเช่ือมโยง  ติดต่อ
ประสานงานกบัประชาชนในชุมชน เพื่อใหส้ามารถทาํงานร่วมกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงผลวิจยัดงักล่าวจะ
สอดคลอ้งกบัผลวิจยัของ คอนสแตนตินอส เคาเทอริส และคณะ (2005) ท่ีทาํการศึกษาเร่ืองการพฒันาส่ิงแวดลอ้ม
ท่ีย ัง่ยืนในเมืองสมยัใหม่ ซ่ึงพบว่า  การวางแผนการพฒันาส่ิงแวดลอ้มในเมืองโดยการประยุกต์นโยบายท่ีให้
ความสําคญัความสําคญักบัการพฒันาท่ีย ัง่ยืนนั้น  จะช่วยให้การพฒันาส่ิงแวดลอ้มในสังคมเมืองบรรลุผล  และ
จากการศึกษาวิจยันโยบายและวิธีการพฒันาส่ิงแวดลอ้มในเมืองขนาดกลางของยุโรปสองแห่งท่ีตั้ งอยู่ในเขต
อุตสาหกรรม ซ่ึงไดน้าํเอารูปแบบการพฒันาส่ิงแวดลอ้มท่ีย ัง่ยนืไปประยกุตใ์ช ้ พบว่า  เง่ือนไขทางดา้นการพฒันา
นวตักรรมใหม่ๆ รวมถึงสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของเมืองท่ีทาํการศึกษานั้น ไม่มีนัยสําคญัต่อการพฒันา
ส่ิงแวดล้อมท่ีย ัง่ยืน และสอดคลอ้งกันผลงานวิจัยของ แอนดรูว์ ไครคัน และทอม เพเดอร์เซ่น (2006) ได้
ทาํการศึกษาเร่ืองการพฒันาระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มเพื่อการดาํเนินงานสาธารณะประโยชน์ของเทศบาลเมือง
แคมเดน รัฐนิวเจอร์ซ่ี พบวา่ การจดัการส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ การวิเคราะห์ช่องโหว่ของระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
การพูดคุยกนัในกลุ่มผูด้าํเนินงาน การอบรมและการดาํเนินการโดยใชร้ะบบการจดัการท่ีวางเอาไว ้ส่งผลต่อการ
พฒันาส่ิงแวดล้อมท่ียัง่ยืน นอกจากน้ียงัมีการวางกรอบนโยบายเพ่ือการพฒันาแนวทางใหม่ในการจัดการ
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ส่ิงแวดลอ้มใหดี้ข้ึน ส่งผลต่อการลดค่าใชจ่้าย แรงงาน และสร้างประโยชน์ใหแ้ก่ชุมชนยิ่งข้ึน ดงันั้นแนวทางการ
พฒันาโครงการโดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของหลายฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง จึงมีผลต่อประสิทธิภาพของโครงการ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  1.1  จากผลวิจัยพบว่า เทศบาลตาํบลแพรกษาควรทาํโครงการน้ีต่อไปและควรเพิ่มงบประมาณ
โครงการใหม้ากข้ึน  เพราะจากผลประเมินการดาํเนินงานท่ีผา่นมา พบว่า โครงการชุมชนใสสะอาด หนา้บา้นน่า
มอง มีประโยชนต่์อชุมชนมาก ควรดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ือง และเพิม่งบประมาณใหม้ากข้ึน 
  1.2  จากผลการวิจยั พบว่า บริบทหรือสภาวะแวดลอ้มของโครงการท่ีมีการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร
อยา่งต่อเน่ือง มีผลต่อการดาํเนินโครงการชุมชนใสสะอาด หนา้บา้นน่ามอง คือ โครงการช่วยปลูกจิตสาํนึกของ
ประชาชนในการมีส่วนร่วมบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มไดเ้ป็นอย่างดี  ดงันั้นเทศบาลตาํบลแพรกษาจึงควรเพิ่ม
กิจกรรมประชาสัมพนัธ์โครงการให้ประชาชนไดเ้ขา้ใจในหลกัการและวตัถุประสงคข์องโครงการใหม้ากกว่าท่ี
เป็นอยู ่ เพื่อท่ีประชาชนจะไดเ้ขา้ใจโครงการและเขา้มามีส่วนร่วมดาํเนินงานโครงการมากข้ึน 
  1.3  จากผลการวิจยั พบว่า ทรัพยากรของโครงการคือวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีมีอยู่อย่างเพียงพอและมี
การให้บริการอย่างรวดเร็ว มีผลต่อการดาํเนินโครงการชุมชนใสสะอาด หน้าบา้นน่ามอง ในระดับมาก ดงันั้น 
เทศบาลตาํบลแพรกษาจึงควรพฒันาวิธีการในการเก็บรักษาวสัดุอุปกรณ์เพื่อให้บริการตามโครงการให้เกิด
ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน  เช่น จดัหาเคร่ืองตดัหญา้ ไมด้อก ไมป้ระดบั หญา้แผน่ จอบ เสียม ถงัขยะ ใหเ้พียงพอ และ
ให้บริการอย่างรวดเร็ว ทนัต่อการใช้งาน โดยจดัเจา้หน้าท่ีเขา้ไปดูแลให้บริการในงานโครงการอย่างรวดเร็ว 
ราบร่ืน และต่อเน่ือง 
  1.4  จากผลการวิจยั พบว่า  การดาํเนินงานโครงการชุมชนใสสะอาด หนา้บา้นน่ามอง อยู่ในระดบั
มาก ดงันั้น เทศบาลตาํบลแพรกษาจึงควรรักษามาตรฐานในการประสานงาน ติดต่อ และร่วมมือในการทาํงาน
ระหว่างประชาชนในชุมชนกบัเทศบาลตาํบลแพรกษาให้เกิดความราบร่ืนและต่อเน่ือง และควรพฒันาให้มี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
  1.5  จากผลการวิจยั พบว่า ผลผลิตของของการดาํเนินโครงการอยู่ในระดับมาก  ดังนั้น เทศบาล
ตาํบลแพรกษาจึงควรรักษาผลการดาํเนินงานโครงการใหไ้ดม้าตรฐาน และควรส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วม
สานต่อโครงการน้ีอย่างต่อเน่ืองต่อไปในหลายดา้น ทั้งดา้นการป้องกนัอาชญากรรม การดูแลสุขภาพ การออก
กาํลงักาย การสืบทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน รวมทั้งการส่งเสริมศิลปวฒันธรรมท่ีดีงามของชุมชน 
 2.  ข้อเสนอแนะเชิงปฏบัิติ 
  2.1  จากผลการวิจยั พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อการดาํเนินโครงการชุมชนหนา้บา้น 
น่ามอง ในเขตเทศบาลตาํบลแพรกษา จงัหวดัสมุทรปราการ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ดงันั้น เทศบาลตาํบล
แพรกษาควรจดัตั้งคณะกรรมการโดยประชาชนมีส่วนร่วมวางแผน ดาํเนินการและประเมินโครงการให้ชดัเจน 
เพือ่ความต่อเน่ืองและง่ายต่อการปฏิบติั 



วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปีท่ี 10 ฉบบัท่ี 2 
โครงการบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 

 

 127

  2.2  จากผลการวิจยั พบว่า  การร่วมประชุมของคณะกรรมการและกลุ่มต่างๆ ตามโครงการ มีการ
ปฎิบติัในระดบัปานกลาง จึงควรจดัประชุมกรรมการและกลุ่มต่างๆ เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมทาํงานร่วมกนัมาก
ข้ึนอยา่งนอ้ยเดือนละคร้ัง 
  2.3  จากผลวิจยัพบว่า บริบทหรือสภาวะแวดลอ้มของโครงการ มีผลต่อการดาํเนินโครงการอยู่ใน
ระดบัปานกลาง ดงันั้น เทศบาลตาํบลแพรกษาจึงควรปรับปรุงดา้นบริบทหรือสภาวะแวดลอ้มของโครงการ โดย
เพิ่มส่ือต่างๆ ในโครงการ เช่น ป้ายโฆษณาประชาสัมพนัธ์ โบวช์ัวร์ (Brochure) หรือแผ่นพบัประชาสัมพนัธ์
โครงการ เพิ่มเคร่ืองกระจายเสียงเพ่ือประชาสัมพนัธ์ข่าวสารโครงการต่างๆของเทศบาลผ่านส่ือต่างๆ เช่น 
หนงัสือพมิพ ์วิทย ุและเคเบิลทีวีในทอ้งถ่ิน เพื่อใหป้ระชาชนเขา้ใจโครงการและเขา้มามีส่วนร่วมมากข้ึน 
  2.4  จากผลการวิจยั พบว่า ปัจจยัเบ้ืองตน้คือจาํนวนเจา้หนา้ท่ีโครงการ มีผลต่อการดาํเนินโครงการ
อยู่ในระดับมาก ดังนั้น เทศบาลตาํบลแพรกษาจึงควรจะเพิ่มเจ้าหน้าท่ีทีมงานโครงการให้เพียงพอ เพื่อไป
ตรวจสอบวสัดุ อุปกรณ์ท่ีมีอยูแ่ลว้ว่ามีคุณภาพดีและเพียงพอหรือไม่  ถา้ชาํรุด ก็จดัการซ่อมแซม ถา้ขาดกจ็ดัสรร
งบประมาณเพ่ือจดัซ้ือใหเ้พยีงพอต่อไป 
  2.5  จากผลการวิจยั พบว่า ผลผลิตของของโครงการ อยู่ในระดบัมาก ดงันั้น เทศบาลตาํบลแพรกษา
จึงควรสนับสนุนความดีความชอบให้กับคณะทาํงาน ควรพฒันาคณะทาํงานโดยให้ฝึกอบรมเพื่อหาความรู้
เพิม่เติมในการทาํงาน และควรสนบัสนุนใหท้าํงานอยา่งเตม็ท่ีต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะสําหรับการวจิยัคร้ังต่อไป 
 1.  ควรศึกษาปัญหาและแนวทางแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้ม นํ้ าเสีย ดินเคม็ ในเขตเทศบาลตาํบลแพรกษา 
อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ เพือ่ช่วยใหปั้ญหาเหล่าน้ีในจงัหวดัสมุทรปราการลดนอ้ยลง 
 2.  ควรศึกษาการมีส่วนร่วมในการพฒันาภูมิทศัน์ของชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลตาํบลแพรกษา อาํเภอ
เมือง จงัหวดัสมุทรปราการ เพือ่ช่วยใหเ้กิดการเผยแพร่แนวคิดในการพฒันาส่ิงแวดลอ้มอยา่งจริงจงั 
 3.  ควรศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการจดัการส่ิงแวดลอ้มในเขตเทศบาลตาํบลแพรกษา  อาํเภอเมือง จงัหวดั
สมุทรปราการ เพือ่ช่วยใหก้ารวางแผนจดัการส่ิงแวดลอ้มเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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การพฒันาบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน วชิาการจัดสวนถาด  
สําหรับกิจกรรมการศึกษาต่อเน่ืองของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน* 
A development of Computer  Assisted Instruction on Tray Gardens,  

for  Student of Ongkarak Distr ict Non-formal and Informal Education Center . 
 

นางสาวสุดารัตน ์ กล่ินบุบผา** 
            Miss. Sudarat   Klinbubpha 

 
 

บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ี  มีวตัถุประสงค ์1) เพื่อพฒันาและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนให้

ไดต้ามเกณฑ ์80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและผลงานการจดัสวนถาดของผูเ้รียน หลงัเรียนดว้ย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและเรียนกบัวิทยากร ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมวิชาการ
จดัสวนถาด กบัศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอองครักษ ์ จาํนวน  40 คน แบ่งเป็น 2 
กลุ่ม กลุ่มละ  20 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคือ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชา การจัดสวนถาด แบบ
ประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน  แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และแบบประเมินผลงาน
การจดัสวนถาด วิเคราะหข์อ้มูลโดยใช ้ค่าเฉล่ีย ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที 

ผลการศึกษาพบว่า 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชา การจดัสวนถาด ท่ีสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพ
เท่ากบั 82.40/82.00  2) ผูเ้รียนท่ีเรียนโดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูง
กวา่นกัเรียนท่ีเรียนกบัวิทยากร  โดยมีผลงานสวนถาดไม่แตกต่างกนั 

 
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 
** ครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
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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 

ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ไดร้ะบุถึงหลกัการจดัการศึกษาว่าตอ้งเป็นไปเพื่อ
พฒันาคนไทยใหเ้ป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งร่างกาย สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรม และวฒันธรรมใน
การดาํรงชีวิต สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข ดงันั้น กระบวนการจดัการศึกษาใหก้บัประชาชนจึงควร
เป็นการศึกษาท่ีอยู่ในลกัษณะการให้ชีวิตใหม่และปรับปรุงคุณภาพชีวิตของตนเองให้ดีข้ึน โดยเฉพาะการศึกษา
วิชาอาชีพเพราะการศึกษาวิชาอาชีพและการศึกษาพ้ืนฐานท่ีจาํเป็นท่ีสุดสําหรับชีวิตของบุคคลทาํให้บุคคล
สามารถเพิ่มพูนความรู้ ทกัษะและพฒันางานอาชีพ และชีวิตความเป็นอยู่ของตนเองให้ดีข้ึนได ้เป็นการพฒันา
กาํลงัคนอนัเป็นทรัพยากรท่ีมีค่าของชาติ เพราะปัจจุบนัประเทศชาติมีความตอ้งการท่ีจะพฒันาเศรษฐกิจ และ
อุตสาหกรรม ปรารถนาใหเ้ยาวชนและประชาชนมีอิสระท่ีจะเลือกวิถีการดาํเนินชีวิต อิสระในการประกอบอาชีพ 
มีความสามารถในการประกอบอาชีพตามความถนดัและความตอ้งการของตนเอง  
 การศึกษาเพือ่พฒันาอาชีพ เป็นการศึกษาเพื่อพฒันาความรู้ ความสามารถ และทกัษะในการประกอบ
อาชีพของบุคคลเพื่อให้บุคคลสามารถเขา้สู่อาชีพ สามารถประกอบอาชีพหรือพฒันาอาชีพของตนเองได้ โดย
พิจารณาถึงความตอ้งการในการเรียนของแต่ละบุคคล และความเขา้ใจในเร่ืองจิตวิทยาผูใ้หญ่ ทั้งน้ี วิทยากรผูส้อน
จะตอ้งเป็นผูป้ระกอบอาชีพนั้นหรือเป็นผูป้ระสบความสาํเร็จในการประกอบอาชีพ หรือเป็นผูป้ระกอบการหรือ
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
 การจดัสวนถาดเป็นงานอาชีพหน่ึงท่ีกาํลงัไดรั้บความนิยมและมีผูส้นใจธุรกิจการจดัสวนขนาดเล็ก
มากข้ึน เช่น สวนถาด สวนแกว้ สวนขวด เพราะสวนขนาดเลก็ถือเป็นศิลปะอยา่งหน่ึง ซ่ึงพฒันามาจากสวนขนาด
ใหญ่ ผูท่ี้นิยมส่วนใหญ่จะตอ้งมีความสนใจและรักงานทางดา้นน้ีโดยเฉพาะ การจดัสวนชนิดน้ีจะมีประโยชน์
สาํหรับผูรั้กตน้ไม ้หรือตอ้งการอยู่ใกลชิ้ดธรรมชาติมาก ๆ ธรรมชาติเล็ก ๆ เหล่าน้ีสามารถทาํใหรู้้สึกผ่อนคลาย
จากความตึงเครียด เป็นท่ีพกัสายตาเวลาเม่ือยลา้จากการทาํงาน และยงัสามารถสร้างเป็นธุรกิจส่วนตวัเพื่อเพิ่ม
รายได ้
 การพฒันากระบวนการเรียนรู้ ท่ีมุ่งเนน้ผูเ้รียนมีความสําคญัเป็นท่ีสุด และเพ่ือสร้างความเขม้แข็ง
ให้กบัชุมชน ศูนยบ์ริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอองครักษ์ จึงติดต่อประสานภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินท่ีมีความรู้ความสามารถในการจดัสวนถาด เพื่อมาถ่ายทอดความรู้ใหก้บัประชาชนท่ีสนใจเรียนรู้
เร่ืองการจดัสวนถาด เพื่อนาํไปประกอบอาชีพและเสริมความรู้ใหก้บัตนเอง 
 จากสภาพการดาํเนินการจดักิจกรรมพฒันาอาชีพวิชาการจดัสวนถาด  ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอองครักษ ์ จะจดักิจกรรมดงักล่าวไดเ้ม่ือมีผูเ้รียนสนใจสมคัรเรียนครบ 20 คน จึงจะทาํ
การเปิดการเรียนการสอนได ้ ทาํใหเ้กิดความไม่สะดวกในการเรียนการสอน เพราะเน่ืองจากมีคนใหค้วามสนใจ
ในการเรียนแต่ละคร้ังไม่พร้อมกนั   
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 จากปัญหาดงักล่าว ในฐานะท่ีผูศึ้กษาไดป้ฏิบติังานอยูใ่นศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อธัยาศยัอาํเภอองครักษ ์จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงการพฒันานาํคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาการจดัสวนถาด มา
ใชเ้พือ่พฒันาความสามารถการเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเองของผูเ้รียน 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

1. เพือ่พฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาการจดัสวนถาด ใหไ้ดต้ามเกณฑ ์80/80 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการจดัสวนถาด ระหว่างกลุ่มท่ีเรียนดว้ยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน กบั กลุ่มท่ีเรียนกบัวิทยากร 

3.  เพื่อเปรียบเทียบผลงานการจดัสวนถาด ระหวา่งกลุ่มท่ีเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
และกลุ่มท่ีเรียนกบัวิทยากร 
 
สมมติฐานการวจิยั 

1.  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนจากการใชบ้ทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนสูงกว่าจากการเรียนกบัวิทยากร 
 2.  ผลงานการจดัสวนถาดระหวา่งกลุ่มท่ีเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนดีกว่ากลุ่มท่ีเรียนกบั
วิทยากร 
 
ขอบเขตการวจิยั  
 1.  ประชากร 
         ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ี คือ ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมวิชาการจดัสวนถาด กบัศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอองครักษ ์ จาํนวน 40 คน แบ่งเป็น  2 กลุ่ม คือ 
     กลุ่มท่ี 1  (กลุ่มทดลองท่ี 1) เรียนกบัวิทยากรทอ้งถ่ิน 10 ชัว่โมง วนัละ 3 ชั่วโมง 3 วนั และวนั
สุดทา้ยเรียน 1 ชัว่โมง 
     กลุ่มท่ี 2 (กลุ่มทดลองท่ี 2) เรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาการจดัสวนถาด 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีไดแ้ก่ 
1.  บทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน วิชา การจดัสวนถาด ท่ีผูวิ้จยัสร้างข้ึนดว้ยโปรแกรม 

Microsoft Office Power Point 2003 และบนัทึกลงในแผน่ซีดี ติดตั้งในหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ของศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอองครักษ ์

2.  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบบปรนยัชนิด 4 ตวัเลือก จาํนวน 50  ขอ้  ซ่ึงมีความ
เช่ือมัน่ 0.82  

3.  แบบประเมินผลงานการจดัสวนถาด  โดยการประเมินเป็นภาพรวม และการประเมินแบบแยก
องคป์ระกอบ โดยอิงเกณฑก์ารใหค้ะแนนแบบรูบริคส์  5 ระดบั 
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4.  แบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยใชแ้บบประเมินจาํนวน 2 ชุด คือ แบบ
ประเมินคุณภาพสําหรับผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหาและแบบประเมินคุณภาพสําหรับผูเ้ช่ียวชาญดา้นเทคโนโลยีทาง
การศึกษา ซ่ึงแบบประเมินทั้ง 2 ชุด โดยมีลกัษณะเป็นแบบอตัราประมาณค่า     5 ระดบั 

5.  แผนการสอนหลกัสูตรทอ้งถ่ินวิชา การจดัสวนถาด  
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเกบ็รวบรวมขอ้มูลการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ดงัรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
1.  ดาํเนินการติดต่อผูอ้าํนวยการศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 

อาํเภอองครักษ ์เพื่อขอความร่วมมือในการวิจยัในคร้ังน้ี 
2.   ดาํเนินการทดลอง โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 
      2.1  ผูว้ิจยันาํบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน วิชาการจดัสวนถาด ท่ีปรับปรุงและ 

แกไ้ขเรียบร้อยติดตั้งไวใ้นหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอ
องครักษ์ ดาํเนินการกบักลุ่มทดลองท่ี 1 เรียนโดยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชา การจัดสวนถาด เม่ือจบ
บทเรียนแต่ละเร่ืองผูเ้รียนทาํใบงานในแต่ละเร่ืองจนครบ 9 เร่ือง และนาํแผนการสอนโดยวิทยากรให้วิทยากร
ดาํเนินการสอนวิชา การจดัสวนถาด กบักลุ่มทดลองท่ี 2 

      2.2  ภายหลังส้ินสุดการเรียนการสอนของผูเ้รียนทั้ง 2 กลุ่ม ให้ผูเ้รียนทาํแบบทดสอบวดัผล
สมัฤทธ์ิทางการเรียน และผลงานการจดัสวนถาดคนละ 1 ช้ิน 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

1.  หาค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนจากแบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา  การจดั
สวนถาด และคะแนนผลงานการจดัสวนถาดของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
 2.  หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาการจดัสวนถาด 
 3.  เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ด้วยสถิติทดสอบ ที           
(t – test independent) 
 4.  เปรียบเทียบผลงานการจดัสวนถาดของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ดว้ยสถิติทดสอบ ที  (t – test 
independent) 
 
สรุปผลการวจิยั 

1.  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาการจดัสวนถาดมีประสิทธิภาพตามเกณฑม์าตรฐาน 80 / 80  
โดย E1 เท่ากบั 82.40 E2 เท่ากบั 82.00  
 2.  ผูเ้รียนกลุ่มท่ีเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่าผูเ้รียนท่ี
เรียนกบัวิทยากร 
 3.  ผูเ้รียนกลุ่มท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีความสามารถในการจัดสวนถาดไม่
แตกต่างกบัผูเ้รียนท่ีเรียนกบัวิทยากร  
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อภปิรายผล 
1.  การวิเคราะห์ค่าดัชนีประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาการจัด       สวนถาด 

สาํหรับนกัศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน ท่ีวิจยัสร้างข้ึนไดค้ะแนนเฉล่ียจากการทาํแบบฝึกหดัคิดเป็นร้อยละ 82.40 
และคะแนนทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิหลงัเรียน 82.00 แสดงว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาการจดัสวนถาดท่ี
ผูว้ิจยัสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพ E1 เท่ากบั 82.40 E2 เท่ากบั 82.00 สูงกว่าเกณฑท่ี์ตั้งไว ้80/80 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัของ
สุขเกษม  อยู่โต  (2540, หนา้ 140) ไดพ้ฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชา ประวติัการถ่ายภาพ หลกัสูตร
ภาพถ่าย ระดบัปริญญาตรี สาํหรับเป็นเคร่ืองมือสอนในวิชาประวติัการถ่ายภาพและหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน 90/90 ผลการวิจัยพบว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาประวัติการถ่ายภาพท่ีพัฒนาข้ึนมี
ประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ ์91.83/91.11 สามารถนาํไปใชเ้ป็นเคร่ืองช่วยสอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  พิสุทธ์ิ  แสง
สัตยา (2547) ไดพ้ฒันาบทเรียนคอมพวิเตอร์มลัติมีเดีย เร่ือง กระบวนการการเปล่ียนแปลงของโลก กลุ่มตวัอยา่งท่ี
ใชเ้ป็นนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนสารสานน์พิทยา เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร จาํนวน 48 
คน ผลการวิจยัพบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีประสิทธิภาพอยูใ่นเกณฑ ์97.40/95.96 เป็นไปตามเกณฑท่ี์
กาํหนดไว ้ ศิริขวญั  บานที (2547) ไดพ้ฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย เร่ือง สังคมประชาธิปไตย สําหรับ
นกัเรียนช่วงชั้นท่ี 3 จาํนวน 48 คน จากการวิจยัพบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียมีประสิทธิภาพ 89.00/90.50 
และจากการประเมินด้านเน้ือหาและด้านเทคโนโลยีอยู่ในระดับดีมาก  และบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
วิชาการจดัสวนถาด สาํหรับนกัศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑท่ี์ตั้งไว ้
เน่ืองจากการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ท่ีผา่นขั้นตอนกระบวนการสร้างอยา่งเป็นระบบ และมีความเหมาะสม มี
การศึกษาเอกสารเก่ียวกบัการจดัสวนถาด ขั้นตอนการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ตรวจสอบแกไ้ข
จากผูเ้ช่ียวชาญผูมี้ประสบการณ์ ดา้นเน้ือหาการจดัสวนถาด และดา้นเทคโนโลยี แลว้นาํไปทดลองกลุ่มยอ่ย กลุ่ม
เล็ก และภาคสนาม ทาํให้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาการจดัสวนถาด สําหรับนักศึกษาการศึกษานอก
โรงเรียน สามารถส่ือความหมาย ขั้นตอน วิธีการจดัสวนถาดใหก้บัผูเ้รียนไดอ้ยา่งเหมาะสม สีของภาพ ขนาดของ
ตวัอกัษร ขนาดของภาพประกอบ ทาํใหผู้เ้รียนสามารถเขา้ใจเน้ือหาการจดัสวนถาดไดเ้ป็นอยา่งดี เม่ือผูเ้รียนมีขอ้
สงสัยสามารถยอ้นกลับไปดูเร่ืองท่ียงัสงสัยได้ ทาํให้กลุ่มทดลองเขา้ใจบทเรียนได้ชัดเจน ส่งผลให้คะแนน
แบบฝึกหดัและคะแนนแบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูง 
 2.  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาการจดัสวนถาด ของนกัศึกษาการศึกษา
นอกโรงเรียน ท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาการจัดสวนถาด กับผูเ้รียนท่ีเรียนกับวิทยากร 
แตกต่างกัน โดยผูเ้รียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาการจัดสวนถาด มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงกว่าผูเ้รียนท่ีเรียนกบัวิทยากร ซ่ึงผลการวิจยัสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้และสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ  ลกัษณาพร  โรจน์ทกัษก์ุล (2540, หนา้ 94) ไดศึ้กษาการพฒันาและหาประสิทธิภาพชองบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนระบบมลัติมีเดีย เร่ือง โสตทศันอุปกรณ์ประเภทเคร่ืองฉายกบันกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ปีท่ี 
1 โดยกลุ่มทดลองเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนระบบมลัติมีเดียรวม 4 สัปดาห์ 8 คาบการเรียน กลุ่ม
ควบคุมเรียนโดยวิธีการสอนแบบปกติ การศึกษาวิจยัพบว่า กลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่ากลุ่ม
ควบคุม  ชนันทร์  เขตตลาด (2542, หน้า 79) ได้วิจัยเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสร้างเสริม
ประสบการณ์ชีวิตของนกัเรียนชั้นประถมปีท่ี 4 ท่ีเรียนโดยใชบ้ทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนกบัการเรียนแบบปกติ 
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จาํนวน 60 คน โรงเรียนวฒันาวิทยาลยั ท่ีกาํลงัศึกษาอยู่ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2542 โดยแบ่งกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 30 คน ผลการวิจยัปรากฏว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
และพฒันาการทางการเรียนสูงกว่านกัเรียนท่ีเรียนแบบปกติ  อรวรรณ  น่ิมตะลุง (2545, หนา้ 78) ไดศึ้กษาการ
สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ืองการแกโ้จทยปั์ญหาการลบสําหรับนักเรียนท่ีมีความ
บกพร่องทางสติปัญญาระดบัเรียนได ้ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ผลการวิจยัพบวา่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน
ท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเรียนได้ชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 2 จากการทดสอบด้วยแบบทดสอบวดั
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลงัจากเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสูงกว่าผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียน อย่างมี
นยัสําคญัทางสถิติท่ี ระดบั .001  สุวิทย ์ ไวยกุล (2538, หนา้ 183) ไดว้ิจยัและทดลองเก่ียวกบัผลการใชบ้ทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีมีต่อการตดัสินใจในการออกแบบ กลุ่มตวัอย่างเป็นนกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 หลกัสูตรปริญญา
ตรต่อเน่ือง 2 ปี สาขาเทคโนโลยกีารก่อสร้าง ภาควิชาอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสถาบนัราช
ภฎัจนัทรเกษม จาํนวน 90 คน แบ่งออกเป็นกลุ่มทดลอง 2 กลุ่ม กลุ่มควบคุม 1 กลุ่ม กลุ่มละ 30 คน ผลการวิจยั
พบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีผลต่อการตดัสินใจท่ีดีข้ึนกบัผูเ้รียนคือผลจากการใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน เร่ืองหลักการออกแบบ ทาํให้การตัดสินใจในการออกแบบของกลุ่มทดลองท่ีเรียนจากบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนสูงกว่าท่ีไม่ไดเ้รียน และแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัท่ีระดบั .05 ดงันั้น  จึงแสดงใหเ้ห็นว่า
ผลจากการท่ีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีไดรั้บการเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สูงกว่า 
ผูเ้รียนท่ีเรียนกับวิทยากร เน่ืองจากผูเ้รียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสามารถยอ้นกลบัไปยงั
บทเรียนเพื่อทบทวนความรู้ และขอ้สงสยัไดด้ว้ยตวัเอง 
 3.  ผลการวิเคราะห์คะแนนผลงานการจดัสวนถาดของผูเ้รียนท่ีเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน วิชาการจดัสวนถาด กบัผูเ้รียนท่ีเรียนกบัวิทยากร พบว่า คะแนนผลงานการจดัสวนถาดของผูเ้รียนท่ีเรียน
ดว้ยบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนและเรียนกบัวิทยากร ไม่มีความแตกต่างกนั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้ง
ไว ้ซ่ึงอาจจะเกิดจากการเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและการเรียนดว้ยวิทยากร ผูเ้รียนมีความสามารถ
ในการนาํความรู้ไปประยกุตใ์ชเ้ท่ากนั  
 
ข้อเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ี  ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอซ่ึงอาจเป็นประโยชน์ต่อการจดัการเรียนรู้และการ
ศึกษาวิจยั  ดงัน้ี 
 1.  ขอ้เสนอแนะในการนาํผลการวิจยัไปใช ้
      1.1  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  วิชาการจดัสวนถาด  ช่วยให้ผูเ้รียนรู้สึกพอใจและไม่เกิด
ความกดดนัขณะเรียน  ผูเ้รียนไม่รู้สึกเครียดในระหว่างท่ีเรียน  สามารถยอ้นกลบัไปศึกษาเน้ือหาท่ีไม่เขา้ใจได้
จนกวา่ผูเ้รียนจะเขา้ใจ 
      1.2  ดา้นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนท่ีเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จะสูงกว่า
การเรียนดว้ยวิธีการเรียนแบบปกติ เน่ืองจากผูเ้รียนสามารถยอ้นกลบัมาศึกษาเน้ือหาเร่ืองท่ีตนเองไม่เขา้ใจ 
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      1.3  ดา้นผลงานการจดัสวนถาด ผูเ้รียนท่ีเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไม่มีความ
แตกต่างกับผูเ้รียนท่ีเรียนกับวิทยากร เน่ืองจากการนําเสนอตัวอย่างของผลงานการจัดสวนถาดในบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีมากพอทาํใหผู้เ้รียนเกิดจินตนาการในการจดัสวนถาด  
 2.  ขอ้เสนอแนะในการวิจยัคร้ังต่อไป 
      2.1  ควรสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในวิชาอ่ืน ๆ ตามหลกัสูตรพฒันาอาชีพของสํานัก
บริหารงานการศึกษานอกโรงเรียนเพ่ือสร้างองคค์วามรู้ท่ีมีความหลากหลายใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดกบัประชาชน
ท่ีสนใจเรียนรู้หลกัสูตรพฒันาอาชีพ 
      2.2  ควรมีการศึกษาเก่ียวกบัความคิดเห็นและพฤติกรรมของผูเ้รียนในการจดัการเรียนการสอน
ดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพื่อทราบความตอ้งการและความสามารถท่ีแทจ้ริงของผูเ้รียน เพื่อนาํมา
พฒันาการส่ือการเรียนการสอนของสาํนกังานบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน 
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การประเมินความคดิเห็นท่ีมีต่อหลักสูตรการควบคุมโครงสร้างพืน้ฐาน  
สําหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์  สายอาชีวศึกษา 

 บริษัทยูเน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอจํากัด (มหาชน)  จังหวดัสมุทรปราการ * 
An Evaluation of Opinion toward the Infrastructure Control Cur r iculum for  

Vocational Education  Exper ience Training Students  
at Union Textile Industry Public Company Limited in Samutprakarn. 

 
                                                                                                                                    สุรชิต  สิริคุณานนัทนก์ลุ** 
                                                                                                                                    Mr. Surachit  Sirikunanankul 
 
บทคดัย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อประเมินความคิดเห็นท่ีมีต่อหลกัสูตรการควบคุมโครงสร้างพ้ืนฐาน 
สําหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์ สายอาชีวศึกษา บริษทัยูเน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอจาํกัด (มหาชน) จังหวดั
สมุทรปราการ โดยใชก้รอบความคิดเห็นตามรูปแบบการประเมินแบบซิป (CIPP Model) ประเมินใน 4 ดา้น คือ 
ดา้นบริบท ดา้นปัจจยัเบ้ืองตน้ ดา้นกระบวนการ และด้านผลผลิต เคร่ืองมือในการวิจยัเป็นแบบสอบถามแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั โดยเก็บขอ้มูลจากผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน 70 คน ประกอบดว้ยนกัศึกษาฝึก
ประสบการณ์ จาํนวน 50 คน ผูฝึ้กสอน จาํนวน 10 คน และผูบ้งัคบับญัชาผูฝึ้กสอน จาํนวน 10 คน วิเคราะห์ขอ้มูล
โดยใช ้ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจยัพบว่า ดา้นบริบทพบว่าวตัถุประสงคข์องหลกัสูตรมีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก ดา้น
ปัจจัยเบ้ืองต้นพบว่า โครงสร้างหลักสูตร เน้ือหาหลักสูตร คุณลักษณะผูฝึ้กสอน คุณลักษณะนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์ ส่ือการเรียนการสอน วสัดุ อุปกรณ์ และอาคารสถานท่ี มีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก ดา้น
กระบวนการพบวา่ การจดัการเรียนการสอน การนิเทศ  และการประเมินผลการเรียน มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบั
มาก ดา้นผลผลิตพบว่า คุณภาพของนักศึกษาฝึกประสบการณ์ท่ีจบหลกัสูตรการควบคุมโครงสร้างพื้นฐาน มี
คุณสมบติัเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก  
 
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: 

                                                        
 * บทความวิทยานิพนธ์ 
** ครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 
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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 
 การฝึกประสบการณ์ของนกัศึกษาตอ้งอาศยัหลกัสูตรเป็นเคร่ืองมือนาํทาง ซ่ึงประกอบดว้ยเน้ือหาวิชา  
แผนการสอน วิธีการสอน การประเมินผลการเรียน เอกสาร วสัดุ อุปกรณ์ และอาคารสถานท่ี ดงันั้นหลกัสูตรจึง
เปรียบเสมือนหวัใจหรือหลกัสาํคญัของการจดัการศึกษาเพ่ือฝึกประสบการณ์ใหแ้ก่นกัศึกษา  ซ่ึงหลกัสูตรพยายาม
จะทาํให้จุดประสงค์ทางการศึกษาบรรลุผลสัมฤทธ์ิในระดับหน่ึง โดยจุดประสงค์ทางการศึกษาจะผูกติดกบั
ปรัชญาของความตอ้งการของประเทศ  และสังคม ความพึงพอใจของประชาชน และความตอ้งการทางจิตวิทยา
ของปัจเจกบุคคล อย่างไร ก็ตามหลกัสูตรทุกหลกัสูตรเม่ือใช้ไประยะหน่ึงแลว้จะตอ้งมีการประเมินหลกัสูตร 
เพราะการประเมินหลกัสูตร คือกระบวนท่ีประกอบดว้ยการอธิบาย และขยายรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใช้
ขอ้มูลเพื่อประกอบการตดัสินใจ   การประเมินเพ่ือตดัสินใจเก่ียวกบัการวางแผน การตดัสินใจเก่ียวกบัโครงสร้าง 
การตดัสินใจเก่ียวกบัการดาํเนินการ และการตัดสินใจเม่ือส้ินสุดโครงการ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อตรวจสอบ
ความสําเร็จของการใชห้ลกัสูตร จึงเรียกวิธีการประเมินว่าการตดัสินใจเก่ียวกบัความสาํเร็จของการใชห้ลกัสูตร 
เป็นการหาคุณค่าของหลกัสูตรว่าตอบสนองต่อวตัถุประสงค ์และบรรลุผลมากน้อยเพียงใด (Stufflebeam & 
others , 1971,  p. 128) 
 บริษทัยูเน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอจาํกดั (มหาชน) เป็นสถานประกอบการอุตสาหกรรมดา้นส่ิงทอแห่ง
หน่ึงในจงัหวดัสมุทรปราการ ในแต่ละปีจะมีนกัศึกษาจากสถาบนัต่างๆ เขา้รับการฝึกงานจากบริษทั จากสถิติปี 
พ.ศ. 2549  มีนกัศึกษาฝึกประสบการณ์จากสถาบนัการศึกษาต่างๆ มาฝึกงานท่ีบริษทั จาํนวนทั้งส้ิน 66 คน ใน
อดีตเม่ือปี พ.ศ. 2544  คณะทาํงานดา้นระบบการบริหารงานคุณภาพของบริษทัยูเน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอจาํกดั 
(มหาชน) ไดจ้ดัทาํระเบียบปฏิบติังานเร่ืองการควบคุมโครงสร้างพื้นฐาน สาํหรับการซ่อมบาํรุงเคร่ืองจกัรป่ันดา้ย 
และเคร่ืองจกัรทอผา้ ตลอดจนไดด้าํเนินการปรับปรุงแกไ้ขเน้ือหาของระเบียบปฏิบติังานการควบคุมโครงสร้าง
พ้ืนฐานเป็นระยะๆ เพื่อใหเ้หมาะสมกบัสภาพการปฏิบติังาน ในปัจจุบนัระเบียบปฏิบติังานการควบคุมโครงสร้าง
พ้ืนฐานน้ีใช้เป็นหลกัสูตรการฝึกอบรม และทบทวนการปฏิบติังานสําหรับพนักงานซ่อมบาํรุงเคร่ืองจักรของ
บริษทัยูเน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอจาํกัด (มหาชน) และนํามาใช้เป็นหลักสูตรในการฝึกงานของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์ด้วย จากอดีตจนถึงปัจจุบันยงัไม่ได้ทาํการศึกษา และประเมินผลการใช้หลักสูตรการควบคุม
โครงสร้างพื้นฐานอย่างเป็นระบบว่ามีความเหมาะสมกบัความตอ้งการของนกัศึกษาหรือไม่ นกัศึกษา มีความรู้
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ความสามารถ และทกัษะตรงตามวิชาชีพหรือไม่ ตลอดจนสามารถประกอบอาชีพหรือสามารถทาํงานไดจ้ริง
หรือไม่  (บริษทัยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอจาํกดั  (มหาชน),  2549,  หนา้ 1) 
 ผูว้ิจัยเห็นว่าควรมีการประเมินความคิดเห็นท่ีมีต่อหลกัสูตรการควบคุมโครงสร้างพ้ืนฐาน สําหรับ
นกัศึกษาฝึกประสบการณ์ สายอาชีวศึกษา บริษทัยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอจาํกดั (มหาชน) จงัหวดัสมุทรปราการ 
เพื่อท่ีจะไดน้าํขอ้มูลจากผลการวิจยัมาใชใ้นการปรับปรุงแกไ้ข และพฒันาหลกัสูตรใหส้มบูรณ์ยิ่งข้ึน ในปัจจุบนั
รูปแบบท่ีใช้ในการประเมินหลักสูตรมีหลายรูปแบบด้วยกัน ได้แก่ แนวคิดโมเดิลซิปของ สตัฟเฟิลบีม 
(stufflebeam’s CIPP Model) แนวความคิดแบบจาํลองของ R.W. Tyler และแนวความคิดของ Stake เป็นตน้ แต่
รูปแบบท่ีนกัวิชาการนิยมใชก้นัมาก คือรูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model เน่ืองจากเป็นรูปแบบการประเมินท่ี
ใหส้ารสนเทศเพ่ือการวางแผนนาํไปสู่การปฏิบติัเพื่อการปรับปรุง และพฒันาตลอดจนการกาํหนดอนาคต หรือ
กล่าวไดว้่ารูปแบบการประเมินตามแนวคิด CIPP Model เป็นรูปแบบการประเมินเพื่อพฒันา และประกนั
ประสิทธิผลของส่ิงท่ีจะประเมินได้เป็นอย่างดี ดงันั้นในการประเมินความคิดเห็นท่ีมีต่อหลกัสูตรการควบคุม
โครงสร้างพื้นฐาน ผูว้ิจยัจึงใชก้รอบความคิดเห็นตามรูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model ของสตฟัเฟิลบีม 
เน่ืองจากเป็นรูปแบบการประเมินท่ีได้ขอ้มูลสารสนเทศทุกด้าน ได้แก่ ด้านบริบท ด้านปัจจัยเบ้ืองต้น ด้าน
กระบวนการ และดา้นผลผลิต เพ่ือนาํขอ้มูลมาใชใ้นการวางแผน การปรับปรุงแกไ้ข และพฒันาหลกัสูตรการ
ควบคุมโครงสร้างพื้นฐานใหดี้ยิง่ข้ึน  
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 เพื่อประเมินความคิดเห็นท่ีมีต่อหลักสูตรการควบคุมโครงสร้างพื้นฐาน  สําหรับนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์ สายอาชีวศึกษา บริษทัยูเน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอจาํกดั (มหาชน) จงัหวดัสมุทรปราการ โดยใช้
กรอบการประเมิน   ความคิดเห็นตามรูปแบบจาํลองซิป (CIPP Model)  
 
ขอบเขตของการวจิยั 
 ในการประเมินความคิดเห็นท่ีมีต่อหลกัสูตรการควบคุมโครงสร้างพ้ืนฐาน  ผูว้ิจยัใชก้รอบการประเมิน   
ตามรูปแบบจาํลองซิป (CIPP  Model) ตามแนวความคิดของสตฟัเฟิลบีม ประเมินใน 4 ดา้น ดงัน้ี 
 1.  ดา้นบริบท ไดแ้ก่ ความเหมาะสมของวตัถุประสงคข์องหลกัสูตรการควบคุมโครงสร้างพื้นฐานกบั
สภาพของสังคม เศรษฐกิจ ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี ความตอ้งการของตลาดแรงงาน และความตอ้งการของ
นกัศึกษา 
 2.  ดา้นปัจจัยเบ้ืองตน้ ได้แก่ ความเหมาะสมของโครงสร้างหลกัสูตรการควบคุมโครงสร้างพื้นฐาน 
เน้ือหาหลกัสูตรการควบคุมโครงสร้างพ้ืนฐาน คุณลกัษณะผูฝึ้กสอน คุณลกัษณะนกัศึกษาฝึกประสบการณ์ ส่ือ
การเรียนการสอน วสัดุ อุปกรณ์ และอาคารสถานท่ี 
 3.  ดา้นกระบวนการ ไดแ้ก่ ความเหมาะสมของการจดัการเรียนการสอน การนิเทศ  และการประเมินผล    
การเรียนหลกัสูตรการควบคุมโครงสร้างพื้นฐาน   
 4.  ดา้นผลผลิต ไดแ้ก่ ความเหมาะสมของคุณภาพนกัศึกษาฝึกประสบการณ์ท่ีจบหลกัสูตรการควบคุม
โครงสร้างพื้นฐาน     
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วธีิการศึกษา   
 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัในคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูฝึ้กสอน จาํนวน 10 คน ผูบ้งัคบับญัชาผูฝึ้กสอน จาํนวน 10 
คน ซ่ึงเป็นพนักงานบริษทัยูเน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอจาํกดั (มหาชน) จงัหวดัสมุทรปราการ และกลุ่มตวัอย่าง 
ไดแ้ก่ นกัศึกษาฝึกประสบการณ์ สายอาชีวศึกษา จากสถาบนัอาชีวศึกษาต่างๆ ในปีการศึกษา 2552 จาํนวน 50 คน 
รวมประชากร และกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 70 คน 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั การเก็บรวบรวม
ขอ้มูล ผูว้ิจยัส่งแบบสอบถามใหก้บันกัศึกษาฝึกประสบการณ์ ผูฝึ้กสอน และผูบ้งัคบับญัชาผูฝึ้กสอนดว้ยตนเอง      
และขอรับแบบสอบถามคืนดว้ยตนเอง การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าความ
เบ่ียงเบนมาตรฐาน   
 
ผลการวจิยั 
 ผลการวิจยัเร่ืองการประเมินความคิดเห็นท่ีมีต่อหลกัสูตรการควบคุมโครงสร้างพื้นฐาน สรุปผลไดด้งัน้ี 
 1. ดา้นบริบท พบว่านกัศึกษาฝึกประสบการณ์ ผูฝึ้กสอน และผูบ้งัคบับญัชาผูฝึ้กสอน มีความคิดเห็นว่า    
ในภาพรวม และแต่ละรายการของวตัถุประสงคห์ลกัสูตรมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก 
 
ตารางท่ี 1  ค่าเฉล่ีย ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความเหมาะสมของวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร                                                            
ขอ้ รายการ 

นกัศึกษา ผูฝึ้กสอน ผูบ้งัคบั บญัชา รวม 
 S.D ระดบั  S.D ระดบั  S.D ระดบั   S.D ระดบั

1. สภาพของสงัคม 3.93 0.61 มาก 3.65 0.51 มาก 3.90 0.32 มาก 3.83 0.48 มาก 
2. สภาพของเศรษฐกิจ 3.57 0.76 มาก 3.53 0.75 มาก 3.55 0.53 มาก 3.55 0.68 มาก 
3. สภาพความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี 3.83 0.77 มาก 3.77 0.45 มาก 4.00 0.57 มาก 3.87 0.60 มาก 
4. ความตอ้งการของตลาดแรงงาน 3.81 0.72 มาก 3.59 0.82 มาก 3.75 0.66 มาก 3.72 0.74 มาก 
5. ความตอ้งการของนกัศึกษา 3.80 0.69 มาก 4.00 0.48 มาก 3.75 0.66 มาก 3.85 0.61 มาก
 รวม 3.79 0.71 มาก 3.71 0.60 มาก 3.79 0.55 มาก 3.76 0.62 มาก

                       
 2. ดา้นปัจจยัเบ้ืองตน้ 
 2.1 โครงสร้างหลกัสูตร พบว่านกัศึกษาฝึกประสบการณ์ ผูฝึ้กสอน และผูบ้งัคบับญัชาผูฝึ้กสอน มี
ความคิดเห็นว่า ในภาพรวม และแต่ละรายการของโครงสร้างหลกัสูตรมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก  
 
ตารางท่ี 2 ค่าเฉล่ีย ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความเหมาะสมของโครงสร้างหลกัสูตร                                                                             

ข้
อ 

รายการ 
นกัศึกษา ผูฝึ้กสอน ผูบ้งัคบั บญัชา รวม 

 S.D ระดบั  S.D ระดบั  S.D ระดบั   S.D ระดบั 
1. ระยะเวลาท่ีใชใ้นการฝึกงาน 3.90 0.84 มาก 4.00 0.50 มาก 3.90 0.74 มาก 3.93 0.69 มาก
2. จาํนวนชัว่โมงภาคทฤษฎี 3.84 0.91 มาก 4.00 0.47 มาก 3.70 0.68 มาก 3.85 0.69 มาก
3. จาํนวนชัว่โมงภาคปฏิบติั 3.87 0.80 มาก 4.11 0.42 มาก 3.80 0.63 มาก 3.93 0.62 มาก
 รวม 3.87 0.85 มาก 4.04 0.46 มาก 3.80 0.68 มาก 3.90 0.67 มาก 

                          
 2.2 เน้ือหาหลกัสูตร พบว่านกัศึกษาฝึกประสบการณ์ ผูฝึ้กสอน และผูบ้งัคบับญัชาผูฝึ้กสอน  มีความ
คิดเห็นว่า ในภาพรวม และแต่ละรายการของเน้ือหาหลกัสูตรมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก ยกเวน้เร่ืองความ
ทนัสมยั และความน่าสนใจ ท่ีผูฝึ้กสอนเห็นวา่มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัปานกลาง  
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ตารางท่ี 3 ค่าเฉล่ีย ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความเหมาะสมของเน้ือหาหลกัสูตร                                                                                   
ขอ้ รายการ 

นกัศึกษา ผูฝึ้กสอน ผูบ้งัคบั บญัชา รวม 
  S.D ระดบั  S.D ระดบั  S.D ระดบั   S.D ระดบั 

1. วตัถุประสงคข์องรายวิชา 4.03 0.59 มาก 3.95 0.42 มาก 3.95 0.52 มาก 3.98 0.51 มาก 
2. เน้ือหาดา้นทฤษฎี 3.80 0.81 มาก 3.95 0.69 มาก 3.95 0.71 มาก 3.90 0.74 มาก 
3. ความทนัสมยั 

3.81 0.72 มาก 3.45 0.62 
ปาน
กลาง 

3.60 0.70 มาก 3.62 0.68 มาก 

4. ความน่าสนใจ 3.91 0.75 มาก 3.39 0.72 ปาน
กลาง 

3.75 0.66 มาก 3.68 0.71 มาก 

5. ความยากง่ายของวิชาในการฝึกงาน 3.90 0.63 มาก 3.56 0.62 มาก 3.70 0.56 มาก 3.72 0.60 มาก 
6. พ้ืนฐานความรู้ของนกัศึกษา 3.78 0.81 มาก 3.62 0.62 มาก 3.80 0.69 มาก 3.73 0.71 มาก 
7. สามารถนาํไปประยกุตใ์ชต้ามสายอาชีพ 4.12 0.66 มาก 4.00 0.50 มาก 3.90 0.55 มาก 4.01 0.57 มาก 
 รวม 3.91 0.71 มาก 3.70 0.60 มาก 3.81 0.63 มาก 3.81 0.65 มาก 

                          
 2.3  คุณลักษณะผูฝึ้กสอน พบว่านักศึกษาฝึกประสบการณ์ และผูบ้ังคบับัญชาผูฝึ้กสอน มีความ
คิดเห็นวา่ในภาพรวม และแต่ละรายการของคุณลกัษณะผูฝึ้กสอนมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก 
 
ตารางท่ี 4  ค่าเฉล่ีย ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความเหมาะสมของคุณลกัษณะผูฝึ้กสอน                                              

ขอ้ รายการ 
นกัศึกษา ผูบ้งัคบั บญัชา รวม

 S.D ระดบั  S.D ระดบั  S.D ระดบั 
1. ความรู้ ความสามารถ และความเช่ียวชาญในวิชาท่ีสอน 4.13 0.65 มาก 4.15 0.69 มาก 4.14 0.67 มาก 
2. บุคลิกภาพ 3.87 0.63 มาก 3.85 0.58 มาก 3.86 0.61 มาก 
3. วฒิุการศึกษา 3.86 0.75 มาก 3.90 0.50 มาก 3.88 0.63 มาก 

ตารางท่ี 4  ค่าเฉล่ีย ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความเหมาะสมของคุณลกัษณะผูฝึ้กสอน (ต่อ)                                              
ขอ้ รายการ 

นกัศึกษา ผูบ้งัคบั บญัชา รวม 
 S.D ระดบั  S.D ระดบั  S.D ระดบั 

4. ความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ี 4.01 0.73 มาก 4.05 0.78 มาก 4.02 0.76 มาก 
5. คุณธรรมและจรรยาบรรณ 3.92 0.64 มาก 3.95 0.71 มาก 3.94 0.68 มาก 
6. ความสมัพนัธ์ท่ีดีกบันกัศึกษา 4.05 0.65 มาก 3.90 0.55 มาก 3.98 0.67 มาก 
7. การยอมรับฟังความคิดเห็นของนกัศึกษา 3.96 0.77 มาก 3.70 0.47 มาก 3.83 0.62 มาก 
8. ความสามารถถ่ายทอดความรู้ 4.02 0.73 มาก 3.85 0.24 มาก 3.94 0.49 มาก 
9. การใชภ้าษาท่ีเขา้ใจง่าย 3.81 0.70 มาก 4.10 0.65 มาก 3.96 0.68 มาก 
10 ความสามารถใชส่ื้อการเรียนการสอน 3.94 0.70 มาก 3.80 0.40 มาก 3.87 0.55 มาก 
 รวม 3.96 0.70 มาก 3.93 0.56 มาก 3.94 0.64 มาก 

                                                  
 2.4 คุณลกัษณะนกัศึกษาฝึกประสบการณ์ พบว่าผูฝึ้กสอน และผูบ้งัคบับญัชาผูฝึ้กสอน มีความคิดเห็น
วา่ในภาพรวม และแต่ละรายการของคุณลกัษณะนกัศึกษาฝึกประสบการณ์มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก   
 
ตารางท่ี 5  ค่าเฉล่ีย ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความเหมาะสมของคุณลกัษณะนกัศึกษาฝึกประสบการณ์                                                  
ขอ้ รายการ 

ผูฝึ้กสอน ผูบ้งัคบั บญัชา รวม

 S.D ระดบั  S.D ระดบั  S.D ระดบั 
1. ความรู้ ความสามารถ 3.67 0.60 มาก 3.95 0.37 มาก 3.81 0.49 มาก 
2. ทกัษะพ้ืนฐานดา้นช่าง 3.78 0.56 มาก 3.70 0.58 มาก 3.74 0.57 มาก 
3. บุคลิกภาพ 3.56 0.73 มาก 4.00 0.00 มาก 3.78 0.37 มาก 
4. ความรับผิดชอบ 4.00 0.87 มาก 4.00 0.47 มาก 4.00 0.67 มาก 
5. ความคิดสร้างสรรค ์ 3.73 0.66 มาก 3.75 0.45 มาก 3.74 0.56 มาก 
6. คุณธรรมและจรรยาบรรณ 3.84 0.52 มาก 3.85 0.37 มาก 3.85 0.45 มาก 
7. ความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัเพ่ือนนกัศึกษา 3.84 0.71 มาก 3.60 0.52 มาก 3.72 0.62 มาก 
8. ความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผูฝึ้กสอน 3.89 0.67 มาก 3.90 0.57 มาก 3.90 0.62 มาก 
 รวม 3.79 0.67 มาก 3.84 0.42 มาก 3.82 0.54 มาก 
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 2.5  ส่ือการเรียนการสอน วสัดุ และอุปกรณ์ พบว่านักศึกษาฝึกประสบการณ์ ผูฝึ้กสอน และ
ผูบ้งัคบับญัชาผูฝึ้กสอน มีความคิดเห็นว่า ในภาพรวม และแต่ละรายการของส่ือการเรียนการสอน วสัดุ และ
อุปกรณ์มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก 
 
ตารางท่ี 6  ค่าเฉล่ีย ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความเหมาะสมของส่ือการเรียนการสอน วสัดุ และอุปกรณ์                    
ขอ้ รายการ 

นกัศึกษา ผูฝึ้กสอน ผูบ้งัคบั บญัชา รวม 

 S.D ระดบั  S.D ระดบั  S.D ระดบั   S.D ระดบั 
1. ความทนัสมยั 3.86 0.82 มาก 3.62 0.72 มาก 3.70 0.48 มาก 3.73 0.67 มาก 
2. คุณภาพ 3.81 0.70 มาก 3.78 0.55 มาก 3.80 0.63 มาก 3.80 0.63 มาก 
3. ความหลากหลาย 3.85 0.71 มาก 3.62 0.52 มาก 3.90 0.57 มาก 3.79 0.60 มาก
4. ความเพียงพอ 3.88 0.69 มาก 3.78 0.44 มาก 3.90 0.32 มาก 3.85 0.48 มาก
 รวม 3.85 0.73 มาก 3.70 0.56 มาก 3.83 0.50 มาก 3.79 0.60 มาก 

   
 2.6  อาคารสถานท่ี พบว่านกัศึกษาฝึกประสบการณ์ ผูฝึ้กสอน และผูบ้งัคบับญัชาผูฝึ้กสอน มีความ
คิดเห็นว่า ในภาพรวม และแต่ละรายการของอาคารสถานท่ีมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก 
 
ตารางท่ี 7  ค่าเฉล่ีย ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความเหมาะสมของอาคารสถานท่ี                          

ขอ้ รายการ 
นกัศึกษา ผูฝึ้กสอน ผูบ้งัคบั บญัชา รวม 

  S.D ระดบั  S.D ระดบั  S.D ระดบั   S.D ระดบั 
1. หอ้งฝึกอบรมภาคทฤษฎี 3.99 0.75 มาก 3.89 0.47 มาก 4.05 0.62 มาก 3.98 0.61 มาก 
2. สถานท่ีฝึกภาคปฏิบติั 3.93 0.62 มาก 3.67 0.60 มาก 4.00 0.74 มาก 3.87 0.65 มาก 
3. ความเป็นระเบียบของอาคารสถานท่ี

ฝึกงาน 
3.90 0.57 มาก 3.50 0.53 มาก 4.05 0.62 มาก 3.82 0.57 มาก 

 รวม 3.94 0.65 มาก 3.69 0.53 มาก 4.03 0.66 มาก 3.89 0.61 มาก 

 
 3. ดา้นกระบวนการ 
 3.1 การจดัการเรียนการสอน พบว่านกัศึกษาฝึกประสบการณ์ ผูฝึ้กสอน และผูบ้งัคบับญัชาผูฝึ้กสอน       
มีความคิดเห็นวา่ ในภาพรวม และแต่ละรายการของการจดัการเรียนการสอนมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก  
 
ตารางท่ี 8  ค่าเฉล่ีย ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความเหมาะสมของการจดัการเรียนการสอน                                            
ขอ้ รายการ 

นกัศึกษา ผูฝึ้กสอน ผูบ้งัคบั บญัชา รวม 
 S.D ระดบั  S.D ระดบั  S.D ระดบั   S.D ระดบั 

1. ความสอดคลอ้งกบันโยบายของบริษทั 3.97 0.61 มาก 4.06 0.55 มาก 3.90 0.57 มาก 3.9
8 

0.58 มาก 

2. ขอบเขต กิจกรรมการเรียนการสอน 3.79 0.65 มาก 3.73 0.47 มาก 3.65 0.69 มาก 3.7
2 

0.60 มาก

3. ความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์อง
หลกัสูตร 

3.86 0.68 มาก 3.89 0.47 มาก 3.60 0.52 มาก 3.7
8 

0.56 มาก

4. นกัศึกษาไดคิ้ดแกปั้ญหาและปฏิบติัจริง 3.83 0.73 มาก 3.84 0.72 มาก 3.70 0.68 มาก 3.7
9 

0.71 มาก 

5. ความสอดคลอ้งกบัสาขาท่ีเรียน 3.73 0.70 มาก 3.61 0.60 มาก 3.65 0.50 มาก 3.6
6 

0.60 มาก 

6. 
การใชส่ื้อการสอน 

3.90 0.65 มาก 3.67 0.50 มาก 3.80 0.63 มาก 3.7
9 

0.59 มาก 

7. การใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนการ
สอน 

3.89 0.73 มาก 3.67 0.71 มาก 3.95 0.40 มาก 3.8
4 

0.61 มาก

8. การเปิดโอกาสใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมในการ
จดัการเรียนการสอน 

3.86 0.77 มาก 3.50 0.63 มาก 3.90 0.32 มาก 3.7
5 

0.57 มาก
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ขอ้ รายการ 
นกัศึกษา ผูฝึ้กสอน ผูบ้งัคบั บญัชา รวม 

  S.D ระดบั  S.D ระดบั  S.D ระดบั   S.D ระดบั 
9. 

การปลูกฝังใหน้กัศึกษามีเจคติท่ีดีต่อวิชาชีพ 
3.99 0.68 มาก 3.95 0.66 มาก 3.90 0.57 มาก 3.9

5 
0.64 มาก 

10 ลาํดบัขั้นตอนของเน้ือหา 
3.87 0.63 มาก 3.62 0.72 มาก 3.80 0.42 มาก 3.7

6 
0.59 มาก 

 รวม 3.87 0.68 มาก 3.75 0.60 มาก 3.79 0.53 มาก 3.8
0 

0.61 มาก 

                     
 3.2 การนิเทศ พบว่านกัศึกษาฝึกประสบการณ์ ผูฝึ้กสอน และผูบ้งัคบับญัชาผูฝึ้กสอน มีความคิดเห็น
วา่ในภาพรวม และแต่ละรายการของการนิเทศมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก 
 
ตารางท่ี 9  ค่าเฉล่ีย ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความเหมาะสมของการนิเทศ                          
ขอ้ รายการ 

นกัศึกษา ผูฝึ้กสอน ผูบ้งัคบั บญัชา รวม 

  S.D ระดบั  S.D ระดบั  S.D ระดบั   S.D ระดบั 
1. การแนะนาํนกัศึกษาระหวา่งการฝึกงาน 4.06 0.65 มาก 3.84 0.64 มาก 3.95 0.71 มาก 3.95 0.67 มาก 
2. การติดตามตรวจสอบช้ินงานของนกัศึกษา 3.95 0.66 มาก 4.00 0.60 มาก 3.85 0.60 มาก 3.93 0.62 มาก 
 รวม 4.01 0.66 มาก 3.92 0.62 มาก 3.90 0.66 มาก 3.94 0.65 มาก 

                         
 3.3 การประเมินผลการเรียน พบว่านกัศึกษาฝึกประสบการณ์ ผูฝึ้กสอน และผูบ้งัคบับญัชาผูฝึ้กสอน       
มีความคิดเห็นวา่ ในภาพรวม และแต่ละรายการของการประเมินผลการเรียนมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก 
 
ตารางท่ี 10  ค่าเฉล่ีย ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐานความเหมาะสมของการประเมินผลการเรียน                         
ขอ้ รายการ 

นกัศึกษา ผูฝึ้กสอน ผูบ้งัคบั บญัชา รวม 

  S.D 
ระดบั

  S.D 
ระดบั

  S.D 
ระดบั

  S.D 
ระดั
บ 

1. การประเมินผลก่อนการเรียนการสอน 3.92 0.60 มาก 3.84 0.56 มาก 3.75 0.45 มาก 3.84 0.54 มาก 
2. การประเมินผลระหว่างการเรียนการสอน 3.78 0.64 มาก 3.78 0.54 มาก 3.65 0.69 มาก 3.74 0.62 มาก 
3. การประเมินผลหลงัจากจบการเรียนการสอน 3.93 0.68 มาก 3.93 0.63 มาก 3.80 0.63 มาก 3.89 0.65 มาก 
4. การประเมินผลดา้นความรู้ 3.79 0.79 มาก 3.79 0.76 มาก 3.75 0.45 มาก 3.78 0.67 มาก 
5. การประเมินผลดา้นความสามารถ 3.84 0.69 มาก 3.78 0.44 มาก 3.60 0.52 มาก 3.74 0.55 มาก 
6. การประเมินผลดา้นการฝึกปฏิบติั 3.84 0.63 มาก 3.89 0.47 มาก 3.85 0.60 มาก 3.86 0.57 มาก 
7. เกณฑก์ารประเมินผลการเรียน 3.73 0.67 มาก 3.73 0.47 มาก 3.70 0.48 มาก 3.72 0.54 มาก 
8. การมีส่วนร่วมในการประเมินผลระหว่างผู ้

ฝึกสอนและนกัศึกษา 
3.89 0.73 มาก 3.78 0.75 มาก 3.95 0.71 มาก 3.87 0.73 มาก 

9. ความสอดคลอ้งกบัพฒันาการของนกัศึกษา 3.81 0.74 มาก 3.73 0.59 มาก 3.70 0.47 มาก 3.75 0.60 มาก 
10 การนาํผลการประเมินผลมาปรับปรุงการเรียน

การสอน 
4.03 0.67 มาก 3.78 0.44 มาก 3.80 0.40 มาก 3.87 0.50 มาก 

11 การแจง้วตัถุประสงคก์ารประเมินผล 3.91 0.72 มาก 3.78 0.44 มาก 3.85 0.37 มาก 3.85 0.51 มาก 
12 การแจง้ผลการประเมินผลการฝึกงาน 3.83 0.61 มาก 3.78 0.44 มาก 3.85 0.60 มาก 3.82 0.55 มาก 
13 ความยติุธรรมในการประเมินผลการเรียน 3.93 0.63 มาก 3.95 0.55 มาก 3.95 0.52 มาก 3.94 0.57 มาก 
 รวม 3.86 0.68 มาก 3.81 0.54 มาก 3.79 0.53 มาก 3.82 0.58 มาก 

                         
4. ดา้นผลผลิต พบวา่นกัศึกษาฝึกประสบการณ์ ผูฝึ้กสอน และผูบ้งัคบับญัชาผูฝึ้กสอน  มีความคิดเห็นว่า  

ในภาพรวม และแต่ละรายการของคุณสมบติันกัศึกษาฝึกประสบการณ์ท่ีจบหลกัสูตรมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบั
มาก 
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 ตารางท่ี 11 คา่เฉล่ีย คา่ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความเหมาะสมของคุณภาพของนกัศึกษาฝึกประสบการณ์                         
ขอ้ รายการ 

นกัศึกษา ผูฝึ้กสอน ผูบ้งัคบั บญัชา รวม 

  S.D ระดบั   S.D ระดบั   S.D 
ระดั
บ   S.D ระดบั 

1. ความรู้ ความสามารถในการใชอุ้ปกรณ์ 
เคร่ืองมือในการฝึกงาน 3.94 0.83 มาก 3.95 0.66 มาก 3.70 0.55 มาก 3.86 0.68 มาก 

2. ความรู้ ความสามารถในการปฏิบติังานได้
ถูกตอ้งแม่นยาํ 

3.76 0.78 มาก 3.50 0.63 มาก 3.60 0.58 มาก 3.62 0.66 มาก 

3. ความรู้ ความสามารถ ท่ีสามารถนาํไป
ประยกุตใ์ชป้ระกอบอาชีพ 

3.92 0.71 มาก 3.78 0.75 มาก 3.60 0.51 มาก 3.77 0.66 มาก 

4. สามารถปฏิบติังานตามท่ีไดร้ับมอบหมายได้
สาํเร็จลุล่วง 

3.75 0.67 มาก 4.00 0.79 มาก 3.95 0.62 มาก 3.90 0.69 มาก 

5. ความสามารถในการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ 3.75 0.73 มาก 3.62 0.52 มาก 3.65 0.60 มาก 3.67 0.62 มาก 
6. ความกระตือรือร้นและพฒันาตนเองในการ

ฝึกประสบการณ์ 
3.99 0.69 มาก 3.84 0.64 มาก 3.80 0.42 มาก 3.88 0.58 มาก 

7. ความพากเพียรพยายามในการฝึก
ประสบการณ์ 4.03 0.78 มาก 3.84 0.79 มาก 3.90 0.57 มาก 3.92 0.71 มาก 

 รวม 3.88 0.74 มาก 3.79 0.68 มาก 3.74 0.55 มาก 3.80 0.66 มาก 

                         
อภปิรายผล 
 1. ดา้นบริบท พบว่านกัศึกษาฝึกประสบการณ์ ผูฝึ้กสอน และผูบ้งัคบับญัชาผูฝึ้กสอน มีความคิดเห็นว่า
วตัถุประสงค์ของหลกัสูตรมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ทั้ งน้ีเพราะบริษทัได้ปฐมนิเทศนักศึกษาเร่ือง
วตัถุประสงคข์องหลกัสูตร ก่อนท่ีนกัศึกษาจะเขา้รับการฝึกงานในแต่ละหน่วยงานของบริษทั 
 2. ดา้นปัจจยัเบ้ืองตน้ 
  2.1 โครงสร้างหลกัสูตร พบว่านกัศึกษาฝึกประสบการณ์ ผูฝึ้กสอน และผูบ้งัคบับญัชาผูฝึ้กสอน มี
ความคิดเห็นว่าโครงสร้างหลกัสูตรมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก เน่ืองจากหลกัสูตรกาํหนดการฝึกงานรวม 2 
เดือน แบ่งเป็นภาคทฤษฎี 60 ชัว่โมง ภาคปฏิบติั 260 ชัว่โมง รวมฝึกงานทั้งส้ิน จาํนวน 320 ชัว่โมง สอดคลอ้งกบั
หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พทุธศกัราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)  และหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ
ชั้นสูง พุทธศกัราช 2546 ซ่ึงกาํหนดไวใ้นรายวิชาการฝึกงาน ปวช. 2000-7001 และปวส. 3000-7001 ใหฝึ้ก
ปฏิบติังานท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะของงานในสาขาวิชาชีพ ไม่นอ้ยกว่า 320 ชัว่โมง ในสถานประกอบการ สถาน
ประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการใหเ้กิดความชาํนาญ มีทกัษะ และประสบการณ์อาชีพในระดบัฝีมือ (กรม
อาชีวศึกษา สาํนกังานมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ, 2549) 
  2.2 เน้ือหาหลกัสูตร พบว่านกัศึกษาฝึกประสบการณ์ ผูฝึ้กสอน และผูบ้งัคบับญัชาผูฝึ้กสอน มีความ
คิดเห็นว่า เน้ือหาหลกัสูตรมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีเพราะเน้ือหาดา้นทฤษฏีมีคู่มือการซ่อมบาํรุง
เคร่ืองจกัรป่ันดา้ย และเคร่ืองจกัรทอผา้มีครบถว้นทุกกระบวนการผลิต มีคู่มือการแกไ้ขปัญหา  และในกรณีพบ
ปัญหาใหม่จะมีการจดัทาํคู่มือข้ึนมาใหม่เพื่อใหเ้ป็นปัจจุบนั การฝึกงานไม่ยากหรือง่ายจนเกินไปเน่ืองจากมีคู่มือ
ประกอบในการฝึกปฏิบติัท่ีชดัเจน 
  2.3 คุณลกัษณะผูฝึ้กสอน พบวา่นกัศึกษาฝึกประสบการณ์ และผูบ้งัคบับญัชาผูฝึ้กสอน มีความคิดเห็น
วา่ ผูฝึ้กสอนมีคุณลกัษณะเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีเพราะ ผูฝึ้กสอนส่วนใหญ่ มีอายรุะหว่าง 41-50 ปี  มีอายุ
งาน 20 ปีข้ึนไป มีประสบการณ์การฝึกสอนงาน5 ปีข้ึนไป และเป็นระดบัหวัหนา้งานทุกคน จึงมีประสบการณ์
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สามารถถ่ายทอดความรู้ความสามารถให้แก่นกัศึกษาไดเ้ป็นอย่างดี ผูฝึ้กสอนใชภ้าษาท่ีเขา้ใจง่าย สามารถใชส่ื้อ
การเรียนการสอนไดเ้ป็นอยา่งดี 
  2.4 คุณลกัษณะนกัศึกษาฝึกประสบการณ์ พบวา่ผูฝึ้กสอน และผูบ้งัคบับญัชาผูฝึ้กสอน มีความคิดเห็น
ว่า นกัศึกษาฝึกประสบการณ์มีคุณลกัษณะเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก จากการฝึกสอนงานของผูฝึ้กสอน และการ
ติดตามดูแลนักศึกษาของผูบ้ ังคบับัญชาผูฝึ้กสอน เห็นว่านักศึกษามีทักษะด้านช่าง มีบุคลิกภาพท่ีดี มีความ
รับผิดชอบต่อการปฏิบติังาน  มีความคิดสร้างสรรค ์มีคุณธรรม และจรรยาบรรณ มีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัเพื่อน
นักศึกษา และมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกับผูฝึ้กสอน ตลอดจนนักศึกษาส่วนใหญ่กาํลงัศึกษาอยู่ในระดับหลกัสูตร
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ซ่ึงผา่นประสบการณ์การฝึกงานมาแลว้ในระดบัหลกัสูตรประกาศนียบตัร
วิชาชีพ (ปวช.) จึงมีความพร้อมสาํหรับการฝึกงานในแต่ละหน่วยงานของบริษทั 
  2.5 ส่ือการเรียนการสอน วัสดุ และอุปกรณ์ พบว่านักศึกษาฝึกประสบการณ์ ผูฝึ้กสอน และ
ผูบ้งัคบับญัชาผูฝึ้กสอน มีความคิดเห็นว่าส่ือการเรียนการสอน วสัดุ และอุปกรณ์ มีความเหมาะสมอยู่ในระดบั
มาก ทั้งน้ีเพราะ ส่ือท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัยงัทนัสมยั และมีจาํนวนเพียงพอสาํหรับการฝึกงาน  
  2.6 อาคารสถานท่ีฝึกงาน  พบว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  ทั้ งน้ี เพราะนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์ ผูฝึ้กสอน และผูบ้งัคบับญัชาผูฝึ้กสอน พึงพอใจกบัการจดัหอ้งเรียน ภาคทฤษฎีเรียนในหอ้งประชุม 
ภาคปฏิบติัฝึกในสถานท่ีจริงในแต่ละหน่วยงานของบริษทั โดยแยกให้นกัศึกษาไดแ้ยกกนัปฏิบติังานเป็นกลุ่ม 
และรายบุคคล 
 3. ดา้นกระบวนการ  
  3.1 การจดัการเรียนการสอน พบว่านกัศึกษาฝึกประสบการณ์ ผูฝึ้กสอน และผูบ้งัคบับญัชาผูฝึ้กสอน 
มีความคิดเห็นว่าการจดัการเรียนการสอนมีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก ทั้งน้ีเพราะผูบ้ริหารของบริษทัเป็นผู ้
กาํหนดนโยบาย โดยมอบหมายให้แผนกบุคคลรับดาํเนินการวางแผนในเร่ืองงบประมาณ กาํหนดรูปแบบการ
จดัการเรียนการสอน จดัเตรียมสถานท่ีฝึกงานให้เหมาะสมกบัสาขาของนกัศึกษาท่ีเขา้รับการฝึกงาน การสรรหา
ส่ือ และอุปกรณ์ การสอน การลาํดบัขั้นตอนของเน้ือหาวิชาใหน้กัศึกษาฝึกงานเรียงตามแผนผงักระบวนการผลิต 
ซ่ึงนกัศึกษามีความ   พึงพอใจในกระบวนการจดัการเรียนการสอน ผูฝึ้กสอนมีความรู้ความเขา้ใจในหลกัสูตร
สามารถจดักิจกรรมการเรียนการสอนไดค้รบถว้น ผูฝึ้กสอนมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ สามารถใชส่ื้อ
การเรียนการสอนไดอ้ยา่งเหมาะสม 
  3.2 การนิเทศ พบว่านกัศึกษาฝึกประสบการณ์ ผูฝึ้กสอน และผูบ้งัคบับญัชาผูฝึ้กสอน มีความคิดเห็น
ว่าการนิเทศมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีเพราะในกระบวนการผลิตนั้นเคร่ืองจกัรท่ีไดรั้บการซ่อมบาํรุง
จะต้องตรวจสอบความถูกต้องทุกคร้ังก่อนท่ีจะทาํการผลิต เน่ืองจากอาจทาํให้ผลผลิตได้รับความเสียหายได ้
ดงันั้นผูฝึ้กสอนจึงตอ้งแนะนาํ ตรวจสอบงานของนกัศึกษาตลอดเวลาในระหว่างการฝึกงาน และมีพนกังานช่าง
เคร่ืองคอยช่วยดูแลใหค้วามช่วยเหลือนกัศึกษาดว้ย 
  3.3 การประเมินผลการเรียน พบว่านกัศึกษาฝึกประสบการณ์ ผูฝึ้กสอน และผูบ้งัคบับญัชาผูฝึ้กสอน 
มีความคิดเห็นว่าการประเมินผลการเรียนมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ทั้ งน้ีเน่ืองจากในการฝึกงานทุก
กระบวนการผลิต ตอ้งมีการประเมินผลโดยการตรวจสอบความถูกตอ้ง ความเรียบร้อยของช้ินงานท่ีนกัศึกษาทาํ
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เสร็จแลว้ ในกรณีไม่ถูกต้อง ผูฝึ้กสอนจะแนะนําเพื่อให้นักศึกษามีความเขา้ใจมากยิ่งข้ึน และให้นักศึกษา
ดาํเนินการแกไ้ขใหถู้กตอ้ง เพ่ือป้องกนัการสูญเสียของผลผลิต 
 4. ดา้นผลผลิต พบว่านกัศึกษาฝึกประสบการณ์ ผูฝึ้กสอน และผูบ้งัคบับญัชาผูฝึ้กสอน มีความคิดเห็นว่า 
คุณภาพของนกัศึกษาฝึกประสบการณ์ท่ีจบหลกัสูตรมีคุณสมบติัเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีเพราะผูฝึ้กสอนมี
คุณลกัษณะท่ีดีในการสอน มีส่ือการเรียนการสอนท่ีดี มีความพร้อมของอุปกรณ์ และสถานท่ีฝึกงาน มีการแนะนาํ
นักศึกษาระหว่างการฝึกงาน มีการติดตามตรวจสอบช้ินงานของนักศึกษาตลอดเวลาการฝึกงาน และมีการ
ประเมินผลการฝึกงานเป็นระยะๆ  
  
ข้อเสนอแนะการใช้ผลการวจิยั 
 1. ดา้นบริบท เน่ืองจากมีนักศึกษาบางคนยงัไม่เขา้ใจในรายละเอียดของวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร
กาํหนดไวเ้พ่ืออะไร นกัศึกษาเห็นว่าควรมีการพิจารณาปรับปรุงเพ่ิมชัว่โมงฝึกอบรมการปฐมนิเทศนกัศึกษาใน
เร่ืองวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร เพื่ออธิบายช้ีแจงให้นกัศึกษาเขา้ใจในวตัถุประสงคข์องหลกัสูตรให้มากยิ่งข้ึน 
หรือถา้ไม่ปรับเพิ่มชั่วโมงฝึกอบรม อาจจะใช้วิทยากรท่ีมีความรู้ความสามารถในการฝึกอบรมมาปฐมนิเทศ
นกัศึกษาก็ได ้หรืออาจทาํทั้ง 2 กรณี คือปรับเพิ่มชัว่โมงฝึกอบรม และใชว้ิทยากรท่ีมีความรู้ ความสามารถในการ
ฝึกอบรม 
 2. ดา้นปัจจยัเบ้ืองตน้ เร่ืองความทนัสมยั ความน่าสนใจ ความยากง่ายของเน้ือหาวิชา  และความเป็น
ระเบียบของอาคารสถานท่ีฝึกงาน ผูฝึ้กสอนเห็นวา่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัหลกัสูตรควรมีการพิจารณาปรับปรุง และแกไ้ข
เพิม่เติมเน้ือหาของหลกัสูตรใหส้มบรูณ์เพิม่ยิง่ข้ึน ซ่ึงเน้ือหาวิชาอาจทาํในรูปของส่ือวิดิทศัน์เพื่อใหเ้ป็นท่ีน่าสนใจ
ของนกัศึกษาดูแลว้เขา้ใจไดดี้ ส่วนในเร่ืองอาคารสถานท่ีฝึกงานแผนกบุคคลควรดาํเนินการจดัสถานท่ีฝึกงานให้
เป็นระเบียบเรียบร้อย และเหมาะสมเพียงพอกบัการฝึกงานของนกัศึกษาในแต่ละคร้ัง 
 3. ดา้นกระบวนการ ในเร่ืองความสอดคลอ้งกบัสาขาท่ีเรียน และการเปิดโอกาสใหน้กัศึกษามีส่วนร่วม
ในการจดัการเรียนการสอน ผูฝึ้กสอนเห็นว่าแผนกบุคคลควรมีการกาํหนดสาขาวิชาท่ีรับนกัศึกษาเขา้ฝึกงานให้
เหมาะสมสอดคลอ้งกบัการปฏิบติังานในแต่ละหน่วยงาน และแผนกบุคคลควรเปิดโอกาสใหน้กัศึกษาแสดงความ
คิดเห็น และขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนใหม้ากท่ีสุด โดยการสัมภาษณ์หรือตอบแบบสอบถาม 
เพื่อจะไดน้าํขอ้มูลความคิดเห็นของนักศึกษามาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนให้ดียิ่งข้ึน เพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการของนกัศึกษาใหม้ากท่ีสุด 
 4. ดา้นผลผลิต ในเร่ืองความรู้ความสามารถในการปฏิบติังานไดถู้กตอ้งแม่นยาํ เน่ืองจากนกัศึกษามา
จากสถาบนัการศึกษาต่างๆ หลายสถาบนั และหลายสาขาวิชาด้วยกัน ดังนั้นระดับความรู้ความสามารถของ
นกัศึกษาจึง ไม่เท่ากนั ผูบ้งัคบับญัชาผูฝึ้กสอนเห็นว่าทางแผนกบุคคลควรจดัทาํแผนการอบรมเพ่ือปรับพ้ืนฐาน
ดา้นช่างสาํหรับนกัศึกษาฝึกประสบการณ์ เพื่อแบ่งกลุ่มความรู้ความสามารถของนกัศึกษา เวลาฝึกงานจริงจะได้
คดัเลือกนกัศึกษาท่ีมีความรู้ความสามารถมากรวมกลุ่มกบันกัศึกษาท่ีมีความรู้ความสามารถนอ้ย เพ่ือใหน้กัศึกษา
คอยช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนันอกเหนือจากการดูแลของผูฝึ้กสอน และเป็นขอ้มูลให้ผูฝึ้กสอนเน้นการตรวจงาน 
ดูแลเอาใจใส่ และใหค้าํแนะนาํแก่นกัศึกษาท่ีมีความรู้ความสามารถนอ้ยในระหว่างการฝึกงานใหม้ากท่ีสุด เพื่อทาํ
ใหน้กัศึกษาปฏิบติังานไดถู้กตอ้งแม่นยาํมากยิง่ข้ึน เม่ือนกัศึกษาจบหลกัสูตรก็สามารถนาํความรู้ ความสามารถไป
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ประกอบอาชีพตามสถานประกอบการต่างๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี ระดบัฝีมือของนกัศึกษาเป็นท่ียอมรับ และตอ้งการของ
ตลาดแรงงาน   
 
ข้อเสนอแนะสําหรับการวจิยั 
 ควรทาํการวิจยัติดตามผลนกัศึกษาฝึกประสบการณ์ท่ีจบหลกัสูตรการควบคุมโครงสร้างพ้ืนฐาน สาํหรับ
นกัศึกษาฝึกประสบการณ์ สายอาชีวศึกษา บริษทัยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอจาํกดั (มหาชน) จงัหวดัสมุทรปราการ 
เพื่อใหท้ราบว่านกัศึกษาฝึกประสบการณ์ท่ีจบหลกัสูตรการควบคุมโครงสร้างพ้ืนฐาน สามารถนาํความรู้ท่ีไดรั้บ
ไปใชใ้นการปฏิบติังาน หรือประกอบอาชีพอ่ืนไดม้ากน้อยเพียงใด มีปัญหา และอุปสรรคอย่างไร เพื่อให้เป็น
ขอ้มูลยอ้นกลบั สาํหรับการปรับปรุงหลกัสูตรใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึนต่อไป 
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คุณภาพชีวติการทํางานของพนักงานราชการ สังกัดสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวดั ในเขตภาคตะวนัออก* 

The Quality of  Work Life of the Civil Servants of  the Office of  the Non-formal and 
Informal Education  in Eastern Region Provinces 

 
 นางสาวอริญชยั  อินทรนฏั** 
 Miss Arinchai  Intoranat 
 
บทคดัย่อ 
 งานวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา 1) ระดบัคุณภาพชีวิตการทาํงาน และ 2) เปรียบเทียบคุณภาพ
ชีวิตการทาํงานของพนักงานราชการ สังกดัสํานกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั
จงัหวดั ในเขตภาคตะวนัออกตาม เพศ อาย ุสถานภาพสมรส สาขาการศึกษาท่ีจบ ระยะเวลาการทาํงานและรายได ้
กลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษา คือ พนกังานราชการ สงักดัสาํนกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั
จงัหวดั ในเขตภาคตะวนัออก 9 จงัหวดั จาํนวน 235 คน รวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม ซ่ึงมีค่าความเช่ือมัน่
สัมประสิทธ์ิแอลฟา 0.873 และวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติที 
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการทดสอบรายคู่ 
 ผลการวิจยั พบวา่ 1) พนกังานราชการมีระดบัคุณภาพชีวิตการทาํงานโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  เม่ือ
พิจารณารายองคป์ระกอบ  พบวา่พนกังานราชการมีคุณภาพชีวิตการทาํงานในดา้นองคป์ระกอบท่ีเป็นเง่ือนไขการ
ทาํงาน และองคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัสภาพการทาํงานอยู่ในระดบัปานกลาง ส่วนองคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ลกัษณะงานอยู่ในระดบัมาก และ 2) เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการทาํงาน พบว่าพนกังานราชการท่ีมีเพศ อาย ุ 
สถานภาพสมรส ระยะเวลาในการทาํงาน สาขาการศึกษาท่ีจบและรายไดท่ี้ต่างกนักนัมีคุณภาพชีวิตในการทาํงาน
ไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณาตามรายองค์ประกอบ พบความแตกต่างของค่าเฉล่ียคุณภาพชีวิตการทาํงานท่ีมีค่า
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดงัน้ี ก) พนกังานราชการหญิงจะมีคุณภาพชีวิตการทาํงานในองคป์ระกอบท่ีเป็น
เง่ือนไขการทาํงานสูงกวา่พนกังานราชการชาย  ข) พนกังานราชการชายมีคุณภาพชีวิตการทาํงานในองคป์ระกอบ
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัลกัษณะงานสูงกว่าพนกังานราชการหญิง ค) พนกังานราชการท่ีจบในสาขาอ่ืนท่ีไม่ใช่ศึกษาศาสตร์/
ครุศาสตร์มีคุณภาพชีวิตการทาํงานในองคป์ระกอบเก่ียวกบัลกัษณะงานและสภาพของการทาํงานสูงกว่าพนกังาน
ราชการท่ีจบสาขาศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ ซ่ึงผลการวิจยัในประเด็นน้ี ได้นาํไปสู่การสนทนากลุ่มย่อย พบว่า
เหตุผลท่ีสนบัสนุนใหพ้นกังานราชการท่ีจบการศึกษาสาขาอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่ศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ มีคุณภาพชีวิตสูง
กว่าพนกังานราชการท่ีจบสาขาศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ คือ ลกัษณะงานท่ีส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ มีความ
หลากหลายและทา้ทา้ย เพราะเป็นส่ิงท่ีไม่เคยทราบและศึกษามาในขณะเรียนและสภาพการทาํงานท่ีมีความ
ยืดหยุ่นและความมีอิสระ ไม่คาดหมายว่างานการศึกษาจะเป็นเช่นน้ี ง) พนักงานราชการท่ีมีรายได้ต่างกันมี

                                                 
 * บทความวิทยานิพนธ์ 
** ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาสงัคมศาสตร์เพ่ือการพฒันา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
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คุณภาพชีวิตการทาํงานดา้นองคป์ระกอบท่ีเป็นเง่ือนไขการทาํงานต่างกนั โดยพนกังานราชการท่ีมีรายได ้12,501-
15,000 บาท มีคุณภาพชีวิตการทาํงานดา้นองคป์ระกอบท่ีเป็นเง่ือนไขการทาํงานสูงท่ีสุด 
 
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 
 คุณภาพชีวิตการทาํงาน เป็นประเด็นทางสังคมท่ีได้รับความสนใจศึกษาอย่างกวา้งขวางในปัจจุบนั 
เน่ืองจากกว่าคร่ึงหน่ึงของชีวิตคนเราตอ้งทาํงาน การมีคุณภาพชีวิตการทาํงานท่ีดีจะช่วยใหค้นเราสามารถทาํงาน
ไดอ้ย่างเต็มประสิทธิภาพ ช่วยเพิ่มผลผลิต ซ่ึงจะสัมพนัธ์กบัสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน (สันติ บางออ้, 2540, 
หนา้ 39-40) คุณภาพชีวิตในการทาํงานจะสะทอ้นดว้ย ความพึงพอใจท่ีมีต่องานของแต่ละบุคคล โดยจะแตกต่าง
กนัไปตามภูมิหลงัและลกัษณะการรับรู้ ท่ีมีต่อการทาํงานของแต่ละบุคคลซ่ึงจะมีผลต่อการดาํรงชีวิต ผูป้ฏิบติังาน
ท่ีสามารถผสมผสานการทาํงานและชีวิตส่วนตวัไดอ้ย่างกลมกลืนมกัจะเกิดความรู้สึกท่ีดีต่อการปฏิบติังาน มี
ความรู้สึกมัน่คง มีผลงานท่ีมีคุณภาพ และเป็นท่ียอมรับ อนัจะนาํไปสู่การดาํเนินชีวิตอย่างมีความสุข (สมหวงั  
โอชารส, 2542, หนา้ 45) ดงันั้นการศึกษาเร่ืองคุณภาพชีวิตการทาํงานยอ่มมีประโยชน ์ ทั้งในแง่ของการพฒันาคน
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ใหมี้คุณภาพชีวิตท่ีดี การพฒันางานใหไ้ดท้ั้งปริมาณและคุณภาพ รวมถึงการพฒันาองคก์รเพ่ือใหมี้สภาพแวดลอ้ม
ท่ีจะเอ้ือการทาํงานใหบ้รรลุเป้าหมายและภารกิจขององคก์ร 
 จากมิติของคุณภาพชีวิตการทาํงานยงัพบว่า คุณภาพชีวิตการทาํงานมีความสาํคญักบัการดาํเนินชีวิตของ
คนทาํงานโดยทัว่ไป ประการแรก  การทาํงานเป็นวิถีชีวิตหรือเป็นส่ิงท่ีบุคคลปฏิบติัเพ่ือการยงัชีพ เพราะการ
ทาํงานเป็นแหล่งท่ีมาของรายไดใ้นรูปของเงินตราหรือผลตอบแทนทางดา้นเศรษฐกิจในรูปแบบต่างๆ เพื่อจดัหา
หรือไดม้าซ่ึงอาหาร สินคา้และบริการ ซ่ึงเป็นปัจจยัสําคญัในการดาํรงชีวิตและเอ้ือใหมี้มาตรฐานการครองชีพท่ี
สังคมกาํหนดไว ้ประการท่ีสอง การทาํงานใหเ้อกลกัษณ์แก่บุคคลภายในกลุ่ม เพราะการทาํงานเป็นการพรรณนา
หรือเป็นป้ายแสดงเคร่ืองหมายบุคคลทั้งในสถานท่ีประกอบการงานและโลกภายนอก ประการท่ีสาม การทาํงาน
กาํหนดสถานภาพทางสังคมแก่บุคคลกาํหนดตาํแหน่งของบุคคลในสังคม รวมทั้งกาํหนดบทบาททางสังคมแก่
บุคคล ซ่ึงเป็นการเช่ือมโยงบุคคลใหเ้ขา้กบัสังคมนั้นเอง ประการท่ีส่ี การทาํงานใหแ้บบแผนการสมาคมแก่บุคคล
โดยให้กรอบสําหรับการปฏิสังสรรค์ทางสังคมแก่บุคคล หรือให้โอกาสแก่บุคคลในการปฏิสังสรรคก์บับุคคล
อ่ืนๆ ทั้งในบริษทั หน่วยงาน หรือองคก์ร ประการท่ีห้า การทาํงานจดัระเบียบกิจกรรมทั้งหลายของชีวิต  ของ
บุคคลใหส้อดคลอ้งตามลีลาของการทาํงาน โดยกาํหนดลาํดบัของกิจกรรมใหบุ้คคลว่าจะใชเ้วลาของชีวิตอยา่งไร 
เม่ือไร ท่ีไหน แบบไหน ความสาํคญัเหล่าน้ีปัจจุบนัเรียกว่า คุณภาพชีวิตการทาํงาน (quality of work life) (สุทิน 
สายสงวน,  2533, หนา้ 15) 
 สําหรับการศึกษานอกนอกระบบ หรือการศึกษานอกโรงเรียน ซ่ึงพฒันามาจาก “การศึกษาผูใ้หญ่” มี
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบชัดเจนนับตั้ งแต่ปี พ.ศ. 2483 โดยในคร้ังนั้น มีหน่วยงานรับผิดชอบคือ กองการศึกษา
ผูใ้หญ่ กรมสามญัศึกษา ซ่ึงต่อมาในปี พ.ศ. 2522ไดรั้บการยกฐานะ เป็นกรมการศึกษานอกโรงเรียนจนกระทัง่มี
การปฏิรูปการศึกษาและการปฏิรูประบบราชการ กรมการศึกษานอกโรงเรียนถูกปรับลดฐานะเป็น สํานัก
บริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน  อยู่ในสังกดัสํานักปลดักระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่วนัท่ี 7 กรกฎาคม พ.ศ. 
2546 และต่อมาเม่ือมีการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั พ.ศ.
2551 จึงไดเ้ปล่ียนช่ืออีกคร้ังเป็นสํานกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั ตั้งแต่วนัท่ี 4 
มีนาคม พ.ศ. 2551  โดยมีพนัธกิจหลกัในการจดัและส่งเสริมกิจกรรมการศึกษา 2 รูปแบบ คือ การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  (สํานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย , เอกสาร
ประชาสมัพนัธ์) 
 ดงันั้นการปฏิบติังานของพนกังานราชการนอกจากตอ้งมีอุดมการณ์ในการทาํงานเพื่อพฒันาสังคมหรือ
ส่วนรวมแลว้ยงัจาํเป็นตอ้งเรียนรู้ถึงการเปล่ียนแปลงและปรับรูปแบบการทาํงานใหส้อดคลอ้งกบัสภาพสังคมท่ี
เปล่ียนแปลงไปดว้ย  ซ่ึงบุคลากรในส่วนน้ีถือเป็นหวัใจและกลไกสาํคญัในการขบัเคล่ือนงานการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอธัยาศยัในพ้ืนท่ีทัว่ประเทศ ซ่ึงใน 9 จังหวดัของเขตบริการงานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอธัยาศยัภาคตะวนัออก มีพนกังานราชการทั้งส้ิน 235 คน ซ่ึงประกอบดว้ยจงัหวดัสมุทรปราการ 19 
คน ฉะเชิงเทรา 38 คน ปราจีนบุรี 24 คน นครนายก 20 คน  สระแกว้ 26 คน ชลบุรี 35 คน ระยอง 24 คน  จนัทบุรี 
27 คน และตราด 22 คน (สํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน, 2550 หนา้ 7) โดยตอ้งรับผิดชอบดูแลงาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั ในพื้นท่ี 9 จงัหวดัถึง 635 ตาํบล โดยเฉล่ียพนกังานราชการ 1 คน
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ตอ้งรับผดิชอบดูแลการใหบ้ริการและขบัเคล่ือนกิจกรรมในพื้นท่ีคนละ 2-3 ตาํบล นอกจากน้ีพนกังานราชการยงั
ตอ้งช่วยงานบริหารจดัการและงานธุรการของสถานศึกษาอีกส่วนหน่ึงดว้ย 
 จากปริมาณ ลกัษณะและภาระงานของพนกังานราชการท่ีปฏิบติังานการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอธัยาศยัดงักล่าว รวมทั้งสถานภาพของพนกังานราชการเหล่าน้ีมีลกัษณะเป็นบุคลากรตามสัญญาจา้งซ่ึงยอ่มมี
ความมัน่คง ความกา้วหนา้และสิทธิประโยชน์ท่ีไดรั้บเทียบไม่ไดก้บัขา้ราชการ ทาํให้ผูว้ิจยัสนใจศึกษาคุณภาพ
ชีวิตการทาํงานของพนกังานราชการในเขตพ้ืนท่ีภาคตะวนัออกเหล่าน้ี เพราะคุณภาพชีวิตการทาํงานย่อมส่งผล
โดยตรงต่อคุณภาพและประสิทธิภาพในการทาํงานของพนักงานราชการ ท่ีจะส่งผลกระทบต่อปริมาณและ
คุณภาพของงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัท่ีบริการสู่กลุ่มเป้าหมายอีกทอดหน่ึงดว้ย โดย
ผูว้ิจยัมุ่งศึกษาว่าพนกังานราชการในเขตน้ีมีคุณภาพชีวิตอยูใ่นระดบัใด และมีปัจจยัใดบา้งท่ีสัมพนัธ์กบัคุณภาพ
ชีวิตการทาํงาน ทั้งน้ีเพื่อนาํขอ้คน้พบไปเสนอหน่วยงานตน้สังกดัใชเ้ป็นขอ้มูลเพื่อนาํไปปรับปรุงพฒันาลกัษณะ
งาน สภาพหรือบรรยากาศของสถานศึกษา และการพฒันาหรือส่งเสริมพนกังานราชการใหส้ามารถปฏิบติังานได้
อยา่งเตม็ศกัยภาพ อนัจะส่งผลใหก้ลุ่มเป้าหมายไดรั้บประโยชนสู์งสุดจากบริการของสถานศึกษาต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 1. เพื่อศึกษาระดบัคุณภาพชีวิตการทาํงานของพนกังานราชการ สังกดัสาํนกังานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดั ในเขตภาคตะวนัออก 
 2. เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทาํงานของพนกังานราชการ สังกดัสาํนกังานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดั ในเขตภาคตะวนัออก ตามลกัษณะส่วนบุคคลไดแ้ก่ เพศ อาย ุ สถานภาพ
สมรส สาขาการศึกษาท่ีจบ ระยะเวลาการทาํงาน และรายได ้
 3. เพื่อหาแนวทางการพฒันาคุณภาพชีวิตการทาํงานของพนักงานราชการ สังกัดสํานักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดั ในเขตภาคตะวนัออก 
 
สมมติฐานของการวจิยั 
 พนกังานราชการท่ีมีเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระยะเวลาการทาํงาน สาขาการศึกษาท่ีจบ และรายได้
ต่างกนั มีคุณภาพชีวิตการทาํงานต่างกนั 
 
ขอบเขตของการวจิยั 
 การศึกษาในคร้ังน้ี ไดก้าํหนดขอบเขตของการศึกษาไวด้งัน้ี 
 1. ดา้นประชากร เป็นการศึกษากบัพนกังานราชการท่ีปฏิบติังานในเขตบริการ การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอธัยาศยั 9 จงัหวดั ในภาคตะวนัออก ประกอบดว้ยจงัหวดั สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี 
นครนายก สระแกว้ ชลบุรี ระยอง จนัทบุรี และตราด จาํนวนรวม 235 คน 
 2. ดา้นเน้ือหาหรือตวัแปรท่ีศึกษา 
 2.1 ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพสมรส สาขาการศึกษาท่ีจบ ระยะเวลาการทาํงาน รายได ้
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 2.2 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ องคป์ระกอบท่ีเป็นเง่ือนไขในการทาํงาน องคป์ระกอบท่ีเก่ียวกบัลกัษณะของ
งาน และองคป์ระกอบเก่ียวกบัสภาพของการทาํงาน 
 3. ดา้นระยะเวลา เป็นการศึกษากบัพนกังานราชการท่ีปฏิบติังานในเขตบริการการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอธัยาศยั 9 จงัหวดั ในเขตภาคตะวนัออกท่ีปฏิบติังานในช่วงท่ีมีการเก็บขอ้มูลคือเดือนมิถุนายน 
2552 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามท่ีผูว้ิจัยสร้างข้ึนจากแนวคิด ทฤษฎีและการ
สงัเคราะห์งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาคุณภาพชีวิตการทาํงาน โดยพิจารณาจากลกัษณะของประชากรท่ีศึกษา 
และปัจจยัหรือองคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาในคร้ังน้ี โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2  ตอน ดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป เป็นขอ้มูลพนกังานราชการ เก่ียวกบั เพศ อาย ุสถานภาพสมรส สาขาการศึกษาท่ี
จบ ระยะเวลาการทาํงาน รายได ้
 ตอนท่ี 2 คุณภาพชีวิตการทาํงาน  เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยมีองคป์ระกอบ 3 องคป์ระกอบ 
 2.1 องคป์ระกอบท่ีเป็นเง่ือนไขในการทาํงาน เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจเก่ียวกบัเง่ือนไขการ
ทาํงาน คือ 
  1. ค่าตอบแทนและผลประโยชนจ์ากการทาํงาน  ขอ้คาํถามท่ี  1-5  
  2. ความมัน่คงในการทาํงาน    ขอ้คาํถามท่ี  6-10  
  3. ความกา้วหนา้ในการทาํงาน    ขอ้คาํถามท่ี  11-15  
 2.2 องคป์ระกอบท่ีเก่ียวกบัลกัษณะของงาน เป็นการสอบถามความพึงพอใจเก่ียวกบัลกัษณะงาน คือ 
  1. ความหมายและความน่าสนใจของงาน    ขอ้คาํถามท่ี 1-5  
  2. ความหลากหลายของงาน     ขอ้คาํถามท่ี 6-10  
  3. ความทา้ทายของงาน     ขอ้คาํถามท่ี 11-15  
 2.3 องคป์ระกอบเก่ียวกบัสภาพของการทาํงาน เป็นแบบสอบถาม ความพึงพอใจเก่ียวกบัสภาพการ
ทาํงาน คือ 
  1. ความมีอิสระในการทาํงาน     ขอ้คาํถามท่ี 1-5  
  2. การไดรั้บการยอมรับในการทาํงาน    ขอ้คาํถามท่ี 6-10  
  3. การส่ือสารในองคก์ร     ขอ้คาํถามท่ี 11-15  
  4. ปัจจยัสนบัสนุนในการทาํงาน    ขอ้คาํถามท่ี 16-20  
  5. จงัหวะหรือเวลาว่างของชีวิต     ขอ้คาํถามท่ี 21-25  
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจัยได้ดําเนินการโดยประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีของสํานักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัจังหวดัทั้ ง 9 จังหวดั เพื่อประสานงานการจัดเก็บขอ้มูลจาก
พนกังานราชการในแต่ละจงัหวดั โดยใหพ้นกังานราชการอ่านแบบสอบถามและตอบดว้ยตนเอง และรวบรวมส่ง
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ใหก้บัผูว้ิจยัทางไปรษณีย ์จาํนวน 235 คน และนาํมาตรวจสอบความสมบูรณ์ เพ่ือวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติ และแปลผลการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยนําผลการศึกษาในองค์ประกอบท่ีพบประเด็นความ
แตกต่างของคุณภาพการชีวิตการทาํงานอย่างมีนยัสําคญั จดัการสนทนากลุ่มย่อย (focus group) เพื่อรวบรวม
ขอ้มูลเชิงลึกสาํหรับอธิบายถึงความแตกต่าง โดยศึกษากบัพนกังานราชการสังกดัสํานกังานการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดัระยองและสมุทรปราการ จาํนวน 25 คน 
 
สรุปผลการวจิยั 
 1.  ระดับคุณภาพชีวติการทาํงาน 
  1.1  ระดบัคุณภาพชีวิตการทาํงานของพนกังานราชการโดยรวมมีคุณภาพชีวิตการทาํงานอยูใ่นระดบั
ปานกลาง เม่ือพิจารณาตามองคป์ระกอบของคุณภาพชีวิตการทาํงานแต่ละองคป์ระกอบ พบว่า องคป์ระกอบท่ี
เก่ียวกบัลกัษณะของงาน พนกังานราชการมีคุณภาพชีวิตการทาํงานอยู่ในระดบัมาก ส่วนองคป์ระกอบเก่ียวกบั
สภาพของการทาํงาน และองคป์ระกอบท่ีเป็นเง่ือนไขในการทาํงาน พนกังานราชการมีคุณภาพชีวิตการทาํงานอยู่
ในระดบัปานกลาง 
  1.2  องคป์ระกอบท่ีเป็นเง่ือนไขในการทาํงานโดยรวมแสดงถึงการมีคุณภาพชีวิตการทาํงานของ
พนกังานราชการอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพจิารณาแต่ละประเด็นแลว้ พบวา่ 
   ประเด็นขององค์ประกอบท่ีเป็นเง่ือนไขในการทาํงาน ท่ีแสดงว่าพนักงานราชการมีระดับ
คุณภาพชีวิตการทาํงานอยูใ่นระดบัมาก  ประกอบดว้ย  โอกาสในการนาํความรู้ ความสามารถมาใชใ้นการทาํงาน
อยา่งเตม็ท่ี โอกาสในการเพ่ิมพูนทกัษะและประสบการณ์ในการทาํงาน และโอกาสในการไดรั้บการสนบัสนุนให้
ทาํงานท่ีมีความสาํคญัของหน่วยงาน 
   ประเด็นขององค์ประกอบท่ีเป็นเง่ือนไขในการทาํงาน ท่ีแสดงว่าพนักงานราชการ มีระดับ
คุณภาพชีวิตการทาํงานอยูใ่นระดบัปานกลาง ประกอบดว้ย  การทาํงานเหมาะสมกบัปริมาณงาน และเงินเดือนท่ี
ได้รับเม่ือเปรียบเทียบกบัผูป้ฏิบติังานในลกัษณะเดียวกนั  ดา้นโอกาสในการไดรั้บการพฒันาศกัยภาพตนเอง  
ระบบสัญญาจา้งระยะ 5 ปี การจา้งงานอย่างต่อเน่ือง การลงโทษเม่ือเกิดกรณีผิดพลาด กระบวนการและวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบติังาน เงินเดือนท่ีไดรั้บในปัจจุบนั การไดรั้บการยอมรับและพิจารณาขั้นพิเศษ เงินเดือน 
   ประเด็นขององค์ประกอบท่ีเป็นเง่ือนไขในการทาํงาน  ท่ีแสดงว่าพนักงานราชการ มีระดับ
คุณภาพชีวิตการทาํงานอยู่ในระดบัน้อย ประกอบดว้ย เงินเดือนท่ีไดรั้บเพียงพอกบัค่าใช้จ่ายในการดาํเนินชีวิต
โอกาสไดรั้บบรรจุแต่งตั้งเป็นขา้ราชการ และรายไดอ่ื้นนอกเหนือจากเงินเดือน 
  1.3  องค์ประกอบท่ีเก่ียวกับลกัษณะของงานโดยรวมแสดงถึงการมีคุณภาพชีวิตการทาํงานของ
พนกังานราชการ อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพจิารณาแต่ละประเด็นแลว้ พบวา่ 
   องค์ประกอบท่ีเก่ียวกบัลกัษณะของงาน แสดงให้เห็นว่าพนักงานราชการมีคุณภาพชีวิตการ
ทาํงานอยู่ในระดบัมากทุกประเด็น ซ่ึงไดแ้ก่ ภารกิจในการส่งเสริมใหบุ้คคลมีโอกาสเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอด
ชีวิต การทาํงานท่ีตอ้งเรียนรู้ตลอดเวลา การทาํงานท่ีตอ้งปรับเปล่ียนใหท้นักบัสถานการณ์ ภารกิจในการส่งเสริม
และยกระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานแก่ประชาชนผูพ้ลาดและขาดโอกาสทางการศึกษา การปฏิบติังานท่ีมีกิจกรรม
หลากหลาย การทาํงานท่ีตอ้งใชแ้นวคิด ทกัษะและเทคโนโลยีใหม่ๆ ภารกิจในการฝึกทกัษะพื้นฐานอาชีพ การ
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ทาํงานท่ีตอ้งใชค้วามคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ การปฏิบติังานท่ีตอ้งใชท้กัษะ ความชาํนาญและความสามารถในการ
ปฏิบติั ภารกิจในการเสริมสร้างทกัษะในการดาํเนินชีวิต การทาํงานท่ีตอ้งใช้ความสามารถในการแกปั้ญหา 
ภารกิจในการจัดอบรมเพื่อพฒันาสังคมและชุมชนให้มีความเขม้แข็ง การได้รับโอกาสเป็นคณะทาํงานกับ
หน่วยงานอ่ืน การไดรั้บผดิชอบงานเชิงนโยบาย การปฏิบติังานอ่ืนนอกเหนือจากงานท่ีรับผดิชอบประจาํ 
  1.4   องคป์ระกอบเก่ียวกบัสภาพของการทาํงานโดยรวมแสดงถึงการมีคุณภาพชีวิตการทาํงานของ
พนกังานราชการอยูใ่นระดบั ปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายประเดน็ พบวา่ 
   ประเด็นขององคป์ระกอบเก่ียวกบัสภาพของการทาํงาน ท่ีแสดงว่าพนกังานราชการ มีคุณภาพ
ชีวิตการทาํงานอยูใ่นระดบัมาก ประกอบดว้ย การเปิดโอกาสใหว้างแผนการปฏิบติังานดว้ยตนเอง การเปิดโอกาส
ใหต้ดัสินใจการทาํงานดว้ยตนเอง การใหสิ้ทธิในการบริหารงบประมาณโครงการในความรับผดิชอบ การกาํหนด
วนัและเวลาในการปฏิบติังานดว้ยตนเอง  การเปิดโอกาสใหก้าํหนดนโยบายในพื้นท่ี การไดรั้บคดัเลือกหรือเสนอ
ช่ือเพื่อรับรางวลัหรือเกียรติบตัร การใหโ้อกาสรับผิดชอบงานสาํคญัของหน่วยงาน การไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ร่วม
กิจกรรมต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน การไดรั้บคดัเลือกหรือเสนอช่ือจากเพ่ือนร่วมงานใหเ้ป็นหวัหนา้
คณะทาํงาน การไดรั้บมอบหมายจากผูบ้งัคบับญัชาให้เป็นผูแ้ทนการประชุมการเผยแพร่ข่าวสารและขอ้มูลเพื่อ
การปฏิบติังาน การส่ือสารของหน่วยงานมีการใชช่้องทางที่หลากหลาย การประชุมช้ีแจงนโยบายและสร้างความ
เขา้ใจเก่ียวกบัระเบียบและแนวทาง การปฏิบติังาน การเปิดโอกาสในการแลกเปล่ียนประสบการณ์การทาํงานกบั
เพือ่นร่วมงาน และ การสัง่การและมอบหมายงานของผูบ้งัคบับญัชา 
   ประเด็นขององคป์ระกอบเก่ียวกบัสภาพของการทาํงาน ท่ีแสดงว่าพนกังานราชการ มีคุณภาพ
ชีวิตการทาํงานอยู่ในระดบัปานกลาง ประกอบดว้ย การใหค้วามรู้และความเขา้ใจในการปฏิบติังาน การจดัสรร
งบประมาณเพ่ือจดักิจกรรมและโครงการต่างๆ ความเพียงพอของวสัดุและอุปกรณ์ในการปฏิบติังาน การเบิกจ่าย
วสัดุ/อุปกรณ์ในการปฏิบติังาน การจดัสภาพแวดลอ้มเอ้ือต่อการทาํงาน การจดัเวลาในการทาํงาน การจดัเวลาว่าง
ใหก้บัตนเองและครอบครัว การจดัเวลาเพื่อดูแลสุขภาพ การมีโอกาสร่วมกิจกรรมและสังสรรคก์บัเพื่อนร่วมงาน
และสงัคม การมีโอกาสหาความรู้เพิม่เติมนอกเวลางาน 
 2.  ผลการเปรียบเทยีบคุณภาพชีวติการทาํงาน 
  พนักงานราชการท่ีมีเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระยะเวลาการทาํงาน และรายไดต้่างกนัมีคุณภาพ
ชีวิตการทาํงานโดยรวมไม่แตกต่างกัน ทั้งในภาพรวมและแต่ละองค์ประกอบ ยกเวน้ พนักงานราชการท่ีจบ
การศึกษาในสาขาต่างกนัมีคุณภาพชีวิตการทาํงานแตกต่างกนั โดยในองคป์ระกอบท่ีเก่ียวกบัลกัษณะของงาน 
และองคป์ระกอบท่ีเก่ียวกบัสภาพของการทาํงาน พนกังานราชการท่ีจบในสาขาอ่ืนๆ มีคุณภาพชีวิตการทาํงานสูง
กว่าพนักงานราชการท่ีจบศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ ส่วนในองค์ประกอบท่ีเป็นเง่ือนไขในการทํางานและ
องคป์ระกอบโดยรวม พนกังานราชการท่ีจบศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ มีคุณภาพชีวิตการทาํงานสูงกว่าพนกังาน
ราชการท่ีจบในสาขาอ่ืนๆ 
 3.  แนวทางการพฒันาคุณภาพชีวติการทาํงาน 
  จากการศึกษา คุณภาพชีวิตการทาํงานของพนักงานราชการ สังกดัสํานักงานการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดั ในเขตภาคตะวนัออก มีขอ้คน้พบในเก่ียวกบัสาขาการการศึกษาท่ีจบ โดยผล
การศึกษาพบว่าองคป์ระกอบท่ีเก่ียวกบัลกัษณะของงาน และองคป์ระกอบเก่ียวกบัสภาพของการทาํงาน พนกังาน
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ราชการท่ีจบการศึกษาสาขาอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่ศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ มีคุณภาพชีวิตสูงกว่าพนกังานราชการท่ีจบสาขา
ศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ ซ่ึงได้นําขอ้คน้พบไปสนทนากลุ่มย่อย (focus group) กับพนักงานราชการสังกัด
สาํนกังานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดัระยอง  และจงัหวดัสมุทรปราการ ท่ีจบการศึกษา
สาขาอ่ืนๆท่ีไม่ใช่ศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ จาํนวน 25 คน โดยนาํขอ้คน้พบจากการศึกษา ท่ีผลวิเคราะห์มีค่าเฉล่ีย
สูง มาเป็นประเดน็การสนทนา  ซ่ึงประกอบดว้ยประเดน็ต่างๆ ดงัน้ี 
  องค์ประกอบท่ีเก่ียวกับลักษณะของงาน 
   1.  ภารกิจในการส่งเสริมใหบุ้คคลมีโอกาสเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิต 
   2.  การทาํงานท่ีตอ้งเรียนรู้ตลอดเวลา 
   3.  การทาํงานท่ีตอ้งปรับเปล่ียนใหท้นักบัสถานการณ์ 
   4.  ภารกิจในการส่งเสริมและยกระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานแก่ประชาชนผูพ้ลาดและขาดโอกาส
ทางการศึกษา 
   5.  การปฏิบติังานท่ีมีกิจกรรมหลากหลาย 
  องค์ประกอบเก่ียวกับสภาพของการทํางาน 
   1.  การเปิดโอกาสใหว้างแผนการปฏิบติังานดว้ยตนเอง 
   2.  การเปิดโอกาสใหต้ดัสินใจการทาํงานดว้ยตนเอง 
   3.  การใหสิ้ทธิในการบริหารงบประมาณโครงการในความรับผดิชอบ 
   4.  การกาํหนดวนัและเวลาในการปฏิบติังานดว้ยตนเอง 
   5.  การเปิดโอกาสใหก้าํหนดนโยบายในพ้ืนท่ี 
  ผลจากการสนทนากลุ่มย่อย 
  จากการสนทนากลุ่มย่อยสามารถสรุปประเด็น  ท่ีเป็นเหตุผลสนับสนุนให้พนักงานราชการท่ีจบ
การศึกษาสาขาอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่ศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์  มีคุณภาพชีวิตสูงกว่าพนักงานราชการที่จบสาขา
ศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ ดงัน้ี 
  1.  ด้านองค์ประกอบเก่ียวกับลักษณะงาน พนักงานราชการท่ีจบการศึกษาสาขาอ่ืนๆท่ีไม่ใช่
ศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ เห็นว่าภารกิจหรืองานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัท่ีต้องปฏิบัติ 
ส่งเสริมให้ตนเองมีโอกาสเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิต เน่ืองจากเป็นงานการศึกษาท่ีไม่เคยศึกษาเล่าเรียนมา
ก่อนจึงตอ้งศึกษาและเรียนรู้ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งพนกังานราชการส่วนใหญ่ยงัมีอายุการทาํงานกนัไม่
มากนัก จึงรู้สึกว่างานการศึกษาและงานท่ีได้รับมอบหมายอย่างหลากหลาย ท่ีตนไม่เคยศึกษามาก่อนมีส่ิงท่ี
น่าสนใจและเป็นงานท่ีทา้ทาย ท่ีตอ้งเรียนรู้อีกมากมาย 
  2.  องค์ประกอบเก่ียวกับสภาพของการทํางาน พนกังานราชการท่ีจบการศึกษาสาขาอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่
ศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ เห็นว่างานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั เป็นงานการศึกษาท่ีต่างจาก
ความเขา้ใจหรือความรู้สึกนึกคิดเก่ียวกบัการศึกษา ท่ีเดิมเขา้ใจว่าเป็นเพียงงานสอนสาํหรับผูใ้หญ่ท่ีไม่น่าจะต่าง
จากการสอนในชั้นเรียนหรือในระบบโรงเรียน แต่เม่ือมาปฏิบติังานในฐานะพนกังานราชการจึงพบว่า เป็นงาน
การศึกษาท่ีมีรูปแบบกิจกรรมท่ีหลากหลาย รวมทั้งสภาพของการปฏิบติังานยงัมีความยืดหยุ่นและเปิดโอกาสใน
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การวางแผน การตดัสินใจ การบริหารงบประมาณและโครงการ รวมทั้งการกาํหนดพื้นท่ีการปฏิบติังาน ส่ิงต่างๆ
เหล่าน้ีเป็นเร่ืองท่ีเหนือความคาดหมาย 
 
อภปิรายผล 
 จากการวิเคราะห์คุณภาพชีวิตการทาํงานของพนกังานราชการ สังกดัสาํนกังานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดั ในเขตภาคตะวนัออก พบว่าพนกังานราชการมีคุณภาพชีวิตการทาํงานโดยรวมอยู่
ในระดบัปานกลาง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ นฤดล มีเพียร (2541, หนา้ 137 - 144) สมหวงั โอชารส (2542, 
หนา้ 148 - 152) ทิพวรรณ ศิริคูณ (2542, หนา้ 132 - 136) คงชีพ ตนัตระวาณิชย ์(2543, หนา้ 124 - 129)  อนนัต ์ 
แกว้กาํเนิด (2543, หนา้ 137 - 143) พีระ เอ่ียมสุนทร (2544, หนา้ 144 -148) สินชยั ฉายรัศมี (2544, หนา้ 136 - 
142) ภทัรจิตร ทองสิงห์ (2546, หนา้ 139 - 145) และอุทยั นิปัจการสุนทร (2546, หนา้ 134 - 138) ทั้งน้ี จาก
ผลการวิจัยในคร้ังน้ีและงานวิจัยท่ีอา้งถึง  ซ่ึงได้ศึกษากับพนักงานทั้งภาครัฐและเอกชน และได้ขอ้คน้พบว่า
พนักงานมีคุณภาพชีวิตการทํางานอยู่ในระดับปานกลางเช่นกัน  ซ่ึงเป็นเพราะในรายละเอียดของแต่ละ
องคป์ระกอบท่ีศึกษา ไดแ้ก่ องคป์ระกอบท่ีเป็นเง่ือนไขในการทาํงาน องคป์ระกอบท่ีเก่ียวกบัลกัษณะของงาน 
องคป์ระกอบเก่ียวกบัสภาพของการทาํงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน มีการบริหารจดัการท่ีไม่แตกต่างกนัมากนกั จึง
ทาํใหพ้นกังานมีคุณภาพชีวิตการทาํงานอยูใ่นระดบัปานกลางเช่นเดียวกนั 

 สําหรับองค์ประกอบที่เก่ียวกับลักษณะของงาน งานวิจัยคร้ังน้ีพบว่า คุณภาพชีวิตการทาํงานของ
พนักงานราชการอยู่ในระดบัมาก  เพราะว่าสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั
จงัหวดั ในเขตภาคตะวนัออก มีการบริหารจดัการกบัพนกังานราชการเป็นอยา่งดี  ในเร่ืองเก่ียวกบัการส่งเสริมให้
พนกังานราชการมีโอกาสเรียนรู้เพื่อพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง เพื่อปรับเปล่ียนให้ทนักบัสถานการณ์ ส่วนการ
เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทาํงานของพนกังานราชการตามคุณลกัษณะส่วนบุคคล สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

 1.  เพศ 
  พนักงานราชการท่ีมีเพศแตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตการทาํงานไม่แตกต่างกัน ซ่ึงผลการศึกษา
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของภทัรจิตร ทองสิงห์ (2546, หนา้ 139 - 145) ฐิตณั์ฐ สมบติัศิริ (2546, หนา้ 144 - 149) 
อุทยั นิปัจการสุนทร (2546, หนา้ 134 - 138) และบงกช เทพจารี (2547, หนา้ 142 - 148) พบว่าเพศแตกต่างกนัมี
คุณภาพชีวิตการทาํงานไม่แตกต่างกนั ทั้งน้ี เน่ืองมาจากความเท่าเทียมกนัในสิทธิเสรีภาพและโอกาสในการ
ทาํงาน โดยไม่มีขอ้จาํกดัในเร่ืองเพศ 
  ดงัจะเห็นจากการพิจารณาคุณภาพชีวิตการทาํงานในรายองคป์ระกอบ พบว่า พนกังานราชการเพศ
หญิงมีคุณภาพชีวิตการทาํงานในองคป์ระกอบท่ีเป็นเง่ือนไขในการทาํงานสูงกว่าพนกังานราชการเพศชาย ส่วน
หน่ึงเป็นผลมาจากพนกังานราชการเพศหญิงรู้สึกพอใจหรือยอมรับในเง่ือนไขของการทาํงานมากกว่าพนกังาน
ราชการเพศชาย เพราะการรับรู้ถึงโอกาสและขอ้จาํกดัในการหาหรือเปล่ียนงานใหม่ 

  อย่างไรก็ตาม สําหรับองค์ประกอบท่ีเก่ียวกบัลกัษณะของงานท่ีพบว่าพนักงานราชการเพศชายมี
คุณภาพชีวิตการทาํงานมากกว่าพนกังานราชการเพศหญิงนั้น เป็นเพราะว่าโดยลกัษณะของงานการศึกษานอก
ระบบท่ีพนกังานราชการตอ้งปฏิบติั  มกัจะเป็นงานท่ีตอ้งออกประสานงานในพื้นท่ี ซ่ึงพนกังานราชการเพศชายมี
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ความคล่องตวัมากกว่า จึงส่งผลใหพ้นกังานราชการเพศชายมีคุณภาพชีวิตการทาํงานท่ีเก่ียวกบัองคป์ระกอบของ
ลกัษณะงานสูงกว่าพนกังานราชการเพศหญิง 
 2.  อายุ 
  พนกังานราชการท่ีมีอายุแตกต่างกนัมีคุณภาพชีวิตการทาํงานโดยรวมไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณา
ตามองคป์ระกอบท่ีเป็นเง่ือนไขในการทาํงาน องคป์ระกอบท่ีเก่ียวกบัลกัษณะของงาน และองคป์ระกอบเก่ียวกบั
สภาพของการทาํงาน ซ่ึงผลการวิจยัน้ีสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ สมพร จนัทร์แกว้ (2544, หนา้ 152 - 157) ฐิต์
ณัฐ สมบติัศิริ (2546, หนา้ 144 - 149) และบงกช เทพจารี (2547, หนา้ 142 - 148) ท่ีพบเช่นเดียวกนัว่าอายไุม่มี
ความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวิตการทาํงาน ทั้งน้ี  เป็นผลมาจากในกระบวนการของการสรรหาพนักงานราชการ 
เป็นการคดัเลือกในระบบปิด ซ่ึงจะเปิดโอกาสให้เฉพาะบุคลากรท่ีมีหรือตอ้งผ่านประสบการณ์ในการทาํงาน
การศึกษานอกระบบตามระยะเวลาท่ีกาํหนด จึงจะมีสิทธ์ิเขา้รับการสรรหา ด้วยเง่ือนไขดังกล่าวจึงส่งผลให้
พนกังานราชการส่วนใหญ่มีอายุใกลเ้คียง หรือไม่แตกต่างกนัมากนกัจึงส่งผลใหอ้ายไุม่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการ
ทาํงาน 
 3.  สถานภาพสมรส 
  พนกังานราชการท่ีมีสถานภาพสมรสแตกต่างกนัมีคุณภาพชีวิตการทาํงานโดยรวม ไม่แตกต่างกนั 
เม่ือพิจารณาตามองค์ประกอบท่ีเป็นเง่ือนไขในการทาํงาน องค์ประกอบท่ีเก่ียวกับลักษณะของงาน และ
องคป์ระกอบเก่ียวกบัสภาพของการทาํงาน ซ่ึงผลการวิจยัน้ีสอดคลอ้งกบัการศึกษาของภทัรจิตร ทองสิงห์ (2546, 
หนา้ 139 - 145) ฐิตณั์ฐ สมบติัศิริ (2546, หนา้ 144 - 149) และอุทยั นิปัจการสุนทร (2546, หนา้ 134 - 138) ท่ี
พบวา่สถานภาพสมรสไม่มีความสมัพนัธ์กบัคุณภาพชีวิตการทาํงาน ส่วนหน่ึงเป็นเพราะการเปิดโอกาสของสังคม
ในปัจจุบนัท่ียอมรับใหผู้ท่ี้สมรสหรือมีครอบครัวออกมาทาํงานนอกบา้นกนัมากข้ึน ทุกคนมีสิทธ์ิไดรั้บโอกาสใน
การทาํงานอย่างเท่าเทียม รวมทั้ง สืบเน่ืองจากการสรรหาพนักงานราชการจะพิจารณาบุคคลท่ีมีภูมิลาํเนาเป็น
สาํคญั ดงันั้น ไม่ว่าบุคคลผูน้ั้นจะมีสถานภาพสมรสใดกต็ามยอ่มไม่มีภาระหรือกงัวลในเร่ืองครอบครัว เพราะเป็น
การทาํงานในภูมิลาํเนาของตัวเอง จึงเป็นเหตุผลท่ีทาํให้พนักงานราชการท่ีมีสถานภาพสมรสท่ีแตกต่างกนัมี
คุณภาพชีวิตในการทาํงานไม่แตกต่างกนั 
 4.   ระยะเวลาการทาํงาน 
  พนกังานราชการท่ีมีระยะเวลาการทาํงานแตกต่างกนัมีคุณภาพชีวิตการทาํงานโดยรวมไม่แตกต่าง
กนั เม่ือพิจารณาตามองค์ประกอบท่ีเป็นเง่ือนไขในการทาํงาน องค์ประกอบท่ีเก่ียวกับลกัษณะของงาน และ
องคป์ระกอบเก่ียวกบัสภาพของการทาํงาน ซ่ึงผลการวิจยัน้ีสอดคลอ้งกบัการศึกษาของพีระ เอ่ียมสุนทร (2544, 
หนา้ 144 - 148) สินชยั ฉายรัศมี (2544, หนา้ 136 - 142) ฐิตณั์ฐ สมบติัศิริ (2546, หนา้ 144 - 149) บงกช เทพจารี 
(2547, หนา้ 142 - 148) และ ภคินี โอฬาริกชาติ (2547, หนา้ 139 - 146) ซ่ึงเป็นผลมาจากการท่ีพนกังานราชการ
ส่วนใหญ่ถึงแมจ้ะมีระยะเวลาในการทาํงานในฐานะพนักงานราชการต่างกนั เน่ืองจากเขา้สู่ตาํแหน่งพนักงาน
ราชการก่อน - หลงั แต่ระยะเวลาในการปฏิบติังานการศึกษานอกระบบใกลเ้คียงกนั เพราะทุกคนจะผ่านการสรร
หาให้เป็นพนักงานราชการ ตอ้งมีคุณสมบติัดา้นประสบการณ์หรืออายุในการปฏิบติังานการศึกษานอกระบบ
ตามท่ีกาํหนดเท่ากนั ดงัท่ีกล่าวแลว้ว่าการคดัเลือกพนกังานราชการ เพื่อปฏิบติังานในสาํนกังานการศึกษานอก
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ระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัในแต่ละจงัหวดั  เป็นการคดัเลือกในระบบปิด ท่ีจะเปิดโอกาสใหเ้ฉพาะบุคคลท่ี
มีอายงุานในการปฏิบติังานแต่ละสาํนกังานท่ีคดัเลือก 
 5.  สาขาการศึกษาทีจ่บ 
  พนกังานราชการท่ีจบสาขาการศึกษาแตกต่างกนัมีคุณภาพชีวิตการทาํงานโดยรวมไม่แตกต่างกนั  
เม่ือพิจารณาตามองคป์ระกอบท่ีเป็นเง่ือนไขในการทาํงาน องคป์ระกอบท่ีเก่ียวกบัลกัษณะงาน และองคป์ระกอบ
เก่ียวกบัสภาพของการทาํงาน พบว่าพนักงานราชการท่ีจบการศึกษาในสาขาต่างกนัมีคุณภาพชีวิตการทาํงาน
ดังกล่าวไม่แตกต่างกันนั่นเป็นเพราะขอบข่ายของงานไม่ว่าจะจบในสาขาใดมาทุกคนต้องผ่านพื้นฐานและ
ประสบการณ์ในการทาํงานการศึกษานอกระบบมาก่อนเป็นพนกังานราชการ และปฏิบติังานในลกัษณะเดียวกนั 
  เม่ือศึกษาเป็นรายองคป์ระกอบ พบว่า องคป์ระกอบท่ีเก่ียวกบัลกัษณะของงาน และองคป์ระกอบ
เก่ียวกบัสภาพของการทาํงาน พนกังานราชการท่ีจบการศึกษาสาขาอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่ศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ มีคุณภาพ
ชีวิตการทาํงานสูงกว่าพนกังานราชการท่ีจบสาขาศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ จากผลการวิจยัดงักล่าว ผูว้ิจยัไดจ้ดัการ
สนทนากลุ่มยอ่ย ซ่ึงผลการศึกษาพบว่าพนกังานราชการ ท่ีจบในสาขาอ่ืนท่ีไม่ใช่สาขาศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ มี
คุณภาพชีวิตการทาํงานดีกว่าเน่ืองจาก งานการศึกษานอกระบบและงานการศึกษาตามอธัยาศยัเป็นงานท่ีทา้ทาย
หรือเป็นโอกาสในการเรียนรู้ในการปฏิบติังานดา้นการศึกษา ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีตนเองไม่ไดเ้รียนรู้มา พร้อมทั้งส่งเสริม
ให้พฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง และงานท่ีทาํอยู่นั้นไดช่้วยเหลือประชาชนท่ีพลาดและขาดโอกาสทางการศึกษา  
และหน่วยงานยงัเปิดโอกาสให้มีโอกาสตดัสินใจ กาํหนดนโยบายในพ้ืนท่ี และวางแผนการทาํงานดว้ยตนเอง 
พร้อมทั้งใหสิ้ทธิในการบริหารงบประมาณโครงการท่ีรับผดิชอบ 

  พนักงานราชการท่ีจบการศึกษาสาขาอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่ศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ จึงมีคุณภาพชีวิตการ
ทาํงานในองคป์ระกอบท่ีเก่ียวกบัลกัษณะของงาน และองคป์ระกอบเก่ียวกบัสภาพของการทาํงานสูงกว่าพนกังาน
ราชการท่ีจบสาขาศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ 
 6.  รายได้ 
  พนกังานราชการท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกนัมีคุณภาพชีวิตการทาํงานโดยรวมไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณา
ตามองค์ประกอบท่ีเก่ียวกบัลกัษณะของงาน และองค์ประกอบเก่ียวกบัสภาพของการทาํงาน ซ่ึงผลการวิจยัน้ี
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของภทัรจิตร ทองสิงห์ (2546, หนา้ 139 - 145) ฐิตณ์ัฐ สมบติัศิริ (2546, หนา้ 144 - 149) 
และภคินี โอฬาริกชาติ (2547, หนา้ 139 - 146) ดว้ยสาเหตุว่าพนกังานราชการส่วนใหญ่ยงัคงเขา้สู่ตาํแหน่งใน
ระยะเวลาท่ีไม่ต่างกนัมากนกัส่งผลใหมี้รายไดใ้กลเ้คียงกนั 
  อย่างไรก็ตาม พนกังานราชการท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกนัมีคุณภาพชีวิตการทาํงาน ดา้นองคป์ระกอบท่ี
เป็นเง่ือนไขการทาํงานแตกต่างกนั โดยพบว่าพนกังานราชการท่ีมีรายได ้10,000 - 12,500 บาทต่อเดือนมีคุณภาพ
ชีวิตการทาํงานดา้นน้ีนอ้ยกว่าพนกังานราชการท่ีมีรายได ้12,501 - 15,000 บาทต่อเดือน ทั้งน้ี เป็นผลจากการรับรู้
ถึงรายไดท่ี้ต่างกนัแต่ตอ้งปฏิบติังานโดยมีขอบเขตและความรับผิดชอบไม่ต่างกนั แต่พนกังานราชการท่ีมีรายได้
มากกว่า 15,001 บาทต่อเดือน  มีคุณภาพชีวิตการทาํงานดา้นน้ีน้อยกว่าพนักงานราชการท่ีมีรายได ้12,501 - 
15,000 บาทต่อเดือน เน่ืองจากพนกังานราชการท่ีมีรายไดม้ากกว่า 15,001 บาทต่อเดือน นั้นตอ้งผา่นประสบการณ์
การทาํงานมานานพอควร ส่งผลให้รู้สึกว่างานท่ีทาํไม่ทา้ทาย รวมถึงรู้สึกว่ารายไดท่ี้ไดรั้บเพิ่มข้ึน ไม่สัมพนัธ์กบั
ระยะเวลาหรือประสบการณ์การทาํงานท่ีเพิม่ข้ึน 
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ข้อเสนอแนะ 
 1.  สําหรับการนําผลการวจิยัไปใช้ 
  1.1  จากผลการศึกษาท่ีพบว่าระดบัคุณภาพชีวิตการทาํงานในองคป์ระกอบท่ีเป็นเง่ือนไขการทาํงาน
ในองคป์ระกอบต่างๆ เหล่าน้ี คือ ดา้นเงินเดือนท่ีไดรั้บเพียงพอกบัค่าใชจ่้ายในการดาํเนินชีวิต โอกาสไดรั้บบรรจุ
แต่งตั้งเป็นขา้ราชการ และรายไดอ่ื้นนอกเหนือจากเงินเดือนอยูใ่นระดบันอ้ย ดงันั้นการหาช่องทางท่ีจะเพิ่มรายได้
ใหก้บัพนกังานราชการในสงักดัจึงเป็นหนทางหน่ึงท่ีจะช่วยเพิ่มระดบัคุณภาพชีวิตใหสู้งข้ึนได ้โดยหาอาชีพเสริม
หรือจดักลุ่มอาชีพหลงัเลิกงาน เป็นตน้ 
  1.2  การมีเกณฑท่ี์เป็นมาตรฐานสําหรับการประเมินผลการปฏิบติังานก็เป็นแนวทางหน่ึงท่ีจะช่วย
เพิ่มระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานราชการ ทั้ งน้ี เพื่อให้พนักงานราชการรู้สึกถึงความเท่าเทียมท่ีจะได้รับ
นอกเหนือไปจากปริมาณงานท่ีตอ้งทาํ พนกังานราชการจะไม่รู้สึกถึงความลาํเอียง หรืออคติจากเพื่อนร่วมงาน
หรือหวัหนา้งานท่ีเป็นผูป้ระเมินผลงานของตน 
  1.3  การจา้งงานสาํหรับพนกังานราชการนั้นเป็นส่วนหน่ึงท่ีจะทาํใหพ้นกังานรู้สึกมัน่คงในชีวิต ถา้
สัญญาท่ีจา้งมีความต่อเน่ืองระยะยาว ความกงัวลใจท่ีจะตกงานของพนกังานเหล่าน้ีก็จะลดนอ้ยลง ซ่ึงจะส่งผลให้
คุณภาพชีวิตของพนกังานเหล่าน้ีสูงข้ึนตามมาดว้ย 
  1.4  การไดรั้บโอกาสในการเรียนรู้ในประเด็นต่างๆ อนัจะเป็นประโยชน์ต่องานท่ีตนทาํนั้นเป็น
วิธีการหน่ึงท่ีจะทาํให้พนกังานราชการรู้สึกว่าตนไดรั้บการเอาใจใส่จากหัวหนา้งาน เพราะการให้พนักงานได้
เรียนรู้คน้ควา้เพิ่มเติมเป็นการใหค้วามสาํคญักบับุคลากรภายในหน่วยงาน พนกังานราชการจึงรู้สึกว่าตนเองนั้น
เป็นบุคคลท่ีมีคา่และความสาํคญัต่อหน่วยงาน 
 2.  สําหรับการวจิยัคร้ังต่อไป 
  2.1  ควรจะมีการศึกษาตวัแปรอ่ืนๆ เพิ่มเติมนอกเหนือไปจากปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิต 
เช่น ปัจจยัทางสงัคม ปัจจยัชุมชน ปัจจยัทางดา้นจิตวิทยา เป็นตน้ 
  2.2  ควรจะมีการศึกษาดว้ยการใชว้ิธีวิจยัเชิงคุณภาพ เช่น การจดัสนทนากลุ่ม (focus group) และการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (interview) เพือ่ใหไ้ดข้อ้มูลท่ีละเอียดและลึกซ้ึงสาํหรับนาํมาใชว้ิจยัและพฒันาคุณภาพชีวิต 
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ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่6 
 โรงเรียนเทศบาล 1 วดัศรีเมือง จังหวดันครนายก ทีจ่ัดการเรียนรู้ด้วยกระบวน 

การสอนเขยีนของเฮวินส์* 
English Writing Ability of Grade 6 Students, Tadsaban 1 Wat Sr i Mueang 
School,     Nakhon Nayok Province, Learning by Hewins’ Writing Process 

    
      นางชนนัรัตน ์ วิจิตรโท** 
      Mrs. Chananrat  Wijitto 
 
บทคดัย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเทศบาล 1 วดัศรีเมือง จงัหวดันครนายก ท่ีจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการสอนเขียน
ของเฮวินส์กบัการสอนปกติ กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นนกัเรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศึกษา 2552 โรงเรียนเทศบาล 1 วดัศรีเมือง ไดม้าโดยวิธีการสุ่มตวัอยา่งอยา่งง่าย จาํนวน 2 หอ้งเรียน หอ้งเรียน
ละ 28 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัไดแ้ก่ แผนการจดัการเรียนรู้ท่ีสอนดว้ยกระบวนการสอนเขียนของเฮวินส์  
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสอนดว้ยการสอนปกติ และแบบวดัความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษ วิเคราะห์
ขอ้มูล ดว้ยการหาค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที 
 ผลการวิจัยพบว่า  นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสอนเขียนของเฮวินส์  มี
ความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษสูงกวา่นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนปกติอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .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. 

                                                 
 * บทความวิทยานิพนธ์ 
** ครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาหลกัสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฎัธนบุรี 
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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 
 ในปัจจุบนัการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเป็นส่ิงจาํเป็นยิ่ง เน่ืองจากใช้ในการติดต่อส่ือสาร การศึกษา 
แสวงหาขอ้มูลความรู้เพิ่มเติม กระทรวงศึกษาธิการไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัของการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จึง
กาํหนดให้จดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษเป็นภาษาต่างประเทศตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ในหลกัสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช 2544 โดยมุ่งหวงัใหน้กัเรียนสามารถใชภ้าษาต่างประเทศส่ือสารในสถานการณ์
ต่างๆ แสวงหาความรู้ ประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน รวมทั้งมีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองราวและ
วฒันธรรมอนัหลากหลายของประชาคมโลก สามารถถ่ายทอดความคิดและวฒันธรรมไทยไปยงัสังคมโลก                                
ไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์(กรมวิชาการ, 2545, หนา้ 2) 
 ทกัษะการเขียนเป็นทกัษะหน่ึงท่ีสําคญัในโลกยุคปัจจุบนัไม่ว่าจะเป็นงานท่ีใช้เขียนบนแผ่นกระดาษ
หรือจดหมายอิเลคทรอนิกส์ (กุล  พูนศรัทธา, 2547, หนา้ 1) เพราะการเขียนเป็นเคร่ืองแสดงออกถึงความรู้ 
ความคิด สติปัญญาและความรู้สึกของมนุษย ์เป็นเคร่ืองมือใชส่ื้อสาร   ทั้งเร่ืองในอดีตและปัจจุบนัโดยถ่ายทอด
ประสบการณ์ เร่ืองราว ความรู้สึกและความคิดของผูเ้ขียนออกมาเป็นลายลกัษณ์อกัษรไปสู่ผูอ่้านใหรั้บรู้และเขา้ใจ
โดยผ่านกระบวนการทางความคิด หลายขั้นตอน ตอ้งเลือกและเรียบเรียงความคิด แสวงหาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจะ
นาํมาเขียน การใชค้าํและประโยคท่ีถูกตอ้งตรงตามหลกัภาษาและความนิยมในการใชภ้าษาโดยผา่นกระบวนการ
รวบรวมอย่างเป็นระบบเพ่ือให้ไดข้อ้ความท่ีต่อเน่ืองและเป็นขอ้ความท่ีสามารถส่ือความหมายให้ผูอ่ื้นเขา้ใจได้
ตรงกับความตอ้งการและเจตนารมณ์ของผูเ้ขียน เพื่อให้ผูอ่้านเขา้ใจ ช่วยให้จดจาํเร่ืองราวได้นานเป็นขอ้มูล
สาํหรับอา้งอิง เป็นหลกัฐานท่ีแสดงถึงความสาํเร็จของผูเ้ขียน 
 ปัญหาในการเรียนรู้ทกัษะการเขียนสาเหตุสาํคญัท่ีทาํใหก้ารเขียนไม่ประสบผลสาํเร็จเน่ืองจากเป็นการ
เขียนถอดความจากขอ้ความภาษาไทย ซ่ึงเน้นหนักในด้านไวยากรณ์ งานเขียนส่วนมากอยู่ในระดับคาํหรือ
ประโยคและเป็นการเขียนเพือ่ทบทวนบทเรียนเท่านั้น (กรมวิชาการ, 2543) แสดงใหเ้ห็นว่ามีความสามารถในการ
เขียนภาษาอังกฤษระดับส่ือสารอยู่ในเกณฑ์ท่ีไม่น่าพอใจ  โดยได้คะแนนตํ่ ากว่าเกณฑ์การประเมินของ
กระทรวงศึกษาธิการ (ขนิษฐา นาคสวสัด์ิ, 2541, หนา้ 12) และจากงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัความสามารถในการเขียน
ของ ลดัดา หวงัภาษิต (2546, หนา้ 1) พบว่า ผลงานของนกัเรียนท่ีเขียนออกมาค่อนขา้งสั้น ส่ือสารความรู้ความคิด
ออกมาไดน้อ้ยผลการประเมินอยูใ่นระดบัท่ีไม่น่าพอใจ 
 การใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้และฝึกฝนเพื่อใหเ้กิดทกัษะเป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีสาํคญั นกัวิชาการหลายท่าน
ไดเ้สนอแนวคิดในการสอนเขียนวา่ ครูควรเนน้กระบวนการเขียนหรือกระบวนการใชค้วามคิด เพื่อสร้างขอ้มูลใน
การเขียน การสอนเขียนท่ีเน้นกระบวนการคิดจะส่งผลต่อความสามารถทางการเขียนในระดับสูงอาจทาํให้
นกัเรียนสามารถผลิตช้ินงานการเขียนท่ีใชส่ื้อสารในชีวิตจริงไดด้ว้ยการช้ีแนะจากครู และการทาํงานร่วมกบัเพื่อน
ในกิจกรรมต่าง ๆ ตั้งแต่การระดมสมองหาความคิดมาเขียน จนถึงการตรวจแกไ้ขใหข้อ้คิด ปรับปรุงงานของกนั



วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปีท่ี 10 ฉบบัท่ี 2 
โครงการบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 

 

 163

และกัน ซ่ึงนักเรียนจะไม่รู้สึกโดดเด่ียวและสามารถพฒันาทักษะการเขียนได้อย่างเป็นสุข ซ่ึงสอดคลอ้งกับ 
Hewins (1986, pp. 219-223) พบว่า เม่ือครูไดจ้ดักิจกรรมเป็นขั้นตอนสอดคลอ้งกบักระบวนการเขียน 6 ขั้นตอน 
นกัเรียนมีขอ้มูลหรือแนวความคิดในการเขียน โดยเฮวินส์ไดจ้ดัใหมี้ขั้นก่อน การเขียนดว้ยการจดักิจกรรมระดม
พลงัสมองในลกัษณะต่างๆ เช่น การตั้งประเด็น รูปภาพ การแสดงความคิดเห็น หลงัจากนั้นจะใหน้กัเรียนไดฝึ้ก
เขียนและผ่านกิจกรรมยอ้นกลบัเพื่อท่ีจะให้นกัเรียนแลกเปล่ียนงานเขียนกนัอ่านแลว้แสดงความคิดเห็นต่องาน
เขียนของเพือ่น จากนั้นนกัเรียนนาํงานเขียนของตนเองไปปรับปรุงแกไ้ขหลายคร้ังจนไดง้านท่ีถูกตอ้งสมบูรณ์ ซ่ึง
มีผูน้าํกระบวนการเขียนของเฮวินส์ไปทดลองใชแ้ลว้สามารถพฒันาทกัษะการเขียนของนกัเรียนไดดี้ข้ึน ทั้งดา้น
เน้ือหา การเรียบเรียง การใชค้าํศพัทแ์ละเคร่ืองหมายวรรคตอน 
 จากเหตุผลและความจาํเป็นดงักล่าว ทาํใหผู้วิ้จยัมีความสนใจท่ีจะนาํกระบวนการสอนเขียนของเฮวินส์
มาทดลองสอนนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยมุ่งศึกษาหากระบวนการสอนการเขียนภาษาองักฤษท่ีเหมาะสม
เพื่อพฒันาความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษของนักเรียนให้สูงข้ึนและเพื่อเป็นแนวทางสําหรับครูผูส้อน
ภาษาองักฤษในการปรับปรุงการสอนการเขียนใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
  
วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
         เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีเรียนดว้ย
กระบวนการสอนเขียนของเฮวินส์กบัการสอนปกติ 
 
สมมติฐานการวจิยั 
 ความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษของนกัเรียนหลงัจากเรียนดว้ยกระบวนการสอนเขียนของเฮวินส์
จะสูงกวา่ความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษของนกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนปกติ 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง         
 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2552 โรงเรียน
เทศบาล 1 วดัศรีเมือง สังกดัเทศบาลเมืองนครนายก อาํเภอเมืองนครนายก จงัหวดันครนายก จาํนวน 4 หอ้งเรียน 
นกัเรียนจาํนวน 112 คน 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั ได้แก่  นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2552 
โรงเรียนเทศบาล 1 วดัศรีเมือง สังกดัเทศบาลเมืองนครนายก อาํเภอเมืองนครนายก จงัหวดันครนายก ไดม้าโดย
การสุ่มตวัอยา่งอยา่งง่าย (simple random sampling) โดยใชห้้องเรียนเป็นหน่วยสุ่มดว้ยวิธีจบัสลาก จาํนวน 2 
หอ้งเรียน จาํนวนนกัเรียน 56 คน และจบัสลากเลือกนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/3 เป็นกลุ่มควบคุม นกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6/4 เป็นกลุ่มทดลอง จาํนวนนกัเรียนหอ้งละ 28  คน  
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แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่ก่ียวข้อง 
 1.  แนวการสอนเขยีนด้วยกระบวนการสอนเขียนของเฮวนิส์  
 Hewins (1986, pp. 219-223) เป็นครูสอนภาษาฝร่ังเศสอยูท่ี่โรงเรียนไฮแลนดป์าร์ค (Highland Park 
High School) รัฐนิวเจอร์ซี ประเทศสหรัฐอเมริกา เฮวินส์พบว่า ในขณะท่ีสอนภาษาฝร่ังเศสเป็นภาษาต่างประเทศ
นั้น มกัมีปัญหาในการเขียน คือ นกัเรียนเขียนมีขอ้ผิดพลาดมาก ทั้งในดา้นคาํศพัท ์โครงสร้างและสาํนวน อีกทั้ง
นักเรียนไม่สามารถถ่ายทอดความคิดของตวัเองออกมาได ้และในขณะท่ีเขียนนกัเรียนเกิดความวิตกกงัวลว่าจะ
เขียนผิดซ่ึงทาํใหค้รูผูส้อนเกิด    ความกดดนัมาก จึงไดคิ้ดวิธีสอนการเขียนข้ึนมาโดยยึดแนวทฤษฎีกระบวนการ
เขียน (Writing Process Approach) ผลปรากฏว่า นกัเรียนท่ีเรียนภาษาฝร่ังเศสเป็นภาษาต่างประเทศ สามารถ
พฒันาทกัษะในการเขียนข้ึนมาไดดี้ข้ึน คือ นกัเรียนสามารถส่ือความหมายกบัผูอ่ื้นได ้นอกจากน้ีนักเรียนยงัมี
แรงจูงใจในการเขียนเพิ่มข้ึน มีความตอ้งการท่ีจะเขียนผลงานตนเองเพื่อใหบุ้คคลอ่ืนๆ อ่าน โดยไม่วิตกกงัวลว่า
จะเขียนผดิอีกต่อไป  
        Hewins (1986, pp. 219-223) ไดส้ร้างแผนการสอนโดยยดึกระบวนการทั้ง 6 ขั้นตอน ดงัน้ี 
 ขั้นท่ี 1 ขั้นก่อนการเขียน (prewriting) 
 การสอนในขั้นน้ีจะเป็นการจดักิจกรรมเพื่อใหน้กัเรียนไดเ้กิดแนวคิดและมีขอ้มูลท่ีจะนาํไปเขียนได ้
กิจกรรมในขั้นน้ีจะเป็นกิจกรรมอะไรก็ไดแ้ต่กิจกรรมท่ีพบว่าไดผ้ลดีมากท่ีสุด คือกิจกรรมระดมพลงัสมองซ่ึงมี
อยู ่3 ลกัษณะ คือ 
 (1)  การใชโ้สตทศันูปกรณ์ เช่น วิดีโอ สไลด์ รูปภาพ หลงัจากดูวิดีโอ สไลด์แลว้ นกัเรียนจะมีเวลา 
10-15 นาทีในการเขียน และควรมีคาํศพัทห์รือขอ้ความท่ีไดดู้ในวิดีโอ สไลด ์
 (2) ผูส้อนนาํเร่ืองสั้นๆ บทสรุป บทสนทนาท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีนกัเรียนจะเขียน                 มาให้
นกัเรียนอ่านแลว้ใหบ้อกว่ารายละเอียดของเร่ืองจะเป็นอยา่งไรต่อไปและจะจบลงอยา่งไร   โดยครูเขียนคาํเหล่าน้ี
บนกระดานดาํ เพือ่สร้างแนวคิดท่ีจะเขียนและเป็นการเรียนรู้คาํศพัทใ์หม่ 
 (3)  ผูส้อนตั้งประเด็น (topic) หรือถามคาํถามข้ึน เพ่ือใหน้กัเรียนช่วยกนัตอบหาคาํศพัทแ์ละแนวคิด 
สาํนวนต่างๆ เก่ียวกบัคาํถามนั้น ครูทาํหนา้ท่ีจดบนัทึกคาํบนกระดานดาํ นกัเรียนนาํคาํเหล่าน้ีไปเขียนต่อไป 
         ขั้นท่ี 2 การเขียนร่างคร้ังท่ี 1 (first draft)   
         นกัเรียนลงมือเขียนทนัที หลงัจากท่ีไดท้าํกิจกรรมในขั้นท่ี 1 โดยใชเ้วลา 10-15 นาที         ในการ
เขียน ครูเขียนหัวขอ้เดียวกบันกัเรียนเพื่อเป็นแบบอยา่งในการตรวจ ใหน้กัเรียนอ่าน          งานเขียนของตวัเอง
แลว้จดคาํศพัท์หรือขอ้มูลท่ีไม่สามารถเขียนเป็นภาษาองักฤษได้ เพื่อให้ครูหรือเพื่อนๆ บอกความหมายของ
คาํศพัทน์ั้นๆ หรือขอ้มูลเพิ่มเติม นกัเรียนปรับปรุงแกไ้ขงานเขียน    ของตนเอง 
         ขั้นท่ี 3 การใหข้อ้มูลยอ้นกลบั (feedback) 
         ใหน้กัเรียน 2-3 คน อ่านงานเขียนของตวัเอง ครูแสดงความช่ืนชมหากนกัเรียนคนใดสามารถอ่านงาน
เขียนของตนเองได ้การแสดงความคิดเห็นต่องานเขียนของนกัเรียนเป็นเฉพาะ  ดา้นเน้ือหาเท่านั้น ไม่ใช่การตรวจ
ไวยากรณ์ ครูให้แบบอย่างในเร่ืองของภาษาโดยแสดงงานเขียนบนแผ่นใสพร้อมกับอ่านให้นักเรียนฟัง ให้
นกัเรียนแบ่งกลุ่มแลว้แลกเปล่ียนงานเขียนของตวัเอง  กบัเพื่อน นกัเรียนเขียนแสดงความคิดเห็นของตวัเองลงบน
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งานเขียนของเพ่ือนหรือพูดแสดงความคิดเห็น นักเรียนแบ่งกลุ่มแลกเปล่ียนงานเขียนกนัอ่านแลว้แสดงความ
คิดเห็นต่องานเขียนนั้นๆ ดว้ยตนเอง 
         ขั้นท่ี 4 การเขียนร่างคร้ังท่ี 2 (second draft) 
          นกัเรียนปรับปรุงงานเขียนของตวัเองดว้ยการเพ่ิมเติมหรือเขียนขยายความในส่วนท่ีครู  หรือเพ่ือน
แสดงความคิดเห็น 
         ขั้นท่ี 5 การอ่านเพ่ือตรวจแกไ้ข (proofreading) 
        นกัเรียนตรวจผลงานเองโดยครูจะเป็นผูบ้อกหลกัการตรวจใหน้กัเรียนรู้ ก่อนท่ีจะ            ลงมืออ่าน
และตรวจ นกัเรียนอ่านทบทวนและตรวจผลงานเขียนของตนเองแลว้จึงใหเ้พ่ือนช่วยอา่นและตรวจใหอี้กคร้ังหน่ึง 
         ขั้นท่ี 6 การเขียนคร้ังสุดทา้ย (final draft) 
          นกัเรียนนาํงานท่ีผ่านการตรวจจากเพื่อนกลบัไปปรับปรุงแกไ้ขทั้งดา้นเน้ือหาและ       ความถูกตอ้ง
แม่นยาํอ่ืนๆ ใหถู้กตอ้งสมบูรณ์ อ่านทบทวนหรือใหเ้พ่ือนช่วยตรวจจนแน่ใจ           แลว้จึงส่งครู  
 จากขั้นตอนกระบวนการดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงเลือกกระบวนการสอนเขียนของเฮวินส์มาใช ้   ในการวิจยั
คร้ังน้ีเพราะเป็นกระบวนการสอนท่ีมีขั้นตอนการเขียนชดัเจนและกิจกรรมท่ีเนน้      ความแตกต่างระหว่างบุคคล 
นกัเรียนไดพ้ฒันาความสามารถในการเขียนตามศกัยภาพของ            แต่ละบุคคลและตามระดบัความสามารถของ
นกัเรียนซ่ึงจะช่วยใหเ้กิดผลดีในการเรียนรู้และพฒันาความสามารถในการเขียนต่อไป 
 2.  ความสามารถในการเขียน  
 ความสามารถในการเขียนเป็นความสามารถในการรวบรวมความคิดความรู้สึก เพ่ือถ่ายทอดความรู้
และประสบการณ์ออกมาเป็นตวัอกัษรโดยมีจุดมุ่งหมายท่ีว่าจะส่ือสารกบัผูอ่้านในเร่ืองใดซ่ึงตอ้งอาศยัความรู้ดา้น
ไวยากรณ์ คาํศพัท ์การเลือกใชค้าํมาประกอบใหเ้หมาะกบัความรู้ และความคิดพื้นฐานของผูอ้่าน ซ่ึงทาํใหผู้เ้ขียน
ส่ือความหมายได้ถูกตอ้งมีประสิทธิภาพและเกิดความเขา้ใจเป็นอนัดีกบัผูอ่้าน มีผูเ้ช่ียวชาญทางด้านภาษาได้
กล่าวถึงความหมายของความสามารถในการเขียน ดงัน้ี 
 พิมพนัธ์ุ เวสสะโกศล (2533, หนา้ 27) กล่าวว่า ความสามารถในการเขียนนั้นประกอบดว้ยทกัษะ
หลายขั้นตอนโดยเร่ิมจากทกัษะระดบัง่ายไม่ซบัซอ้นแลว้จึงพฒันาเป็นทกัษะระดบัยากข้ึนจนกระทัง่สามารถเขียน
ขอ้ความท่ีส่ือความหมายตามตอ้งการได ้ซ่ึงเป็นทกัษะระดบัสูง อนัประกอบดว้ยทกัษะท่ีสะสมมาตั้งแต่ระดบัตน้
นัน่เอง 
 White (1980, p. 6) กล่าวว่า ความสามารถในการเขียนคือ ความสามารถในการเรียงลาํดบัประโยคให้
เช่ือมโยงกนัอยา่งถูกตอ้งตามหลกัไวยากรณ์และสมเหตุสมผล เขียนไดเ้หมาะสมกบัวตัถุประสงคข์องผูเ้ขียน ส่ือ
ความหมายใหผู้อ่้านเขา้ใจได ้ ส่ือสารในส่ิงท่ีตอ้งการได ้การเขียนตอ้งชดัเจนไม่คลุมเครือความสามารถในการ
เขียนจะตอ้งประกอบดว้ยความถูกตอ้งของภาษา (correction of form) ความเหมาะสมของภาษา (appropriateness 
of style) และเอกภาพของเร่ือง (unity of theme or topic) 
  Jacobs (1981, p. 89) กล่าวถึงความสามารถในการเขียนโดยทัว่ไปว่าประกอบไปดว้ย
ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ขอ้มูลในเร่ืองท่ีเขียน การเรียบเรียงเร่ืองราวไดส้มเหตุสมผล เน้ือหาเช่ือมโยง
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ต่อเน่ืองกนัเป็นสาํคญั เลือกใชค้าํศพัทส์าํนวนไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสมกบัเน้ือความ ตลอดจนความสามารถใน
การใชภ้าษาไดถู้กตอ้งตามหลกัโครงสร้างทางภาษา  
 Harris (1974, pp. 68-69) ไดก้ล่าวถึง ความสามารถในการเขียนวา่ เป็นการรวมทกัษะหลายๆ อยา่ง
ทางภาษาเขา้ดว้ยกนัดงัน้ี 
 (1) เน้ือหา (content) ไดแ้ก่ เน้ือหาสาระของการเขียนตลอดจนความนึกคิดท่ีแสดงออก 
 (2) รูปแบบ (form) ไดแ้ก่ การเรียบเรียงและจดัลาํดบัเน้ือหาใหมี้ความต่อเน่ืองเพื่อให ้
ตรงตามจุดมุ่งหมายในการเขียน 
 (3) ไวยากรณ์ (grammar) ไดแ้ก่ การใชรู้ปแบบโครงสร้างไวยากรณ์อยา่งถูกตอ้งและ 
ส่ือความหมายได ้
 (4) ลีลาภาษา (style) ไดแ้ก่ การเลือกใชถ้อ้ยคาํ สาํนวนต่างๆ เพื่อใหเ้กิดอารมณ์และ 
อรรถรสในขอ้ความท่ีเขียน 
 (5) กลไกทางภาษา (mechanics) ไดแ้ก่ การใชส้ัญลกัษณ์ต่างๆ เคร่ืองหมายวรรคตอน     การสะกดคาํ
และการใชต้วัอกัษรตวัเลก็ใหญ่ไดถู้กตอ้งตามแบบแผนของภาษา 
 กล่าวโดยสรุปคือ ความสามารถในการเขียนหมายถึง ความสามารถในการเรียบเรียงถอ้ยคาํ ประโยค 
และสํานวนภาษาเขา้ดว้ยกนัอย่างถูกตอ้งตามหลกัไวยากรณ์  โครงสร้างของภาษาและกลไกการเขียนต่าง ๆ ท่ี
สําคญัท่ีสุดคือ ความสามารถในการส่ือความหมายให้ผูอ้่านเขา้ใจ        ไดถู้กตอ้งชัดเจนและตรงตามท่ีผูเ้ขียน
ตอ้งการ ทั้งน้ีรวมถึงความสามารถในการใชอ้งคป์ระกอบต่าง ๆ ของภาษาและทกัษะทางการเขียนในระดบัท่ี
เจา้ของภาษายอมรับไดอี้กดว้ย 
 3. งานวจิัยทีเ่กีย่วข้องกบัการเขยีน 
 พรจิต  แกว้ลี (2543, หนา้ 61) ไดศึ้กษาเปรียบเทียบความสามารถทางการเขียนและความวิตกกงัวลใน
การเรียนภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีไดรั้บการสอนดว้ยวิธีกระบวนการเขียนของเฮวินส์กบั
การสอนตามคู่มือครู ผลการทดลองพบว่า นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนดว้ยกระบวนการเขียนของเฮวินส์กบันกัเรียน
ท่ีไดรั้บการสอนตามคู่มือครู มีความสามารถทางการเขียนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 ลดัดา  หวงัภาษิต (2546, หนา้ 38) ไดท้าํการศึกษาความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษ   ของ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีไดรั้บการสอนโดยใชว้ิธีการสอนเขียนแบบเนน้กระบวนการ      ผลการทดลอง
พบว่า ความสามารถทางการเขียนภาษาองักฤษของนักเรียนท่ีได้รับการสอนด้วยวิธีการสอนเขียนแบบเน้น
กระบวนการพฒันาข้ึน 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
         เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ประกอบดว้ย  
  1. แผนการจดัการเรียนรู้ท่ีสอนดว้ยกระบวนการสอนเขียนของเฮวินส์  
  2. แผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยการสอนปกติ  
  3. แบบวดัความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษ  
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การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การเกบ็รวบรวมขอ้มูล มีรายละเอียดดงัน้ี 
 1.  ดาํเนินการติดต่อผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1 วดัศรีเมือง สงักดัเทศบาลเมืองนครนายก 
อาํเภอเมืองนครนายก จงัหวดันครนายก เพื่อขอความร่วมมือในการวิจยั 
 2.  ดาํเนินการทดลองมีขั้นตอน ดงัน้ี 
 2.1 ผูว้ิจยันาํแผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการสอนเขียนของเฮวินส์และแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี
สอนด้วยการสอนปกติ ท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปดาํเนินการสอนดว้ยตนเองกบักลุ่มตวัอย่างในภาคเรียนท่ี 2  ปี
การศึกษา 2552 โรงเรียนเทศบาล 1 วดัศรีเมือง สังกดัเทศบาลเมืองนครนายก อาํเภอเมืองนครนายก จังหวดั
นครนายก ใชเ้วลา 3 สปัดาห์ สัปดาห์ละ 3 วนั วนัละ 2 ชัว่โมง จาํนวน 3 เร่ือง ดงัน้ี 
        เร่ืองท่ี 1  การเขียนบรรยายประวติัส่วนตวัของบุคคล  
        เร่ืองท่ี 2  การเขียนบรรยายลกัษณะของบุคคล 
        เร่ืองท่ี 3  การเขียนบรรยายกิจกรรมการกระทาํของบุคคล 
 2.2  ภายหลงัส้ินสุดการเรียนการสอนให้นักเรียนทั้ ง 2 กลุ่มทาํแบบวดัความสามารถในการเขียน
ภาษาองักฤษ 
 2.3  นาํผลงานจากการทาํแบบวดัความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษหลงัเรียนของนกัเรียนกลุ่ม
ควบคุมและกลุ่มทดลองมาตรวจวิเคราะห์และบนัทึกคะแนนรายบุคคล เพ่ือนาํไปทดสอบสมมุติฐาน 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผูว้ิจยัไดน้าํผลจากการวดัความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษหลงัเรียนของนกัเรียน         มาวิเคราะห์
ดว้ยวิธีทางสถิติ ดงัน้ี 
 1.  หาคา่สถิติพ้ืนฐาน  , S.D. 
 2. เปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีเรียน
ดว้ยกระบวนการสอนเขียนของเฮวินส์กบัการสอนปกติ โดยใช ้t – test independent 
 
สรุปผลการวจิยั 
 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียวดัความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษของนกัเรียน แสดงว่า ทั้งสองกลุ่ม
มีความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 (ค่า t = 9.374 ค่า df = 
49.97 ค่า sig = .000**) โดยนกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนดว้ยกระบวนการสอนเขียนของเฮวินส์ มีความสามารถใน
การเขียนภาษาองักฤษสูงกวา่นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนปกติ (ดงัตาราง)            
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ตารางท่ี 1   แสดงผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้น 
   ประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีเรียนดว้ยกระบวนการสอนเขียนของเฮวินส์กบัการสอนปกติ 
 

กลุ่มตัวอย่าง N   S.D. 
t – test 

t df sig 
กลุ่มทดลอง 28 13.29 1.01 

9.37 54 .000** 
กลุ่มควบคุม 28 10.29 1.36 

Levene’s test : F = 2.013  Sig = .162 **  P < .01 
 
อภปิรายผล 
 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษพบว่า นกัเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 6 ท่ีเรียนด้วยกระบวนการสอนเขียนของเฮวินส์กบันักเรียนท่ีได้รับการสอนปกติมีความแตกต่างกนัโดย
นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนดว้ยกระบวนการสอนเขียนของเฮวินส์มีความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษสูงกว่า
นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนปกติ ซ่ึงผลการวิจยัสอดคลอ้งกบัสมมุติฐานท่ีตั้งไวแ้ละสอดคลอ้งกบังานวิจยัของพรจิต  
แกว้ลี (2543, หนา้ 61) ซ่ึงไดศึ้กษาเปรียบเทียบความสามารถทางการเขียนและความวิตกกงัวลในการเรียน
ภาษาองักฤษของนกัเรียน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีไดรั้บการสอนดว้ยวิธีกระบวนการเขียน ของเฮวินส์กบัการสอน
ตามคู่มือครู ผลการทดลองพบว่า นักเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการสอนเขียนของเฮวินส์กบั
นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนตามคู่มือครู มีความสามารถในการเขียนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
และการศึกษาของสมพร อินทะกนก (2548, หนา้ 108) ไดด้าํเนินการทดลองการวิจยัเชิงปฏิบติัการตามแผนการ
สอนทกัษะการเขียนภาษาองักฤษดว้ยกระบวนการสอนเขียนของเฮวินส์ท่ีพฒันาข้ึน นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยกิจกรรม        
การเรียนการสอนทกัษะการเขียนภาษาองักฤษดว้ยกระบวนการสอนเขียนของเฮวินส์มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคิด
เป็นร้อยละ 84.06 ซ่ึงไม่นอ้ยกว่าเกณฑค์วามรอบรู้ท่ีกาํหนดคือ ร้อยละ70 ของคะแนนเต็มและจาํนวนนกัเรียนท่ี
ผา่นเกณฑค์วามรอบรู้ท่ีกาํหนดดงักล่าวคิดเป็นร้อยละ 96.66 ซ่ึงไม่นอ้ยกว่าเกณฑข์องจาํนวนนกัเรียนท่ีกาํหนดไว้
ร้อยละ 70 ของนกัเรียนทั้งหมด ดงันั้นจึงแสดงใหเ้ห็นว่า จากการท่ีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ีไดรั้บ
การสอนดว้ยกระบวนการสอนเขียนของเฮวินส์ มีความสามารถดา้นทกัษะการเขียนสูงกว่านกัเรียนท่ีไดรั้บการ
สอนปกติ เน่ืองจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยกระบวนการสอนเขียนของเฮวินส์นั้ นส่งผลดี                       
ต่อความสามารถดา้นทกัษะการเขียนของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ทั้งน้ีเน่ืองมาจากกระบวนการสอนเขียน
ของเฮวินส์เป็นวิธีการสอนเพ่ือพฒันาความสามารถในการเขียนเรียบเรียงขอ้ความท่ีส่ือความหมายได ้ใชกิ้จกรรม
ท่ีจูงใจและกระตุน้ใหน้กัเรียนสนใจอยากเขียน ตลอดจนช่วยใหเ้กิดความกระตือรือร้นและแนวทางในการเขียน
ตวัอยา่งเช่น การอภิปรายร่วมกนั ทั้งการอ่านเพือ่ตรวจแกไ้ข ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีลว้นแต่เป็นส่ิงท่ีช่วยใหน้กัเรียนแสวงหา
แนวคิดซ่ึงเป็นส่ิงสาํคญั ในการเขียน นกัเรียนทราบผลความกา้วหนา้ในงานเขียนของตนเอง นกัเรียนจะพยายาม       
ปรับปรุงงานท่ีผา่นการตรวจจากเพ่ือนแลว้กลบัไปปรับปรุงแกไ้ขทั้งดา้นเน้ือหาและความถูกตอ้งแม่นยาํอ่ืนๆ ให้
ถูกตอ้งสมบูรณ์ แลว้อ่านทบทวนแกไ้ขขอ้บกพร่องในงานเขียนของตนเพื่อใหไ้ดง้านเขียนท่ีดียิ่งข้ึนและการเรียน
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ดว้ยกระบวนการสอนเขียนของเฮวินส์ยงัช่วยในเร่ืองความแตกต่างระหว่างบุคคล ช่วยใหค้รูเห็นจุดเด่นหรือจุดท่ี
ควรแกไ้ขของนักเรียนไดช้ดัเจน กระบวนการสอนเขียนของเฮวินส์เป็นกระบวนการสอนท่ีช่วยใหค้รูประหยดั
แรงและเวลา 
 ดังนั้นจะเห็นได้ว่า กระบวนการสอนเขียนของเฮวินส์ ทาํให้นักเรียนมีความสามารถด้านการเขียน
ภาษาองักฤษไดเ้ป็นอย่างดี กระบวนการสอนเขียนของเฮวินส์จึงเป็นกระบวนการสอนท่ีทาํให้นักเรียนในกลุ่ม
ทดลองมีผลสมัฤทธ์ิทางการเขียนภาษาองักฤษสูงกวา่นกัเรียนในกลุ่มควบคุม 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการจดัการเรียนรู้และการศึกษาวิจยัใน
คร้ังต่อไป ดงัน้ี 
 1.  ข้อเสนอแนะในการนําผลการวจิยัไปใช้ 
 1.1  ก่อนท่ีจะทาํการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการสอนเขียนของเฮวินส์ ครูควรเตรียมความ
พร้อมให้กบันักเรียนก่อนโดยให้คาํแนะนําเบ้ืองตน้แก่นักเรียนทุกคน เก่ียวกบัขั้นตอนกระบวนการต่างๆ ซ่ึง
นักเรียนอาจไม่เขา้ใจ ดังนั้นครูตอ้งคอยให้ความช่วยเหลือนักเรียน ท่ีมีปัญหาในการเรียน เม่ือเห็นว่านักเรียน
สามารถเขา้ใจและเรียนรู้ตามกระบวนการไดแ้ลว้ จึงใหน้กัเรียนปฏิบติัตามขั้นตอนของกระบวนการต่อไปจนจบ 
 1.2  ในการเรียนดว้ยกระบวนการสอนเขียนของเฮวินส์ ครูตอ้งคอยกระตุน้ใหน้กัเรียนรู้สึกภาคภูมิใจ
ในผลงานของตนเองและมีแรงจูงใจในการเขียนคร้ังต่อ ๆ ไปดว้ย โดยครูจะตอ้งทาํอยา่งระมดัระวงัเพราะจะเป็น
ส่ิงท่ีทาํใหน้กัเรียนรู้สึกทอ้แทเ้บ่ือหน่าย ซ่ึงจะส่งผลไปถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งครูกบันกัเรียนอีกดว้ย 
 1.3 การเรียนดว้ยกระบวนการสอนเขียนของเฮวินส์ เป็นการส่งเสริมความสามารถ ดา้นการเขียน
ภาษาองักฤษของนกัเรียนตามความสามารถของแต่ละบุคคล ดงันั้นนกัเรียนท่ีมีสติปัญญาดียอ่มมีความสามารถใน
การเขียนไดดี้กว่า ครูอาจมอบหมายให้เพื่อนในกลุ่มช่วยวิจารณ์ตรวจทานแกไ้ขงานของเพื่อนก็ได ้เพราะการ
วิจารณ์งานกนัเองอย่างน้ี จะเป็นการแบ่งเบาภาระของครูและทาํให้ความสัมพนัธ์ระหว่างนักเรียนดีข้ึน เพราะ
นกัเรียนไดผ้า่นการทาํงานร่วมกนั คาํวิจารณ์ของเพ่ือนจะเป็นประสบการณ์คร้ังแรกท่ีทาํใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้ 
ในตอนแรกนกัเรียนอาจไม่สามารถประเมินงานเขียนของตวัเองและของเพ่ือนไดเ้ป็นอย่างดี แต่ในคร้ังต่อๆ ไป 
นกัเรียนจะเรียนรู้การวิจารณ์ การประเมินผลงานจากเพ่ือนและเรียนรู้ท่ีจะไวใ้จคนอ่ืนดว้ย 
 2.  ข้อเสนอแนะเพื่อการวจิยัในคร้ังต่อไป 
 2.1  ควรจดัการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการสอนเขียนของเฮวินส์ในการพฒันาความสามารถในการ
เขียนภาษาองักฤษของนกัเรียนในระดบัชั้นอ่ืนๆ  
 2.2  ควรไดท้าํการเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษโดยการใชก้ระบวนการสอน
เขียนของเฮวินส์กบักระบวนการสอนแบบอ่ืนๆ   
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บทคดัย่อ 
 งานวิจยัเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความคิดเห็นต่อการฝึกอบรมเพ่ือพฒันาทกัษะการใหบ้ริการ
ผา่นศูนยลู์กคา้สัมพนัธ์ของพนกังานรับสายโทรศพัทศู์นยลู์กคา้สัมพนัธ์ 1100 บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) และ
เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการฝึกอบรมเพื่อพฒันาทกัษะการใหบ้ริการผ่านศูนยลู์กคา้สัมพนัธ์ของพนกังาน
รับสายโทรศพัท์ จาํแนกตามลกัษณะส่วนบุคคล กลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 250 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเป็น
แบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้วามถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการ
วิเคราะหค์วามแปรปรวน 
 ผลการวิจยัพบว่า ความคิดเห็นต่อการฝึกอบรมเพื่อพฒันาทกัษะการให้บริการผ่านศูนยลู์กคา้สัมพนัธ์
ของพนักงานรับสายโทรศพัท์ ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความคิดเห็น 
โดยรวม อยู่ในระดบัมาก 2 ดา้น คือ ดา้นการประเมินผลการฝึกอบรมดา้นวิทยากรและการใช้ประโยชน์ และ
หลกัสูตรในการฝึกอบรม เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ดา้นการประเมินผลการฝึกอบรมดา้นวิทยากรและการใช้
ประโยชน์ อยู่ในระดบัมาก จาํนวน 15 รายการ 2 อนัดบัแรก คือ วิทยากรมีความรอบรู้เร่ือง TOT Product และ
วิทยากรมีความรอบรู้เร่ืองการบริการท่ีเป็นเลิศ ดา้นหลกัสูตรในการฝึกอบรม อยูใ่นระดบัมาก จาํนวน 13 รายการ 
2 อนัดับแรก คือ ตอ้งการอบรมเร่ืองรับมือการร้องเรียนของลูกคา้อย่างมืออาชีพ และตอ้งการอบรมเร่ืองการ
บริหารอารมณ์อย่างมีสติ ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการฝึกอบรมเพื่อพฒันาทกัษะของพนกังานรับสาย
โทรศพัท ์จาํแนกตามลกัษณะส่วนบุคคล พบว่า พนกังานท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และเพศต่างกนั มีความคิดเห็น ใน
ภาพรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 ตามลาํดบั เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า 
พนกังานท่ีมีเพศต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม ดา้นการดาํเนินการฝึกอบรม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.01 พนกังานท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม ดา้นหลกัสูตรในการฝึกอบรม และ
การประเมินผลการฝึกอบรมดา้นวิทยากรและการใชป้ระโยชน ์แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
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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 
 ปัจจุบันองค์กรธุรกิจต่าง ๆ ได้หันมาให้ความสนใจในความสําคัญของการพัฒนาบุคลากรหรือ
ทรัพยากรมนุษยม์ากข้ึน โดยการจดัฝึกอบรมเพ่ือเพิ่มศกัยภาพของบุคลากรใหมี้ความพร้อมในการแข่งขนัควบคู่
ไปกบัการเจริญเติบโตขององคก์ร การพฒันาบุคลากรใหมี้ความรู้ ความสามารถและมีคุณภาพท่ีจะปฏิบติังานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรทางดา้นการบริหาร การตลาด  การขาย หรือแมก้ระทัง่การใหบ้ริการ
ลูกคา้ในส่วนของพนกังานรับโทรศพัทข์องศูนยลู์กคา้สมัพนัธ์   
 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 พ.ศ. 2550 – 2554 ไดก้าํหนดใหมี้การพฒันาคุณภาพ
คนเป็นเป้าหมายสําคญัของแผนฯ ตามแนวคิด “การพฒันาคุณภาพคนให้มี ความพร้อมมีทกัษะในการประกอบ
อาชีพ มีความมัน่คงในการดาํรงชีวิตอยา่งมี ศกัด์ิศรี และอยูร่่วมกนัอยา่งสงบสุข” (แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบบัท่ี 10, 2550) กล่าวคือ ทรัพยากรคนหรือทุนทางสังคม ยงัมีความจาํเป็นและความสามารถในการ
พฒันาได้อีกมาก ทั้ งน้ี เพ่ือให้สามารถปรับตัว และสนองตอบต่อพลวัต และการเปล่ียนแปลง ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 ภายใตส้ภาพแวดลอ้มทางการตลาด และการแข่งขนัท่ีสูงข้ึน ลูกคา้ขององคก์รถือไดว้่า มีความสาํคญัต่อ
ความสําเร็จของธุรกิจ  เคร่ืองมือหน่ึงท่ีองคก์รต่าง ๆ ใชเ้พื่อรักษาความสัมพนัธ์  ลูกคา้ คือ การบริหารงานลูกคา้
สัมพนัธ์ (Customer Relationship Management) หรือท่ีเรียกยอ่ ๆ ว่า CRM ซ่ึงศูนยบ์ริการลูกคา้ (Call Center) เป็น
ระบบหน่ึงท่ีเป็นตวัส่งเสริมการทาํ CRM ท่ีมีประสิทธิภาพการพฒันาบุคลากรประจาํศูนยล์ูกคา้สัมพนัธ์ 1100 
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บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ใหมี้ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน จึงถือไดว้่าเป็นการสร้างประโยชน์อยา่งสูงต่อ
องคก์ร เพ่ือใหพ้นกังานมีศกัยภาพและความพร้อมท่ีจะเขา้สู่การแขง่ขนัทางธุรกิจ  
 การใหบ้ริการผา่นศูนยบ์ริการลูกคา้สัมพนัธ์1100 (Call Center 1100) ของบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) 
ทกัษะในการสนทนา ทกัษะในการใหบ้ริการดา้นขอ้มูลสินคา้และบริการ ตลอดจนความรู้ทางดา้นระบบงาน การ
จดัการ และการอาํนวยความสะดวกแก่ลูกคา้ เป็นส่ิงจาํเป็นท่ีพนกังานรับสายโทรศพัท์ตอ้งมีควบคู่ไปพร้อมกบั
การใชฐ้านขอ้มูลในระบบคอมพิวเตอร์ โดยมุ่งเนน้การใชเ้ทคโนโลยีและทรัพยากรใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ลูกคา้ทางโทรศพัท์ ทั้งน้ีก็เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กบัลูกคา้ของ
บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน)  
 แนวคิดและทฤษฎีในเร่ืองการฝึกอบรมเพื่อพฒันาทกัษะ ยงัไม่สามารถระบุไดอ้ย่างแน่นอนว่าเร่ิมตน้
เม่ือใด  แต่ในช่วงหลายสิบปีท่ีผ่านมา ได้มีการวางแนวคิดเร่ืองการพัฒนาทักษะของบุคลากรเข้ามาเป็น
ส่วนประกอบหน่ึงขององคก์รต่าง ๆ หลงัจากนั้น การฝึกอบรมเพื่อพฒันาทกัษะของบุคลากร  ก็เร่ิมถูกใชก้นัมาก
ข้ึน 
 ดว้ยเหตุน้ี  ผูว้ิจยัเป็นผูด้าํเนินการฝึกอบรมใหก้บัพนกังานรับสายโทรศพัทข์องศูนยลู์กคา้สัมพนัธ์ 1100 
บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน)  จึงสนใจท่ีจะศึกษาถึงความคิดเห็นของพนกังานรับสายโทรศพัทศู์นยลู์กคา้สัมพนัธ์ 
1100 ต่อหลกัสูตรการฝึกอบรมเพื่อพฒันาทกัษะ การให้บริการผ่านศูนยล์ูกคา้สัมพนัธ์ของ บริษทั ทีโอที จาํกดั 
(มหาชน) ว่าในมุมมองของพนกังานรับสายโทรศพัทข์องศูนยลู์กคา้สัมพนัธ์ 1100  การฝึกอบรมเพื่อพฒันาทกัษะ
การให้บริการ  ตรงความกับต้องการและเป็นประโยชน์ต่อพนักงานมากน้อยเพียงใด  เพ่ือประโยชน์สําหรับ
องคก์รท่ีจะพฒันารูปแบบการฝึกอบรม ใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของบริษทัท่ีจะใชเ้ทคโนโลยีและทรัพยากรให้
เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบ้ริการแก่ลูกคา้ทางโทรศพัท ์ทั้งน้ีก็เพื่อสร้างความพึงพอใจ
สูงสุด  อนัจะก่อใหเ้กิดผลดีแก่องคก์รในระยะยาวต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 1.  เพื่อศึกษาความคิดเห็นต่อการฝึกอบรมเพื่อพฒันาทกัษะ การให้บริการผ่านศูนยล์ูกคา้สัมพนัธ์ของ
พนกังานรับสายโทรศพัทศู์นยล์ูกคา้สมัพนัธ์ 1100 บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการฝึกอบรมเพื่อพฒันาทกัษะ การใหบ้ริการผา่นศูนยลู์กคา้สัมพนัธ์
ของพนกังานรับสายโทรศพัท ์จาํแนกลกัษณะส่วนบุคคล 
 
สมมติฐานของการวจิยั 
 ความคิดเห็นต่อการฝึกอบรมเพือ่พฒันาทกัษะ การใหบ้ริการผา่นศูนยลู์กคา้สัมพนัธ์ของพนกังานรับสาย
โทรศพัท ์จาํแนกลกัษณะส่วนบุคคลแตกต่างกนั 
 
ขอบเขตของการวจิยั 
                ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ พนกังานรับสายโทรศพัทข์องศูนยลู์กคา้สัมพนัธ์ 1100 บริษทั ทีโอที 
จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 731 คน กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 250 คน 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 เคร่ืองมือการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน โดยมีขั้นตอน ตามลาํดบัดงัน้ี   
 1.  การศึกษาเอกสาร  ตาํรา และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2.  การจัดทําโครงสร้างของแบบสอบถามให้มี เน้ือหาครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยคร้ังน้ี 
แบบสอบถาม มี 2 ส่วน  คือ  
 2.1  ลกัษณะขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่  เพศ  อาย ุ ระดบัการศึกษา  รายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน  
  2.2  ความคิดเห็นต่อการฝึกอบรมเพือ่พฒันาทกัษะการใหบ้ริการผา่นศูนยล์ูกคา้สัมพนัธ์ของพนกังาน
รับสายโทรศพัท ์แบ่งออกเป็น 3 ดา้น คือ หลกัสูตรในการฝึกอบรม การดาํเนินการฝึกอบรม และการประเมินผล
การฝึกอบรมดา้นวิทยากรและการใชป้ระโยชน์ ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั
ของลิเคิร์ท (Likert) 
 3.  นาํแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาภาคนิพนธ์ ไดต้รวจสอบความสอดคลอ้งของเน้ือหา
กบัจุดประสงคข์องการวิจยั เป็นการศึกษาความเท่ียงตรง (Validity) ของแบบสอบถาม แลว้นาํมาปรับปรุงแกไ้ข 
เพือ่ใหไ้ดค้าํถามท่ีชดัเจน สามารถส่ือความหมายไดต้รงประเด็น และเหมาะสมยิง่ข้ึน 
 4.  นาํแบบสอบถามไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่งในการวิจยั  จาํนวน 30 ชุด แลว้นาํขอ้มูลดงักล่าวมาหา
ความเช่ือมั่น (reliability) ของแบบสอบถามโดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาสหสัมพนัธ์ ของครอนบัค 
(Cronbach’s alpha Coefficient) ไดค้า่ความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.9518 
 
วธีิการรวบรวมข้อมูล 
 การเกบ็รวบรวมขอ้มูล  ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการเก็บขอ้มูล  โดยนาํแบบสอบถามไปแจกใหก้ลุ่มตวัอยา่งไดก้รอก
ขอ้มูล จาํนวน 250 ชุด และขอรับคืนดว้ยตนเอง  
 
การวเิคราะห์ข้อมูล  
 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถาม  จะนาํมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ทุกชุด และนาํมาลงรหสั
ประมวลผลขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป SPSS (Statistic package for the social science) หาความถ่ี ร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test และ F-test ดงัน้ี 
 1. วิเคราะหข์อ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยหาความถ่ีและค่าร้อยละ 
 2. วิเคราะห์ความคิดเห็นต่อการฝึกอบรมเพื่อพฒันาทกัษะการให้บริการผ่านศูนยลู์กคา้สัมพนัธ์ของ
พนกังานรับสายโทรศพัท ์โดยหาค่าเฉล่ีย ( X )  และความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 
 3. เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย    ของคะแนนความคิดเห็นต่อการฝึกอบรมเพ่ือพฒันาทกัษะการใหบ้ริการ
ผา่นศูนยลู์กคา้สมัพนัธ์ของพนกังานรับสายโทรศพัท ์จาํแนกตามลกัษณะส่วนบุคคล โดยใชค่้า t-test  และ F-test   
 4. เปรียบเทียบพหุคูณ เพ่ือทดสอบค่าเฉล่ีย    ของความคิดเห็นต่อการฝึกอบรมเพ่ือพฒันาทกัษะการ
ใหบ้ริการผ่านศูนยลู์กคา้สัมพนัธ์ของพนกังานรับสายโทรศพัท ์จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยวิธีของ 
Least Significant Difference (LSD) 
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สรุปผลการวจิยั 
 1.   ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 60.00 อาย ุ25-35 ปี ร้อยละ 51.60 รองลงมา ตํ่ากว่า 
25 ปี ร้อยละ 47.20 ระดบัการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 98.00 รองลงมา ตํ่ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 1.20 มีรายได้
เฉล่ียต่อเดือนตํ่ากวา่ 10,000 บาท ร้อยละ 84.40 รองลงมา มากกวา่ 11,000 บาท ร้อยละ 9.60  
 2.   วิเคราะห์ความคิดเห็นต่อการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการให้บริการผ่านศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ของ
พนักงานรับสายโทรศัพท์ จาํแนกตามลกัษณะส่วนบุคคล 
  พนักงานรับสายโทรศพัท์มีความคิดเห็นต่อการฝึกอบรมเพ่ือพฒันาทกัษะการให้บริการผ่านศูนย์
ลูกคา้สมัพนัธ์ ในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.56) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี 
  หลกัสูตรในการฝึกอบรม พนกังานมีความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.92) เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.62-4.41) จาํนวน 13 รายการ 5 อนัดบัแรก คือ 
  1.  ตอ้งการอบรมเร่ืองรับมือการร้องเรียนของลูกคา้อยา่งมืออาชีพ  
  2.  ตอ้งการอบรมเร่ืองการบริหารอารมณ์อยา่งมีสติ 
  3.  ตอ้งการอบรมเร่ืองการบริการท่ีเป็นเลิศ 
  4.  ตอ้งการอบรมเร่ืองการใหบ้ริการผา่น Call Center 
  5.  ตอ้งการอบรมเร่ืองการทาํงานเป็นทีม 
  ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัเพศชาย และเพศหญิง มีอายุตํ่ากว่า 25 ปี และ 25-35 ปี การศึกษาปริญญาตรี 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกวา่ 11,000 บาท 
  การดําเนินการฝึกอบรม พนกังานมีความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 2.86) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 2.77-2.96) ทุกรายการ คือ 
  1.  ความเหมาะสมของระยะเวลาในการฝึกอบรม 
  2.  ความเหมาะสมของสถานท่ีในการฝึกอบรม 
  3.  ความเหมาะสมของอปุกรณ์ในการฝึกอบรม 
  4.  ความเหมาะสมของเอกสารในการฝึกอบรม 
  ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัเพศชาย และเพศหญิง ทุกระดบัอาย ุการศึกษาปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญา
ตรี รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตํ่ากวา่ 10,000 บาท 
  การประเมินผลการฝึกอบรมด้านวทิยากรและการใช้ประโยชน์ พนกังานมีความคิดเห็น โดยรวม อยู่
ในระดบัมาก ( X = 3.93) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.76-4.06) จาํนวน 15 รายการ 5 
อนัดบัแรก คือ 
  1.  วิทยากรมีความรอบรู้เร่ือง TOT Product  
  2.  วิทยากรมีความรอบรู้เร่ืองการบริการท่ีเป็นเลิศ 
  3.  ความมัน่ใจในการปฏิบติังาน  
  4.  ทาํใหเ้กิดความเขา้ใจและร่วมมือในการปฏิบติังานมากข้ึน 
  5.  วิทยากรมีความรอบรู้เร่ืองการใหบ้ริการผา่น Call Center  
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  ซ่ึงมีคา่สอดคลอ้งกบัเพศชาย และเพศหญิง มีอาย ุ25-35 ปี การศึกษาปริญญาตรี รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน
มากกวา่ 11,000 บาท 
 3.   การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนคะแนนความคิดเห็นต่อการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการ
ให้บริการผ่านศูนย์ลูกค้าสัมพนัธ์ของพนักงานรับสายโทรศัพท์ จาํแนกตามลักษณะส่วนบุคคล 
  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนคะแนนความคิดเห็นต่อการฝึกอบรมเพื่อพฒันาทกัษะ การ
ใหบ้ริการผา่นศูนยลู์กคา้สมัพนัธ์ของพนกังานรับสายโทรศพัท ์จาํแนกตามลกัษณะส่วนบุคคล พบว่า พนกังานท่ีมี
เพศ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็น ในภาพรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
และ 0.05 ตามลาํดบั เม่ือพจิารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี 
  หลักสูตรในการฝึกอบรม พนักงานเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 
1 รายการ คือ ความเพยีงพอของเน้ือหาหลกัสูตรดา้นการบริหารอารมณ์อยา่งมีสติ 
  และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 3 รายการ คือ 
  1.  ความเพยีงพอของเน้ือหาหลกัสูตรดา้น TOT Product 
  2.  ความเพยีงพอของเน้ือหาหลกัสูตรดา้นรับมือการร้องเรียนของลูกคา้อยา่งมืออาชีพ 
  3.  ความเพยีงพอของเน้ือหาหลกัสูตรดา้นการทาํงานเป็นทีม 
  พนักงานท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ ตอ้งการอบรม
เร่ือง TOT Product 
  พนกังานท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 2 
รายการ คือ  
  1.  ตอ้งการอบรมเร่ืองการบริหารอารมณ์อยา่งมืออาชีพ 
  2.  ความเพยีงพอของเน้ือหาหลกัสูตรดา้นการบริหารอารมณ์อยา่งมีสติ 
  และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 4 รายการ คือ 
  1.  ตอ้งการอบรมเร่ืองการใหบ้ริการผา่น Call Center 
  2.  ตอ้งการอบรมในหลกัสูตรดา้นการขายทางโทรศพัทอ์ยา่งมืออาชีพ 
  3.  ความเพยีงพอของเน้ือหาหลกัสูตรดา้นการใหบ้ริการผา่น Call Center 
  4.  ความเพยีงพอของเน้ือหาหลกัสูตรดา้นรับมือการร้องเรียนของลูกคา้อยา่งมืออาชีพ 
  การดําเนินการฝึกอบรม พนกังานเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
จาํนวน 3 รายการ คือ 
  1.  ความเหมาะสมของระยะเวลาในการฝึกอบรม 
  2.  ความเหมาะสมของอุปกรณ์ในการฝึกอบรม 
  3.  ความเหมาะสมของเอกสารในการฝึกอบรม 
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  พนกังานท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ ความ
เหมาะสมของอปุกรณ์ในการฝึกอบรม 
  การประเมินผลการฝึกอบรมด้านวิทยากรและการใช้ประโยชน์ พนักงานเพศชาย และ เพศหญิง มี
ความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ วิทยากรมีความรอบรู้เร่ือง TOT Product  
  พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 2 รายการ คือ  
  1.  สามารถปฏิบติังานดา้นประชาสมัพนัธ์ได ้
  2.  สามารถถ่ายทอดแก่เพื่อนร่วมงานได ้
  พนกังานท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 5 
รายการ คือ  
  1.  วิทยากรมีความรอบรู้เร่ืองการบริหารอารมณ์อยา่งมีสติ  
  2.  สามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
  3.  ความมัน่ใจในการปฏิบติังาน  
  4.  ทาํใหเ้กิดความเขา้ใจและร่วมมือในการปฏิบติังานมากข้ึน 
  5.  มีความกา้วหนา้ในตาํแหน่งงานต่อไป 
  และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 4 รายการ คือ 
  1.  วิทยากรมีความรอบรู้เร่ืองการใหบ้ริการผา่น Call Center  
  2.  วิทยากรมีความรอบรู้เร่ืองการบริการท่ีเป็นเลิศ 
  3.  วิทยากรมีความรอบรู้เร่ืองการทาํงานเป็นทีม 
  4.  มีความกระตือรือร้น 
 
อภปิรายผล 
 การศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นต่อการฝึกอบรมเพ่ือพฒันาทกัษะ การใหบ้ริการผ่านศูนยล์ูกคา้สัมพนัธ์ของ
พนกังานรับสายโทรศพัท์ศูนยล์ูกคา้สัมพนัธ์ 1100 บริษทั ทีโ อที จาํกดั (มหาชน) ไดผ้ลการวิจยัท่ีสามารถนาํมา
อภิปรายผลดงัน้ี 
 1.   ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 60.00 อาย ุ25-35 ปี ร้อยละ 51.60 ระดบัการศึกษา
ปริญญาตรี ร้อยละ 98.00 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตํ่ากว่า 10,000 บาท ร้อยละ 84.40  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยั
ของ ธีรทตั คงจนัทร์ (2541) ศึกษาเร่ือง การพฒันาบุคลากรและการฝึกอบรมในธุรกิจโรงแรม : ศึกษากรณี
โรงแรมในเครือแอคคอร์ กรุงเทพมหานคร  ผลการศึกษาพบว่า พนักงานของโรงแรมในเครือแอคคอร์ 
กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีรายได้ตํ่ากว่า 10,000 บาท จากขอ้คน้พบดงักล่าว ทาํให้ผูผ้่านการ
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ฝึกอบรมหลกัสูตรการบริหารสําหรับผูบ้งัคบับญัชา สามารถนาํความรู้ดา้น การบริหารงาน บริหารคน และ
บริหารตนเองไปใช ้และปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง รวมทั้งนาํไปปรับใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 2.   ความคิดเห็นต่อการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการให้บริการผ่านศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ของพนักงาน
รับสายโทรศัพท์ จาํแนกตามลักษณะส่วนบุคคล 
  พนกังานรับสายโทรศพัท์มีความคิดเห็นต่อหลกัสูตรการฝึกอบรมเพ่ือพฒันาทกัษะการให้บริการ
ผ่านศูนยล์ูกคา้สัมพนัธ์ ในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.56) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า พนกังานมีความ
คิดเห็นเก่ียวกบัหลกัสูตรในการฝึกอบรม และการประเมินผลการฝึกอบรมดา้นวิทยากรและการใชป้ระโยชน์ อยู่
ในระดบัมาก ( X = 3.92, 3.93 ตามลาํดบั) สาํหรับการดาํเนินการฝึกอบรม อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 2.86) ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ กนกพจน์ สิงห์เมธากุล (2550) ศึกษาเร่ือง ประสิทธิผลการทาํงานของอาสาสมคัร
หน่วยกูภ้ยัมูลนิธิป่อเตก็ต๊ึง หลงัจากไดรั้บการอบรมหลกัสูตรการเสริมสร้างทกัษะเบ้ืองตน้การปฐมพยาบาล ณ จุด
เกิดเหตุก่อนถึงโรงพยาบาล ผลการวิจยัพบว่าระดบัประสิทธิผลการทาํงานของกลุ่มตวัอยา่ง ในภาพรวม อยู่ใน
ระดบัมาก 
  และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ชาตรี ทิมจรัส (2546) ศึกษาเร่ือง การติดตามผลการฝึกอบรม 
หลกัสูตรผูบ้ริหารสถานศึกษา กรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบวา่  
  ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความรู้ท่ีไดรั้บของผูท่ี้ผ่านการฝึกอบรมหลกัสูตรผูบ้ริหาร สถานศึกษา 
โดยภาพรวม อยู่ในระดบัมาก หมวดท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ หมวดการบริหารงาน ในโรงเรียน หมวดท่ีมีค่าเฉล่ีย
นอ้ยท่ีสุดของกลุ่ม คือ หมวดความรู้ทัว่ไป 
  ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการนําความรู้ท่ีได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงาน โดย
ภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก หมวดท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ หมวดการบริหารงานในโรงเรียน หมวดท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ย
ท่ีสุดของกลุ่ม คือ หมวดกิจกรรมเสริมหลกัสูตร 
  และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ธีรทตั คงจนัทร์ (2541)  ท่ีพบว่า ระดับความคิดเห็นในเร่ืองการ
พฒันาบุคคลและการฝึกอบรม 
  สาํหรับผลการศึกษาแสดงใหเ้ห็นว่า กลุ่มพนกังานใหค้วามสาํคญัในดา้นของความรู้ ความเขา้ใจใน
การพฒันาบุคคลและการฝึกอบรมมากท่ีสุด รองลงมาตามลาํดบั ไดแ้ก่ ความเหมาะสมของผูรั้บผิดชอบโครงการ
ฝึกอบรม ความสาํคญัและประโยชน์ของการฝึกอบรม ความเหมาะสมของวิธีและกระบวนการฝึกอบรม และให้
ความสําคัญกับความเหมาะสมของโครงการฝึกอบรม และให้ความสําคญักับความเหมาะสมของโครงการ
ฝึกอบรมน้อยท่ีสุด เม่ือพิจารณาจากภาพรวมของพนักงานทั้งหมด พบว่า กลุ่มพนักงานให้ความสําคญัต่อการ
พฒันาบุคคลและการฝึกอบรมดา้นความรู้ความเขา้ใจในการพฒันาบุคคลและการฝึกอบรมอยูใ่นระดบัมาก 
  และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ศศิธรา รัตนวรรณชัย (2543) ศึกษาเร่ือง การติดตามผล 
การปฏิบติังานของครูผูผ้า่นการฝึกอบรมหลกัสูตรผูน้าํยวุกาชาดของสาํนกัการศึกษา กรุงเทพมหานคร ผลการวิจยั
พบว่า ครูผูผ้่านการฝึกอบรมสามารถนาํหวัขอ้การฝึกอบรมต่าง ๆ ของเน้ือหาหลกัสูตรผูน้าํยุวกาชาดไปใชส้อน 
ยวุกาชาดในโรงเรียนไดใ้นระดบัมาก จากขอ้คน้พบดงักล่าว ประโยชน์หรือผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากความสาํเร็จ
ของการจดัโครงการฝึกอบรม ทั้งผลทางตรง และผลทางออ้มท่ีดีต่างๆ และมีใครบา้ง (ส่วนใหญ่จะเป็นผูเ้ขา้
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อบรม) จะไดรั้บประโยชน์อะไรทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ นัน่คือจะตอ้งตรงตามวตัถุประสงคข์องโครงการ
ฝึกอบรมท่ีไดก้าํหนดไว ้
 3.   การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนความคิดเห็นต่อการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการให้บริการ
ผ่านศูนย์ลูกค้าสัมพนัธ์ของพนักงานรับสายโทรศัพท์ จําแนกตามลกัษณะส่วนบุคคล 
  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนความคิดเห็นต่อการฝึกอบรมเพ่ือพฒันาทกัษะการใหบ้ริการ
ผ่านศูนยล์ูกคา้สัมพนัธ์ของพนกังานรับสายโทรศพัท ์จาํแนกตามลกัษณะส่วนบุคคล พบว่า พนกังานท่ีมีเพศ และ
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็น ในภาพรวม แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 
0.05 ตามลาํดบั เม่ือพจิารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี 
  หลกัสูตรในการฝึกอบรม พนกังานท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  
  การดําเนินการฝึกอบรม พนกังานเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
  การประเมินผลการฝึกอบรมด้านวิทยากรและการใช้ประโยชน์ พนักงานท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน
ต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  
  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ชาตรี ทิมจรัส (2546) ท่ีพบว่า การเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็น
เก่ียวกับระดับความรู้ท่ีได้รับกับการนําความท่ีได้รับจากการอบรมไปใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ีของผูผ้่านการ
ฝึกอบรม โดยพจิารณาจากปัจจยัพื้นฐานของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมซ่ึงไดแ้ก่ เพศ อาย ุวุฒิทางการศึกษา อายรุาชการ 
พบว่า ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติในทุกปัจจยั จากขอ้คน้พบดงักล่าว ในปัจจุบนัการฝึกอบรม
เป็นการพฒันาทรัพยากรมนุษยท่ี์สาํคญัวิธีหน่ึง ซ่ึงมุ่งเนน้การพฒันาขีดความ สามารถในการปฏิบติังาน การท่ีจะ
ทราบไดว้่า เม่ือจดัการฝึกอบรมไปแลว้จะคุม้ค่า บรรลุวตัถุประสงค ์มีปัญหาอุปสรรค อะไรบา้ง เพื่อนาํมาเป็น
แนวทางในการปรับปรุงแกไ้ข หรือพฒันาคุณภาพของการฝึกอบรมไดน้ั้นข้ึน อยูก่บัการประเมินผล การฝึกอบรม
ท่ีถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.  จากขอ้มูลท่ีไดผู้บ้ริหารสามารถนาํความคิดเห็นของพนกังานรับสายโทรศพัทศู์นยล์ูกคา้สัมพนัธ์ 
1100 บริษทั ทีโ อที จาํกดั (มหาชน) นาํไปเป็นแนวทางในการเพ่ิมศกัยภาพในการฝึกอบรมใหมี้ประสิทธิภาพ
ยิง่ข้ึน 
 2.  ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาคร้ังน้ีผูบ้ริหารควรนาํไปใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงการฝึกอบรมเพ่ือ
พฒันาทกัษะการใหบ้ริการผ่านศูนยล์ูกคา้สมัพนัธ์ของ บริษทั ทีโ อที จาํกดั (มหาชน) ใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
     3.  จากขอ้มูลท่ีไดค้ร้ังน้ีผูท่ี้สนใจสามารถนาํขอ้มูลท่ีไดไ้ปใชป้ระกอบการทาํวิจยัเชิงลึก เก่ียวกบัความ
คิดเห็นของพนกังานรับสายโทรศพัทศู์นยล์ูกคา้สัมพนัธ์ ต่อการฝึกอบรมเพ่ือพฒันาทกัษะการใหบ้ริการผ่านศูนย์
ลูกคา้สมัพนัธ์ในองคก์รอ่ืน ๆ 
 4.  ขอ้มูลท่ีไดใ้นคร้ังน้ีบริษทัฯ ควรให้ความสําคญักบัพนกังานท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนัในเร่ือง
ของการฝึกอบรมใหพ้นกังานไดมี้ความรู้ความเขา้ใจมากย่ิงข้ึน 
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ความคดิเห็นต่อการจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อม โดยใช้ระบบ  ISO 14001 
ของพนักงาน บริษัทโตไก อิสเทิร์น รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด 

(เฉพาะส่วน อิสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง)* 
Employees’ Opinions on Management of Environmental Quality Using ISO 14001 

System at Rayong Eastern Seaboard Branch of Tokai Eastern Rubber  
(Thailand) Ltd. 

 
นางดารา  สุวรรณพฤกษ*์* 

         Ms.Dara     Suwannapruk 
 
บทคดัย่อ 
                  งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความคิดเห็นต่อการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม โดยใชร้ะบบ ISO 
14001 ของพนกังาน บริษทั โตไก อิสเทิร์น รับเบอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั และเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อ
การจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม โดยใชร้ะบบ ISO 14001 ของพนกังาน จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ กลุ่ม
ตวัอยา่ง คือ พนกังาน บริษทั โตไก อิสเทิร์น รับเบอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั จาํนวน 191 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ
วิจยัเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้วามถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที 
และการวิเคราะห์ความแปรปรวน 
                  ผลการวิจยัพบว่า พนักงานพนักงานมีความคิดเห็นต่อการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม โดยใช้ระบบ  
ISO 14001 ของพนักงาน ในภาพรวม อยู่ในระดบัมาก จาํนวน 4 ดา้น เรียงตามลาํดบัดงัน้ี ดา้นนโยบาย
ส่ิงแวดล้อม ด้านการทบทวนโดยฝ่ายบริหาร และ ด้านการนํานโยบายไปปฏิบัติและดําเนินงาน ผลการ
เปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มโดยใชร้ะบบ ISO 14001 ของพนกังาน จาํแนกตาม
ลักษณะประชากรศาสตร์ พบว่า พนักงานท่ีมี เพศ อายุ การศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือน อายุการทาํงานและ 
ตาํแหน่งงาน ต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการจดัการส่ิงแวดลอ้มโดยใช้ระบบ ISO 14001 แตกต่างกนั อย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 
 

                                                        
 * บทความการคน้ควา้อิสระ 
** บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการจดัการทัว่ไป มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
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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 
 ปัจจุบนัประเทศต่างๆ ทัว่โลกต่างตระหนกัดีว่า  สภาพส่ิงแวดลอ้มรอบตวัและส่ิงแวดลอ้มตามธรรมชาติ ถูก
ทาํลายเลวร้ายลงทุกขณะ อนัเน่ืองมาจากจาํนวนประชากรโลกที่ทวีจาํนวนมากข้ึน ตลอดจนการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจอยา่งรวดเร็ว ซ่ึงส่งผลต่อการเพิ่มปริมาณการผลิต การบริโภค ควบคู่ไปกบัการพฒันาคุณภาพของ
สินคา้และบริการ ลว้นแลว้แต่นาํไปสู่การใชท้รัพยากรจาํนวนมหาศาลอยา่งฟุ่ มเฟือย เพื่อนาํมาใชเ้ป็นวตัถุดิบใน
การผลิต  ในขณะเดียวกนัของเสียจาํนวนมากที่ปล่อยออกจากกระบวนการผลิต ก่อให้เกิดความเส่ือม ซ่ึงส่งผล
ต่อเน่ืองถึงชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษยเ์ราอีกต่อหน่ึง 
 ทั้งน้ีผลกระทบท่ีเกิดข้ึนสามารถยืนยนัไดจ้ากปรากฏการณ์ต่าง ๆ อาทิ ภาวะเรือนกระจกท่ีทาํใหอุ้ณหภูมิ
ของโลกสูงข้ึน  นํ้าแขง็บริเวณขั้วโลกเหนือและใตล้ะลาย  ระดบันํ้าทะเลสูงข้ึน  ก่อใหเ้กิดสภาวะนํ้ าท่วมบริเวณชายฝ่ัง
ทะเลรอบโลก นอกจากน้ียงัมีปัญหาฝนกรด นํ้าในมหาสมุทรเน่าเสีย  เป็นตน้ ซ่ึงปัญหาดงักล่าวไม่สามารถแกไ้ข  โดย
ลาํพงัประทศใดประเทศหน่ึง ดงันั้น แนวทางการอนุรักษแ์ละการทะนุบาํรุงส่ิงแวดลอ้มโดยคาํนึงถึงขีดจาํกดั
ของสภาพแวดลอ้ม มาตรการอนุรักษพ์ลงังาน การจดัตั้งสถาบนัท่ีรับผิดชอบจึงเป็นเร่ืองเร่งด่วนท่ีตอ้งกระทาํ
และศึกษาวิจยั 
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 ในขณะน้ีประเทศไทยเองกาํลงัเผชิญหนา้กบัปัญหาส่ิงแวดลอ้ม  เช่นเดียวกบัประเทศ อ่ืน ๆ ปัจจยัส่วน
หน่ึงมาจากจุดมุ่งหมาย   ท่ีจะเพิ่มอตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ   และอุตสาหกรรมในเวทีการแข่งขนัระดบัโลก 
กระบวนการท่ีจะนาํไปสู่เป้าหมายดงักล่าวมาจากแนวนโยบายพฒันาประเทศภายใตแ้ผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติทั้ง  8  ฉบบัท่ีมุ่งพฒันาเศรษฐกิจเป็นหลกั  ภายใตแ้นวทางทุนนิยมอุตสาหกรรม  และเศรษฐกิจ
ตลาดเสรี ความกา้วหนา้ทางเศรษฐกิจของประเทศในหว้งเวลาของแผนพฒันาฉบบัทา้ย ๆ  ในดา้นหน่ึงไดบ้ดบงั
ปัญหาวิกฤตทางส่ิงแวดลอ้ม ทรัพยากร สังคม และวฒันธรรมท่ีสะสมตวัมากข้ึน ปัญหาท่ีเกิดข้ึนทาํใหป้ระเทศไทย
ตลอดจนประชาคมโลกและองค์กรต่าง ๆ  ทั้งภาครัฐและเอกชน ต่างพยายามหามาตรการ  และกลยุทธ์ท่ีจะ
ช่วยลดการใชท้รัพยากร ธรรมชาติและรักษาดูแลส่ิงแวดลอ้ม  ทั้งน้ี โดยมีเป้าประสงคท่ี์สาํคญัคือ ความยัง่ยนืของ
ระบบนิเวศและเพ่ือความเป็นสังคมอยา่งย ัง่ยนืของมนุษยชาติ (sustainable  society) 
 มาตรการหน่ึงท่ีอยู่ในความสนใจ    และกาํลงัเป็นท่ียอมรับในวงกวา้ง คือ มาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
หรือ  ISO 14001(environmental management system) เป็นระบบมาตรฐานสากลท่ีองคก์รอิสระช่ือ The International 
Organization for Standardization  ไดก้าํหนดมาตรฐานไว  ้ซ่ึงพฒันาข้ึนโดยคณะกรรมการด้านเทคนิค 207  
(technical committee, TC 207) จากการประชุมท่ีกรุงริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล ปี พ.ศ.2535 เร่ืองเก่ียวกบั
ส่ิงแวดลอ้ม โลกมีผูน้าํจากประเทศต่างๆ ในโลกเขา้ร่วมประชุมมากท่ีสุดในประวติัการณ์รวม 179 ประเทศ  
และเรียกการประชุมคร้ังน้ีว่า  Earth Summit หรือ เรียกอยา่งเป็นทางการว่า    “ การประชุมสหประชาชาติว่าดว้ย
ส่ิงแวดลอ้ม และการพฒันา ”  
 การดาํเนินการตามมาตรการดงักล่าว   จะมีผลในการแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มทั้งระบบส่งผลดีใน
ระยะยาว หากองคก์รต่าง ๆ   สามารถปรับกลยุทธ์ในการบริหารงานโดยการนาํระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มมา
ใชใ้นเชิงรุกแลว้  ย่อมไดเ้ปรียบคู่แข่งขนัทางการคา้เพราะนอกจากจะไดรั้บประโยชน์ทางตรง คือ การลดการ
ใชท้รัพยากร  ลดค่าใชจ้่ายในการกาํจดัมลพิษ ลดความเส่ียงภยัท่ีจะเกิดต่อชุมชนรอบ ๆ และยงัไดรั้บประโยชน์
ทางออ้ม คือสัมพนัธภาพท่ีดีต่อประเทศ  ส่ือมวลชน  ลูกคา้ ชุมชน ไดเ้ป็นผูน้าํดา้นการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม เป็น
ตน้ 
 ดว้ยเหตุน้ี บริษทั โตไก อิสเทิร์น รับเบอร์  (ประเทศไทย)  จาํกดั จึงเห็นความสาํคญัและ นาํระบบมาตรฐานการ
จดัการ  ISO 14001 มาใชใ้นการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มครบ 8 ปี บริษทัไดผ้า่นการตรวจประเมินจากสถาบนั   
AJA Registrars    เม่ือวนัท่ี 24  มกราคม พ.ศ. 2544  และผา่นการประเมินการรักษาระบบในทุก ๆ ปี  อีกทั้งมีหน่วยงาน 
ตลอดจนองคก์รต่างๆ มาศึกษาดูงานเป็นจาํนวนมาก นบัว่าบริษทัประสบความสาํเร็จอย่างยิ่ง แต่ในการดาํเนินงานจริง  
พบวา่ มีเพียงกลุ่มพนกังานบางกลุ่มท่ีมุ่งมัน่ต่อการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม โดยใช ้ระบบ  ISO 14001  
 จากเหตุผลขั้นตน้ ผูว้ิจยัเป็นพนกังานในบริษทั โตไก อิสเทิร์น รับเบอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั จึงสนใจศึกษา  
ความคิดเห็นต่อการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม โดยใชร้ะบบ   ISO 14001 ของพนกังาน บริษทั โตไก อิสเทิร์น รับ
เบอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (เฉพาะส่วน อิสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง) และมีการบริหารการจัดการดาํรงและการรักษาไว้
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ซ่ึงระบบอยา่งไร จึงทาํใหม้าตรฐานวา่ดว้ยระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มยงัคงดาํเนินการมาจนถึงปัจจุบนั เพื่อจะไดใ้ช้
ผลการศึกษาเป็นแนวทางสาํหรับการปรับปรุง และพฒันาบริษทัใหเ้จริญเติบโตอยา่งย ัง่ยนือีก ทั้งเป็นแบบอยา่ง ในการ
บริหารจดัการใหก้บัหน่วยงานอ่ืนๆ เพือ่การปรับปรุงและประยกุตใ์ชต้่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั    
 1.  เพื่อศึกษาความคิดเห็นต่อการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มโดยใชร้ะบบ ISO14001 ของพนกังาน   บริษทั 
โตไก  อิสเทิร์น รับเบอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (เฉพาะส่วน อิสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง) 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบ ความคิดเห็นต่อการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มโดยใชร้ะบบ ISO14001 ของ
พนกังาน จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ 
 
สมมุติฐานของการวจิยั 
                 ความคิดเห็นต่อการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มโดยใชร้ะบบ ISO 14001 ของพนกังาน จาํแนกตามลกัษณะ
ประชากรศาสตร์แตกต่างกนั 
 ประชากร 
 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ พนกังานบริษทัโตไก อิสเทิร์น รับเบอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (เฉพาะส่วน 
อิสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง) จาํนวน 375 คน  

กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเป็นพนกังานบริษทัโตไก อิสเทิร์น รับเบอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (เฉพาะ

ส่วน อิสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง) ท่ีเลือกเป็นกลุ่มตวัอย่าง ซ่ึงไดม้าจากการเปิดตารางขนาดกลุ่มตวัอย่าง  Krejcie 
และ Morgan ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 191 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2  ส่วน คือ 
2. 1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

อายกุารทาํงาน  และตาํแหน่งงาน จาํนวน 7 ขอ้ 
2.2   ความคิดเห็นต่อการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม โดยใช ้ระบบ ISO 14001 ของพนกังานบริษทั โต

ไก อิสเทิร์น รับเบอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั แบ่งออกเป็น 5  ดา้น คือ นโยบายส่ิงแวดลอ้ม การวางแผน การนาํ
นโยบายไปปฏิบติัและการดาํเนินงาน การตรวจสอบและปฏิบติัการแกไ้ข การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร จาํนวน 23 ขอ้ 
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การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
การรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล ดว้ยการขอความร่วมมือจาก กลุ่มตวัอยา่งท่ี

เป็นพนกังานบริษทั โตไก อิสเทิร์น รับเบอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั โดยนาํแบบสอบถามไปแจกใหก้ลุ่มตวัอย่าง
กรอกขอ้มูล จาํนวน 191 ฉบบั แลว้ขอรับคืนดว้ยตนเอง 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

1.  วิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยใชค้วามถ่ีและค่าร้อยละ (percentage) 
2.  วิเคราะห์ความคิดเห็นต่อการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มโดยใชร้ะบบ  ISO 14001    ของ พนกังาน  โดยใช้

ค่าเฉล่ีย ( X  ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 
3. เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนความคิดเห็นต่อการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม โดยใช ้ISO 14001 

ของพนกังาน จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ โดยใช ้t-test และ F-test 
4.  เปรียบเทียบพหุคูณ เพ่ือทดสอบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนความคิดเห็นต่อการจดัการคุณภาพ

ส่ิงแวดลอ้ม โดยใชร้ะบบ ISO 14001  จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน โดยใช ้Least Significant Difference 
(LSD) 
 
สรุปผลการวจิยั 
                 1.  ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
                       ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ  58.64  อาย ุ 25 – 34  ปี  ร้อยละ 74.88  รองลงมา  
35 – 44 ปี การศึกษาระดบัปวส หรือ เทียบเท่า ร้อยละ 46.60 รองลงมาระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 28.27  สถานภาพโสด 
ร้อยละ 53.93  รองลงมาสมรส ร้อยละ 43.98  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000 - 20,000 บาท ร้อยละ 64.93  รองลงมา
ตํ่ากว่า  10,000 บาทร้อยละ  18.32  อายกุารทาํงาน 4 - 6 ปี ร้อยละ 52.88 รองลงมา 7 - 10 ปีร้อยละ 19.90  ตาํแหน่ง
งาน พนกังานปฏิบติัการ ร้อยละ 50.79  รองลงมา Leader & Staff  ร้อยละ 31.94  
                  2.  ความคิดเห็นต่อการจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อม โดยใช้ระบบ ISO 14001 ของพนักงานจําแนกตาม
ลักษณะประชากรศาสตร์ 
                        พนกังานงานมีความคิดเห็นต่อการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม โดยใชร้ะบบ  ISO 14001 ในภาพรวม อยู่
ในระดบัมาก ( X = 3.58 ) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี 
                       นโยบายส่ิงแวดล้อม  พนกังาน มีความคิดเห็น โดยรวามอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.81) เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.65 – 4.03)   
                       การวางแผน  พนกังานมีความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.81 )   เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้
พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.65 – 4.03)   
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                       การนํานโยบายไปปฏิบัติและดําเนินงาน    พนักงานมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก     
( X = 3.53 ) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.57 – 3.76 )  
                       การตรวจสอบและปฏิบัติการแก้ไข     พนักงานมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
( X = 3.40 ) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า อยู่ในระดบัมาก ( X = 3.64)  
                       การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร  พนกังานมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( X = 3.79 )  เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.76-3.86)  
                  3.  เปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนนความคิดเห็นต่อการจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อม โดยใช้ระบบ ISO 
14001 ของพนักงาน จาํแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ 
                       ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความคิดเห็นต่อการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม โดยใชร้ะบบ 
ISO 14001 ของพนกังานจาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ พบว่า ความคิดเห็นในภาพรวม ของพนกังาน 
จาํแนกตาม เพศ อายุ ระดบัการศึกษา  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน อายุการทาํงาน และตาํแหน่งงาน แตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.01  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นดงัน้ี 
                       ด้านนโยบายส่ิงแวดล้อม  พนักงานเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกัน
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 และ 0.05 
                      พนกังานท่ีมีอายตุ่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม   แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  
                      พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 
                      พนกังานที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  
                      พนกังานท่ีมีอายกุารทาํงานต่างกนั  มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกนั  อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  
                     พนกังานท่ีมีตาํแหน่งงานต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  
                      ด้านการวางแผน  พนกังานเพศชาย และเพศหญิง  มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  จาํนวน  
                      พนกังานท่ีมีอายตุ่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 
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                     พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน  
                      พนกังานท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  
                      พนกังานท่ีมีอายกุารทาํงานต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  
                      พนกังานท่ีมีตาํแหน่งงานต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  
                       การนํานโยบายไปปฏบัิติและดําเนินงาน พนกังานเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็น   โดยรวมแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 จาํนวน  
                      พนกังานท่ีมีอายตุ่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.01 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  
                      พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01  เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 
                      พนกังานที่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวมแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  
                       พนกังานท่ีมีอายกุารทาํงานต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  
                        การตรวจสอบและปฏิบัติการแก้ไข  พนักงานเพศชายและเพศหญิง มีความคิดเห็นโดยรวม 
แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 และ 0.05 
                      พนกังานท่ีมีอายุต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  และ 0.05 
                      พนักงานที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยัสําคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
                      พนกังานท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01   
                      พนกังานท่ีมีอายุการทาํงานต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  และ 0.05  



วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปีท่ี 10 ฉบบัท่ี 2 
โครงการบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 

 

 188

                      พนกังานที่มีตาํแหน่งงานต่างกนั  มีความคิดเห็น โดยรวมแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01   
                      การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร พนกังานเพศชายแ ละเพศหญิง มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01  
                      พนกังานท่ีมีอายุแตกต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01   
               พนักงานที่มีระดบัการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05  เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  
                      พนกังานที่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนั อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01   
                      พนกังานท่ีมีอายุการทาํงานต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01   
                      พนักงานท่ีมีตาํแหน่งงานต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01   
 
อภปิรายผล       
                   การวิจยั เร่ือง ความคิดเห็นต่อการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม โดยใชร้ะบบ ISO 14001 ของพนกังาน 
ไดผ้ลการวิจยัท่ีสมควรนาํมาอฎิปรายผล ดงัน้ี 
                         ความคดิเห็นต่อการจดัการส่ิงแวดล้อม โดยใช้ระบบ ISO 14001 ของพนักงาน  
                         พนกังานมีความคิดเห็นต่อการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม โดยใชร้ะบบ ISO 14001 ของพนกังาน ใน
ภาพรวม อยู่ในระดบัมาก ( X = 3.58)  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นนโยบายส่ิงแวดลอ้ม  ดา้นการทบทวน
โดยฝ่ายบริหาร  และ  ดา้นการนาํนโยบายไปปฏิบตัิและดาํเนินงาน   พนกังานมีความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบั
มาก ( X = 3.81, X = 3.76 และ X = 3.53 )  ตามลาํดบั นอกนั้นอยูใ่นระดบัปานกลางทุกดา้น เรียงลาํดบัจากมาก
ไปนอ้ย ดงัน้ี ดา้นการตรวจสอบและปฏิบติัการแกไ้ข ( X = 3.40) ดา้นการวางแผน ( X = 3.35)  
                         ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ   วิชยั  โอฬารวงศากาญจน์ (2548)   ศึกษาเร่ือง  ปัจจยัท่ีส่งผล
สาํเร็จต่อการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มโดยนาํระบบ ISO 14001  มาใช ้ศึกษากรณีบริษทั สายไฟฟ้า ไทยยาซากิ 
จาํกดั พบวา่ ปัจจยัดา้นนโยบาย แผนงาน และการดาํเนินงานของบริษทัเป็นปัจจยัท่ีสาํคญัท่ีสุด นอกจากน้ียงัสอดคลอ้ง
กบัผลการวิจยัของ พนิษนาฎ  จรอบรัมย ์( 2547) ศึกษาเร่ือง องคป์ระกอบท่ีมีผลต่อความสาํเร็จในการจดัทาํมาตรฐานว่า
ดว้ยระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 ของสาํนกังานนิคมอุตาหกรรมภาคเหนือ พบว่า  องคป์ระกอบท่ีมีผล
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ต่อความสาํเร็จในการจดัทาํมาตรฐานว่าดว้ยระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 มีความสาํคญัเรียงลาํดบั คือ 
การมีส่วนร่วมของพนกังานทุกคน  ความมุ่งมัน่ของผูบ้ริหาร  และจิตสาํนึกของพนกังานส่งผลสําเร็จในการขอรับ
รองมาตรฐาน อีกทั้งตอ้งรักษา และดาํรงไวซ่ึ้งระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001   4 ดา้น คือ 1. การปฏิบติังาน
ตามนโยบาย  2. การตรวจติดตามผลการดาํเนินงาน  3. ปัญหาและการแกไ้ขปรับปรุง  การพฒันาปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง  
                 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมโดยใช้ระบบ  
ISO 14001 ของพนักงาน จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์  พบว่า  พนักงานท่ีมี  เพศ  อายุ   การศึกษา 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน อายุการทาํงาน และ ตาํแหน่งงาน ต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการจดัการส่ิงแวดลอ้มโดยใชร้ะบบ 
ISO 14001 แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01   
                      ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ศิริลกัษณ์ จนัโภคา ( 2548 )  ศึกษาเร่ือง  การมีส่วนร่วมของ
พนกังาน บริษทั วิทยกุารบินแห่งประเทศไทย จาํกดั ต่อการนาํระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 มาใชพ้ฒันา
องคก์ร พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลดา้น อาย ุรายได ้ ระดบัการศึกษา  ตาํแหน่งงาน ลกัษณะการทาํงานท่ีแตกต่างกนัจะทาํ
ใหมี้ส่วนร่วมของพนกังานในการนาํระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 มาใชพ้ฒันาองคก์รแตกต่างกนั และการ
มีส่วนร่วมของพนกังานในระดบัมากทั้ง 4 ดา้น ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 ไดแ้ก่ การมีส่วนร่วมในการวางแผน 
การมีส่วนร่วมในดา้นการปฏิบติั การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ และการมีส่วนร่วมในดา้นการติดตามผล 
 
ข้อเสนอแนะ        
                1.  ควรใหค้วามรู้  ฝึกอบรมพนกังานระดบัปฏิบติัการใหม้ากข้ึน เพื่อความเขา้ใจในระบบการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 เพราะ ผลการวิจยัพบว่า พนกังานระดบัปฏิบติัการ และระดบัผูจ้ดัการมีความเขา้ใจในการจดัการ
คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม โดยใช ้ระบบ ISO 14001 ไม่เท่าเทียมกนั พนกังานระดบัปริญญาข้ึนไป จะสามารถเขา้ใจระบบ
การจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 ไดม้ากกว่าพนกังานระดบัปวช ปวสหรือเทียบเท่า ดงันั้นผูบ้ริหารหรือเจา้หนา้ท่ี
ส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงมีความรับผิดชอบโดยตรง ควรใหค้วามสาํคญักบักลุ่มพนกังานระดบัปฏิบติัการใหม้ากยิ่งข้ึน เพื่อให้
บริษทัสามารถพฒันาการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มใหดี้ยิง่ๆ ข้ึนโดยพนกังานทุกคนมีส่วนร่วม 
                2.  บริษทัควรเพิ่มความชัดเจนในดา้นนโยบายส่ิงแวดลอ้ม และ ดา้นการนาํนโยบายไปปฏิบตัิและ
ดาํเนินงาน   เพื่อให้พนกังานสามารถดาํเนินกิจกรรมทางดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้มได ้โดยพนกังานทุกคนมีส่วน
ร่วม อาจจะผา่นการประชุม สมัมนา หรือ ฝึกอบรม ฯลฯ  
                3.  บริษทัควรมีกิจกรรม รณรงค ์ใหพ้นกังานระดบัจดัการร่วมกิจกรรมการจดัการส่ิงแวดลอ้มโดยใช ้
ระบบ ISO 14001 ใหม้ากยิ่งข้ึนในหัวขอ้ของการนาํนโยบายไปปฏิบติัและดาํเนินงาน และ การตรวจสอบและ
ปฏิบติัการแกไ้ข  
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การให้บริการของตวัแทนประกันชีวติของบริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชช่ันแนล แอสชัว
รันส์ จํากัด (เอไอเอ) ในทัศนะของลูกค้าย่าน สีลม เขตกรุงเทพฯ* 

The Service Providing of Amer ican International Assurance Co.,Ltd.(AIA) Agent 
in The View of Customers in Silom Area of Bangkok. 

 
นางช่ืนสุข พวัตระกลูทรัพย์** 
Ms. Chuensuk Puotrakulsup 

 
บทคดัย่อ 

การวิจยัเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพื่อศึกษาการใหบ้ริการของตวัแทนประกนัชีวิต ของบริษทั อเมริกนั
อินเตอร์แนชชัน่แนลแอสชวัรันส์ จาํกดั (เอไอเอ) ในทศันะของลูกคา้ ยา่นสีลม เขตกรุงเทพฯ  2) เพื่อเปรียบเทียบ
การใหบ้ริการของตวัแทนประกนัชีวิตของ บริษทั อเมริกนัอินเตอร์แนชชัน่แนลแอสชวัรันส์ จาํกดั  (เอไอเอ) ใน
ทศันะของลูกคา้ ยา่นสีลม เขตกรุงเทพฯ จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ กลุ่มตวัอย่างคือ ลูกคา้ท่ีใชบ้ริการ
ประกนัชีวิตเอไอเอ อาศยัอยูใ่นยา่นสีลม เขตกรุงเทพฯ จาํนวน 191 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคือ แบบสอบถาม 
วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้วามถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การแปรปรวน 

ผลการวิจยัพบว่า 1) การใหบ้ริการของตวัแทนประกนัชีวิต ของบริษทั อเมริกนัอินเตอร์แนชชั่นแนล
แอสชัวรันส์ จาํกดั (เอไอเอ) ในภาพรวมทั้ง 5 ดา้น มีคะแนนเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า 
คะแนนเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก 4 ดา้นคือ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นความน่าเช่ือถือ ดา้นความรับผิดชอบ และ
ดา้นความมัน่ใจ โดยเรียงค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย ส่วนดา้นเอาใจใส่เขาใส่ใจเรา คะแนนเฉล่ียอยู่ในระดบัปาน
กลาง 2) ผลการเปรียบเทียบการให้บริการของตวัแทนประกนัชีวิต ของบริษทั อเมริกนัอินเตอร์แนชชั่นแนล
แอสชวัรันส์ จาํกดั (เอไอเอ) ในทศันะของลูกคา้ จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ พบว่า ลูกคา้ท่ีมีเพศ อาย ุ
ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการใหบ้ริการของตวัแทนประกนั
ชีวิต ในภาพรวมทั้ง 5 ดา้น แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 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 

                                                         
* บทความการคน้ควา้อิสระ 
** บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)  มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 



วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปีท่ี 10 ฉบบัท่ี 2 
โครงการบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 

 

 193

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 

ปัจจุบนัการดาํเนินงานของธุรกิจประกนัชีวิต ไดมี้การพฒันารูปแบบของกรมธรรมอ์อกมาใหม่ๆเพ่ือให้
ตอบสนองความตอ้งการของตลาด ซ่ึงการประกนัเป็นการออมอีกรูปแบบหน่ึง โดยเป็นการออมระยะยาว ผูถื้อ
กรมธรรมถื์อไดว้่าเป็นผูมี้วินยัในการออม การประกนัเป็นการซ้ือความสบายใจใหก้บัตวัเองและคนในครอบครัว
ของผูเ้อาประกนั ในปัจจุบนัมีปัจจยัเส่ียงในชีวิตและสุขภาพของคนมากมาย จึงทาํใหค้นโอนความเส่ียงภยัมาให้
ธุรกิจประกนัชีวิตเป็นผูดู้แล ดงันั้นคนทัว่ไปมีการซ้ือประกนัใหก้บัตนเอง และคนในครอบครัวมากข้ึน โดยทัว่ไป
การดาํเนินงานธุรกิจประกนัชีวิตในแต่ละองคก์รในลกัษณะของตวัสินคา้คือแบบประกนั และราคาคืออตัราเบ้ีย
ประกนัจะไม่แตกต่างกนั ซ่ึงเป็นผลมาจากการกาํกบัควบคุมโดยกฎหมาย และองคก์รของภาครัฐ  ดงันั้นในส่วน
ของการแข่งขนัทางธุรกิจประกนัชีวิต จะมีความแตกต่างกนัเพียงการให้บริการของบุคลากรในบริษทัต่อการ
บริการลูกคา้ การดาํเนินงานขายของธุรกิจประกนัชีวิตในดา้นช่องทางการขายจะมีการบริการงานขายผ่านหลาย
ช่องทาง ไดแ้ก่ การขายประกนัผ่านตวัแทนประกนัชีวิตของบริษทั ซ่ึงเป็นช่องทางการขายแบบดั้งเดิม ต่อมาเป็น
การขายประกนัผา่นพนกังานของบริษทัคือลูกคา้สามารถติดต่อเพื่อซ้ือประกนัโดยตรงกบับริษทั และช่องทางการ
ขายประกนัอีกช่องทางหน่ึงคือ การขายประกนัผา่นธนาคารซ่ึงเป็นช่องทางท่ีกาํลงัไดรั้บความนิยมจากลูกคา้ ไม่ว่า
จะเป็นการขายประกนัชีวิตผ่านช่องทางใดก็ตามจาํเป็นท่ีบุคลากรของบริษทัประกนัชีวิตหรือตวัแทนขายของ
บริษทัฯ ตอ้งมีการใหบ้ริการท่ีดี และมีคุณภาพต่อลูกคา้เพื่อสร้างความประทบัใจใหเ้กิดกบัลูกคา้คนปัจจุบนั และ
ลูกคา้ในอนาคต สําหรับบริษทัเอไอเอเป็นบริษทัท่ีมีส่วนแบ่งการตลาดมากเป็นอนัดับหน่ึงของประเทศไทย 
ยอดขายประกนัชีวิตมาจากช่องทางการขายผ่านตวัแทนประกนัชีวิตกว่าร้อยละ 90 ในปี 2552 เอไอเอ มีตวัแทน
ประกนัชีวิตทัว่ประเทศ 75.000 คน ซ่ึงนบัว่ามีตวัแทนประกนัชีวิตท่ีมากเป็นอนัดบัหน่ึงเช่นกนั ดงันั้นผลจากการ
มีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอนัดับหน่ึงประกอบกบัช่องทางการขายประกนัผ่านตวัแทนท่ีมีเป็นจาํนวนมากน้ี จึง
จาํเป็นท่ีบริษทัฯ จะตอ้งพฒันาใหต้วัแทนมีการใหบ้ริการในวงจรการขายเป็นอยา่งดีและมีคุณภาพเป็นมาตรฐาน
เดียวกนั ซ่ึงจะสร้างความเป็นมืออาชีพในสายตาของลูกคา้ และบุคคลภายนอก ในกระบวนการขายหรือขั้นตอน
การขายของตวัแทนประกนัชีวิตตอ้งมีงานดา้นการบริการซ่ึงเป็นงานหลกัท่ีตวัแทนประกนัชีวิต ตอ้งทาํตวัแทน
ประกนัชีวิตเป็นอาชีพท่ีสร้างความมัน่คง และความกา้วหนา้ในดา้นการทาํงานเพ่ือท่ีจะกา้วไปสู่การเป็นนัก
บริหารชั้นนาํ เอไอเอเปิดโอกาสใหต้วัแทนของบริษทัไดมี้ความกา้วหนา้ในอาชีพดว้ยทางเลือกมากมาย เอไอเอ
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เช่ือมัน่วา่การพฒันาตวัแทนขาย และผูบ้ริหารหน่วยใหมี้คุณภาพสูงสุดเป็นปัจจยัสาํคญัต่อความสาํเร็จในระยะยาว 
จึงมุ่งพฒันาตวัแทนใหมี้คุณภาพ และจรรยาบรรณ รวมทั้งมีทกัษะความชาํนาญหลายดา้นดว้ยหลกัสูตรพฒันา
ตวัแทนใหม่ ๆ จากต่างประเทศ โดยวิทยากรท่ีมีความรู้ความชาํนาญ ตวัแทนกว่า 28,000 คนของบริษทัไดรั้บการ
ฝึกอบรมอย่างต่อเน่ือง แต่อยา่งไรก็ตามเน่ืองจากช่องทางการขายผ่านตวัแทนเป็นช่องทางท่ีลูกคา้ใชบ้ริการมาก
ท่ีสุด ซ่ึงปัญหาของผูม้าใช้บริการผ่านช่องทางน้ีอาจมีหลายประเด็น โดยเป็นเร่ืองจาํเป็นท่ีบริษทัตอ้งพิจารณา
ประเด็นปัญหาต่าง ๆ เพื่อการบริหารจดัการโดยใหต้วัแทนตอ้งมีการใหบ้ริการท่ีดีต่อลูกคา้ตลอดไป ซ่ึงถา้การ
ใหบ้ริการของตวัแทนไม่ดีผลก็คือลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการก็จะเกิดความไม่พอใจในบริการ ซ่ึงจะเกิดทศันคติท่ีไม่ดีกบั
ตนเอง และอาจจะถ่ายทอดใหบุ้คคลอ่ืนต่อไปเร่ือย ๆ จะเป็นเหตุใหลู้กคา้ไม่ใชบ้ริการหรือในบางรายอาจมีการขอ
ยกเลิกกรมธรรม์ ดงันั้นการบริการท่ีดีของตวัแทนประกนัชีวิตมีผลทาํให้ลูกคา้เกิดทศันคติท่ีดีต่อตวัแทนและ
องคก์ร ซ่ึงลูกคา้จะใชบ้ริการอย่างต่อเน่ือง อีกทั้งจะเป็นผูแ้นะนาํลูกคา้รายอ่ืนใหก้บัตวัแทนของบริษทัต่อไปใน
อนาคต  

ดงันั้นในการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัการให้บริการของตวัแทนประกนัชีวิตของเอไอเอ ในทศันะของลูกคา้
ยา่นสีลม เขตกรุงเทพฯ จึงเป็นการช้ีเฉพาะในเขตพ้ืนท่ีสีลมว่าทศันะของลูกคา้ต่อการบริการของตวัแทนนั้นเป็น
อย่างไร ซ่ึงเป็นส่ิงสําคัญท่ีจะทําให้บริษัทฯสามารถนําผลวิจัยท่ีได้มาทาํการปรับปรุงการให้บริการให้มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน และสามารถกาํหนดกลยุทธ์ของธุรกิจให้ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ได้มาก
ยิง่ข้ึน จะมีผลต่อการรักษาฐานลูกคา้ และการขยายฐานลูกคา้รายใหม่อยา่งต่อเน่ือง และทาํใหลู้กคา้เกิดความภกัดี
ต่อองคก์ร 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

1. เพื่อศึกษาการให้บริการของตัวแทนประกันชีวิตของ บริษทั อเมริกันอินเตอร์  แนชชั่นแนลแอส         
ชวัรันส์ จาํกดั (เอไอเอ)  ในทศันะของลูกคา้ ยา่นสีลม เขตกรุงเทพฯ 

2. เพื่อเปรียบเทียบการให้บริการของตัวแทนประกันชีวิตของ บริษทั อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนล
แอสชวัรันส์ จาํกดั (เอไอเอ) ในทศันะของลูกคา้ ยา่นสีลม เขตกรุงเทพฯ จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ 
 
สมมุติฐานของการวจิยั 

การใหบ้ริการของตวัแทนประกนัชีวิตของ บริษทั อเมริกนัอินเตอร์แนชชัน่แนลแอสชวัรันส์ จาํกดั (เอ
ไอเอ) ในทศันะของลูกคา้ ยา่นสีลม เขตกรุงเทพฯ จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ มีความแตกต่างกนั 

ประชากร 
ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ลูกคา้ท่ีใชบ้ริการผ่านตวัแทนประกนัชีวิตของ บริษทั อเมริกนั

อินเตอร์แนชชัน่แนลแอสชวัรันส์ จาํกดั (เอไอเอ) ซ่ึงมีท่ีอยู่อาศยัหรือ ท่ีทาํงานในยา่นสีลม เขตกรุงเทพฯ จาํนวน 
385 คน  

กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือลูกคา้ของบริษทั อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ 

จาํกดั (เอไอเอ) ยา่นสีลม เขตกรุงเทพฯ จาํนวน 191 คน ตามตารางกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งของเครจซ่ีและมอร์
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แกน (Krejcie and Morgan 1970, p.608) ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 191 คนสุ่มตวัอยา่ง โดยวิธีสะดวก (convenience 
random sampling) 

 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนโดยมีขั้นตอนตามลาํดบัดงัน้ี 
1. การศึกษาเอกสาร ตาํรา และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
2. การจัดทาํโครงสร้างของแบบสอบถาม ให้มีเน้ือหาครอบคลุมวตัถุประสงค์ของการวิจัยคร้ังน้ี 

แบบสอบถามมี 2 ส่วน คือ 
ส่วนท่ีหน่ึง ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบั

การศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และอาชีพ 
ส่วนท่ีสอง การใหบ้ริการของตวัแทนประกนัชีวิต แบ่งเป็น 5 ดา้น คือ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้น

ความน่าเช่ือถือ ดา้นความรับผิดชอบ ดา้นความมัน่ใจ และดา้นการเอาใจเขาใส่ใจเรา ลกัษณะของแบบสอบถาม
เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ของลิเคิร์ท (Best & Likert, 1998, pp.246-250) กาํหนดนํ้าหนกัคะแนนดงัน้ี 

5 หมายความวา่ ระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด 
4 หมายความวา่ ระดบัความคิดเห็นมาก 
3 หมายความวา่ ระดบัความคิดเห็นปานกลาง 
2 หมายความวา่ ระดบัความคิดเห็นนอ้ย 
1 หมายความวา่ ระดบัความคิดเห็นนอ้ยท่ีสุด 

3. นาํแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนให้อาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระของมหาวิทยาลยั  ราชภฏัธนบุรีได้
ตรวจสอบความสอดคลอ้งของเน้ือหา กบัวตัถุประสงคข์องการวิจยั เป็นการศึกษาความเท่ียงตรง (validity) ของ
แบบสอบถาม แลว้นาํมาปรับปรุงแกไ้ข เพ่ือใหค้าํถามชดัเจนสามารถส่ือความหมายไดต้รงประเด็น และเหมาะสม
ยิง่ข้ึน 

4. นาํแบบสอบถามไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยั  จาํนวน 30 คน แลว้นาํ
ขอ้มูลดังกล่าวมาหาค่าความเช่ือมัน่ (reliability) ของแบบสอบถาม โดยวิธีหาค่าประสิทธ์ิแอลฟ่า (alpha 
coefficient) ของครอนบคั (Cronbach, 1990, pp.202-204) ผลการหาความเช่ือมัน่ ของแบบสอบถามปรากฏว่าได้
ค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบั เท่ากบั .98 

5. นาํแบบสอบถามท่ีผา่นการหาคุณภาพแลว้จดัทาํแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์เพื่อใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล
ต่อไป 
 
วธีิการรวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการเก็บขอ้มูลดว้ยการขอความร่วมมือจากกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็น
ผูใ้ช้บริการบริษทั อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จาํกัด (เอไอเอ) ย่านสีลม เขตกรุงเทพฯ โดยนํา
แบบสอบถามไปใหก้ลุ่มตวัอยา่งกรอกขอ้มูล จาํนวน 191 ฉบบั แลว้ขอแบบสอบถามคืนดว้ยตนเอง  
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การวเิคราะห์ข้อมูล 
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถาม จะนาํมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ทุกชุดและนาํมา ลงรหสั 

ประมวลผลขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป หาความถ่ี ร้อยละ คา่เฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  t-test,   F-test 
และ LSD (Fisher’s least significant difference test) ดงัน้ี 

1. วิเคราะหข์อ้มูลลกัษณะประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม โดยใชค้วามถ่ี และร้อยละ 
2. วิเคราะห์การใหบ้ริการของตวัแทนประกนัชีวิตดา้นต่าง ๆ ในทศันะของลูกคา้โดยใชค่้าเฉล่ีย ( X ) 

และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 
3. เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนความคิดเห็นเก่ียวกบัการให้บริการของตวัแทนประกนัชีวิต 

ในทศันะของลูกคา้ จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์โดยใช ้t-test และ F-test 
4. เปรียบเทียบพหูคูณ เพ่ือทดสอบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนความคิดเห็นเก่ียวกบัการให้บริการของ

ตวัแทนประกนัชีวิต ในทศันะของลูกคา้ จากผลกการวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยวิธีของ Least Significant 
Difference (LSD) 
 
สรุปผลการวจิยั 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล การใหบ้ริการของตวัแทนประกนัชีวิตของ บริษทั อเมริกนัอินเตอร์แนชชัน่แนล
แอสชวัรันส์ จาํกดั (เอไอเอ) ในทศันะของลูกคา้ ยา่นสีลม เขตกรุงเทพฯ สามารถสรุปได ้ดงัน้ี 

1. ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
สถานภาพทัว่ไปของผูใ้ชบ้ริการท่ีตอบแบบสอบถาม ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิด

เป็นร้อยละ 61.78 ท่ีเหลือเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 38.22 ส่วนใหญ่จะมีอายุ 30 – 49  ปี คิดเป็นร้อยละ 71.73 
รองลงมาไดแ้ก่ อายตุ ํ่ากวา่ 30  ปี คิดเป็นร้อยละ 25.13 และอายท่ีุมีจาํนวนนอ้ยท่ีสุดไดแ้ก่ อายุนอ้ยกว่า 50 ปีข้ึนไป 
คิดเป็นร้อยละ 3.14 ส่วนใหญ่สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 65.45 รองลงมาไดแ้ก่ สถานภาพสมรส คิดเป็นร้อย
ละ 34.55 ส่วนใหญ่ระดบัการศึกษาไดแ้ก่ ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 54.97 รองลงมาไดแ้ก่ สูงกว่าปริญญาตรี คิด
เป็นร้อยละ 42.41 และท่ีมีจาํนวนนอ้ยท่ีสุด ตํ่ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 2.62 ส่วนใหญ่อาชีพไดแ้ก่ พนกังาน
บริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 94.76 รองลงมา ไดแ้ก่ รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ และอาชีพอิสระ คิดเป็นร้อยละ 2.62  

2.  การวิเคราะห์ความคิดเห็นการให้บริการของตวัแทนประกนัชีวิต บริษทั อเมริกนัอินเตอร์แนชชัน่
แนลแอสชวัรันส์ จาํกดั (เอไอเอ) ในทศันะของลูกคา้ ดา้นต่าง ๆ  จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ 

ลูกคา้มีความคิดเห็นการให้บริการของตวัแทนประกันชีวิต บริษทั อเมริกนัอินเตอร์แนชชั่นแนล

แอสชัวรันส์ จาํกดั (เอไอเอ) ในภาพรวม อยู่ในระดบัมาก ( )( =3.53) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น จาํแนกตาม
ลกัษณะประชากรศาสตร์ ดงัน้ี 

1. เพศ  
ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นในการใหบ้ริการของตวัแทน

ประกนัชีวิตของบริษทั อเมริกนัอินเตอร์แนชชัน่แนลแอสชวัรันส์ จาํกดั  (เอไอเอ) จาํแนกตามเพศ พบว่า ลูกคา้ท่ีมี
เพศต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการใหบ้ริการของตวัแทนประกนัชีวิตของบริษทั อเมริกนัอินเตอร์แนชชัน่แนล
แอสชวัรันส์ จาํกดั (เอไอเอ) ในภาพรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 สาํหรับรายดา้น พบว่า 
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มีความคิดเห็นแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 จาํนวน 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความน่าเช่ือถือ ดา้น
ความรับผดิชอบ  และดา้นเอาใจเขาใส่ใจเรา โดยเพศชายมีความคิดเห็นมากกวา่เพศหญิง 

2. อาย ุ 
ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบความคิดเห็นการให้บริการของตวัแทนประกนัชีวิตของบริษทั 

อเมริกนัอินเตอร์แนชชัน่แนลแอสชวัรันส์ จาํกดั (เอไอเอ) จาํแนกตามอาย ุพบว่า กลุ่มอายุต่างกนั มีความคิดเห็น
ในการบริการโดยภาพรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 สาํหรับรายดา้น พบว่า มีความคิดเห็น
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 จาํนวน 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ โดยกลุ่มอายุ 50 
ปีข้ึนไป มีความคิดเห็นดา้นลกัษณะทางกายภาพมากกว่า กลุ่มท่ีมีอายุต ํ่ากว่า 30 ปี และกลุ่มอายุ 50 ปีข้ึนไป มี
ความคิดเห็นดา้นลกัษณะทางกายภาพมากกว่ากลุ่มท่ีมีอาย ุ30-49 ปี ดา้นความรับผิดชอบ กลุ่มอายุ 50 ปีข้ึนไป มี
ความคิดเห็นดา้นความรับผิดชอบมากกว่า กลุ่มท่ีมีอายุตํ่ากว่า 30 ปี และกลุ่มอาย ุ50 ปีข้ึนไป มีความคิดเห็นดา้น
ความรับผิดชอบมากกว่า กลุ่มท่ีมีอายุ 30-49 ปี ดา้นความมัน่ใจ กลุ่มอายุ 50 ปีข้ึนไป มีความคิดเห็นดา้นความ
มัน่ใจมากกวา่ กลุ่มท่ีมีอายตุ ํ่ากว่า 30-49 ปี และดา้นเอาใจเขาใส่ใจเรา กลุ่มอาย ุตํ่ากว่า 30 ปี มีความคิดเห็นดา้นเอา
ใจเขาใส่ใจเรามากกว่ากลุ่มท่ีมีอายตุ ํ่ากว่า 30-49 ปี และกลุ่มอาย ุ50 ปีข้ึนไป มีความคิดเห็นดา้นเอาใจเขาใส่ใจเรา
มากกวา่ กลุ่มท่ีมีอายตุ ํ่ากวา่ 30-49 ปี 

3. สถานภาพสมรส 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นในการให้บริการของตวัแทน

ประกนัชีวิตของบริษทั อเมริกนัอินเตอร์แนชชัน่แนลแอสชวัรันส์ จาํกดั (เอไอเอ) จาํแนกตามสถานภาพสมรส 
พบว่า ความคิดเห็นโดยภาพรวม ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 สําหรับรายด้านพบว่า มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .01 จาํนวน 2 ด้าน ได้แก่ ด้านลักษณะทางกายภาพ โดย
สถานภาพสมรสมีความคิดเห็นด้านลักษณะทางกายภามากกว่าสถานภาพโสด และด้านเอาใจเขาใส่ใจเรา 
สถานภาพสมรส มีความคิดเห็นดา้นเอาใจเขาใส่ใจเรามากกว่าโสด 

4. ระดบัการศึกษา 
ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบความคิดเห็นการให้บริการของตวัแทนประกนัชีวิตของบริษทั 

อเมริกนัอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จาํกดั (เอไอเอ) จาํแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ระดับการศึกษา
ต่างกนั มีความคิดเห็นในการบริการโดยภาพรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01ส่วนรายดา้น 
พบว่า มีความคิดเห็นแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 จาํนวน 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความน่าเช่ือถือ 
โดยระดบัการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี มีความคิดเห็นดา้นความน่าเช่ือถือมากกว่าปริญญาตรี และระดบัการศึกษา
สูงกว่าปริญญาตรี มีความคิดเห็นดา้นความน่าเช่ือถือมากกว่าปริญญาตรี ดา้นความรับผดิชอบ ระดบัการศึกษาตํ่า
กว่าปริญญาตรี มีความคิดเห็นดา้นความรับผิดชอบมากกว่าปริญญาตรี ระดบัการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี มีความ
คิดเห็นดา้นความรับผิดชอบมากกว่าระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี และระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มี
ความคิดเห็นดา้นความรับผิดชอบมากกว่าปริญญาตรี ดา้นความมัน่ใจระดบัการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี มีความ
คิดเห็นดา้นความมัน่ใจมากกว่าปริญญาตรี และระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี  มีความคิดเห็นดา้นความมัน่ใจ
มากกว่าปริญญาตรี และดา้นเอาใจเขาใส่ใจเรา ระดบัการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี มีความคิดเห็นดา้นเอาใจเขาใส่
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ใจเรามากกว่าปริญญาตรี และระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มีความคิดเห็นดา้นเอาใจเขาใส่ใจเรามากกว่า
ปริญญาตรี 

5. อาชีพ  
ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบความคิดเห็นการใหบ้ริการของตวัแทนประกนัชีวิตของบริษทั 

อเมริกนัอินเตอร์แนชชัน่แนลแอสชวัรันส์ จาํกดั (เอไอเอ) จาํแนกตามอาชีพ พบว่า อาชีพต่างกนั มีความคิดเห็นใน
การบริการโดยภาพรวม แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .01 ส่วนรายด้าน พบว่า อาชีพต่างกนั มี
ความคิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 จาํนวน 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ โดย
อาชีพอิสระมีความคิดเห็นด้านลักษณะทางกายภาพมากกว่า อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ และพนักงาน
บริษทัเอกชน มีความคิดเห็นดา้นลกัษณะทางกายภาพมากกว่าอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ดา้นความน่าเช่ือถือ 
อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน มีความคิดเห็นดา้นความน่าเช่ือถือมากกว่าอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ และอาชีพ
อิสระ มีความคิดเห็นดา้นความน่าเช่ือถือมากกว่าอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ดา้น  ความรับผิดชอบ อาชีพ
พนกังานบริษทัเอกชน มีความคิดเห็นความรับผิดชอบมากกว่าอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ และอาชีพอิสระมี
ความคิดเห็นความรับผิดชอบมากกว่าอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ดา้นความมัน่ใจ อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน 
มีความคิดเห็นดา้นความมัน่ใจมากกว่าอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ อาชีพอิสระมีความคิดเห็นดา้นความมัน่ใจ
มากกว่าอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ และอาชีพอิสระมีความคิดเห็นดา้นความมัน่ใจมากกว่าอาชีพพนกังาน
บริษทัเอกชน และดา้นการเอาใจเขาใส่ใจเรา อาชีพอิสระมีความคิดเห็นดา้นการเอาใจเขาใส่ใจเรามากกว่าอาชีพ
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ และอาชีพอิสระมีความคิดเห็นดา้นการเอาใจเขาใส่ใจเรามากกวา่พนกังานบริษทัเอกชน  

6. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  
ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบความคิดเห็นการใหบ้ริการของตวัแทนประกนัชีวิตของบริษทั 

อเมริกนัอินเตอร์แนชชัน่แนลแอสชวัรันส์ จาํกดั (เอไอเอ) จาํแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน พบว่า รายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือนต่างกนั มีความคิดเห็นในการบริการโดยภาพรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ส่วนราย
ดา้น พบว่า รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มีความคิดเห็นแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 จาํนวน 3 ดา้น 
ไดแ้ก่ ดา้นความน่าเช่ือถือ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนสูงกว่า 50,000 บาท มีความเห็นดา้นความน่าเช่ือถือมากกว่ารายได้
เฉล่ียต่อเดือนตํ่ากว่า 20,000 บาท และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนสูงกว่า 50,000 บาท มีความคิดเห็นดา้นความน่าเช่ือถือ
มากกว่า 20,000 – 50,000 บาท ดา้นความรับผิดชอบ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,000 – 50,000 มีความคิดเห็นดา้น
ความรับผิดชอบมากกว่ารายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตํ่ากว่า 20,000 บาท และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนสูงกว่า 50,000 บาท มี
ความคิดเห็นดา้นความรับผิดชอบมากกว่ารายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตํ่ากว่า 20,000 บาท และดา้นความมัน่ใจ รายได้
เฉล่ียต่อเดือน 20,000 – 50,000  มีความคิดเห็นดา้นความมัน่ใจมากกวา่รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตํ่ากวา่ 20,000 บาท  

จากการศึกษาขอ้มูลเร่ืองการให้บริการของตัวแทนประกนัชีวิตของ บริษทั อเมริกันอินเตอร์
แนชชัน่แนลแอสชวัรันส์ จาํกดั (เอไอเอ) ในทศันะของลูกคา้ ยา่นสีลม เขตกรุงเทพฯ แสดงใหเ้ห็นถึงค่าเฉล่ียของ
ผูต้อบแบบสอบถามในดา้นคุณภาพการบริการ พบว่าอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียโดยรวมเท่ากบั 3.52 และเม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นลกัษณะทางกายภาพ อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.77 ดา้นความน่าเช่ือถือ อยู่ใน
ระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.53 ดา้นความรับผดิชอบ  อยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.49 ดา้นความมัน่ใจ อยูใ่นระดบั
ปานกลางมีค่าเฉล่ีย 3.46 และดา้นเอาใจเขาใส่ใจเรา  อยูใ่นระดบัปานกลาง มีคา่เฉล่ีย 3.35 
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อภปิรายผล 
การวิจัยเร่ือง การให้บริการของตวัแทนประกันชีวิตของ บริษทั อเมริกนัอินเตอร์แนชชั่นแนล แอส     

ชวัรันส์ จาํกดั (เอไอเอ) ในทศันะของลูกคา้ ยา่นสีลม เขตกรุงเทพฯ ไดผ้ลการวิจยัมาอภิปรายดงัน้ี 
การให้บริการของตวัแทนประกนัชีวิตของ บริษทั อเมริกนัอินเตอร์แนชชั่นแนล  แอสชัวรันส์ จาํกดั    

(เอไอเอ) ในทศันะของลูกคา้ ย่านสีลม เขตกรุงเทพฯ ผูต้อบแบบสอบถามมี ความคิดเห็นเก่ียวกบัการใหบ้ริการ
ของตวัแทนประกนัชีวิตของ บริษทั อเมริกนัอินเตอร์แนชชัน่แนล  แอสชวัรันส์ จาํกดั (เอไอเอ) ในภาพรวม อยูใ่น
ระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นความน่าเช่ือถือ ดา้นความรับผิดชอบ 
และดา้นความมัน่ใจ อยูใ่นระดบัมาก ( =3.77,  =3.92,  =3.75 ตามลาํดบั) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ
วลยัพรรณ  เตชะเบญจรัตน์  (2551)  ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของลูกคา้ต่อคุณภาพการบริการของบริษทั ไอ เอน็ 
จี ประกนัชีวิตในจงัหวดัเชียงใหม่ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในดา้นความเช่ือมัน่วางใจได ้ดา้น
ความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการ ดา้นสมรรถภาพในการใหบ้ริการ ดา้นการเขา้ถึง
บริการ ดา้นความมีอธัยาศยัไมตรี ดา้นการส่ือสาร ดา้นความน่าเช่ือถือ ดา้นความมัน่คงปลอดภยั ดา้นความเขา้ใจ
และรู้จกัรับบริการ ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ ในระดบัมากทุกด้าน สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ
ประพนธ์ โสถสมัพนัธ์สุข  (2550) ศึกษาเร่ือง คุณภาพการบริการ ความพึงพอใจโดยรวม และพฤติกรรมของลูกคา้
ท่ีถือกรมธรรม ์ท่ีมีต่อตวัแทนประกนัชีวิตของบริษทั อเมริกนัอินเตอร์เนชัน่แนลแอสชวัรันส์ จาํกดั : กรณีศึกษา
ภาคนาํทอง 235 พบว่าผูถื้อกรมธรรมมี์ความคิดเห็นต่อความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัดี และเม่ือพิจารณาเป็น
รายดา้นพบวา่ ดา้นความเช่ือถือไดอ้ยูใ่นระดบัดี ดา้นการตอบสนองอยา่งรวดเร็ว อยูใ่นระดบัดี ดา้นความมัน่ใจอยู่
ในระดบัดี ดา้นการเขา้ถึงจิตใจอยู่ในระดบัดี และดา้นลกัษณะทางกายภาพอยู่ในระดบัดี และสอดคลอ้งกบัขอ้
คน้พบของ ค๊อทเลอร์ (Kotler, 2000, p.429) ไดก้ล่าวถึงการบริการว่า การบริการเป็นกิจกรรม ผลประโยชน์ หรือ 
ความพึงพอใจท่ีสนองความตอ้งการแก่ลูกคา้ การบริการมีลกัษณะสาํคญั 4 ประการ คือ ลักษณะของการให้บริการ 
ซ่ึงไม่สามารถจบัตอ้งได ้ดงันั้น กิจการตอ้งหาหลกัประกนัท่ีแสดงถึงคุณภาพ และประโยชน์ สถานที ่ตอ้งสามารถ
สร้างความเช่ือมัน่ และความสะดวกใหก้บัผูม้าติดต่อ บุคคล พนกังานบริการตอ้งแต่งตวัใหเ้หมาะสม บุคลิกดี 
พูดจาดี เพื่อใหลู้กคา้เกิดความประทบัใจและเกิดความเช่ือมัน่ว่าบริการจะดีดว้ย เคร่ืองมือ อุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การใหบ้ริการ ตอ้งมีประสิทธิภาพ ใหบ้ริการรวดเร็วและใหลู้กคา้พอใจ 

การเปรียบเทียบ ความคิดเห็นในการให้บริการของตวัแทนประกนัชีวิตของ บริษทั อเมริกนัอินเตอร์
แนชชัน่แนลแอสชวัรันส์ จาํกดั (เอไอเอ) จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ
ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต้่อเดือนแตกต่างกนั มีความคิดเห็นในการบริการโดยภาพรวม แตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี เพศต่างกนัมีความคิดเห็นใน
การบริการดา้นความน่าเช่ือถือ และดา้นการเอาใจเขามาใส่ใจเรา แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี อายุต่างกนัมีความคิดเห็นในการบริการดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นความรับผิดชอบ 
ดา้นความมัน่ใจ และด้านการเอาใจเขามาใส่ใจเรา แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมี สถานภาพต่างกนัมีความคิดเห็นในการบริการดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นการเอาใจเขา
มาใส่ใจเรา แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี ระดบัการศึกษาต่างกนัมี
ความคิดเห็นในการบริการ ดา้นความน่าเช่ือถือ ดา้นความรับผดิชอบ ดา้นความมัน่ใจ และดา้นการเอาใจเขามาใส่
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ใจเรา แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพ ต่างกนัมีความคิดเห็นในการ
บริการดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นความน่าเช่ือถือ ดา้นความรับผดิชอบ ดา้นความมัน่ใจ และดา้นการเอาใจเขา
มาใส่ใจเรา แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี รายไดต้่อเดือนต่างกนัมี
ความคิดเห็นในการบริการด้านความน่าเช่ือถือ ด้านความรับผิดชอบ และดา้นความมัน่ใจ แตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้คน้พบของ Zeithesel (1988, pp.35–38) กล่าวไวว้่าการบริการท่ี
ประสบความสาํเร็จจะตอ้งประกอบดว้ยคุณสมบติัสาํคญัต่างๆ คือ ความเช่ือถือได้ ประกอบดว้ย ความสมํ่าเสมอ 
ความพ่ึงพาได ้ การตอบสนอง ประกอบดว้ย ความเตม็ใจท่ีจะใหบ้ริการ ความพร้อมท่ีจะใหบ้ริการ มีการติดต่อ
อยา่งต่อเน่ือง ปฏิบติัต่อผูใ้ชบ้ริการเป็นอยา่งดี ความสามารถ ประกอบดว้ย สามารถในการส่ือสาร สามารถในการ
ใหบ้ริการ สามารถในความรู้วิชาการท่ีจะใหบ้ริการ การเข้าถึงบริการ ประกอบดว้ย ผูใ้ชบ้ริการเขา้ใชห้รือรับ
บริการไดส้ะดวก ระเบียบขั้นตอนไม่ควรมากมายซบัซอ้นเกินไป ผูบ้ริการใชเ้วลารอคอยไม่นาน เวลาท่ีใหบ้ริการ
เป็นเวลาสะดวกสําหรับผูใ้ช้บริการ อยู่ในสถานท่ีท่ีผูใ้ช้บริการติดต่อได้สะดวก ความสุภาพอ่อนโยน 
ประกอบดว้ย การแสดงความสุภาพต่อผูใ้ชบ้ริการ ใหก้ารตอ้นรับท่ีเหมาะสม ผูใ้หบ้ริการมีบุคลิกภาพท่ีดี การ
ส่ือสาร ประกอบดว้ย มีการส่ือสารช้ีแจงขอบเจต และลกัษณะงานบริการ มีการอธิบายขั้นตอนใหบ้ริการ ความส่ือ
สัตย์ คุณภาพของงานบริการมีความเท่ียงตรงน่าเช่ือถือ 
 
ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจยัเร่ือง การให้บริการของตวัแทนประกนัชีวิตของ บริษทั อเมริกนัอินเตอร์แนชชั่นแนล
แอสชวัรันส์ จาํกดั (เอไอเอ) ในทศันะของลูกคา้ ยา่นสีลม เขตกรุงเทพฯ  ทาํใหผู้ว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

1. ตัวแทนควรเสนอขายแบบประกันท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเหมาะสมกบัความสามารถในการชาํระเบ้ียประกนัของลูกคา้ 

2. ตวัแทนควรใหบ้ริการลูกคา้อย่างสมํ่าเสมอ เม่ือถึงวนัสําคญัของลูกคา้และตามประเพณี โดยการส่ง
มอบของขวญัหรือการ์ดอวยพร เม่ือลูกคา้บาดเจบ็หรือเจบ็ป่วย มาเยีย่มเยยีน 

3. เม่ือตวัแทนเกบ็เบ้ียประกนัจากลูกคา้แลว้รีบนาํส่งเบ้ียประกนัเขา้บริษทัฯ ทนัที 
4. ตวัแทนควรแสดงความรับผดิชอบเม่ือเกิดความผดิพลาด 
5. ตวัแทนตอ้งรีบดาํเนินการใหอ้ยา่งรวดเร็วเม่ือลูกคา้เรียกร้องเงินคา่สินไหมทดแทน 
6. ตวัแทนมีความเห็นอกเห็นใจลูกคา้เม่ือเกิดปัญหา มีนํ้ าใจใหค้วามช่วยเหลือในเร่ืองท่ีไม่เก่ียวกบัการ

ประกนั 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจยัคร้ังต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาเร่ืองการให้บริการลูกคา้โดยการฝึกอบรมตวัแทนประกนัชีวิตของบริษทั อเมริกนั
อินเตอร์แนชชัน่แนลแอสชวัรันส์ จาํกดั (เอไอเอ) ดา้นความรู้ประกนัชีวิตของบริษทัใหมี้ความรู้มากข้ึน 

2. ควรมีการศึกษาการให้บริการดา้นความพร้อมในการใหบ้ริการลูกคา้ของตวัแทนประกนัชีวิตของ
บริษทั อเมริกนัอินเตอร์แนชชัน่แนลแอสชวัรันส์ จาํกดั (เอไอเอ) ยา่นสีลม เขตกรุงเทพฯ 
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3. ควรมีการศึกษาการใหบ้ริการของตวัแทนยา่นสีลม เขตกรุงเทพฯ ต่อการตอบสนองความตอ้งการของ
ลูกคา้ในยา่นสีลม เขตกรุงเทพฯ 
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บทคดัย่อ 
 งานวิจัยเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาอิทธิพลของบรรยากาศองค์การต่อความพึงพอใจในการ
ทาํงานของพนักงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) สํานักงานกลาง จังหวดันนทบุรี และเพื่อ
เปรียบเทียบอิทธิพลของบรรยากาศองคก์ารต่อความพึงพอใจในการทาํงานของพนกังาน จาํแนกตามลกัษณะส่วน
บุคคล กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 370 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้วามถ่ี ร้อย
ละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวน 
 ผลการวิจยัพบว่า อิทธิพลของบรรยากาศองคก์ารต่อความพึงพอใจในการทาํงาน ในภาพรวม อยูใ่น
ระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า อยู่ในระดบัมากทุกดา้น เรียงลาํดับจากมากไปน้อย 3 อนัดบัแรกคือ 
ดา้นความอบอุ่นและการสนบัสนุน มาตรฐานการปฏิบติังานและความคาดหมาย และความทา้ทายและความ
รับผดิชอบ ผลการเปรียบเทียบอิทธิพลของบรรยากาศองคก์ารต่อความพึงพอใจในการทาํงานของพนกังาน จาํแนก
ตามลกัษณะส่วนบุคคล พบว่า พนักงานท่ีมีเพศ อายุ และระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็น ในภาพรวม 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า พนกังานท่ีมีเพศต่างกนั มีความ
คิดเห็น โดยรวม ดา้นความอบอุ่นและการสนบัสนุน ดา้นการใหร้างวลัและการลงโทษ ดา้นความขดัแยง้ ดา้น
โครงสร้างองคก์าร และดา้นมาตรฐานการปฏิบติังานและความคาดหมาย แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 และ 0.05 ตามลาํดบั พนกังานท่ีมีอายุต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม ดา้นโครงสร้างองคก์าร ดา้น
ความขดัแยง้ ดา้นมาตรฐานการปฏิบติังานและความคาดหมาย ดา้นความทา้ทายและความรับผดิชอบ ดา้นการให้
รางวลัและการลงโทษ และดา้นความสามคัคีเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 และ 0.05 ตามลาํดบั พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม ดา้นความทา้ทายและความ
รับผิดชอบ ดา้นการใหร้างวลัและการลงโทษ ดา้นความขดัแยง้ ดา้นโครงสร้างองคก์าร ดา้นความอบอุ่นและการ
สนับสนุน ด้านมาตรฐานการปฏิบติังานและความคาดหมาย และด้านความสามัคคีเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกัน 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 ตามลาํดบั พนกังานท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มี
ความคิดเห็น โดยรวม ดา้นความขดัแยง้ และดา้นความสามคัคีเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั แตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 ตามลาํดบั 

                                                        
 * บทความการคน้ควา้อิสระ 
** บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจดัการทัว่ไป) มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
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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 
 การบริหารงานมีปัจจยัสาํคญั 7 ประการ (7M’s) ไดแ้ก่ พนกังาน (man) เงิน (money) วสัดุอุปกรณ์ 
(material) เคร่ืองจกัรเคร่ืองมือ (machine) การบริหารจดัการ (management) การตลาด (market) และเวลา (minute) 
ในบรรดาปัจจยัต่าง ๆ ดงักล่าว พนักงานนับว่าเป็นปัจจยัสําคญัท่ีสุด แต่พนักงานย่อมประกอบดว้ยกาย (body) 
และจิตใจ (mind) การปฏิบัติงานของพนักงานย่อมข้ึนอยู่กับความพึงพอใจในบริบทหรือส่ิงแวดล้อม 
(environment) ภายนอกและภายในขององคก์าร ส่ิงแวดลอ้มภายในองคก์ารท่ีสาํคญัประการหน่ึง คือ บรรยากาศ
องคก์าร (organizational climate) ซ่ึงผูบ้ริหารจะตอ้งพยายามสร้างบรรยากาศท่ีดีในองคก์าร ให้พนักงานมี
ความรู้สึกดี ๆ ต่อการปฏิบติังาน ซ่ึงจะทาํใหก้ารดาํเนินงานขององคก์ารนั้นบรรลุเป้าหมายท่ีกาํหนดไวไ้ด ้
 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นองคก์ารท่ีมีภารกิจการผลิตกระแสไฟฟ้าจาํหน่ายแก่
ประชาชน องคก์รภาครัฐและเอกชนเพ่ือความสะดวกสบาย ความเจริญกา้วหนา้ทางเศรษฐกิจ อนัจะก่อใหเ้กิดการ
พฒันาประเทศในทุก ๆ ดา้น กฟผ. เป็นองคก์ารขนาดใหญ่ มีพนกังานจาํนวนมาก การท่ีจะใหพ้นกังานเป็นหน่ึง
เดียวร่วมมือร่วมใจกนัปฏิบติังาน เพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์ารนั้น ปัจจยัสาํคญัท่ีมีอิทธิพลอยา่งมากประการ
หน่ึงคือ บรรยากาศองคก์ารของ กฟผ. 
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 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้สร้างบรรยากาศองค์การด้วยแผนแม่บท การสร้าง
เสริมจริยธรรม จรรยาบรรณ และวฒันธรรมองคก์ารของ กฟผ. ปี 2552-2556 ประกอบดว้ยหลกั 6 ประการ ดงัน้ี 
 1.  การพฒันาระบบงานเสริมสร้างสุจริตธรรม 
 2.  การมีผูน้าํตน้แบบดา้นสุจริตธรรม 
 3.  การฝึกอบรมเก่ียวกบัสุจริตธรรม 
 4.  การประมวลและการปฏิญาณดา้นสุจริตธรรม 
 5.  การตรวจติดตามดา้นสุจริตธรรม 
 6.  การใชสุ้จริตธรรมในการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 จากแผนแม่บทดงักล่าวย่อมส่งผลให้เกิดบรรยากาศองค์การท่ีดีของ กฟผ. อนัจะมีผลต่อขวญัและ
กาํลงัใจของพนกังาน สนบัสนุนวิสยัทศันด์า้นพลงังานขององคก์าร คือ “รักองคก์าร มุ่งงานเลิศ เทิดคุณธรรม” 
 ผูว้ิจยัเป็นพนกังานปฏิบติังานใน กฟผ. จึงสนใจท่ีจะศึกษาอิทธิพลของบรรยากาศองคก์ารต่อความพึง
พอใจในการทาํงานของพนกังาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) สาํนกังานกลาง จงัหวดันนทบุรี เพื่อ
เป็นแนวทางในการนาํขอ้มูลจากการศึกษาไปใชใ้นการเสริมสร้างบรรยากาศองคก์ารใหเ้ขม้แขง็ยิง่ข้ึน 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

1. เพื่อศึกษาอิทธิพลของบรรยากาศองคก์ารต่อความพึงพอใจในการทาํงานของพนกังาน การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) สาํนกังานกลาง จงัหวดันนทบุรี  

2. เพื่อเปรียบเทียบอิทธิพลของบรรยากาศองคก์ารต่อความพึงพอใจในการทาํงานของพนักงาน 
จาํแนกตามลกัษณะส่วนบุคคล 
 
สมมุติฐานของการวจิยั 
 อิทธิพลของบรรยากาศองคก์ารต่อความพึงพอใจในการทาํงานของพนกังาน จาํแนกตามลกัษณะ
ส่วนบุคคลแตกต่างกนั 
 
ขอบเขตของการวจิยั 
 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษา อิทธิพลของบรรยากาศองคก์ารต่อความพึงพอใจในการทาํงานของ
พนกังาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) สาํนกังานกลาง จงัหวดันนทบุรี มีขอบเขตการศึกษา ดงัน้ี 
 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ได้แก่ พนักงานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 
จาํนวน 12,284 คน เลือกเป็นกลุ่มตวัอย่างโดยใชต้ารางกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างของ Krejcie และ Morgan 
(1970, p. 608) ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 370 คน 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั เป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 
 1.  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน 7 ขอ้ 
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 2.  การพฒันาประสิทธิภาพการปฏิบติังาน แบ่งออกเป็น 7ดา้น คือ โครงสร้างองคก์าร ความทา้ทาย
และความรับผิดชอบ ความอบอุ่นและการสนันสนุนการให้รางวลัและการลงโทษ ความขดัแยง้ มาตรฐานการ
ปฏิบติังาน และความสามคัคีเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั จาํนวน 30 ขอ้ 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากพนักงานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ท่ีเป็นกลุ่ม
ตวัอยา่ง จาํนวน 370 คน ไดแ้บบสอบถามคืนมา จาํนวน 362 ชุด คิดเป็นร้อยละ 97.84 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 1.  วิเคราะหข์อ้มูลลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม โดยใชค่้าความถ่ี และค่าร้อยละ  
 2.  วิเคราะห์อิทธิพลของบรรยากาศองค์การต่อความพึงพอใจในการทาํงานของพนักงานโดยใช้
ค่าเฉล่ีย    และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 
 3.  เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียคะแนนอิทธิพลของบรรยากาศองคก์ารต่อความพึงพอใจในการทาํงาน
ของพนกังาน จาํแนกตามลกัษณะส่วนบุคคล โดยใช ้t-test และ F-test 
 4.  เปรียบเทียบพหุคูณ เพ่ือทดสอบค่าเฉล่ีย    ของคะแนนอิทธิพลของบรรยากาศองคก์ารต่อความ
พึงพอใจในการทาํงานของพนกังาน จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยวิธีของ Least Significant Difference 
(LSD) 
 
สรุปผลการวจิยั 
 1.   ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 57.73 อายุมากกว่า 40 ปี ร้อยละ 61.60 
รองลงมา 20-30 ปี ร้อยละ 17.96 ระดบัการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 51.39 รองลงมา ปวช. หรือเทียบเท่า ร้อยละ 
21.82 สถานภาพสมรส ร้อยละ 65.19 รองลงมา โสด ร้อยละ 30.94 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มากกว่า 40,000 บาท 
ร้อยละ 54.70 รองลงมา ตํ่ากว่า 20,000 บาท ร้อยละ 21.55 ตาํแหน่งพนกังานปฏิบติังาน ร้อยละ 72.65 รองลงมา 
หวัหนา้งาน ร้อยละ 20.44 มีอายงุาน 21-30 ปี ร้อยละ 38.67รองลงมา 10-20 ปี ร้อยละ 25.14 

 2.   วเิคราะห์อิทธิพลของบรรยากาศองค์การต่อความพงึพอใจในการทาํงานของพนักงาน จําแนกตาม
ลักษณะส่วนบุคคล 
  พนกังานมีความคิดเห็นเก่ียวกบัอิทธิพลของบรรยากาศองคก์ารต่อความพึงพอใจในการทาํงาน 
ในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.78) เม่ือพจิารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี 
  โครงสร้างองค์การ พนกังานมีความพึงพอใจ โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.76) เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.52-3.96) ทุกรายการ คือ 
  1.  การจดัแบ่งโครงสร้างตามสายบงัคบับญัชาชดัเจน 
  2.  ขอบเขตหนา้ท่ีความรับผดิชอบในการปฏิบติังานมีความเหมาะสม 
  3.  โครงสร้างองคก์ารเปิดโอกาสใหเ้จริญกา้วหนา้ไดต้ามสายงาน 
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  ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัเพศหญิง ท่ีมีอายตุ ํ่ากว่า 20 ปี, 20-30 ปี และ 31-40 ปี การศึกษาปริญญาตรี 
และสูงกว่าปริญญาตรี สถานภาพสมรส และหมา้ย/หย่าร้าง มีรายได ้20,000-30,000 บาท, 30,001-40,000 บาท 
และมากกวา่ 40,000 บาท ตาํแหน่งผูบ้ริหาร และหวัหนา้งาน 
  ความท้าทายและความรับผิดชอบ พนกังานมีความพึงพอใจ โดยรวม อยู่ในระดบัมาก ( X = 
3.79) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.64-4.04) ทุกรายการ คือ 
  1.  สามารถปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายเสร็จทนัเวลากาํหนด 
  2.  งานท่ีไดรั้บมอบหมายทา้ทายความสามารถ 
  3.  มีส่วนร่วมในการตดัสินใจในการทาํงานในขอบเขตท่ีไดรั้บมอบหมาย 
  ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัเพศชาย และเพศหญิง ทุกระดบัอาย ุการศึกษาตํ่ากว่า ปวส. หรือเทียบเท่า 
ปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี ทุกสถานภาพสมรส มีรายได ้20,000-30,000 บาท, 30,001-40,000 บาท และ
มากกวา่ 40,000 บาท ทุกตาํแหน่งงาน 
  ความอบอุ่นและการสนับสนุน พนกังานมีความพึงพอใจ โดยรวม อยู่ในระดบัมาก ( X = 3.89) 
เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.82-3.99) ทุกรายการ คือ 
  1.  มีการเอ้ืออาทรช่วยเหลือระหวา่งเพ่ือนร่วมงาน 
  2.  รู้สึกมีความสุขในการปฏิบติังาน 
  3.  ความเป็นกนัเองระหวา่งผูบ้งัคบับญัชากบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
  4.  การไดรั้บคาํแนะนาํช่วยเหลือจากผูบ้งัคบับญัชาเม่ือมีปัญหาการทาํงาน 
  5.  ผูบ้งัคบับญัชามีการสนบัสนุนใหพ้นกังานเขา้ฝึกอบรมพฒันาการทาํงาน 
  ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัเพศชาย และเพศหญิง ทุกระดบัอาย ุ ทุกระดบัการศึกษา ทุกสถานภาพ
สมรส ทุกระดบัรายได ้ทุกตาํแหน่งงาน 
  การให้รางวลัและการลงโทษ พนกังานมีความพึงพอใจ โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.55) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.51-3.71) จาํนวน 4 รายการ คือ 
  1.  การใหร้างวลัยอ่มกระตุน้แรงจูงใจใหท้าํงานประสบความสาํเร็จ 
  2.  การใหร้างวลัก่อใหเ้กิดความผกูพนัต่อองคก์าร 
  3.  หลกัการประเมินผลงานเนน้การใหร้างวลัมากกว่าการลงโทษ 
  4.  มีความยติุธรรมในการประเมินผลงาน 
  ซ่ึงมีคา่สอดคลอ้งกบัพนกังานท่ีมีสถานภาพโสด ตาํแหน่งพนกังานปฏิบติัการ 
  ความขัดแย้ง พนกังานมีความพึงพอใจ โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.53) เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.62-3.72) จาํนวน 3 รายการ คือ 
  1.  ความอิจฉาริษยาเป็นบ่อเกิดของความขดัแยง้ 
  2.  การยอมรับในความรู้ความสามารถซ่ึงกนัและกนัเป็นการกาํจดัความขดัแยง้ 
  3.  การจดัใหมี้การพบปะสงัสรรคร์ะหวา่งเพื่อนร่วมงาน 
  ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัพนกังานท่ีมีอายุตํ่ากว่า 20 ปี และ 20-30 ปี การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี 
สถานภาพโสด และสมรส มีรายไดต้ ํ่ากว่า 20,000 บาท และมากกวา่ 40,000 บาท ตาํแหน่งพนกังานปฏิบติัการ 
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  มาตรฐานการปฏบัิติงานและความคาดหมาย พนกังานมีความพึงพอใจ โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก 
( X = 3.80) เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.72-3.89) ทุกรายการ คือ 
  1.  การรับรู้เก่ียวกบัหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของตนเอง 
  2.  พอใจในขอบเขตงานท่ีรับผดิชอบ 
  3.  ลกัษณะงานท่ีทาํมีความต่อเน่ือง 
  4.  องคก์ารมีการกาํหนดมาตรฐานงานใหพ้นกังานปฏิบติัชดัเจนทิศทางเดียวกนั 
  5.  ผลงานเป็นท่ียอมรับของเพ่ือนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา 
  ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัเพศชาย และเพศหญิง ทุกระดบัอาย ุ ทุกระดบัการศึกษา ทุกสถานภาพ
สมรส ทุกระดบัรายได ้ทุกตาํแหน่งงาน 
  ความสามัคคีเป็นอันหน่ึงอันเดียวกนั พนกังานมีความพึงพอใจ โดยรวม อยู่ในระดบัมาก ( X = 
3.78) เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.14) ทุกรายการ คือ 
  1.  การทาํงานเป็นทีมมีความสาํคญัต่อความสาํเร็จของงาน 
  2.  ความจงรักภกัดีต่อทีมช่วยใหเ้กิดความสามคัคี 
  3.  การใหโ้อกาสแสดงความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะต่อผูบ้งัคบับญัชา 
  ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัเพศหญิง ท่ีมีอายตุ ํ่ากว่า 20 ปี, 20-30 ปี และ 31-40 ปี การศึกษาปริญญาตรี 
และสูงกว่าปริญญาตรี ทุกสถานภาพสมรส มีรายได้ตํ่ากว่า 20,000 บาท และ20,000-30,000 บาท ตาํแหน่ง
ผูบ้ริหาร และพนกังานปฏิบติัการ   
 3.   การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนอิทธิพลของบรรยากาศองค์การต่อความพึงพอใจในการ
ทาํงานของพนักงาน จาํแนกตามลกัษณะส่วนบุคคล 
  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนอิทธิพลของบรรยากาศองคก์ารต่อความพึงพอใจในการ
ทาํงานของพนกังาน จาํแนกตามลกัษณะส่วนบุคคล พบว่า พนกังานท่ีมีเพศ อายุ และระดบัการศึกษาต่างกนั มี
ความพึงพอใจ ในภาพรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพจิารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี 
  โครงสร้างองค์การ พนกังานเพศชาย และเพศหญิง มีความพึงพอใจ โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
จาํนวน 1 รายการ คือ ขอบเขตหนา้ท่ีความรับผดิชอบในการปฏิบติังานมีความเหมาะสม 
  พนกังานท่ีมีอายุต่างกนั มีความพึงพอใจ โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 2 รายการ คือ  
  1.  การจดัแบ่งโครงสร้างตามสายบงัคบับญัชาชดัเจน 
  2.  ขอบเขตหนา้ท่ีความรับผดิชอบในการปฏิบติังานมีความเหมาะสม 
  พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความพึงพอใจ โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 
รายการ คือ การจดัแบ่งโครงสร้างตามสายบงัคบับญัชาชดัเจน 
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  พนักงานท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความพึงพอใจ โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 
รายการ คือ โครงสร้างองคก์ารเปิดโอกาสใหเ้จริญกา้วหนา้ไดต้ามสายงาน 
  ความท้าทายและความรับผิดชอบ พนกังานเพศชาย และเพศหญิง มีความพึงพอใจ โดยรวม ไม่
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ มีส่วนร่วมในการตดัสินใจในการทาํงานในขอบเขตท่ีไดรั้บมอบหมาย 
  พนกังานท่ีมีอายุต่างกนั มีความพึงพอใจ โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05  เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ งานท่ี
ไดรั้บมอบหมายทา้ทายความสามารถ 
  พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความพึงพอใจ โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทาง
สถิติท่ีระดับ 0.01  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 
รายการ คือ มีส่วนร่วมในการตดัสินใจในการทาํงานในขอบเขตท่ีไดรั้บมอบหมาย 
  พนักงานท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความพึงพอใจ โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 
รายการ คือ มีส่วนร่วมในการตดัสินใจในการทาํงานในขอบเขตท่ีไดรั้บมอบหมาย 
  ความอบอุ่นและการสนับสนุน พนักงานเพศชาย และเพศหญิง มีความพึงพอใจ โดยรวม 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 3 รายการ คือ 
  1.  ความเป็นกนัเองระหวา่งผูบ้งัคบับญัชากบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
  2.  การไดรั้บคาํแนะนาํช่วยเหลือจากผูบ้งัคบับญัชาเม่ือมีปัญหาการทาํงาน 
  3.  ผูบ้งัคบับญัชามีการสนบัสนุนใหพ้นกังานเขา้ฝึกอบรมพฒันาการทาํงาน 
  และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 2 รายการ คือ  
  1.  รู้สึกมีความสุขในการปฏิบติังาน 
  2.  มีการเอ้ืออาทรช่วยเหลือระหวา่งเพ่ือนร่วมงาน 
  พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความพึงพอใจ โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 3 
รายการ คือ  
  1.  รู้สึกมีความสุขในการปฏิบติังาน 
  2.  การไดรั้บคาํแนะนาํช่วยเหลือจากผูบ้งัคบับญัชาเม่ือมีปัญหาการทาํงาน 
  3.  มีการเอ้ืออาทรช่วยเหลือระหวา่งเพ่ือนร่วมงาน 
  พนักงานท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความพึงพอใจ โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 
รายการ คือ ผูบ้งัคบับญัชามีการสนบัสนุนใหพ้นกังานเขา้ฝึกอบรมพฒันาการทาํงาน 
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  การให้รางวัลและการลงโทษ พนกังานเพศชาย และเพศหญิง มีความพึงพอใจ โดยรวม แตกต่าง
กนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 จาํนวน 4 รายการ คือ 
  1.  มีความยติุธรรมในการประเมินผลงาน 
  2.  การใหร้างวลัยอ่มกระตุน้แรงจูงใจใหท้าํงานประสบความสาํเร็จ 
  3.  การใหร้างวลัก่อใหเ้กิดความผกูพนัต่อองคก์าร 
  4.  การลงโทษเป็นสญัญาณแสดงใหเ้ห็นวา่ไม่ยอมรับการกระทาํท่ีเกิดข้ึน 
  และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 2 รายการ คือ  
   1.  การข้ึนเงินเดือน/ค่าจา้งข้ึนกบัการประเมินผลงาน 
  2.  หลกัการประเมินผลงานเนน้การใหร้างวลัมากกว่าการลงโทษ 
  พนกังานท่ีมีอายุต่างกนั มีความพึงพอใจ โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 3 รายการ คือ 
  1.  หลกัการประเมินผลงานเนน้การใหร้างวลัมากกว่าการลงโทษ 
  2.  การใหร้างวลัก่อใหเ้กิดความผกูพนัต่อองคก์าร 
  3.  การลงโทษเป็นสญัญาณแสดงใหเ้ห็นวา่ไม่ยอมรับการกระทาํท่ีเกิดข้ึน  
 พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความพึงพอใจ โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 2 รายการ คือ 
  1.  การใหร้างวลัก่อใหเ้กิดความผกูพนัต่อองคก์าร 
  2.  การลงโทษเป็นสญัญาณแสดงใหเ้ห็นวา่ไม่ยอมรับการกระทาํท่ีเกิดข้ึน 
  และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 2 รายการ คือ  
  1.  หลกัการประเมินผลงานเนน้การใหร้างวลัมากกว่าการลงโทษ 
  2.  การใหร้างวลัยอ่มกระตุน้แรงจูงใจใหท้าํงานประสบความสาํเร็จ  
  ความขัดแย้ง พนักงานเพศชาย และเพศหญิง มีความพึงพอใจ โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
จาํนวน 3 รายการ คือ 
  1.  ความขดัแยง้ระหวา่งบุคคลในหน่วยงานผูบ้งัคบับญัชาตอ้งรีบกาํจดั 
  2.  การจดัใหมี้การพบปะสังสรรคร์ะหวา่งเพื่อนร่วมงาน 
  3.  ความอิจฉาริษยาเป็นบ่อเกิดของความขดัแยง้ 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ การยอมรับใน
ความรู้ความสามารถซ่ึงกนัและกนัเป็นการกาํจดัความขดัแยง้ 
  พนกังานท่ีมีอายุต่างกนั มีความพึงพอใจ โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 2 รายการ คือ 
  1.  การจดัใหมี้การพบปะสังสรรคร์ะหวา่งเพื่อนร่วมงาน 
  2.  การยอมรับในความรู้ความสามารถซ่ึงกนัและกนัเป็นการกาํจดัความขดัแยง้ 
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  และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 2 รายการ คือ  
  1.  การเปล่ียนแปลงกฎเกณฑท่ี์ผูบ้งัคบับญัชากาํหนดไวส้ามารถทาํได ้
  2.  ความขดัแยง้ระหวา่งบุคคลในหน่วยงานผูบ้งัคบับญัชาตอ้งรีบกาํจดั 
  พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความพึงพอใจ โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 2 
รายการ คือ 
  1.  การจดัใหมี้การพบปะสงัสรรคร์ะหวา่งเพื่อนร่วมงาน 
  2.  การยอมรับในความรู้ความสามารถซ่ึงกนัและกนัเป็นการกาํจดัความขดัแยง้ 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ ความขดัแยง้
ระหวา่งบุคคลในหน่วยงานผูบ้งัคบับญัชาตอ้งรีบกาํจดั 
  พนกังานท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีความพึงพอใจ โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 
รายการ คือ การจดัใหมี้การพบปะสงัสรรคร์ะหวา่งเพื่อนร่วมงาน 
  มาตรฐานการปฏิบัติงานและความคาดหมาย พนกังานเพศชาย และเพศหญิง มีความพึงพอใจ 
โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 2 รายการ คือ 
  1.  ผลงานเป็นท่ียอมรับของเพื่อนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา 
  2.  การรับรู้เก่ียวกบัหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของตนเอง 
  พนกังานท่ีมีอายุต่างกนั มีความพึงพอใจ โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 2 รายการ คือ 
  1.  องคก์ารมีการกาํหนดมาตรฐานงานใหพ้นกังานปฏิบติัชดัเจนทิศทางเดียวกนั 
  2.  ลกัษณะงานท่ีทาํมีความต่อเน่ือง 
  และแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ การรับรู้เก่ียวกบั
หนา้ท่ีและความรับผดิชอบของตนเอง 
  พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความพึงพอใจ โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 2 
รายการ คือ 
  1.  องคก์ารมีการกาํหนดมาตรฐานงานใหพ้นกังานปฏิบติัชดัเจนทิศทางเดียวกนั 
  2.  การรับรู้เก่ียวกบัหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของตนเอง 
  ความสามัคคีเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน พนกังานเพศชาย และเพศหญิง มีความพึงพอใจ โดยรวม 
ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 จาํนวน 2 รายการ คือ  
  1.  ความจงรักภกัดีต่อทีมช่วยใหเ้กิดความสามคัคี 
  2.  การใหโ้อกาสแสดงความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะต่อผูบ้งัคบับญัชา 
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  พนกังานท่ีมีอายุต่างกนั มีความพึงพอใจ โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05   เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 รายการ คือ การ
ใหโ้อกาสแสดงความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะต่อผูบ้งัคบับญัชา 
  และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ ความจงรักภกัดีต่อ
ทีมช่วยใหเ้กิดความสามคัคี 
  พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความพึงพอใจ โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จาํนวน 1 
รายการ คือ ความจงรักภกัดีต่อทีมช่วยใหเ้กิดความสามคัคี 
  และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 2 รายการ คือ  
  1.  การทาํงานเป็นทีมมีความสาํคญัต่อความสาํเร็จของงาน 
  2.  การใหโ้อกาสแสดงความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะต่อผูบ้งัคบับญัชา 
  พนกังานท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีความพึงพอใจ โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 
รายการ คือ ความจงรักภกัดีต่อทีมช่วยใหเ้กิดความสามคัคี 
 
อภปิรายผล 
 การศึกษาเร่ือง อิทธิพลของบรรยากาศองคก์ารต่อความพึงพอใจในการทาํงานของพนกังาน การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) สาํนกังานกลาง จงัหวดันนทบุรี ไดผ้ลการวิจยัท่ีสามารถนาํมาอภิปรายผลดงัน้ี 
 1.   ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 57.73 อายุมากกว่า 40 ปี ร้อยละ 61.60 ระดับ
การศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 51.39 สถานภาพสมรส ร้อยละ 65.19 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มากกว่า 40,000 บาท 
ร้อยละ 54.70 ตาํแหน่งพนักงานปฏิบติังาน ร้อยละ 72.65 มีอายุงาน 21-30 ปี ร้อยละ 38.67 ซ่ึงสอดคลอ้งกับ
ผลการวิจยัของ ลดัดา สัจพนัโรจน์ (2545) ศึกษาเร่ือง บรรยากาศองคก์ารและความผกูพนัต่อองคก์าร ในทรรศนะ
ของพนกังานบริษทั ซิโน-ไทย เอน็จิเนียร่ิง แอนด ์คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) ผลการศึกษาพบว่า พนกังาน
ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี จากขอ้คน้พบดงักล่าว การเปล่ียนแปลงในดา้นต่าง ๆ ขององคก์รการท่ี
เป็นไปอย่างรวดเร็วนั้น มีผลกระทบต่อระบบการทาํงาน ประสิทธิภาพการทาํงานในองค์กร จะเห็นไดว้่าใน
องคก์ารต่าง ๆ ส่ิงสาํคญัท่ีช่วยใหก้ารปฏิบติังานขององคก์ารประสบความสาํเร็จอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ก็คือ 
บุคลากรในองคก์ารนั้นการพฒันาทรัพยากรบุคคลจึงเป็นส่ิงสาํคญัต่อการดาํเนินงาน ถา้จะส่งผลกบัประสิทธิภาพ
ในการทาํงานใหมี้คุณภาพและมีประสิทธิภาพเป็นอยา่งดีดว้ย 

 2.   วเิคราะห์อิทธิพลของบรรยากาศองค์การต่อความพงึพอใจในการทาํงานของพนักงาน จําแนกตาม
ลักษณะส่วนบุคคล 
  พนกังานมีความคิดเห็นเก่ียวกบัอิทธิพลของบรรยากาศองคก์ารต่อความพึงพอใจในการทาํงาน 
ในภาพรวม อยู่ในระดบัมาก ( X = 3.78) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า พนักงานมีความคิดเห็นเก่ียวกบั
โครงสร้างองคก์าร ความทา้ทายและความรับผิดชอบ ความอบอุ่นและการสนบัสนุน การใหร้างวลัและการ
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ลงโทษ ความขดัแยง้ มาตรฐานการปฏิบติังานและความคาดหมาย และความสามคัคีเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั อยูใ่น
ระดบัมาก ( X = 3.76, 3.79, 3.89, 3.55 3.53, 3.80 และ 3.78 ตามลาํดบั) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ลดัดา สัจ
พนัโรจน์ (2545) ท่ีพบว่า พนกังานบริษทั ซิโน-ไทย เอน็จิเนียร่ิง แอนด ์คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) มีการรับรู้
บรรยากาศองคก์ารและระดบัความผกูพนัต่อองคก์ารโดยรวมอยู่ในระดบัมาก และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ 
กฤษตินันท์ เงางาม (2551) ศึกษาเร่ือง บรรยากาศองค์การและความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากร 
โรงเรียนวดัศรีสุดาราม เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า ความคิดเห็นต่อบรรยากาศองคก์าร
ของบุคลากร โรงเรียนวดัศรีสุดาราม ในภาพรวม อยู่ในระดบัมาก ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากร 
ในภาพรวม อยู่ในระดบัมาก จากขอ้คน้พบดงักล่าว เป็นการผลกัดนัใหบุ้คคลแต่ละบุคคลสามารถปรับตวัและ
พฤติกรรมของตนใหเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มในองคก์ารท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอด ส่งผลให้บุคคลมีการ
ทาํงานท่ีดียิง่ข้ึน ส่ิงท่ีจะสร้างใหเ้กิดบรรยากาศท่ีติดเหมาะสมแก่การทาํงาน ไดแ้ก่การมีการบงัคบับญัชาท่ีดี การท่ี
สมาชิกในองคก์ารมีขวญัและกาํลงัใจในการทาํงาน รวมทั้งการท่ีองคก์ารมีสภาพแวดลอ้มทางกายภาพท่ีดีได ้
 3.   การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนอิทธิพลของบรรยากาศองค์การต่อความพึงพอใจในการ
ทํางานของพนักงาน จาํแนกตามลักษณะส่วนบุคคล 
  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนอิทธิพลของบรรยากาศองคก์ารต่อความพึงพอใจในการ
ทาํงานของพนกังานจาํแนกตามลกัษณะส่วนบุคคล พบว่า พนกังานท่ีมีอาย ุและระดบัการศึกษาต่างกนั มีความพึง
พอใจ ในภาพรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี 
  โครงสร้างองค์การ พนกังานเพศชาย และเพศหญิง ท่ีมีอายุ และระดบัการศึกษาต่างกนั มีความ
พึงพอใจ โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 ตามลาํดบั 
  ความท้าทายและความรับผิดชอบ พนกังานท่ีมีอาย ุและระดบัการศึกษาต่างกนั มีความพึงพอใจ 
โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 ตามลาํดบั 
  ความอบอุ่นและการสนับสนุน พนกังานเพศชาย และเพศหญิง ท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มี
ความพึงพอใจ โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 ตามลาํดบั    
  การให้รางวลัและการลงโทษ พนกังานเพศชาย และเพศหญิง ท่ีมีอาย ุและระดบัการศึกษาต่างกนั 
มีความพึงพอใจ โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 ตามลาํดบั 
  ความขัดแย้ง พนกังานเพศชาย และเพศหญิง ท่ีมีอาย ุระดบัการศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน
ต่างกนั มีความพึงพอใจ โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  
  มาตรฐานการปฏิบัติงานและความคาดหมาย พนกังานเพศชาย และเพศหญิง ท่ีมีอาย ุและระดบั
การศึกษาต่างกนั มีความพึงพอใจ โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 ตามลาํดบั 
  ความสามัคคีเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน พนกังานท่ีมีอาย ุระดบัการศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน
ต่างกนั มีความพึงพอใจ โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   
  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ลดัดา สัจพนัโรจน์ (2545) ท่ีพบว่า พนกังานบริษทั ซิโน-ไทย 
เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) ท่ีมีเพศ อายุ สถานภาพทางการสมรส รายได ้และระยะเวลา
ปฏิบติังานต่างกนั มีการรับรู้บรรยากาศองคก์ารในภาพรวม แตกต่างกนัอย่างไม่มีนัยสําคญั แต่รายดา้นพบว่า 
พนกังานท่ีเพศและสถานภาพทางการสมรสแตกต่างกนั มีการรับรู้บรรยากาศดา้นรางวลัและผลตอบแทนแตกต่าง
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กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และพนกังานท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกนัมีการรับรู้บรรยากาศดา้นรางวลัและ
ผลตอบแทน ดา้นความมัน่คงและความเส่ียง และดา้นการรวมอาํนาจแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 
  และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ วรรณทนีย ์สุขวิบูลย ์(2548) ศึกษาเร่ือง บรรยากาศองคก์ารท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจและพฤติกรรมการทาํงานของพนักงานธนาคารไทยธนาคาร จาํกดั (มหาชน) 
สาํนกังานใหญ่ ผลการวิจยัพบวา่ 
  1.  บรรยากาศองคก์ารทั้ง 9 ดา้น ซ่ึงประกอบดว้ย โครงสร้างองคก์าร ความรับผดิชอบและความ
ทา้ทาย ความอบอุ่น การสนับสนุน การให้รางวลัและการลงโทษ ความขดัแยง้ มาตรฐานการปฏิบติังาน ความ
สามคัคีเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั และความเส่ียงมีความสัมพนัธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัความพึงพอใจในการ
ทาํงานของพนกังานทั้ง 5 ดา้น คือ ลกัษณะงานท่ีทาํ การยอมรับนบัถือ ความสําเร็จในงาน ความรับผิดชอบและ
ความกา้วหนา้ในอาชีพ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  
  2.  บรรยากาศองคก์ารดา้นความทา้ทายและความรับผิดชอบ การใหร้างวลัและการลงโทษ และ
มาตรฐานการปฏิบติังานมีความสัมพนัธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัพฤติกรรมการทาํงานโดยรวมของพนกังาน 
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
  3.  ความพึงพอใจในการทาํงานดา้นการยอมรับนบัถือ ความสาํเร็จของงาน ความรับผดิชอบและ
ความกา้วหน้าในอาชีพ มีความความสัมพนัธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัพฤติกรรมการทาํงานโดยรวมของ
พนกังาน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
  จากขอ้คน้พบดงักล่าว เน่ืองจากบุคคลไม่ไดท้าํงานอยูเ่พียงลาํพงั แต่การทาํงานนั้นอยูภ่ายใตก้าร
กาํกบั การควบคุม โครงสร้างองคก์ารแบบของผูน้าํ กฎระเบียบต่าง ๆ รวมถึงสภาพแวดลอ้มภายในองคก์รท่ีอาจ
มองไม่เห็นแต่สามารถรับรู้ได ้ส่ิงต่างๆเหล่าน้ีมีผลกระทบต่อตวับุคคล องคก์ร และการรับรู้ท่ีมีเป็นส่ิงท่ีมีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมและทศันคติ บรรยากาศองคก์ารมีอิทธิพลต่อการปฏิบติังานและความพึงพอใจ ส่งผลต่อความภกัดีท่ี
มีต่อองคก์าร พบวา่มีผลต่อความพึงพอใจในงานมากกว่าการปฏิบติังาน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.  จากขอ้มูลท่ีไดผู้บ้ริหารสามารถนําไปเป็นแนวทางในการพฒันาประสิทธิภาพของบรรยากาศ
องคก์ารต่อความพึงพอใจในการทาํงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) สาํนกังานกลาง  
 2.  ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาคร้ังน้ีผูบ้ริหารควรนาํไปใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงการดาํเนินงานให้
สามารถตอบสนองความตอ้งการบรรยากาศองคก์ารต่อความพึงพอใจในการทาํงานของพนกังาน 
 3.  ขอ้มูลท่ีไดใ้นคร้ังน้ีบริษทัฯ ควรใหค้วามสาํคญักบัพนกังานท่ีมีอายตุ่างกนัในเร่ืองของความทา้
ทายและความรับผดิชอบ ความอบอุ่นและการสนบัสนุน การใหร้างวลัและการลงโทษ ความขดัแยง้ มาตรฐานการ
ปฏิบติังานและความคาดหมาย และความเส่ียง เพ่ือให้พนกังานมีความพึงพอใจในการทาํงานให้มีประสิทธิภาพ
ยิง่ข้ึน 
 4.  ขอ้มูลท่ีได้ในคร้ังน้ีบริษทัฯ ควรให้ความสําคญักับพนักงานท่ีมีการศึกษาต่างกันในเร่ืองของ
บรรยากาศองคก์ารต่อความพึงพอใจในการทาํงาน เพื่อใหพ้นกังานมีความตั้งใจในการปฏิบติังานไดดี้ 
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 5.  จากขอ้มูลท่ีได้คร้ังน้ีผูท่ี้สนใจสามารถนาํขอ้มูลท่ีได้ไปใช้ประกอบการทาํวิจยัเชิงลึก เก่ียวกับ
ประสิทธิภาพการทาํงานของพนกังานต่อไป 
 6.  การทาํการวิจยัเจาะลึกเฉพาะกลุ่มยอ่ย เพื่อทราบช่องว่างต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน เช่น ความขดัแยง้ การมี
ส่วนร่วม การใหร้างวลั เป็นตน้ 
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ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจเลือกท่องเท่ียวเกาะสมุยของนักท่องเท่ียวชาวไทย* 
Factors Affecting Thai Tour ists’ Decision-Making on Travel to Samui Island 

 

 
 นางกุลนิภทัร์  บุญรุ่ง** 
 Mrs.Kulnipat  Bunroong 
 
บทคดัย่อ 
 การวิจัยคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกท่องเท่ียวเกาะสมุยของ
นกัท่องเท่ียวชาวไทย เพื่อเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกท่องเท่ียวเกาะสมุยของนกัท่องเท่ียวชาว
ไทย จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูล
โดยใช ้ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวน 
 ผลการวิจัยพบว่า นักท่องเท่ียวชาวไทย มีความคิดเห็นเก่ียวกับความสําคญัของปัจจัยท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกท่องเท่ียวเกาะสมุย โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นสถานท่ีท่องเท่ียว  
ดา้นความสะดวกในการท่องเท่ียว ดา้นขอ้มูลข่าวสารในการท่องเท่ียว อยูใ่นระดบัมาก ส่วนดา้นค่าใชจ่้ายในการ
ท่องเท่ียว อยู่ในระดับปานกลาง ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือก
ท่องเท่ียวเกาะสมุยของนักท่องเท่ียวชาวไทย จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า นักท่องเท่ียวชาวไทย ท่ีมี
สถานภาพสมรส รายไดต่้อเดือน ระดบัการศึกษา และอาชีพต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกท่องเท่ียวเกาะสมุยโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 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, 
                                                 
  * บทความภาคนิพนธ์ 
** บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด) มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
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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 
 การดาํเนินชีวิตของผูค้นในสงัคมปัจจุบนัท่ีเตม็ไปดว้ยการแข่งขนั เพื่อไขว่ควา้หาส่ิงต่าง ๆ มาเติมเต็มใน
ชีวิต เพื่อใหค้วามเกิดความรู้สึกทางใจ ท่ีเรียกว่า ความสุข จึงทาํใหแ้ต่ละคนตอ้งทนกบัความเหน็ดเหน่ือย ทาํงาน
จนหามรุ่ง หามคํ่า เพ่ือใหต้วัเองถึงจุดมุ่งหมายท่ีวางไว ้จนกระทัง่ลืมนึกถึงสุขภาพร่างกายของตนเอง  ซ่ึงเม่ือรู้ตวั
เองอีกคร้ัง ก็ไดมี้โรคภยัไขเ้จบ็มาเยอืนแลว้ แต่กย็งัมีผูค้นอีกกลุ่มหน่ึง ท่ีใหค้วามสาํคญักบัสุขภาพของตนเอง โดย
พยายามหากิจกรรมอ่ืน เพื่อมาบาํรุงใจของตนเอง เพื่อให้เกิดความร่ืนรมยใ์นชีวิต และให้เกิดความสุขทางใจ  
นอกเหนือจากการยึดหลกัธรรมะ ของแต่ละศาสนา  ควบคู่ไปกบัปัจจยัหลกัท่ีมีความจาํเป็นต่อการดาํรงชีวิต ส่ิง
นั้นกคื็อ การพกัผอ่นหยอ่นใจ 
 การท่ีผูค้นจะเลือกว่ากิจกรรมใดท่ีเหมาะสมกบัการพกัผ่อนหย่อนใจของตนเองมากท่ีสุด  กิจกรรมท่ี
เลือกนั้น ยอ่มข้ึนอยูก่บัความชอบและ ความพึงพอใจเป็นสาํคญั และกิจกรรมหน่ึงท่ีผูค้นนิยมเลือกเป็นอนัดบัตน้ๆ  
ไดแ้ก่ การเดินทางท่องเท่ียว ดงันั้นเม่ือผูค้นมีทรรศนะในการใชชี้วิตของตวัเอง โดยการพกัผอ่นหยอ่นใจ คือ การ
เดินทางท่องเท่ียวเพ่ิมมากข้ึนเร่ือยๆ จึงทาํให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ข้ึนมา นั่นคือ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
เพือ่ท่ีจะมารองรับความตอ้งการในการเดินทางท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียว 
 ประเทศไทยนั้นมีแหล่งท่องเท่ียวท่ีไดรั้บความนิยมจากนกัท่องเท่ียวทัว่โลก โดยล่าสุดไดรั้บการโหวต
ใหติ้ดอนัดบั 4 จากการโหวตประเทศท่ีน่าเดินทางท่องเท่ียวท่ีสุดในโลกประจาํปี 2551  ซ่ึงจดัโดยนิตยสาร Conde 
Nast Traveler นอกจากน้ีประเทศไทยยงัไดรั้บการโหวตใหเ้ป็นประเทศท่ีมีผูค้นมีอธัยาศยั มีการใหก้ารตอ้นรับท่ี
อบอุ่น และเป็นเจา้บา้นท่ีดีท่ีสุด ไดรั้บคะแนนโหวต 97.68 คะแนน และมีแหล่งท่องเท่ียวทางภาคใตข้องไทย 
ไดแ้ก่ เกาะสมุย และเกาะภูเกต็ ไดรั้บการโหวตใหติ้ด 1 ใน 20 ของการจดัอนัดบัแหล่งท่องเท่ียวประเภทหมู่เกาะท่ี
เป็นท่ีนิยมจากทัว่โลก (โพสตทู์เดย,์ 2551, หนา้ D2 Magazine) 
 จากการท่ีนักท่องเท่ียวต่างชาติ ไดโ้หวตให้เกาะสมุย เป็นเกาะท่ีได้รับความนิยมติดอนัดบั 1 ใน 20 
ขา้งตน้ จึงไดเ้กิดคาํถามตามมาว่า ในทศันะของนกัท่องเท่ียวชาวไทยนั้น หากมีการตดัสินใจเลือกท่ีจะเดินทางมา
ท่องเท่ียวเกาะสมุย ไดมี้การพิจารณาปัจจยัใด เพื่อประกอบการตดัสินใจบา้ง  ซ่ึงหากมองถึงสถานการณ์และ
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนันั้น ขณะน้ีประเทศไทยไดต้กอยูท่่ามกลางปัญหาและภาวะวิกฤติต่างๆ มากมาย ซ่ึงมีผล
ทางดา้นจิตวิทยาต่อการตดัสินใจเลือกเดินทางท่องเท่ียวปัจจุบนั คือ  ปัญหาการแพร่ระบาดของไขห้วดัใหญ่สาย
พนัธ์ุใหม่ 2009 ท่ีไดก้ระจายและลุกลามกลายเป็นปัญหาใหญ่ท่ีทุกประเทศได้ติดตามและเฝ้าระวงัอย่างใกลชิ้ด 
รวมถึงการหาแนวทางและมาตรการในการป้องกนั และประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนของแต่ประเทศได้ ดูแล
สุขภาพของแต่ละคน โดยการรณรงคใ์ห้ทุกคนเลือกท่ีจะพกัผ่อนอยู่กบับา้นแทน การเดินทางท่องเท่ียวไปตาม
สถานท่ีต่างๆ 
 จากปัญหาท่ีเกิดข้ึนขา้งตน้นั้น ไดส่้งผลกระทบอย่างรุนแรงต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียว โดยมีการ
เช่ือมโยงไปถึงธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว ดงันั้นผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจเลือกท่องเท่ียวเกาะสมุย ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย   ซ่ึงผลของการศึกษาสามารถนาํไปเป็นขอ้มูล
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สาํหรับผูป้ระกอบธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวทั้งโดยตรงและโดยออ้ม  เพื่อประโยชน์ต่อการ
ปรับปรุงแผนการตลาดและพฒันากลยุทธ์ในการวางแผนการตลาดท่องเท่ียวให้มีประสิทธิภาพ  ให้ตรงกบัการ
ตดัสินใจเลือกเดินทางท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวชาวไทย รวมถึงภาครัฐจะไดท้ราบขอ้มูลเพ่ือการพฒันาและ
ปรับปรุงการท่องเท่ียวของอาํเภอเกาะสมุยให้สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวชาวไทย ซ่ึงจะเป็นการ
พฒันาการส่งเสริมการท่องเท่ียวใหน้กัท่องเท่ียวชาวไทยเดินทางมาท่องเท่ียวเพิ่มมากข้ึน เป็นการกระจายรายได้
ใหก้บัผูค้นในทอ้งถ่ิน ผูป้ระกอบการธุรกิจท่องเท่ียว และประเทศโดยรวม ทั้งน้ีการส่งเสริมให้คนไทยเดินทาง
ท่องเท่ียวในประเทศนั้น จะทาํใหค้นไทยมีความตระหนกั และมีความภาคภูมิใจในแหล่งท่องเท่ียวท่ีงดงามของ
ประเทศ และพร้อมท่ีจะร่วมใจกนัอนุรักษห์วงแหนและร่วมกนัดูแลรักษาเพื่อใหแ้หล่งท่องเท่ียวสาํคญั เกิดความ
ย ัง่ยนืเพือ่ใหต้กทอดถึงรุ่นลูกหลานไดร่้วมกนัช่ืนชมสืบไปตราบนานเท่านาน 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 1.  เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกท่องเท่ียวเกาะสมุย ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย 
 2. เพือ่เปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกท่องเท่ียวเกาะสมุยของนกัท่องเท่ียวชาวไทย จาํแนก
ตามปัจจยัส่วนบุคคล 
 
สมมุติฐานของการวิจยั 
 นกัท่องเท่ียวชาวไทย ท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจเลือกเดินทางท่องเท่ียวเกาะส
มุยแตกต่างกนั 
 
ขอบเขตในการวจิยั 
 1.  ประชากร 
  ประชากรท่ีทาํการวิจยัคร้ังน้ี คือ นักท่องเท่ียวชาวไทย ท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวเกาะสมุย จงัหวดัสุ
ราษฎร์ธานี ในปี 2551 มีประมาณ 126,836 คน (งานสถิติ, สาํนกังานนโยบายการท่องเท่ียวแห่งชาติ) 
 2.  กลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี  ซ่ึงได้มาจากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience 
Sampling) จากกลุ่มประชากร โดยกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งของ Krejcie และ Morgan (1970, p. 608) ไดก้ลุ่ม
ตวัอยา่ง 400 คน 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 ในการวิจยัคร้ังน้ี  ใชแ้บบสอบถาม ซ่ึงผูว้ิจยัไดส้ร้างแบบสอบถามโดยแบ่งเป็น 3 ตอน คือ 
 ตอนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของนกัท่องเท่ียวชาวไทย  ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ การศึกษา  อาชีพ รายได ้
จาํนวน 6 ขอ้ 
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 ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกท่องเท่ียวเกาะสมุย ของ
นกัท่องเท่ียวชาวไทย ซ่ึงมีลกัษณะของคาํถามแบบคาํตอบหลายตวัเลือก มีลกัษณะเป็นคาํถามปลายปิด จาํนวน 8 
ขอ้ 
 ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามท่ีเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกท่องเท่ียวเกาะสมุยของ
นักท่องเท่ียวชาวไทย ได้แก่ ด้านสถานท่ีท่องเท่ียว ด้านค่าใช้จ่ายในการท่องเท่ียว ด้านความสะดวกในการ
ท่องเท่ียว ดา้นขอ้มูลข่าวสารในการท่องเท่ียว โดยมีลกัษณะเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประเมินคาํตอบของ ลิ
เคิร์ท (Likert Scale Ouestion) และคาํถามจะมีคาํตอบใหเ้ลือกตามลาํดบัการตดัสินใจ 5 ระดบั จาํนวน 22 ขอ้ 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการเกบ็ขอ้มูล จากนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวอาํเภอเกาะสมุย 
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี โดยนาํแบบสอบถามไปแจกจ่ายตามจุดต่าง เช่น ท่าเรือเฟอร์ร่ี ศูนยบ์ริการนกัท่องเท่ียวอาํเภอ
เกาะสมุย  และโรงแรมต่างๆ จาํนวน 400 ฉบบั แลว้ขอรับคืนดว้ยตนเองและผูช่้วย และรวบรวมแบบสอบถามท่ี
ตอบเสร็จ ไดรั้บแบบสอบถามคืนมา จาํนวน 400 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถาม ดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูป หาความถ่ี ร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test และ F-test ดงัน้ี 
 1.  วิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ขอ้มูลเก่ียวกบัการเดินทางท่องเท่ียว โดยใชค้วามถ่ี
และค่าร้อยละ (Percentage) 
 2.  วิเคราะห์ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ระดบัปัจจยัท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจเลือกท่องเท่ียวเกาะสมุย ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย  
 3.  สถิติทดสอบคา่เฉล่ียความแตกต่างของประชากร 2 กลุ่มไดแ้ก่ เพศ และสถานภาพ  โดยใชค่้าทดสอบ
ที (t-test) 
 4.  ทดสอบค่าเฉล่ียความแตกต่างของประชากร 2 กลุ่มข้ึนไป โดยใชก้ารวิเคราะห์ ความแปรปรวน 
(ANOVA) 
 5.  เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียความคิดเห็นรายคู่โดยวิธีทดสอบ Least Sigfinicant Difference 
(LSD) 
 
สรุปผลการวจิยั 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกท่องเท่ียวเกาะสมุยของนกัท่องเท่ียวชาวไทย สรุป
ผลไดด้งัต่อไปน้ี 
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 1.  การวเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของนักท่องเท่ียวชาวไทย 
  นักท่องเท่ียวชาวไทย ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 63.00 มีอายุ 21 – 30 ปี  ร้อยละ 35.25 มี
สถานภาพโสด ร้อยละ 54.50 การศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 49.00 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001-20,001 บาท ร้อย
ละ 28.25 มีอาชีพขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 45.25 
 2.  การวเิคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับการท่องเทีย่วเกาะสมุย ของนักท่องเทีย่วชาวไทย 
  นกัท่องเท่ียวชาวไทย ส่วนใหญ่มาเกาะสมุยมากกว่า 1 คร้ัง ร้อยละ 84.00 มาท่องเท่ียว/พกัผ่อน ร้อย
ละ 58.75 ไดรั้บข่าวสารของสถานท่ีท่องเท่ียวจากครอบครัว/เพื่อน ร้อยละ 58.25 เดินทางมาท่องเท่ียวดว้ยรถยนต์
ส่วนตวั ร้อยละ 55.25 เดินทางมาท่องเท่ียวกบัครอบครัว/ญาติ   ร้อยละ 47.00 พกัโรงแรม/บงักะโล/รีสอร์ต ร้อย
ละ 61.75 เหตุผลท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวเพราะแหล่งท่องเท่ียวมีความสวยงานมีช่ือเสียง ร้อยละ 73.75 เดินทางมา
ท่องเท่ียววนัหยดุสุดสปัดาห ์ร้อยละ 41.00 
 3.  การวเิคราะห์ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทย ที่ให้ความสําคัญต่อปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกท่องเทีย่วเกาะสมุย 
  นักท่องเท่ียวชาวไทย มีความคิดเห็นเก่ียวกับความสําคญัของปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือก
ท่องเท่ียวเกาะสมุยของนกัท่องเท่ียวชาวไทย ในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X  = 3.57) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 
พบว่า ดา้นสถานท่ีท่องเท่ียว อยูใ่นระดบัมาก ( X  = 3.75) ดา้นความสะดวกในการท่องเท่ียว อยูใ่นระดบัมาก ( X  
= 3.57) ดา้นขอ้มูลข่าวสารในการท่องเท่ียวอยูใ่นระดบัมาก ( X  = 3.69) ส่วนดา้นค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียว อยูใ่น
ระดบัปานกลาง ( X  = 3.26) 
  นักท่องเท่ียวชาวไทย มีความคิดเห็นเก่ียวกับความสําคญัของปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือก
ท่องเท่ียวเกาะสมุยของนกัท่องเท่ียวชาวไทย ดา้นสถานท่ีท่องเท่ียวโดยรวม อยู่ในระดบัมาก ( X  = 3.75) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก ( X  = 3.52-4.19) ทุกรายการ 5 อนัดบัแรก คือ 
   1.  สถานท่ีท่องเท่ียวมีช่ือเสียงและเป็นท่ีรู้จกั 
   2.  สถานท่ีท่องเท่ียวมีความสวยงาน สะอาด สงบเป็นธรรมชาติ 
   3.  ความสวยงามและความสะอาดของท่ีพกั 
   4.  ความสวยงามของปะการังตามเกาะแก่ง 
   5.  มีกิจกรรมทางการท่องเท่ียวใหเ้ลือกหลากหลาย 
  นักท่องเท่ียวชาวไทย มีความคิดเห็นเก่ียวกับความสําคญัของปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือก
ท่องเท่ียวเกาะสมุยของนกัท่องเท่ียวชาวไทย ดา้นค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียว โดยรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X  = 
3.26) เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้พบวา่ อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X  = 3.17-3.46) ทุกรายการ คือ 
   1.  ค่าพาหนะในการเดินทางมีความเหมาะสม 
   2.  ราคาของคา่ท่ีพกัมีความเหมาะสม 
   3.  ราคาสินคา้ท่ีระลึกมีความเหมาะสม 
   4.  ค่าอาหารท่ีอยูใ่นช่วงเวลาของการเดินทางท่องเท่ียวมีความเหมาะสม 
   5.  ค่าใชจ่้ายของกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงคา่เขา้ชมกิจกรรมทางการท่องเท่ียวมีความเหมาะสม 



วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปีท่ี 10 ฉบบัท่ี 2 
โครงการบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 

 

 221

  นักท่องเท่ียวชาวไทย มีความคิดเห็นเก่ียวกับความสําคญัของปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือก
ท่องเท่ียวเกาะสมุยของนกัท่องเท่ียวชาวไทย ดา้นความสะดวกในการท่องเท่ียว โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X  = 
3.57) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก 3 รายการ ( X  = 3.62-3.71) ตามลาํดบัคือ 
   1.  มีความสะดวกในการจองท่ีพกัและพาหนะเดินทาง 
   2.  สถานท่ีท่องเท่ียวอยูใ่กลแ้หล่งท่ีพกั 
   3.  ความสะดวกในการเดินทางไปยงัชายหาดและเกาะต่างๆ 
  นักท่องเท่ียวชาวไทย มีความคิดเห็นเก่ียวกับความสําคญัของปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือก
ท่องเท่ียวเกาะสมุยของนกัท่องเท่ียวชาวไทย ดา้นขอ้มูลข่าวสารในการท่องเท่ียว ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X  
= 3.69) เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัมาก ( X  = 3.52-3.88) 5 อนัดบัแรก คือ 
   1.  มีศูนยบ์ริการขอ้มูลข่าวสารนกัท่องเท่ียว 
   2.  การเสนอข่าวสารสถานท่ีท่องเท่ียวลงในนิตยสารการท่องเท่ียว TV หนังสือพิมพ ์และส่ือ
ส่ิงพมิพอ่ื์นๆ เป็นส่วนหน่ึงของการตดัสินใจ 
   3.  การจดัทาํโบรชวัร์แนะนาํแหล่งท่องเท่ียว 
   4.  การใหข่้าวสารรายการท่องเท่ียวแก่นกัท่องเท่ียว มีความถูกตอ้ง เช่ือถือได ้
   5.  ความเตม็ใจในการใหบ้ริการของผูใ้หบ้ริการการท่องเท่ียว 
 4.  การเปรียบเทยีบปัจจยัทีม่ผีลต่อการเลือกเดนิทางท่องเท่ียวเกาะสมุย จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
  ผลการเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกท่องเท่ียวเกาะสมุยของนักท่องเท่ียวชาวไทย 
จาํแนกตามเพศ  พบว่า นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีเพศต่างกนั มีความคิดเห็นความสําคญัของปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกท่องเท่ียวเกาะสมุยของนกัท่องเท่ียวชาวไทย โดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั 
  ผลการเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกท่องเท่ียวเกาะสมุยของนักท่องเท่ียวชาวไทย 
จาํแนกตามอาย ุ พบวา่ นกัท่องเท่ียวชาวไทย ท่ีมีอายแุตกต่างกนัมีความคิดเห็นความสาํคญัของปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกท่องเท่ียวเกาะสมุยโดยรวมไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า 
ดา้นขอ้มูลข่าวสารในการท่องเท่ียว แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นความสําคญัของปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกท่องเท่ียวเกาะส
มุยของนกัท่องเท่ียวชาวไทย จาํแนกตามสถานภาพสมรส  พบว่า นกัท่องเท่ียวท่ีมีสถานภาพสมรสแตกต่างกนัมี
ความคิดเห็นความสําคญัของปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกท่องเท่ียวเกาะสมุย โดยรวมแตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียว แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และดา้นขอ้มูลข่าวสารในการท่องเท่ียว แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 
  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นความสําคญัของปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกท่องเท่ียวเกาะส
มุยของนกัท่องเท่ียวชาวไทย จาํแนกตามระดบัการศึกษา พบว่า นกัท่องเท่ียวชาวไทย ท่ีมีการศึกษาแตกต่างกนัมี
ความคิดเห็นความสําคญัของปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกท่องเท่ียวเกาะสมุย โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมี
นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นสถานท่ีท่องเท่ียว ดา้นขอ้มูลข่าวสารในการ
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ท่องเท่ียว แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 สาํหรับดา้นความสะดวกในการท่องเท่ียว แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นความสําคญัของปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกท่องเท่ียวเกาะส
มุยของนักท่องเท่ียวชาวไทย จาํแนกตามรายได ้ พบว่า นกัท่องเท่ียวชาวไทย ท่ีมีอายุแตกต่างกนัมีความคิดเห็น
ความสําคญัของปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกท่องเท่ียวเกาะสมุย โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01  เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  ด้านค่าใช้จ่ายในการท่องเท่ียว ด้านความสะดวกในการ
ท่องเท่ียว ดา้นขอ้มูลข่าวสารในการท่องเท่ียว แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นความสําคญัของปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกท่องเท่ียวเกาะส
มุยของนกัท่องเท่ียวชาวไทย จาํแนกตามอาชีพ พบว่า นกัท่องเท่ียวชาวไทย ท่ีมีอาชีพ แตกต่างกนัมีความคิดเห็น
ความสําคญัของปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกท่องเท่ียวเกาะสมุย โดยรวมแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทาง
สถิติ ท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านค่าใช้จ่ายในการท่องเท่ียว ด้านความสะดวกในการ
ท่องเท่ียว ดา้นขอ้มูลข่าวสารในการท่องเท่ียว แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 
อภปิรายผล 
 การวิจัยเ ร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกท่องเท่ียวเกาะสมุยของนักท่องเท่ียวชาวไทย มี
วตัถุประสงค ์นาํมาอภิปราย ดงัน้ี 
 1.  นักท่องเท่ียวชาวไทย มีความคิดเห็นเก่ียวกับความสําคญัของปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือก
ท่องเท่ียวเกาะสมุย  ดา้นสถานท่ีท่องเท่ียว โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก 
  และรายขอ้พบว่า นกัท่องเท่ียวให้ความสําคญัอยู่ในระดับมากท่ีสุดคือสถานท่ีท่องเท่ียวมีช่ือเสียง
และเป็นท่ีรู้จกั สถานท่ีท่องเท่ียวมีความสวยงาน สะอาด สงบเป็นธรรมชาติ ความสวยงามและความสะอาดของท่ี
พกั ความสวยงามของปะการังตามเกาะแก่ง มีกิจกรรมทางการท่องเท่ียวให้เลือกหลากหลายและช่ือเสียงและ
คุณภาพของอาหารทะเลและของฝากท่ีระลึก ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Kotler (1994, p.99) กล่าวว่า ผลิตภณัฑ ์(Product) 
หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจเพื่อสนองความตอ้งการของลูกคา้ให้พึงพอใจผลิตภณัฑ์ท่ีเสนอขายอาจจะมี
ตวัตนหรือไม่มีตวัตนก็ได ้ผลิตภณัฑจึ์งประกอบดว้ย สินคา้ บริการ ความคิด สถานท่ี องคก์รหรือบุคคล ผลิตภณัฑ์
ตอ้งมีอรรถประโยชน ์(Utility) มีมูลค่า (value) ในสายตาของลูกคา้ จึงจะมีผลทาํใหผ้ลิตภณัฑส์ามารถขายไดจึ้งจะ
มีผลทาํใหผ้ลิตภณัฑส์ามารถขายได ้และเป็นท่ีดึงดูดใจใหผู้บ้ริโภคมีความสนใจ 
 2.  นักท่องเท่ียวชาวไทย มีความคิดเห็นเก่ียวกับความสําคญัของปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือก
ท่องเท่ียวเกาะสมุย ดา้นค่าใช้จ่ายในการท่องเท่ียว โดยรวม อยู่ในระดบัปานกลาง  และเป็นรายขอ้พบว่า อยู่ใน
ระดบัปานกลางทุกรายการ ตามลาํดบัคือ ค่าพาหนะในการเดินทางมีความเหมะสม ราคาของค่าท่ีพกัมีความ
เหมาะสม ราคาสินคา้ท่ีระลึกมีความเหมาะสม ค่าอาหารท่ีอยู่ในช่วงเวลาของการเดินทางท่องเท่ียวมีความ
เหมาะสมและ ค่าใชจ่้ายของกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงค่าเขา้ชมกิจกรรมทางการท่องเท่ียวมีความเหมาะสม ซ่ึง Kotler 
(1994, p. 99) กล่าวว่า ราคา (Price) หมายถึง มูลค่าผลิตภณัฑใ์นรูปตวัเงิน ราคาเป็น P ตวัท่ีสองท่ีเกิดข้ึนถดัจาก 
Product ราคาเป็นตน้ทุน (Cost) ของลูกคา้ ผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบระหว่างมูลค่า (Value) ผลิตภณัฑก์บัราคา 
(Price) ผลิตภณัฑน์ั้น ถา้มูลค่าสูงกว่าราคาเขาก็จะตดัสินใจซ้ือ ดงันั้น ผูก้าํหนดกลยทุธ์ดา้นราคาตอ้งคาํนึงถึงคือ  
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การยอมรับของลูกคา้ในมูลค่าของผลิตภณัฑว์่าสูงกว่าราคาผลิตภณัฑน์ั้น  ตน้ทุนสินคา้และค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้ง 
การแข่งขนั และ ปัจจยัอ่ืนๆ ราคา (Price) หมายถึง ค่าธรรมเนียมในการเยีย่มชม ส่วนลด ระยะเวลาของการชาํระ
เงิน ความคุม้ค่า และความเหมาะสมกบัลกัษณะของผูเ้ท่ียวชม ทั้งน้ีราคาของสินคา้ และบริการทางดา้นธุรกิจ
ท่องเท่ียว จะไม่มีความแน่นอน หรือคงท่ี  แต่จะมีความยืดหยุ่นสูง ข้ึนอยู่กบัฤดูกาล วนัหยุด และกิจกรรมหรือ
เทศกาลท่ีน่าสนใจ นอกจากน้ีราคายงัผนัแปรไปตามสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ณ ช่วงเวลานั้นๆ โดยพิจารณา
จากค่าครองชีพ ราคานํ้ ามนั การดาํรงชีวิตแบบปกติของประชาชน ท่ีไม่มีปัญหาการวุ่นวายทางดา้นการเมือง 
รวมถึงความมัน่ใจในความปลอดภยัต่อการเดินทางท่องเท่ียวของแต่ละพื้นท่ี 
 3.  นกัท่องเท่ียวชาวไทย มีความคิดเห็นเก่ียวกบัความสําคญัของปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือก
ท่องเท่ียวเกาะสมุย ดา้นความสะดวกในการท่องเท่ียว โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ซ่ึงรายขอ้ท่ีมีความคิดเห็นมาก
ท่ีสุดคือ มีความสะดวกในการจองท่ีพกัและพาหนะเดินทาง สถานท่ีท่องเท่ียวอยูใ่กลแ้หล่งท่ีพกั และความสะดวก
ในการเดินทางไปยงัชายหาดและเกาะต่างๆ เหตุท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะพฤติกรรมการท่องเท่ียวของทุกคนท่ี
ตอ้งการมีความสะดวกสบายในการเดินทาง และความสะดวกในท่ีพกั จึงก่อใหเ้กิดความพึงพอใจกบัสถานท่ี 
 4.  นักท่องเท่ียวชาวไทย มีความคิดเห็นเก่ียวกับความสําคญัของปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือก
ท่องเท่ียวเกาะสมุย ดา้นขอ้มูลข่าวสารในการท่องเท่ียว โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ซ่ึงเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ท่ี
นกัท่องเท่ียวใหค้วามสาํคญัมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรก คือมีศูนยบ์ริการขอ้มูลข่าวสารนกัท่องเท่ียว การเสนอข่าวสาร
สถานท่ีท่องเท่ียวลงในนิตยสารการท่องเท่ียว TV หนังสือพิมพ์ และส่ือส่ิงพิมพ์อ่ืนๆ เป็นส่วนหน่ึงของการ
ตดัสินใจ และการจัดทาํโบรชัวร์แนะนาํแหล่งท่องเท่ียว ซ่ึงสอดคลองกับการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
หมายถึง การโฆษณา ประชาสัมพนัธ์แหล่งท่องเท่ียวใหบุ้คคลทัว่ไปไดท้ราบ และตดัสินใจท่ีจะเลือกเดินทางไป
เท่ียวชม (มนสั สุวรรณ, 2545, หนา้ 11) และสามารถอภิปรายไดว้่าการนาํเสนอข่าวสารของการท่องเท่ียว การ
บริการท่ีดีในทุกๆ ดา้นยอ่มส่งผลต่อนกัท่องเท่ียวชาวไทยใหม้าเดินทางท่องเท่ียวเกาะสมุย 
 จากการศึกษา ปัจจยัทางดา้นคุณลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ 
และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  ท่ีแตกต่างกนัมีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความสาํคญัของปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกท่องเท่ียวเกาะสมุย ท่ีแตกต่างกนั จากการวิเคราะห์สรุปไดว้า่ 
 1.  นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีเพศต่างกนั มีความคิดเห็นความสาํคญัของปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือก
ท่องเท่ียวเกาะสมุยโดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน
ท่ีตั้ งไว  ้และสอดคล้องกับ แนวคิดท่ีว่า การตัดสินใจของผูซ้ื้อได้รับอิทธิพลจากลักษณะส่วนบุคคลของคน
ทางด้านต่างๆ ได้แก่ อายุ ขั้นตอนวฎัจักรชีวิตครอบครัว อาชีพ โอกาสทางเศรษฐกิจ การศึกษา รูปแบบการ
ดาํรงชีวิต บุคลิกภาพ และแนวความคิดส่วนบุคคล 
 2.  นกัท่องเท่ียวชาวไทย ท่ีมีอายแุตกต่างกนัมีความคิดเห็นความสาํคญัของปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกท่องเท่ียวเกาะสมุยโดยรวม ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่านักท่องเท่ียวชาวไทย ท่ีมีอายุแตกต่างกนัมีความคิดเห็นความสําคญัของส่วน
ประสมทางการตลาด ดา้นการส่งเสริมการตลาดแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ เหตุผลท่ีเป็นเช่นน้ี เพราะ
การท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวแต่ละคน ไดรั้บอิทธิพลจากลกัษณะส่วนบุคคลของแต่ละดา้นต่างๆ แตกต่างกนัไป 
ดงันั้นเม่ืออายุท่ีแตกต่างกนั ก่อใหเ้กิดความตอ้งการในการท่องเท่ียวท่ีแตกต่างกนัไปดว้ย เช่น ชอบสินคา้คนละ
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ประเภทกัน หรือบริการท่ีแตกต่างกัน นักท่องเท่ียว ท่ีมีอายุน้อยอาจจะชอบการลดราคา หรือ การส่งเสริม
การตลาด เน่ืองจากมีงบประมาณในการใชจ่้ายอย่างจาํกดักว่า  หรือนักท่องเท่ียวท่ีมีอายุมากกว่า  ชอบสถานท่ี
ท่องเท่ียวท่ีมีความสะดวก สบายในการเดินทาง อาจจะไม่คาํนึงถึงราคา ซ่ึงสอดคลอ้งกบั วิภา วิวฒันพงศ์ชาติ 
(2542, บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียวในจงัหวดั
เพชรบุรี นั้น พบว่า อาย ุสถานภาพ การศึกษา รายได ้และภูมิลาํเนามีความสมัพนัธ์กบัส่ิงกระตุน้ทางการตลาด 
 3.  นักท่องเท่ียวท่ีมีสถานภาพสมรส แตกต่างกนัมีความคิดเห็นความสําคญัของปัจจัยท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกท่องเท่ียวเกาะสมุย โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
เหตุท่ีผลการศึกษาเป็นเช่นน้ีเพราะสถานภาพท่ีต่างกนัของผูบ้ริโภคนั้นไม่มีส่วนทาํให้เกิดความแตกต่างกนั ใน
การท่องเท่ียว เพราะไม่วา่สถานภาพใดกย็อ่มมีการคน้หาขอ้มูลในการท่องเท่ียวก่อน เหมือนกนัทุกสถานภาพ 
 4.  นกัท่องเท่ียวท่ีมีนกัท่องเท่ียวชาวไทย ท่ีมีการศึกษาแตกต่างกนัมีความคิดเห็นความสาํคญัของปัจจยัท่ี
มีผลต่อการตดัสินใจเลือกท่องเท่ียวเกาะสมุยโดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ ซ่ึงสอดคลอ้งกับ
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้ เหตุท่ีผลการศึกษาเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะ การศึกษาท่ีแตกต่างกนัของนกัท่องเท่ียว ส่งผลให้
ความตอ้งการเก่ียวกบัการท่องเท่ียวแตกต่างกนัไปดว้ยตามการศึกษาท่ีมีอยูข่องแต่ละบุคคล ซ่ึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภคสินคา้การท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวแต่ละคนทาํใหพ้ฤติกรรมการเดินทาง ตลอดจนการ
เลือกซ้ือรูปแบบของกิจกรรมการท่องเท่ียวต่างกนั ปัจจยัเหล่าน้ี ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคล (Personal factors) การ
ตดัสินใจของผูซ้ื้อไดรั้บอิทธิพลจากลกัษณะส่วนบุคคลของคนทางด้านต่างๆ ได้แก่ อายุ ขั้นตอนวฎัจกัรชีวิต
ครอบครัว อาชีพ โอกาสทางเศรษฐกิจ การศึกษา รูปแบบการดาํรงชีวิต บุคลิกภาพ และแนวความคิดส่วนบุคคล 
 5.  นักท่องเท่ียวชาวไทย ท่ีมีรายได้แตกต่างกันมีความคิดเห็นความสําคญัของปัจจัยท่ีมีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกท่องเท่ียวเกาะสมุยท่ีมีผลต่อการท่องเท่ียวโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้เหตุผลท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะ รายไดเ้ป็นตวักาํหนดในการเดินทางท่องเท่ียว 
หรือส่งผลต่อการเลือกเดินทางท่องเท่ียว เพราะการเลือกเดินทางในแต่ละสถานท่ียอมมีค่าใชจ่้ายในการเดินทาง
แตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบัเนาวรัตน์ พลายนอ้ย และคณะ (2538, หนา้ 9) ไดว้ิจยัเร่ือง พฤติกรรมการท่องเท่ียว
ภายในประเทศของชาวไทย พบว่า ปัจจยัท่ีทาํให้บุคคลตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียว ไดแ้ก่ ค่าใชจ่้ายสําหรับการ
ท่องเท่ียว เวลาสาํหรับการท่องเท่ียว และความตั้งใจท่ีจะเดินทาง ทั้งสามองคป์ระกอบน้ีเป็นตวักาํหนดท่ีสาํคญัยิ่ง 
ต่อการเดินทางท่องเท่ียว เพื่อตอบสนองความอยากรู้ อยากเห็นของมนุษย  ์องค์ประกอบเหล่าน้ีจึงเป็นกรอบ
ทิศทาง และขนาดของพฤติกรรมการท่องเท่ียวใหแ้ตกต่างกนัออกไปตามขอ้จาํกดัท่ีแต่ละบุคคลมีอยู ่
 6.  นกัท่องเท่ียวชาวไทย ท่ีมีอาชีพ แตกต่างกนัมีความคิดเห็นความสําคญัของปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกท่องเท่ียวเกาะสมุยโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
ทั้งน้ี อาชีพของแต่ละคนก็ส่งผลต่อการท่องเท่ียว เช่น นักเรียนนักศึกษาอาจจะเดินทางท่องเท่ียวเพื่อเก็บเก่ียว
ความรู้หรือประสบการณ์จากแหล่งท่องเท่ียว ส่วนอาชีพอ่ืนๆ อาจมีจุดประสงคใ์นการท่องเท่ียวเพื่อพกัผ่อนใน
วนัหยดุ ซ่ึงแต่ละอาชีพยอ่มมีการตดัสินใจในการท่องเท่ียวท่ีแตกต่างกนั 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวชาวไทย ต่อการท่องเท่ียว พบว่า ส่วนใหญ่
มาเกาะสมุยมากกวา่ 1 คร้ัง มาท่องเท่ียว/พกัผอ่น ไดรั้บขา่วสารของสถานท่ีท่องเท่ียวจากครอบครัว/เพื่อน เดินทาง
มาท่องเท่ียวดว้ยรถยนตส่์วนตวั โดยเดินทางมาท่องเท่ียวกบัครอบครัว/ญาติ พกัโรงแรม/บงักะโล/รีสอร์ต เหตุผล
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ท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวเพราะแหล่งท่องเท่ียวมีความสวยงานมีช่ือเสียง เลือกเดินทางมาท่องเท่ียววนัหยดุสุดสัปดาห์ 
ซ่ึงสอดคลอ้งกับ จรัสนันท์  สิทธิเจริญ (2550, บทคดัย่อ) ได้ศึกษาพฤติกรรมการท่องเท่ียวในภาคเหนือของ
นกัท่องเท่ียวชาวไทย โดยผลการศึกษาพบว่า นกัท่องเท่ียวชาวไทยส่วนใหญ่เดินทางมาท่องเท่ียวเพื่อการพกัผอ่น
เป็นวตัถุประสงคห์ลกั และนิยมท่องเท่ียวในช่วงวนัหยดุตามเทศกาล หรือวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์บุคคลท่ีมีอิทธิพล
ต่อการตดัสินใจเลือกเดินทาง ไดแ้ก่ตวันกัท่องเท่ียวเอง โดยทราบขอ้มูลจากบุคคลใกลชิ้ด เช่น ญาติ หรือบุคคลใน
ครอบครัว การเดินทางนิยมเดินทางเป็นกลุ่มตั้งแต่ 5 คนข้ึนไป มกัจะเดินทางร่วมกบับุคคลในครอบครัว 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกท่องเท่ียวเกาะสมุย ของนักท่องเท่ียวชาวไทย ผูว้ิจยัมี
ขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
 1.  ดา้นสถานท่ีท่องเท่ียว นกัท่องเท่ียวใหค้วามสาํคญัของทุกขอ้อยูใ่นระดบัมาก โดยเฉพาะในเร่ืองของ
ความมีช่ือเสียงของสถานท่ีท่องเท่ียว ดงันั้นผูใ้หบ้ริการควรเนน้ความมีช่ือเสียงของแหล่งท่องเท่ียว เร่ืองของความ
สวยงามความสะอาดของสถานท่ีท่องเท่ียวใหค้งอยู ่เพราะส่ิงเหล่าน้ีเป็นเอกลกัษณ์และโดดเด่น และเป็นส่ิงดึงดูด
ใจใหน้กัท่องเท่ียวหนัมาเลือกเดินทางท่องเท่ียวมากยิง่ข้ึน 
 2.  ดา้นค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียว นกัท่องเท่ียวชาวไทยใหค้วามสาํคญักบัราคาอยูใ่นระดบัปานกลาง ซ่ึง
มองว่าคา่พาหนะในการเดินทาง ค่าอาหาร มีความเหมาะสมอยูแ่ลว้ ซ่ึงสถานท่ีท่องเท่ียวเกาะสมุยตอ้งมีค่าพาหนะ
ในการเดินทางค่อนขา้งสูง ตอ้งเดินทางทั้งทางบกและทางนํ้ า  ดงันั้นผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการเดินทางท่องเท่ียวควรให้
ความสาํคญักบัเร่ืองของราคา เพราะค่าใชจ่้ายเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีจะมีผลทาํใหเ้กิดการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียว 
 3.  ดา้นความสะดวกในการท่องเท่ียว นกัท่องเท่ียวชาวไทยใหค้วามสาํคญักบัช่องทางการจดัจาํหน่ายอยู่
ในระดบัมาก โดยเฉพาะในเร่ืองความสะดวกในการจองท่ีพกัและพาหนะเดินทาง ดงันั้นผูใ้หบ้ริการดา้นการ
ท่องเท่ียวควรใหค้วามสนใจในเร่ืองความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางไปยงัชายหาดต่างๆ ให้ความสําคญักบั
สถานท่ีท่องเท่ียวควรเนน้ในเร่ืองความสะดวกของนกัท่องเท่ียวภายในประเทศมากยิ่งข้ึน เพราะความสะดวก 
รวดเร็ว เป็นปัจจยัสาํคญัในการเลือกเดินทางท่องเท่ียวมากยิง่ข้ึนของนกัท่องเท่ียว 
 4.  ดา้นขอ้มูลข่าวสารในการท่องเท่ียว นกัท่องเท่ียวชาวไทยใหค้วามสาํคญักบัการส่งเสริมการตลาดอยู่
ในระดบัมากโดยเฉพาะในเร่ืองศูนยบ์ริการขอ้มูลข่าวสารนกัท่องเท่ียว การจดัทาํโบรชวัร์แนะนาํแหล่งท่องเท่ียว
และการเสนอข่าวสารสถานท่ีท่องเท่ียวลงในนิตยสารการท่องเท่ียว TV หนงัสือพิมพ ์และส่ือส่ิงพิมพอ่ื์นๆ เป็น
ส่วนหน่ึงของการตดัสินใจ ซ่ึงผูใ้หบ้ริการดา้นการท่องเท่ียว ควรดาํเนินในเร่ืองของการใหข้่าวสารแก่นกัท่องเท่ียว
อยา่งต่อเน่ือง เพือ่ใหเ้กิดความพอใจมากยิง่ข้ึนเพื่อกระตุน้ใหเ้กิดการกลบัมาท่องเท่ียวในคร้ังต่อไปอีก 
 
ข้อเสนอแนะสําหรับการทาํวจิัยคร้ังต่อไป 
 1.  ควรมีการศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมในการตดัสินใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ี
เดินทางมาเท่ียว เกาะสมุย จงัหวดัสุราษฎร์ธานี และจงัหวดัอ่ืนๆ 
 2.  ควรมีการทาํการศึกษาพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวท่ีมาจากประเทศอ่ืนๆ 
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ผลของการปฏิรูปการศึกษาต่อครูในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ี
การศึกษากรุงเทพมหานครเขต 3* 

The Impact of the Educational Reform towards  Teachers in Fundamental 
Schools under  Bangkok Education Service Area Office 3 

 
นางบุญยรัตน ์ จ่ายพตัร** 

         Mrs. Bunyarat   Jaipat 
 
บทคดัย่อ 
     การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพื่อศึกษาผลของนโยบายปฏิรูปการศึกษาดา้นครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาต่อครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานครเขต 3 2) เพื่อเปรียบเทียบผลของ
นโยบายปฏิรูปการศึกษาด้านครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อครูในช่วงชั้นท่ี 1-2 กบัครูในช่วงชั้นท่ี 3-4 ใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานครเขต 3  3) เพื่อศึกษาปัญหาและขอ้เสนอแนะในการ
แกไ้ขปัญหาการปฏิรูปการศึกษาดา้นครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นท่ี
การศึกษากรุงเทพมหานครเขต 3   กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัไดแ้ก่ครูจาํนวน 346 คน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 55 
แห่ง เคร่ืองมือในการเกบ็รวมรวบขอ้มูลเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณคา่ 5 ระดบั และแบบสอบถาม
ปลายเปิด สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและวิเคราะห์ความ
แปรปรวน ( t- test )  
     ผลการวิจยัพบว่า 1) ผลของการปฏิรูปการศึกษาดา้นครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อครูในสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากรุงเทพมหานครเขต 3 โดยรวมค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก โดย
เรียงลาํดับผลท่ีเกิดข้ึนกบัครูจากมากไปหาน้อย คือ ด้านความตระหนักต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านคุณภาพ
มาตรฐานวิชาชีพ ดา้นการจดัทาํหลกัสูตรและจดักระบวนการเรียนการสอนท่ียึดผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง ดา้นการ
ประเมินผล ดา้นการรายงานผล และดา้นการพฒันาตนเอง 2) การเปรียบเทียบผลของนโยบายการปฏิรูปการศึกษา
ดา้นครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อครูในช่วงชั้นท่ี 1-2 กบัครูในช่วงชั้นท่ี  3-4 พบว่าไม่แตกต่างกนั     3) 
ปัญหาคือ ครูมีภาระงานดา้นเอกสารมีมากทาํใหมี้เวลาในการพฒันาผูเ้รียนนอ้ย  ขอ้เสนอแนะในการแกปั้ญหาคือ
การประเมินควรเนน้เชิงคุณภาพ จะเป็นการลดภาระงานเอกสาร  
 
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 

การศึกษาเป็นส่ิงสาํคญั  และจาํเป็นต่อชีวิต  การศึกษาเป็นเคร่ืองมือสาํคญัในการพฒันาคนใหมี้ความรู้  
และคุณภาพท่ีจะนาํประเทศเขา้สู่การแข่งขนัในยุคโลกาภิวตัน์ได ้  (โพยม  วรรณศิริ. 2538, หนา้ 4)  หลกัการท่ี
แทจ้ริงของการศึกษาท่ีพึงประสงค ์ คือ  การศึกษาตอ้งทาํใหค้นเป็นคนท่ีเต็มไปดว้ยการพฒันาอยา่งสมบูรณ์  ให้
เป็นคนเก่ง  ดี  และมีความสุข  (กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ  2539, หน้า 19)  ดงันั้นการศึกษา  คือการ
เรียนรู้  ฝึกฝน  พฒันาตนเองตลอดเวลา  ซ่ึงชีวิตและกิจกรรมทุกอย่างของมนุษย ์ ตอ้งมีการแกไ้ขปรับปรุง  อนั
เป็นผลใหเ้ด็กไทยในยคุน้ีมีคุณภาพ  และประสบความสาํเร็จในทุก ๆ ดา้น 
 ประเทศไทยเรากเ็ห็นความสาํคญัของการศึกษาท่ีจะเป็นรากฐานของการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ  โดยเฉพาะในยคุตลาดเศรษฐกิจเสรี (free market economy)  ประเทศต่าง ๆ ในโลกมีการแข่งขนัทาง
เศรษฐกิจกนัอย่างสูง  การปฏิรูปการศึกษาจึงเป็นการสร้างยุทธศาสตร์  และเป็นการเตรียมความพร้อมต่อการ
แข่งขนัในยคุโลกาภิวตัน์  การจดัการศึกษาตอ้งจดัใหมี้ความคล่องตวั  มีอิสระ  และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของทอ้งถ่ินและความตอ้งการของประชาชนส่วนใหญ่  ดงันั้นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  พุทธศกัราช  
2540  ได้บญัญติัให้ความสําคญัแก่การศึกษาไวห้ลายมาตรา  พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศกัราช  
2542  ออกตามความในมาตรา  81  ของรัฐธรรมนูญหมวดท่ี 2  สิทธิ  และหนา้ท่ีทางการศึกษา  มาตรา 10  การ
จดัการศึกษา  ตอ้งจดัใหบุ้คคลมีสิทธิ  และโอกาสเสมอกนัในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ไม่นอ้ยกว่า  12  ปี  ท่ี
รัฐตอ้งจดัให้อย่างทัว่ถึง  และมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใชจ่้ายเพื่อพฒันาคนไทยให้เป็นคนท่ีสมบูรณ์ทั้งร่างกาย  
และจิตใจ  มีความรู้  มีคุณธรรม  และจริยธรรมท่ีดีในการดาํรงชีวิต  สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 
 กระทรวงศึกษาธิการจึงไดด้าํเนินการปฏิรูปการศึกษาโดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือยกระดบัคุณภาพการศึกษา  
ดว้ยการปฏิรูปตามแนวทาง  4  ประการ  คือ 

1. การปฏิรูปโรงเรียน  และสถานศึกษา 
2. การปฏิรูปครู  และบุคลากรทางการศึกษา 
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3. การปฏิรูปหลกัสูตรและกระบวนการเรียนการสอน 
4. การปฏิรูประบบการบริหารการศึกษา 

 การศึกษามีองคป์ระกอบท่ีสาํคญัอีกส่วนหน่ึง  คือครู  การปฏิรูปการศึกษามีเป้าหมายในการสร้างคนให้
มีคุณภาพ  เก่ง  ดี  และมีความสุข  ในการสร้างคนใหไ้ดต้ามเป้าหมายน้ี  ผูมี้ส่วนในการสร้างคนในฐานะเป็นผูท่ี้
ใชเ้วลาอยูก่บัเด็กมากท่ีสุดในสังคมปัจจุบนัน้ี  คือ  ครูนั้นมีความสาํคญัอยา่งยิ่งยวด  การศึกษาของประชาชนเป็น
เคร่ืองบ่งช้ีความเจริญ  และความเส่ือมของประเทศ  หนา้ท่ีของผูเ้ป็นครู  คือ  ความเป็นความตายของประเทศ  ผู ้
เป็นครูจาํเป็นตอ้งมีความพร้อมในสามประการสําคญั  คือ  ผูรู้้ดี  มีความดี  และมีความสามารถดี  รวมทั้งตอ้ง
พยายามปฏิบติัหน้าท่ีของตนให้สําเร็จโดยสมบูรณ์  (พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  อา้งใน
วารสารวงการครู, 2547, หนา้ 1)  นอกจากครูจะถ่ายทอดความรู้ดา้นวิชาการ  อนัเป็นเคร่ืองมือท่ีจะใช้ในการ
ประกอบอาชีพแลว้  ครูยงัมีหน้าท่ีสําคญัคือ ช้ีแนะให้เยาวชนรู้จัดเลือกสรรส่ิงท่ีเป็นประโยชน์แก่การพฒันา
ตนเอง  และปลูกฝังความคิดท่ีดีงาม  สร้างสรรค์  เป็นพื้นฐานให้เยาวชนเติบโตข้ึนเป็นคนดี  มีคุณธรรม  มี
ความสามารถท่ีจะเป็นท่ีพึ่งของตน  ของครอบครัว  ขยายไปถึงชุมชนได ้ (พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี, 2545, ปกใน)  ครูจะตอ้งมีทั้งความรู้  เน้ือหาท่ีแม่นยาํ  ถูกตอ้งทนัสมยั  และมีวิธีการสอนท่ีน่าสนใจ  ชวน
ใหติ้ดตาม  รวมทั้งตอ้งมีคุณธรรมท่ีครูพงึมีต่อนกัเรียน  เช่น  ความเมตตากรุณา  ความเอ้ืออาทร  ความเอาใจใส่ใน
การสอน   ความอดทน  เป็นต้น   ให้สมกับท่ีถือกันว่า  ครู  บา  อาจารย์  เป็นท่ีสองรองจากบิดา  มารดา                               
(พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, อา้งในวงการครู, 2547,หนา้ 14)  ครูตอ้งทาํให้เด็กรุ่นใหม่กลา้พูด  
กลา้คิด  และกลา้ทาํงานร่วมกนั  ครูตอ้งกระตุน้ให้นักเรียนคิดอยู่ตลอดเวลา  นักเรียนจึงจะเก่ง  ครูตอ้งให้เด็ก
คน้ควา้หาความรู้ในส่ิงท่ีเขาตอ้งการไดอ้ยา่งไม่ส้ินสุด  เช่น  อินเตอร์เน็ต  หรือหอ้งสมุด (ทกัษิณ  ชินวตัร, อา้งใน
รายงานปฏิรูปการศึกษา, 2547, หนา้ 4)  ครูตอ้งพฒันาตนเองมากพอควร  ตอ้งเป็นผูช้าํนาญพิเศษ (specialist)  มี
วิธีการสอนแบบใหม่  มีการใช้ส่ือ  ในท่ีน้ีไม่ไดห้มายถึงส่ือส่ิงพิมพอ์ย่างเดียว  แต่เป็นส่ือ  ICT  ดว้ย  เพราะ
ความรู้ทั้งหลายจะว่ิงเขา้มาหาจากทัว่ทุกมุมโลก  (อดิศยั  โพธารามิก, อา้งในวงการครู, 2547,  หนา้ 19) 
 ในการปฏิรูปครู  มุ่งหวงัพฒันาระบบส่งเสริมวิชาชีพครู ทาํให้ครูมีอิสระและศกัด์ิศรีมากข้ึน   ครูมี
รายไดเ้พ่ิมข้ึน   มีจริยธรรมและสวสัดิการ (ประเวศ   วะสี, 2541,หนา้ 70)   
 ดงันั้นครูในยุคปฏิรูป  จะตอ้งมีความพร้อมในตนเอง  คือความรู้  ความสามารถ  ซ่ึงไม่เพียงความรู้
ความสามารถในศาสตร์ของตนเท่านั้น แต่ยงัตอ้งมีความรู้ความสามารถส่ือเทคโนโลยี  นอกจากนั้นยงัตอ้งมี
คุณธรรม  และทกัษะในการถ่ายทอดวิชาความรู้  ปลูกฝังความดีงาม  ความคิดสร้างสรรค ์ ส่งเสริมการคน้ควา้หา
ความรู้ด้วยตนเองให้แก่นักเรียน  ด้วยความเมตตา  เอ้ืออาทรและเอาใจใส่  เพื่อประโยชน์สูงสุดคือเยาวชนมี
คุณภาพ  ขยายถึงชุมชนและประเทศชาติมีความเจริญกา้วหนา้   
 ดว้ยความคาดหวงัท่ีตอ้งการให้เป็นจริงดว้ยการปฏิรูป  แต่ครูยงัตอ้งประสบกบัปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ 
สมยัน้ีครูโดนปลดอาวธุเสียแลว้  ถูกหา้มตีนกัเรียน  ครูคนไหนท่ียงัอนุรักษนิ์ยม  ลงไมก้บัลูกศิษย ์ โอกาสท่ีจะข้ึน
โรงพกักลายเป็นจาํเลย  ตอ้งเสียคา่ปรับ  คา่ทาํขวญั  อยูแ่ค่เอ้ือม (สุขมุ  นวลสกลุ, อา้งในวงการครู, หนา้  8)  
 จากขอ้มูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่า  สังคมฝากความหวงัไวก้ับครู  ซ่ึงในเวลาเดียวกันกระแสสังคม
เปล่ียนไปอย่างรวดเร็ว  รัฐธรรมนูญให้สิทธิประชาชนอย่างเต็มท่ี  ในขณะท่ีครูไม่มีส่ิงใดมารองรับความพร้อม
ของตนเองเลย  ครูหลายคนถูกสอบสวน  ถูกร้องเรียน  ทาํใหค้รูหมดกาํลงัใจ  เม่ือมีโครงการออกก่อนเกษียณ  ครู
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ท่ีไม่ตอ้งการปรับไปกบัการปฏิรูปก็พร้อมใจกนัเขา้ร่วมโครงการจาํนวนมาก   จากรายงานในปี  2544มีจาํนวนถึง  
36,938  คน(ชนิดา  รักษพ์ลเมืองและคณะ, 2548, หนา้ 46)  ทาํใหจ้าํนวนครูลดนอ้ยลงอยา่งกะทนัหนั  อตัรากาํลงั
ไม่เพียงพอ  จาการสรุปผลการดาํเนินงาน  9  ปีของการปฏิรูปการศึกษาในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน  การขาด
แคลนครู  ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพจาํนวน  60,000  คน  (สํานกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552, หนา้ 13)
สําหรับสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานครเขต 3  มีครูขาดจากเกณฑ์ถึง  797  คน  (สพท.3, 2549)  
ผูว้ิจัยจึงต้องการศึกษาผลการปฏิรูปการศึกษาในด้านการปฏิรูปครู และบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีต่อครูใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครเขต 3  ซ่ึงผูว้ิจยัสังกดัอยู ่และเปรียบเทียบผล
การปฏิรูปการศึกษาต่อครูในระดบัช่วงชั้นท่ี 1-2 กบัครูในระดบัช่วงชั้นท่ี 3-4 ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการดาํเนิน
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาด้วยนโยบายเดียวกัน เพื่อหาแนวทางในการเสนอแนะการแก้ปัญหา  เพื่อครูจะ
สามารถมีความพร้อมในตนเองในการทาํหนา้ท่ีสร้างสรรคเ์ยาวชนให้มีคุณภาพ  และประเทศชาติเจริญกา้วหนา้
ในท่ีสุด 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 1.  เพื่อศึกษาผลของนโยบายปฏิรูปการศึกษา  ดา้นครูและบุคลากรทางการศึกษา  ต่อครูในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานครเขต 3 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบผลของนโยบายปฏิรูปการศึกษา ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อครูใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ช่วงชั้นท่ี 1 - 2  กบัครูช่วงชั้นท่ี  3 - 4  ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  เขตพ้ืนท่ีการศึกษา
กรุงเทพมหานครเขต 3 
 3.เพื่อศึกษาปัญหาและขอ้เสนอแนะในการแกไ้ขปัญหาการปฏิรูปการศึกษาของครูในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน เขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานครเขต 3 
 
ขอบเขตของการวจิยั 
 การวิจยัคร้ังน้ี  เป็นการวิจยัเชิงสาํรวจท่ีศึกษาจากครูในสังกดัสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  เขตพ้ืนท่ีการศึกษา
กรุงเทพมหานครเขต 3  ในปีการศึกษา  2552  มีขอบเขตการศึกษาดงัต่อไปน้ี 

1. ขอบเขตประชากร และกลุ่มตวัอยา่ง 
ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยั ไดแ้ก่ครูในสังกดัสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

กรุงเทพมหานคร เขต3 จาํนวน 3,540 คน 
 กลุ่มตวัอยา่ง กาํหนดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชต้ารางของเกรจซี และมอร์แกน ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่ง
จาํนวน 340 คน และสุ่มตวัอยา่งโดยวิธีสุ่มแบบง่าย 

2. ขอบเขตดา้นเน้ือหา คือนโยบายการปฏิรูปการศึกษาดา้นการปฏิรูปครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(กระทรวงศึกษาธิการ 2542, หนา้24-30) 

 มีความตระหนกัต่อวิชาชีพครู 
 มีคุณภาพตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
 มีความเขา้ใจในการจดัทาํหลกัสูตร 
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 มีความสามารถในการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง 
 มีการพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 
 มีการประเมินผลการปฏิบติังานและรายงานสู่สาธารณชน 

3. ขอบเขตกาลเวลา 
ดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล และวิเคราะห์ขอ้มูลในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2552 คือ
ระหวา่งเดือนพฤศจิกายน 

 2552 ถึงเดือนกมุภาพนัธ์ 2553 
 
 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 การวิจยัคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัใชเ้คร่ืองมือท่ีเป็นแบบสอบถาม  (questionnaire)  สาํหรับเก็บขอ้มูลจากครูจาํนวน  
1  ฉบบั  โดยแบ่งออกเป็น  3  ตอน  คือ   
 ตอนท่ี  1  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบ  โดยสอบถามเก่ียวกบัตาํแหน่งท่ีดาํรงอยูใ่น
ปัจจุบนั  ประสบการณ์ในการทาํงาน  ระดบัช่วงชั้นท่ีจดัการศึกษา  มีลกัษณะเป็นแบบเลือกตอบ  (checklist) 
 ตอนท่ี  2  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัผลของการปฏิรูปการศึกษาดา้นการปฏิรูปครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาท่ีมีต่อครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  ท่ีผูวิ้จยัสร้าง
ข้ึน  จากกรอบแนวคิดเก่ียวกบันโยบายการปฏิรูปการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ  พุทธศกัราช  2542  แต่ละ
ขอ้มี  5  ระดบั ตามแนวคิดของ  Likert  จาํนวน  65   ขอ้ 
 1. ดา้นความตระหนกั จิตวิญญาณและจรรยาบรรณวิชาชีพ 24 ขอ้ 
 2. ดา้นคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพ 20 ขอ้ 
 3. ดา้นการจดัทาํหลกัสูตร และจดักระบวนการเรียนการสอนท่ียดึผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 8 ขอ้ 
 4. ดา้นการพฒันาตนเอง 8 ขอ้ 
 5. ดา้นการประเมินผล 3 ขอ้ 
 6. ดา้นการรายงานผล 2 ขอ้ 
 ตอนท่ี  3  เป็นแบบสอบถามชนิดปลายเปิด (opened end questionnaire) เก่ียวกบัปัญหาจากผลการปฏิรูป  
และขอ้เสนอแนะในการแกไ้ขปัญหาจากการปฏิรูปการศึกษาดา้นการปฏิรูปครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามดาํเนินการวิเคราะห์โดยแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น  4  ตอน  ดงัน้ี 

 ตอนท่ี  1  ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม  วิเคราะห์โดยนาํขอ้คาํถามตอน 
ท่ี  1มาแจกแจงความถ่ีและหาค่าร้อยละ  และนาํเสนอเป็นตารางประกอบความเรียงทา้ยตาราง 
 ตอนท่ี  2  ขอ้มูลความคิดเห็นของครูท่ีไดรั้บผลจากการปฏิรูปการศึกษาดา้นการปฏิรูปครู และบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานครเขต  3 โดยนํา
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ขอ้ความตอนท่ี 2  มาหาค่าเฉล่ีย   ( X )  และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) เกณฑท่ี์ใชใ้นการวิเคราะห์หา
ค่าเฉล่ีย  ใชต้ามเกณฑเ์ฉล่ียของเบสท ์ (Best, 1970, หนา้  190)  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 ตอนท่ี  3  เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีไดรั้บผลจากนโยบายการปฏิรูปการศึกษาดา้นการปฏิรูปครู 
และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  กรุงเทพมหานครเขต 3  
จาํแนกตามระดบัช่วงชั้นในการจดัการศึกษา  โดยนาํมาทดสอบความแตกต่างดว้ยคา้สถิติ t-test และนาํเสนอเป็น
ความเรียงทา้ยตามราง 
 ตอนท่ี  4  ปัญหาและแนวทางแกไ้ขปัญหาจากผลการปฏิรูปการศึกษาดา้นการปฏิรูปครู และบุคลากร
ทางการศึกษาในถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากรุงเทพมหานครเขต 3   เกณฑท่ี์ใชใ้น
การวิเคราะห์เน้ือหาและนาํเสนอ โดยการแจกแจงความถ่ีค่าร้อยละ และจดัอนัดบัคาํตอบของผูต้อบแบบสอบถาม 
 
สรุปผลการวจิยั 

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของครูพบว่า สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม อายรุาชการตํ่ากว่า 5 ปี มีร้อยละ 
25.1 5-10 ปี มีร้อยละ 10.1 11-15 ปี มีร้อยละ 6.1 และ 16 ปีข้ึนไปร้อยละ 58.7 ตาํแหน่งหนา้ท่ีปัจจุบนั ครูในช่วง
ชั้นท่ี 1-2 ร้อยละ 20.8 ครูในช่วงชั้นท่ี 3-4 ร้อยละ 79.2   

ตอนท่ี 2  ผลของนโยบายการปฏิรูปการศึกษาดา้นครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อครูในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากรุงเทพมหานครเขต 3  มีดงัน้ีคือ 1.ผลโดยรวมทุกดา้นส่งผลต่อครูอยู่
ในระดบัมาก ( X  = 3.92 )  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ ดา้นความตระหนกัและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ( X = 4.33 ) และค่าเฉล่ียตํ่าสุดคือ ( X = 3.60 ) ดา้นการพฒันาตนเอง  เม่ือพิจารณาแต่ละดา้นสรุปผลได้
ดงัน้ี 

  1.1  ด้านความตระหนัก และจรรยาบรรณวิชาชีพโดยรวมมีผลอยู่ในระดับมาก 
( X = 4.33 ) เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ยึดมั่นในการปกครองระบบประชาธิปไตย อนัมี
พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข ( X = 4.33 )   ค่าเฉล่ียตํ่าสุด 2 อนัดบัคือ มีความรู้เก่ียวกบัทฤษฏีการเรียนรู้ และ
แนวปฏิบติัเก่ียวกบัการเรียนรู้ และอนัดบัสุดทา้ยคือการมีส่วนร่วมกบันกัเรียน ศิษยเ์ก่า ผูป้กครอง และกรรมการ
สถานศึกษา ในการพฒันาโรงเรียน 
   1.2  ดา้นคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพโดยรวมมีผลอยู่ในระดบัมาก  ( X = 4.09 ) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือมีคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรี     ( X = 4.68 )  ค่าเฉล่ียตํ่าสุดคือ การ
เป็นวิทยากร กรรมการใหค้วามรู้ในโอกาสต่าง ๆ  ( X = 2.98 ) 

  1.3  ด้านการจัดทาํหลักสูตรและจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ียึดผูเ้รียนเป็น
ศูนยก์ลาง เม่ือพิจารณาโดยรวมมีผลอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.92 ) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ค่าเฉล่ียสูงสุดคือ
การทาํสาระการเรียนรู้ ( X = 4.18 ) ค่าเฉล่ียตํ่าสุดคือผลิตและพฒันาส่ือการเรียนการสอนตลอดจนนาํเทคโนโลยี
ท่ีเหมาะสม และทนัสมยัมาใชใ้นการ พฒันาคุณภาพการเรียนการสอน( X = 3.62 ) 

  1.4  ด้านการพฒันาตนเอง เม่ือพิจารณาโดยรวมมีผลอยู่ในระดับมาก ( X = .60) 
พิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ค่าเฉล่ียสูงสุดคือ การเล่ือนวิทยฐานะตามความเหมาะสม ( X = 4.07) ค่าเฉล่ียตํ่าสุดคือ
การรับทุนการศึกษา อบรม ดูงาน ทุนการวิจยั และเงินประจาํตาํแหน่ง ( X = 2.95 ) 
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   1.5 ด้านการประเมินผล เม่ือพิจารณาโดยรวมมีผลอยู่ในระดับมาก  ( X = 3.80) 
พิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ค่าเฉล่ียสูงสุดคือ การประเมินภายนอก มีการนาํผลการประเมินมาพฒันาปรับปรุงแกไ้ข
( X  = 3.86 )  ค่าเฉล่ียตํ่าสุดคือ มีการประเมินผลการปฏิบติังานเพื่อการวิจยั และพฒันา ( X = 3.66 ) 
   1.6 ดา้นการรายงานผล เม่ือพิจารณาโดยรวมมีผลอยู่ในระดบัมาก ( X  = 3.75) 
พิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ค่าเฉล่ียสูงสุดคือ การจดัระบบการรายงานผลการปฏิบติังานระดบัชั้นเรียน, โรงเรียน
และเขต ( X = 3.80) ค่าเฉล่ียตํ่าสุดคือการรายงานผลการปฏิบติังานสู่สาธารณชน และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
( X = 3.70) 
  2 ผลการเปรียบเทียบผลของนโยบายการปฏิรูปการศึกษาดา้นครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อ
ครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นท่ี 1-2 กบัครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ช่วงชั้นท่ี  3-4 ในสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากรุงเทพมหานครเขต 3 พบวา่ โดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั 
  3. ปัญหาและแนวทางการแกปั้ญหาการปฏิรูปการศึกษาดา้นครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
ครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกดัสํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากรุงเทพมหานครเขต 3 มีดงัน้ี 3.1 ปัญหาการ
ปฏิรูปการศึกษาดา้นการปฏิรูปครู และบุคลากรทางการศึกษาของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นท่ีการศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 3 ความถ่ีสูงสุดคือ ภาระงานด้านเอกสารมีมากทาํให้เวลาในการพฒันาผูเ้รียนน้อย 
(ค่าความถ่ี = 52) และรองลงมาคือ การส่งเสริมเทคโนโลยกีบั ร.ร ท่ียงัไม่พร้อมทาํใหสู้ญเปล่า (ค่าความถ่ี = 40 ) 
การมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการเรียนการสอนทาํใหค้รูปกครองนกัเรียนไม่ได ้(ค่าความถ่ี = 37 ) 

 3.2 แนวทางแกไ้ขปัญหาการปฏิรูปการศึกษาดา้นการปฏิรูปครู และบุคลากรทางการศึกษาของครูใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 พบว่า ความคิดเห็นเก่ียวกบัแนวทางการปัญหา
ท่ีมีค่าความถ่ีสูงสุดคือ การประเมินเนน้คุณภาพ เชิงประจกัษ ์ซ่ึงลดภาระงานเอกสาร (ค่าความถ่ี = 52) รองลงมา
คือ เตรียมความพร้อมอบรมครูใหมี้ความรู้และทกัษะทางเทคโนโลย ี(ค่าความถ่ี = 40 ) ประชุมผูป้กครองทาํตาม
ความเขา้ใจในการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง (ค่าความถ่ี = 37 ) 
 
การอภปิรายผล 
 
 1. ผลการศึกษาผลของนโยบายการปฏิรูปการศึกษาดา้นครูและบุคลากรทางการศึกษาส่งผลต่อครูใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากรุงเทพมหานครเขต 3  โดยรวมส่งผลต่อครูอยูใ่น
ระดบัมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการไดด้าํเนินการมาอยา่งเป็น
ระบบต่อเน่ือง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 ก่อนจะมีการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ( ฉบบั
ปรับปรุง พ.ศ. 2545 ) และเม่ือประกาศใชก้ฎหมายฉบบัดงักล่าว กระบวนการดาํเนินการดาํเนินการปฏิรูปกมี็ความ
ชดัเจนข้ึนเป็นลาํดบั ทาํใหผ้ลการปฏิรูปการศึกษาดา้นครูและบุคลากรมีคุณภาพและมีการเปล่ียนแปลงท่ีดีข้ึน ซ่ึง
สอดคลอ้งกบั รายงานการสาํรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการปฏิรูปการศึกษาของศูนยว์ิเคราะห์สภาวะและ
แนวโนม้การศึกษา ( กระทรวงศึกษาธิการ 2549 หนา้ 40-45 ) เห็นว่าครูมีความรู้และวุฒิการศึกษาสูงข้ึน มีการ
พฒันาตนเอง เพิ่มพูนความรู้ใหม่ ๆ ในการจดัการเรียนการสอนมากข้ึน การนาํส่ือต่าง ๆ มาใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม 
และมีการส่งเสริมใหน้กัเรียนสามารถศึกษาหาความรู้ดว้ยตนเอง  
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ผลการศึกษาผลของนโยบายการปฏิรูปการศึกษาด้านครูและบุคลากรทางการศึกษาส่งผลต่อครูใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากรุงเทพมหานครเขต 3 จาํแนกเป็นรายดา้นมีดงัน้ี 
  1.1 ดา้นความตระหนกั และจรรยาบรรณวิชาชีพ พบว่าผลต่อครูโดยรวมมีผลอยูใ่นระดบัมาก 
ทั้งน้ีเพราะครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากรุงเทพมหานครเขต 3  มีอายรุาชการ 
16 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 58.7 ซ่ึงเป็นผูอ้ยูใ่นวิชาชีพมานานจึงมีความตระหนกัในวิชาชีพของตน ในการปฏิบติั
หนา้ท่ีเป็นผูพ้ฒันานกัเรียนใหมี้ความเจริญงอกงามทั้งทางกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม ดว้ยความปรารถนาดี และ
ครูพฒันาตนเองให้มีความรู้ความสามารถ ทนัต่อการเปล่ียนแปลง มีผลงานท่ีมีคุณภาพ โดยมีการวางแผนการ
ทาํงานและมีส่วนร่วมในการพฒันาโรงเรียนและสังคมโดยรวม นอกจากน้ีทางสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
กรุงเทพมหานครเขต 3 ยงัไดมี้โครงการอบรม ประชุม สัมมนา เพ่ือเป็นการส่งเสริมความรู้และเป็นแนวทางการ
ปฏิบติัและมีโครงการยกยอ่งเชิดชูเกียรติเพือ่เป็นขวญักาํลงัใจ ซ่ึงปฏิบติัเป็นประจาํทุกปี 
  ผลของนโยบายการปฏิรูปการศึกษาด้านครูและบุคลากรทางการศึกษาส่งผลต่อครูใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัสํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากรุงเทพมหานครเขต 3 ดา้นความตระหนกั และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ ค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ยึดมัน่ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อนัมี
พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข ทั้งน้ีเป็นเพราะรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยพุทธศกัราช 2540 มาตรา 81 
ระบุถึงการจดัการศึกษาท่ีปลูกฝังจิตสาํนึกท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อนัมี
พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข และพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ( ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2545 ) 
มาตรา 23 เก่ียวกับแนวการจัดการศึกษาในด้านความรู้ ด้านสังคมและการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข ในการจดัการเรียนรู้ ครูจึงมุ่งปลุกฝังประชาธิปไตย ทั้งใน
กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาต่าง ๆ และในกิจกรรมการปกครองในโรงเรียนเพื่อให้ไดมี้ความรู้ท่ีถูกตอ้งและ
จิตสาํนึกเก่ียวกบัการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข ค่าเฉล่ียตํ่าสุดคือการ
มีส่วนร่วมกบันกัเรียน ศิษยเ์ก่า ผูป้กครอง และกรรมการสถานศึกษา ในการพฒันาโรงเรียน ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ
พื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานครเขต 3 มีสภาพสงัคมท่ีเศรษฐกิจรัดตวัจึงขาดการสัมพนัธ์กนัระหว่างครูกบัศิษยเ์ก่า 
ผูป้กครองและกรรมการสถานศึกษา และภาระงานของครูมีมาก จึงทาํใหไ้ม่มีเวลาในการสัมพนัธ์เพื่อการพฒันา
มากนกั 
  1.2  ดา้นคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพ พบว่าโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ทั้งน้ีเพราะเขตพ้ืนท่ี
การศึกษากรุงเทพมหานครเขต 3 ไดค้ดัเลือกเพือ่บรรจุครูและบุคลากรตามเกณฑท่ี์กาํหนด เพื่อใหไ้ดบุ้คลากรท่ีได้
มาตรฐาน ส่วนครูท่ีประจาํการอยู่แลว้ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากรุงเทพมหานครเขต 3 ได้จัดการอบรม
ประชุม สัมมนา และส่งเสริมการศึกษาเพิ่มเติม เพื่อพฒันาความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ ได้แก่ 
ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ีความรู้เก่ียวกบัจิตวิทยาการเรียนรู้ การบริหารจดัการ การพฒันาส่ือ การจดัการ
เรียนรู้ท่ีนาํไปสู่การพฒันาผูเ้รียนท่ีถาวร การทาํวิจยัชั้นเรียน การวดัประเมินผลตามสภาพจริง และรายงานผลการ
เรียนรู้อยา่งเป็นระบบ ประกอบกบัโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร อยูใ่กลแ้หล่งเรียนรู้ ทรัพยากร
และความเจริญ นกัเรียน ผูป้กครองและชุมชนมีความมุ่งหวงัใหค้รูมีมาตรฐานสูง เป็นแรงผลกัดนัใหค้รูตอ้งพฒันา
ตนเอง สอดคลอ้งกบัรายงานการวิจยัเร่ืองการศึกษา ปัจจยัท่ีส่งเสริมและพฒันาคุณลกัษณะของครูประถมศึกษา 
และมัธยมศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู ( กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ, 2535) พบว่า ปัจจัยท่ี
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ส่งเสริมใหค้รูบรรลุเป้าหมายของการเป็นครูท่ีดี ตามเกณฑม์าตรฐานวิชาชีพครูมี 5 ปัจจยัหลกัไดแ้ก่ เงินเดือนครู 
การจดับรรยากาศในโรงเรียน ครูผูส้อนเอง นกัเรียนและชุมชน 
  ผลของนโยบายการปฏิรูปการศึกษาด้านครูและบุคลากรทางการศึกษาส่งผลต่อครูใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากรุงเทพมหานครเขต 3 ดา้นคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพ 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ ค่าเฉล่ียสูงสุดคือ มีคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรี ทั้งน้ีเป็นเพราะสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษากรุงเทพมหานครเขต 3 ไดก้าํหนดเกณฑก์ารศึกษาปริญญาตรี ในการสมคัรสอบคดัเลือกเพื่อบรรจุครู
และบุคลากร ดงันั้นครูทุกคนจึงมีคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรี ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด อยู่ในระดบัปานกลางคือเป็น
วิทยากร หรือกรรมการใหค้วามรู้ในโอกาสต่าง ๆ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะภาระหนา้ท่ีหลกัของครูโดยทัว่ไปคือ จดัการ
เรียนรู้ใหก้บันกัเรียนตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากผูบ้งัคบับญัชาเต็มเวลาจึงทาํใหค้รูตอ้งอยู่กบัภาระงานหลกั ทาํให้
ไม่มีเวลาและโอกาสสาํหรับงานอ่ืน ประกอบกบังานวิทยากร และกรรมการใหค้วามรู้นั้นเป็นภาระงานสาํหรับครู
ท่ีมีหนา้ท่ีประสานงานกลุ่มสาระต่าง ๆ ดงันั้นครูส่วนใหญ่จึงไม่มีโอกาสไดป้ฏิบติัในขอ้น้ี 
  1.3  ดา้นการจดัทาํหลกัสูตรและจดักระบวนการเรียนการสอนท่ียดึผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง พบว่า
ผลต่อครูโดยรวมมีผลอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีเพราะครูผูส้อนทุกคนไดรั้บการพฒันาโดยการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ
เก่ียวกบัการจดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษา การจดัทาํแผนการเรียนรู้ การจดักิจกรรมการเรียนรู้ และแสวงหาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบและวิธีการต่างๆ เพื่อให้สอดคลอ้งกบัวิธีชีวิต และวฒันธรรมประเพณีของไทย ซ่ึง
เป็นไปตามแนวการจดัการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของชาติของสํานกังานเลขาธิการสภาการศึกษา ( 2548 
หน้า 12 ) ท่ีระบุว่าครูเป็นปัจจยัสําคญัในการจดักระบวนการเรียนรู้เน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั ครูจะตอ้งได้รับการ
พฒันาอย่างเป็นระบบต่อเน่ือง เพื่อสร้างความเขม้แข็งทางวิชาการและวิชาชีพ เพื่อจดัการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนเห็น
แบบอยา่งท่ีดี ไดฝึ้กการคิดไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์ตรงท่ีหลากหลาย ตรงตามความตอ้งการ และมีความสุขใน
การเรียนรู้ 
  ผลของนโยบายการปฏิรูปการศึกษาด้านครูและบุคลากรทางการศึกษาส่งผลต่อครูใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากรุงเทพมหานครเขต 3 ดา้นการจดัทาํหลกัสูตรและจดั
กระบวนการเรียนการสอนท่ียึดผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ ค่าเฉล่ียสูงสุดคือการทาํสาระการ
เรียนรู้ ทั้งน้ีเพราะกระบวนการจดัการเรียนรู้ ครูจะตอ้งรู้ว่าตนจะสอนอะไร และสอนอย่างไร เพื่อพฒันาความ
คิดเห็นของผูเ้รียนอย่างเป็นระบบ และสร้างสรรค ์ตามท่ีทิศพา แขมณี และคนอ่ืน ๆ                 ( 2545 หนา้ 66 ) 
กล่าวว่า ครูท่ีสอนดีมกัเป็นครูท่ีมีการเตรียมการสอนมาก่อน มีการจดัเตรียมส่ือ วสัดุ และอุปกรณ์ใหพ้ร้อม ซ่ึงจะ
ช่วยใหค้รูสามารถสอนไดอ้ยา่งมีคุณภาพเพิม่ข้ึน ในทาํนองเดียวกนั ลิปปนนท ์เกตุทตั ( 2539 หนา้ 9-10 ) กล่าวว่า 
ครูยคุใหม่ตอ้งปรับบทบาทของตนเองจากครูเป็นศูนยก์ลางในการเรียนการสอน มาเป็นนกัเรียนเป็นสาํคญั ซ่ึงครู
ตอ้งทาํความเขา้ใจหลกัสูตร เพื่อจดักิจกรรมตรงตามความตอ้งการของหลกัสูตร ตรงตามความตอ้งการของผูเ้รียน 
เนน้วิธีการเรียนรู้มากกว่าการสอนจาํ นาํนวตักรรมและวิธีการมาใชอ้ยา่งหลากหลาย เพื่อพฒันาผูเ้รียนใหเ้กิดการ
เรียนรู้อยา่งเตม็ศกัยภาพ ขอ้ท่ีมีคา่เฉล่ียตํ่าสุด คือ การผลิตและพฒันาส่ือการเรียนการสอน ตลอดจนนาํเทคโนโลยี
ท่ีเหมาะสมและทนัสมยัมาใชใ้นการพฒันาคุณภาพการเรียนการสอน ทั้งน้ีเป็นเพราะภาระงานของครูมีมากทาํให้
การผลิตและพฒันาส่ือการเรียนการสอนตลอดจนนาํเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมและทนัสมัยมาใช้ในการพฒันา
คุณภาพการเรียนการสอนนอ้ยไป 
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  1.4  ด้านการพัฒนาตนเอง พบว่า ผลต่อครูโดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้ งน้ีเพราะครูใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากรุงเทพมหานครเขต 3 ไดรั้บการพฒันาโดยการอบรม 
ศึกษา ประชุมสัมมนา และสนบัสนุนใหเ้ป็นสมาชิกชมรมวิชาชีพโดยทัว่ถึงกนั ไดรั้บการส่งเสริมในการจดัการ
เรียนรู้และการวิจยัชั้นเรียนเพือ่คุณภาพในการเรียนการสอนโดยสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากรุงเทพมหานครเขต 
3 ได้กาํหนดกลยุทธ์ การพฒันาบุคลากร ให้มีความรู้ความสามารถในการพฒันาคุณภาพการศึกษาไดเ้ต็มตาม
ศกัยภาพ ดา้นตวัครูเองมีความตอ้งการพฒันาตนเอง เพื่อสามารถพฒันาผูเ้รียนไดต้ามมาตรฐาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
รายงานการวิจยัเร่ืองสภาพปัจจุบนั และความตอ้งการพฒันาตนเอง ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ( สิริรัตน์ ง้ิว
โสม. 2545 ) พบวา่ครูผูส้อนมีความตอ้งการในการพฒันาตนเองตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
  ผลของนโยบายการปฏิรูปการศึกษาด้านครูและบุคลากรทางการศึกษาส่งผลต่อครูใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากรุงเทพมหานครเขต 3 ดา้นการพฒันาตนเอง เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ ค่าเฉล่ียสูงสุดคือ การเล่ือนวิทยฐานะตามความเหมาะสม ทั้งน้ีเป็นเพราะทางสํานกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานครเขต 3 ได้ให้การสนับสนุนในการประเมินเพื่อเล่ือนวิทยฐานะ โดยการอบรม 
สัมมนาให้ความรู้เป็นระยะๆ ค่าเฉล่ียตํ่าสุดคือ การรับทุนการศึกษา อบรม ดูงาน  ทุนการวิจัย  และเงินประจาํ
ตาํแหน่ง ทั้งน้ีเพราะ จาํนวนครูในเขตพื้นท่ีมีจาํนวนมาก งบประมาณมีจาํนวนน้อย และการเบิกจ่าย มีระเบียบ
วิธีการท่ียุ่งยาก เฉพาะทุนการศึกษา อบรม ดูงาน ทุนการวิจยั ส่วนเงินประจาํตาํแหน่งนั้นมีระบบการเบิกจ่ายท่ี
แน่นอนอยูแ่ลว้ 
  1.5  ดา้นการประเมินผล พบว่า ผลต่อครูโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ทั้งน้ีเพราะการประเมินผล
เป็นปัจจัยสําคญัในการปฏิบติังานและในการปฏิรูปการศึกษา มีการประเมินทั้ งภายใน เพื่อวิเคราะห์ทบทวน
ประเมินตนเอง และการประเมินภายนอกโดยองคก์รภายนอก ทั้งน้ีเพื่อการวิจยัและพฒันาการปฏิบติังานให้ได้
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ทางสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานครเขต 3 ไดดู้แลการวิเคราะห์
ทบทวนประเมินตนเอง ก่อนการประเมินภายนอก ทาํใหมี้การทบทวนปรับปรุงใหมี้คุณภาพอยูเ่สมอ 
  ผลของนโยบายการปฏิรูปการศึกษาด้านครูและบุคลากรทางการศึกษาส่งผลต่อครูใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากรุงเทพมหานครเขต 3 ดา้นการประเมินผล เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ ค่าเฉล่ียสูงสุดคือ การประเมินภายนอก มีการนาํผลการประเมินมาพฒันาปรับปรุงแกไ้ข ทั้งน้ี
เป็นเพราะนโยบายการปฏิรูปการศึกษาเป็นส่ิงท่ีตอ้งดาํเนินการและมีกาํหนดการท่ีแน่นอน สาํหรับการประเมิน
ภายนอก เป็นนโยบายหน่ึงท่ีตอ้งดาํเนินการทุกโรงเรียน เพื่อตรวจสอบคุณภาพ และพฒันาใหไ้ดม้าตรฐาน โดย
สาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ( องคก์รมหาชน ) สมศ. ดงันั้นครูทุกคนจึงมีส่วนร่วม
ในการประเมินตนเอง เพือ่การประเมินภายนอก ค่าเฉล่ียตํ่าสุดคือมีการประเมินผลการปฏิบติังานเพื่อการวิจยั และ
พฒันา ทั้งน้ีเป็นเพราะภาระงานครูมาก การเรียนการสอนท่ีเป็นภาระงานประจาํก็มากพอแลว้จึงไม่มีเวลาสาํหรับ
การวิจยั สอดคลอ้งกบัรายงานการวิจยัเร่ืองสภาพและปัญหาการปฏิรูปการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั ( จิราพร 
ชูมณี. 2546 ) พบวา่การใชก้ระบวนการวิจยัเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาการเรียนการสอนนอ้ยท่ีสุด  

1.6 ดา้นการรายงานผล พบว่า ค่าเฉล่ียโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีเป็นเพราะความตระหนกั
ในการดาํเนินงานตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาและจะตอ้งรายงานผลการดาํเนินงานพฒันาคุณภาพการศึกษา
เป็นประจาํทุกปี  
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  ผลของนโยบายการปฏิรูปการศึกษาด้านครูและบุคลากรทางการศึกษาส่งผลต่อครูใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากรุงเทพมหานครเขต 3 ดา้นการรายงานผล เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ ค่าเฉล่ียสูงสุดคือ การจดัระบบการรายงานผลการปฏิบติังานระดบัชั้นเรียน, โรงเรียนและเขต 
ทั้งน้ีเป็นเพราะการดาํเนินงานตามแนวปฏิรูปมีระบบการรายงานผลการปฏิบติังานพฒันาคุณภาพการศึกษา ดงันั้น
ครูทุกคนจึงต้องมีส่วนร่วมกับทางโรงเรียนในการจัดระบบการรายงานผล เพื่อให้สามารถรายงานผลการ
ปฏิบติังานได้ถูกตอ้งตามระดับชั้น โรงเรียน และเขตพื้นท่ีการศึกษา ค่าเฉล่ียรองลงมาคือการรายงานผลการ
ปฏิบติังานสู่สาธารณชน และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งน้ีเพราะในการรายงานผลการปฏิบติังานสู่สาธารณชนและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไม่ใช่หนา้ท่ีโดยตรงของครู 
 2.  ผลการเปรียบเทียบผลของนโยบายการปฏิรูปการศึกษาดา้นครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อครูใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นท่ี 1-2 กบัครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นท่ี  3-4 ไม่แตกต่างกนั ทั้งน่ีเป็น
เพราะนโยบายการพฒันาครู และนโยบายการปฏิบติังานของสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานครเขต 3 
สาํหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นท่ี 1-2 และช่วงชั้นท่ี  3-4 เป็นนโยบายเดียวกนั และครูท่ีอยูใ่นสถานศึกษา
ทั้ง 2 กลุ่มกเ็ป็นครูท่ีมีอายรุาชการใกลเ้คียงกนั จึงทาํใหก้ารปฏิรูปส่งผลไม่แตกต่างกนั 
 3. ผลการศึกษาปัญหาการปฏิรูปการศึกษาดา้นครูและบุคลากรทางการศึกษาของครูในสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากรุงเทพมหานครเขต 3 พบว่าปัญหาท่ีมีค่าความถ่ีสูงสุดคือ ภาระงาน
ดา้นเอกสารมีมากทาํใหเ้วลาในการพฒันาผูเ้รียนนอ้ย ทั้งน้ีเพราะในการปฏิรูปการศึกษา มีการประเมินแต่ละคร้ัง
จะมีเอกสารเป็นหลักในการประเมิน ทาํให้ครูต้องทาํงานเอกสาร ซ่ึงเป็นงานละเอียดและต้องใช้เวลา ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัเร่ืองการศึกษาปัจจยัท่ีส่งเสริมและพฒันาคุณลกัษณะของครูประถมศึกษาและมธัยมศึกษา
ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู ( กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ. 2535 ) พบว่าปัญหาหลกัคือครูได้รับ
มอบหมายงานมากเกินไป และงานวิจยัเร่ืองการปฏิบติัตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาโรงเรียนมธัยมศึกษา 
สังกดักรมสามญัศึกษา ( สุธีร์ บุญถือ. 2541 ) พบวา่ ครูมีภาระงานมาก ดงันั้นการพฒันาผูเ้รียนจึงไม่ดีเท่าท่ีควร  
 ผลการศึกษาแนวทางการแกไ้ขปัญหาการปฏิรูปการศึกษา ดา้นครูและบุคลากรทางการศึกษาของครูใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากรุงเทพมหานครเขต 3 พบว่า แนวทางแกไ้ขปัญหาท่ีมี
ค่าความถ่ีสูงสุดคือ คือ การประเมินเนน้คุณภาพ เชิงประจกัษ ์ซ่ึงลดภาระงานเอกสาร และช่วยใหง้านพฒันา
ผูเ้รียนทาํไดเ้ตม็ท่ี ผลการพฒันาเห็นไดใ้นเชิงประจกัษ ์
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะ สําหรับการนําไปใช้  
  1.1 จากผลการศึกษา พบว่านโยบายการปฏิรูปการศึกษาดา้นครูและบุคลากรทางการศึกษา
ส่งผลต่อครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานครเขต 3 โดยรวมอยูใ่น
ระดับมาก เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า ดา้นการพฒันาตนเองมีค่าเฉล่ียตํ่าสุดและพิจารณารายขอ้พบว่าค่าเฉล่ีย
ตํ่าสุดคือการรับทุนการศึกษา อบรม ดูงาน  ทุนการวิจยั  และ 
เงินประจาํตาํแหน่ง จึงควรให้มีการจดัสรรทุนและจดัระบบการใหท้ัว่ถึง ดา้นความตระหนกั ต่อจรรยาบรรณ
วิชาชีพ เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า ค่าเฉล่ียตํ่าสุดคือ การมีส่วนร่วมกบันกัเรียน ศิษยเ์ก่า ผูป้กครอง และกรรมการ
สถานศึกษา ในการพฒันาโรงเรียน จึงควรจดัให้มีกิจกรรมหลากหลายและมีการประชาสัมพนัธ์ให้ทัว่ถึงในการ



วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปีท่ี 10 ฉบบัท่ี 2 
โครงการบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 

 

 238

พฒันาโรงเรียน โดยให้ครูมีส่วนร่วมกบันักเรียน ศิษยเ์ก่า ผูป้กครองและกรรมการสถานศึกษา ด้านคุณภาพ
มาตรฐานวิชาชีพ เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า ค่าเฉล่ียตํ่าสุดคือ เป็นวิทยากร, กรรมการใหค้วามรู้ในโอกาสต่างๆ 
จึงควรมีการกาํหนดวาระในการปฏิบติังานเพื่อใหค้รูทุกคนไดห้มุนเวียนทาํหนา้ท่ีต่าง ๆ กนั และไดมี้โอกาสเป็น
วิทยากร กรรมการในโอกาสต่าง ๆ ดว้ย ดา้นการจดัทาํหลกัสูตรและจดักระบวนการเรียนการสอนท่ียดึผูเ้รียนเป็น
ศูนยก์ลาง เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ ค่าเฉล่ียตํ่าสุดคือผลิตและพฒันาส่ือการเรียนการสอนตลอดจนนาํ เทคโนโลยี
ท่ีเหมาะสม และทนัสมยัมาใชใ้นการพฒันาคุณภาพการเรียนการสอน จึงควรใหมี้การอบรมใหค้วามรู้ ครู ในการ
ผลิตและพฒันาส่ือท่ีทนัสมัย โรงเรียนจัดสภาพของห้องเรียนท่ีอาํนวยความสะดวกในการใช้เทคโนโลยีท่ี
เหมาะสม ดา้นการประเมินผลเม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า ค่าเฉล่ียตํ่าสุดคือ มีการประเมินผลการปฏิบติังานเพ่ือการ
วิจยั และพฒันา จึงควรใหโ้รงเรียนจดัระบบการประเมินผลการปฏิบติังานท่ีดี มีการประเมินผลงานทุกคร้ัง โดย
ใหค้รูทุกคนมีส่วนร่วม และอบรมใหค้วามรู้เก่ียวกบัการวิจยั เพือ่นาํผลจากหารประเมินมาพฒันางาน ซ่ึงก่อใหเ้กิด
ประโยชนใ์นการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนต่อไป 

2. ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
2.1 ควรศึกษาผลการปฏิรูปการศึกษาต่อผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสงักดั 

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากรุงเทพมหานครเขต 3  
  2.2 ควรศึกษาปัญหาและแนวทางการพฒันาครู ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
กรุงเทพมหานครเขต 3 ใหมี้ความรู้ความสารถในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ และการวิจยัชั้นเรียน 
  2.3 ควรศึกษาปัญหาและแนวทางการพฒันาศกัยภาพของผูป้กครองและชุมชน ใหส้ามารถมี
ส่วนร่วมในการพฒันาโรงเรียน 
  2.4 ควรมีการศึกษาผลการปฏิรูปการเรียนรู้ ตามทศันะของผูป้กครองนกัเรียนในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร 
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บทคดัย่อ 
           การวิจยัเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค์ เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการจดัการการตลาดในการให้บริการสินเช่ือ
โครงการธนาคารประชาชนของผูใ้ช้บริการ ธนาคารออมสิน สาขาดาวคะนอง กรุงเทพมหานคร และเพื่อ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพการจัดการการตลาดในการให้บริการสินเช่ือโครงการธนาคารประชาชนของ
ผูใ้ช้บริการ จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ กลุ่มตวัอย่างจาํนวน 217 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็น
แบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และ         
การวิเคราะห์ความแปรปรวน  
 ผลการวิจยัพบว่า ประสิทธิภาพการจดัการการตลาดในการใหบ้ริการสินเช่ือโครงการธนาคารประชาชน
ของผูใ้ช้บริการ ในภาพรวมมีคะแนนเฉล่ีย อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความคิดเห็น 
โดยรวม อยู่ในระดับมาก 5 ด้าน เรียงลาํดับจากมากไปน้อย คือ ด้านพนักงาน ผลิตภัณฑ์ ราคา การส่งเสริม
การตลาด และช่องทางการจดัจาํหน่าย  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ดา้นพนกังาน อยูใ่นระดบัมาก ทุกรายการ 2 
อนัดบัแรก คือ พนกังานแต่งกายสุภาพ เรียบร้อยเหมาะสม และมีความสุภาพ อ่อนนอ้ม กิริยามารยาทเหมาะสม 
ดา้นผลิตภณัฑ์ อยู่ในระดบัมาก ทุกรายการ 2 อนัดับแรก คือ เง่ือนไขในสัญญามีความชัดเจน เป็นธรรม และ
หลกัเกณฑ์การคํ้ าประกันสินเช่ือเหมาะสม ด้านราคา อยู่ในระดับมาก ทุกรายการ 2 อนัดับแรก คือ กาํหนด
ระยะเวลาชาํระหน้ีเหมาะสม และเง่ือนไขการชาํระหน้ีเหมาะสม ดา้นการส่งเสริมการตลาด อยูใ่นระดบัมาก ทุก
รายการ 2 อนัดับแรก คือ ความไวว้างใจต่อบริการธนาคาร และส่ิงจูงใจให้ใช้บริการสินเช่ือเพิ่มข้ึน และดา้น
ช่องทางการจดัจาํหน่าย อยู่ในระดบัมาก จาํนวน  2 รายการ คือ  การติดต่อธนาคารโดยตรงมีความสะดวก และ
ทาํเลท่ีตั้งธนาคารมีความเหมาะสม ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจดัการการตลาดในการใหบ้ริการสินเช่ือ
โครงการธนาคารประชาชนของผูใ้ช้บริการ จาํแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ พบว่า มีความคิดเห็น ใน
ภาพรวม ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือนต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม ดา้นผลิตภณัฑ์ และด้านพนกังาน แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 
 

                                                        
 * บทความการคน้ควา้อิสระ 
** บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจดัการทัว่ไป) มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
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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 
 ธนาคารออมสินเป็นธนาคารเฉพาะกิจของรัฐท่ีตอ้ง ทาํหนา้ท่ีเป็นกลไกขบัเคล่ือนเศรษฐกิจไทย โดย
ธนาคารตอ้งทาํโครงการสินเช่ือนโยบายรัฐหลายโครงการ เช่น สินเช่ือโครงการธนาคารประชาชน โครงการ
กองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง และโครงการอื่นๆ อีกจาํนวนมากเพ่ือเป็นการกระตุน้เศรษฐกิจของภาคประชาชน
อีกทางหน่ึง และธนาคารมีบริการทางการเงินอีกมากมาย นอกจากเงินฝากประเภทต่าง ๆ มีสินเช่ือประเภทต่าง ๆ 
บตัรเอทีเอ็ม บตัรออมสินวีซ่า บตัรเครดิตออมสินเคทีซี การชาํระค่าบริการต่าง ๆ ผ่านการหักบญัชี และชาํระ
ค่าบริการหนา้เคาทเ์ตอร์ รวมทั้งการใหเ้ช่าตูนิ้รภยั  
  ในภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าปัจจุบนั มีผลกระทบกบัประชาชนในทุกกลุ่มของประเทศ ทั้งในเมืองและ
ชนบท ประสบปัญหาดอ้ยโอกาสทางการเงิน ไม่สามารถใชบ้ริการทางการเงินในระบบได ้ธนาคารออมสินไดรั้บ
มอบหมายจากรัฐบาลให้เปิดดาํเนินงานสินเช่ือโครงการธนาคารประชาชน โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนผูย้ากจน และขาดโอกาสทางการเงิน ใหไ้ดรั้บบริการทางการเงินและสนบัสนุนอ่ืน เพิ่มเติม เพื่อพฒันา 
ยกระดบัศกัยภาพในการประกอบอาชีพ คุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ ซ่ึงจะส่งผลต่อความมัน่คงและยัง่ยืนทาง
เศรษฐกิจของประเทศด้วย ประกอบกับธนาคารออมสินมีศักยภาพเพียงพอในการดําเนินการโครงการ มี
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ประสบการณ์ในการบริการสินเช่ือ มีสาขากระจายอยูท่ ัว่ประเทศมากกว่า 600 สาขา จึงสามารถท่ีจะดาํเนินงาน
ใหบ้ริการไดถึ้งกลุ่มเป้าหมาย คือประชาชนระดบัรากหญา้ ซ่ึงเป็นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ 
  ในปัจจุบนัธนาคารประสบปัญหาในดา้นการแข่งขนัสูงในการแย่งชิงฐานลูกคา้รายยอ่ยซ่ึงเป็นลูกคา้
กลุ่มใหญ่สุดของประเทศ จากธนาคารพาณิชยใ์นประเทศหลายแห่ง สาขาธนาคารต่างประเทศ และสถาบัน
การเงินท่ีเป็นกลุ่ม Non – bank ต่าง ๆ เช่น บริษทัท่ีดาํเนินธุรกิจใหสิ้นเช่ือเงินสด บตัรกดเงินสด ซ่ึงคู่แข่งขนั
เหล่าน้ีหันมาเน้นขยายฐานกลุ่มลูกคา้รายย่อยมากข้ึนให้บริการทางการเงินในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือการอุปโภค 
บริโภค ดว้ยกลยทุธ์การตลาดแบบต่าง ๆ มีการโฆษณาผ่านส่ือเพ่ือกระตุน้การใชสิ้นเช่ือและขยายเครือข่ายสาขา
ไปตั้งในหา้งสรรพสินคา้และสถานท่ีทาํงานทัว่ไป เพือ่อาํนวยความสะดวกและใหเ้ขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายอยา่งทัว่ถึง  
  ดว้ยเหตุผลและปัญหาการแข่งขนัดา้นการใหบ้ริการสินเช่ือโครงการธนาคารประชาชนของธนาคาร 
ท่ีกล่าวขา้งตน้ ทาํให้ผูศึ้กษา ซ่ึงปัจจุบนัดาํรงตาํแหน่ง ผูช่้วยผูจ้ดัการธนาคารออมสินสาขาดาวคะนอง มีหนา้ท่ี
ดาํเนินงานเพือ่สนองนโยบายธนาคาร ตระหนกัถึงความสาํคญัของการศึกษาถึงประสิทธิภาพการจดัการการตลาด
ในการให้บริการสินเช่ือโครงการธนาคารประชาชนของผูใ้ช้บริการ ธนาคารออมสิน สาขาดาวคะนอง
กรุงเทพมหานคร เพือ่นาํผลการศึกษาท่ีไดม้าเป็นขอ้มูลพ้ืนฐาน ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการจดัการการตลาด
ในการใหบ้ริการสินเช่ือโครงการธนาคารประชาชน ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ อนัจะเป็นผลดี
กบัการดาํเนินงานของธนาคารต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
  1.  เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการจดัการการตลาดในการใหบ้ริการสินเช่ือโครงการธนาคารประชาชน
ของผูใ้ชบ้ริการ ธนาคารออมสิน สาขาดาวคะนอง กรุงเทพมหานคร 
  2.  เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจดัการการตลาดในการใหบ้ริการสินเช่ือโครงการธนาคาร
ประชาชน ของผูใ้ชบ้ริการ จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ 
 
สมมุติฐานของการวจิยั 
 ประสิทธิภาพการจดัการการตลาดในการให้บริการสินเช่ือโครงการธนาคารประชาชน  ของผูใ้ชบ้ริการ 
จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ แตกต่างกนั 
 
ขอบเขตในการวจิยั 
 การวิจยั เร่ือง ประสิทธิภาพการจดัการการตลาดในการใหบ้ริการสินเช่ือโครงการธนาคารประชาชน 
ของผูใ้ช้บริการ ธนาคารออมสิน สาขาดาวคะนอง กรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยันาํแนวคิดเก่ียวกบัส่วนประสมทาง
การตลาดสาํหรับธุรกิจบริการของ สุพรรณี  อินทร์แกว้ มาประยกุตใ์ชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี 
 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีได้แก่ผู ้ใช้บริการของธนาคารออมสิน  สาขาดาวคะนอง 
กรุงเทพมหานคร สัปดาห์ละ 125 คน จาํนวน 4 สัปดาห์ เป็นจาํนวนรวม 500 คน เลือกเป็นกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 
217 คน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งไดจ้ากตารางกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งของ Krejcie และ Morgan (1970 , p. 608)  
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เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี  ไดแ้ก่  แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน โดยมีขั้นตอนตามลาํดบั  ดงัน้ี         
 1.  การศึกษาเอกสาร ตาํรา และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2.  การจดัทาํโครงสร้างของแบบสอบถาม ให้มีเน้ือหาครอบคลุมวตัถุประสงค์ของการวิจยัคร้ังน้ี 

แบบสอบถามมี 2 ตอน คือ      
 2.1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุอาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 2.2   ประสิทธิภาพการจดัการการตลาดในการให้บริการสินเช่ือ แบ่งออกเป็น 7 ดา้น คือ ดา้น

ผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นพนักงาน ดา้นกระบวนการ
ใหบ้ริการ และดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน ประมาณค่า 5 ระดบั 
ของลิเคิร์ท (Likert) จาํนวน 30 ขอ้  

 3.  นาํแบบสอบถามท่ีได้สร้างข้ึนให้อาจารยท่ี์ปรึกษา การคน้ควา้อิสระของมหาวิทยาลยัราชภฏั
ธนบุรี ได้ตรวจสอบความสอดคลอ้งของเน้ือหากับวตัถุประสงค์ของการวิจัย เป็นการศึกษาความเท่ียงตรง 
(validity) ของแบบสอบถามแลว้นาํมาปรับปรุงแกไ้ขเพื่อใหค้าํถามชดัเจน สามารถส่ือความหมายไดต้รงประเด็น 
และเหมาะสมยิง่ข้ึน  

 4.  นาํแบบสอบถามไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัจาํนวน 30 คน แลว้
นําข้อมูลดังกล่าวมาหาค่าความเช่ือมั่น  (reliability) ของแบบสอบถาม  โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา
ของครอนบคั (Cronbach’s alpha coefficient) ไดค้า่ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามเท่ากบั 0.8513 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 การรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการเก็บขอ้มูล ดว้ยการขอความร่วมมือจากกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็น
ลูกคา้ผูใ้หบ้ริการสินเช่ือของธนาคารออมสิน สาขาดาวคะนอง กรุงเทพมหานคร โดยนาํแบบสอบถามไปแจกให้
กลุ่มตวัอยา่งกรอกขอ้มูล จาํนวน 217 ฉบบั แลว้ขอรับคืนดว้ยตวัเอง 

 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถาม จะนาํมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ทุกชุดและนาํมาลง
รหสั ประมวลผลขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป  ดงัน้ี           

 1.  วิเคราะหข์อ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยใชค้วามถ่ีและค่าร้อยละ  
 2.  วิเคราะห์ประสิทธิภาพการจดัการการตลาดในการใหบ้ริการสินเช่ือโครงการธนาคารประชาชน

ของผูใ้ชบ้ริการ จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ โดยใชค้่าเฉล่ีย ( ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD)          
 3.  เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( ) ของคะแนนประสิทธิภาพการจดัการการตลาดในการใหบ้ริการสินเช่ือ

โครงการธนาคารประชาชนของผูใ้ชบ้ริการ จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ โดยใช ้t-test และ F-test             
 4.  เปรียบเทียบพหุคูณ เพื่อทดสอบค่าเฉล่ีย ( ) ของคะแนนประสิทธิภาพการจดัการการตลาดในการ

ใหบ้ริการสินเช่ือโครงการธนาคารประชาชนของผูใ้ชบ้ริการ เป็นรายคู่ จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน โดย
วิธี Least Significant Difference (LSD)  
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สรุปผลการวจิยั 
 1.    ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 56.22  อาย ุ36-50 ปี ร้อยละ 41.94 รองลงมา
อาย ุ 25-35  ปี  ร้อยละ  30.41 อาชีพ ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ลูกจา้ง ร้อยละ 44.70 รองลงมา คา้ขาย/ผูป้ระกอบการ
รายยอ่ย ร้อยละ 33.64  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000 – 20,000 บาท  ร้อยละ 32.26  รองลงมา  20,001-30,000 บาท 
ร้อยละ  26.73   

2.   วิเคราะห์ประสิทธิภาพการจัดการการตลาดในการให้บริการสินเช่ือโครงการธนาคารประชาชน
ของผู้ใช้บริการ จาํแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ 
  ผูใ้ช้บริการมีความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพการจดัการการตลาดในการให้บริการสินเช่ือ 
โครงการธนาคารประชาชน ในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.61) เม่ือพจิารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี 
  ด้านผลิตภัณฑ์ ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.72) เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.64-3.78) ทุกรายการ คือ 
  1.  เง่ือนไขในสัญญามีความชดัเจน เป็นธรรม 
  2.  หลกัเกณฑก์ารคํ้าประกนัสินเช่ือเหมาะสม 
  3.  วงเงินสินเช่ือท่ีธนาคารกาํหนดมีความเหมาะสม 
  4.  กฎระเบียบการสมคัรไม่ยุง่ยาก 
  ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัเพศชาย และเพศหญิง ทุกระดบัอาย ุทุกอาชีพ รายได ้10,000-20,000 บาท, 
20,001-30,000 บาท และมากกวา่ 30,000 บาท 
  ด้านราคา ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.71) เม่ือพิจารณาเป็นราย
ขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.67-3.75) ทุกรายการ คือ 
  1.  กาํหนดระยะเวลาชาํระหน้ีเหมาะสม 
  2.  เง่ือนไขการชาํระหน้ีเหมาะสม 
  3.  อตัราดอกเบ้ียเงินกูเ้หมาะสม 
  ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัเพศชาย และเพศหญิง ทุกระดบัอาย ุทุกอาชีพ ทุกระดบัรายได ้
  ด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.55) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.56-3.69) จาํนวน 2 รายการ คือ 
  1.  การติดต่อธนาคารโดยตรงมีความสะดวก 
  2.  ทาํเลท่ีตั้งธนาคารมีความเหมาะสม 
  ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัผูท่ี้มีอายุ 36-50 ปี และมากกว่า 50 ปี อาชีพขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ลูกคา้ 
และพนกังานบริษทัเอกชน 
  ด้านการส่งเสริมการตลาด ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.70) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.54-4.12) ทุกรายการ คือ 
  1.  ความไวว้างใจต่อบริการธนาคาร 
  2.  ส่ิงจูงใจใหใ้ชบ้ริการสินเช่ือเพิม่ข้ึน 
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  3.  ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารท่ีชดัเจนเพียงพอ 
  4.  ธนาคารมีช่องทางการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ผา่นส่ือต่าง ๆ 
  5.  ขอ้มูลเขา้ถึงประชาชนทัว่ถึง 
  ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัเพศชาย อายุ 25-35 ปี และ 36-50 ปี อาชีพขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ลูกคา้ 
รายไดต้ํ่ากว่า 10,000 บาท, 20,001-30,000 บาท และมากกวา่ 30,000 บาท 
  ด้านพนักงาน ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.76) เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.65-3.90) ทุกรายการ 5 อนัดบัแรก คือ 
  1.  พนกังานแต่งกายสุภาพ เรียบร้อยเหมาะสม 
  2.  มีความสุภาพ อ่อนนอ้ม กิริยามารยาทเหมาะสม 
  3.  พนกังานยิม้แยม้ แจ่มใส และกระตือรือร้นในการบริการ 
  4.  มีความเอาใจใส่ลูกคา้ท่ีมารับบริการ 
  5.  ใหบ้ริการลูกคา้อยา่งเท่าเทียมกบัไม่เลือกปฏิบติั 
  ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัเพศชาย และเพศหญิง ทุกระดบัอาย ุทุกอาชีพ รายได ้10,000-20,000 บาท, 
20,001-30,000 บาท และมากกวา่ 30,000 บาท 
  ด้านกระบวนการให้บริการ ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 3.47) 
เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 3.42-3.49) ทุกรายการ คือ 
  1.  ขั้นตอนการขอสินเช่ือไม่ยุง่ยากซบัซอ้น 
  2.  การดาํเนินในแต่ละขั้นตอนมีการประสานงานท่ีดี 
  3.  ขั้นตอนการดาํเนินการรวดเร็ว 
  ซ่ึงมีคา่สอดคลอ้งกบัเพศหญิง อายตุํ่ากว่า 25 ปี และ 36-50 ปี อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน และผู ้
ท่ีคา้ขาย/ผูป้ระกอบการรายยอ่ย รายไดต้ํ่ากวา่ 10,000 บาท และ 20,001-30,000 บาท  
  ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ ผูใ้ช้บริการมีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดบัปานกลาง ( X = 
3.37) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.52-3.59) จาํนวน 3 รายการ คือ 
  1.  อาคารสาํนกังานมีความสะอาด สวยงาม สะดวกในการติดต่อ 
  2.  สถานท่ีใหบ้ริการมีแสงสวา่งเพียงพอ และบรรยากาศดี 
  3.  ธนาคารมีเคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการใหบ้ริการเพียงพอ 
  ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัเพศชาย อายุต ํ่ากว่า 25 ปี และ 36-50 ปี อาชีพขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ลูกคา้ 
และผูท่ี้คา้ขาย/ผูป้ระกอบการรายยอ่ย รายได ้10,000-20,000 บาท, 20,001-30,000 บาท และมากกวา่ 30,000 บาท 

3.   การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนประสิทธิภาพการจัดการการตลาดในการให้บริการสินเช่ือ
โครงการธนาคารประชาชนของผู้ใช้บริการ จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ 
  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนประสิทธิภาพการจัดการการตลาดในการให้บริการ
สินเช่ือ โครงการธนาคารประชาชนของผูใ้ช้บริการ จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ พบว่า ความคิดเห็น
เก่ียวกบัประสิทธิภาพการจดัการการตลาดในการใหบ้ริการสินเช่ือ โครงการธนาคารประชาชนของผูใ้ชบ้ริการ ใน
ภาพรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี 
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  ด้านผลิตภัณฑ์ ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 จาํนวน 2 รายการ คือ 
  1.  กฎระเบียบการสมคัรไม่ยุง่ยาก  
  2.  วงเงินสินเช่ือท่ีธนาคารกาํหนดมีความเหมาะสม 
  ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม 
ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ การติดต่อธนาคารโดยตรงมีความสะดวก 
  ด้านการส่งเสริมการตลาด ผูใ้ชบ้ริการเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่าง
กนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
จาํนวน 1 รายการ คือ ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารท่ีชดัเจนเพียงพอ 
  ด้านพนักงาน ผูใ้ชบ้ริการเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอย่างมี
นัยสําคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 
รายการ คือ มีความสุภาพ ออ่นนอ้ม กิริยามารยาทเหมาะสม 
  ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอาชีพต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ มีความเอาใจ
ใส่ลูกคา้ท่ีมารับบริการ 
  ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 4 
รายการ คือ  
  1.  มีความรู้ความสามารถตอบขอ้ซกัถาม ใหค้าํแนะนาํ ปรึกษาสินเช่ือ 
  2.  มีความสุภาพ ออ่นนอ้ม กิริยามารยาทเหมาะสม 
  3.  มีความเอาใจใส่ลูกคา้ท่ีมารับบริการ 
  4.  พนกังานยิม้แยม้ แจ่มใส และกระตือรือร้นในการบริการ 
  และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 2 รายการ คือ 
  1.  ใหบ้ริการลูกคา้ดว้ยความถูกตอ้ง รวดเร็ว 
  2.  ใหบ้ริการลูกคา้อยา่งเท่าเทียมกบัไม่เลือกปฏิบติั 
  ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ  ผูใ้ช้บริการเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ สถานท่ีใหบ้ริการมีแสงสวา่งเพยีงพอ และบรรยากาศดี 
  ผูใ้ช้บริการท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 
รายการ คือ สถานท่ีจอดรถสะดวกสบาย 
 



วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปีท่ี 10 ฉบบัท่ี 2 
โครงการบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 

 

 247

อภปิรายผล 
 การศึกษาเร่ือง ประสิทธิภาพการจดัการการตลาดในการใหบ้ริการสินเช่ือโครงการธนาคารประชาชน
ของผูใ้ช้บริการ ธนาคารออมสิน สาขาดาวคะนอง กรุงเทพมหานคร ไดผ้ลการวิจยัท่ีสามารถนาํมาอภิปรายผล
ดงัน้ี 
 1.    ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 56.22  อายุ 36-50 ปี ร้อยละ 41.94 อาชีพ 
ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ลูกจา้ง ร้อยละ 44.70 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000 – 20,000 บาท  ร้อยละ 32.26  ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ รุ่งนภา นาควิจิตร (2548) ศึกษา เร่ือง ปัจจยัในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการของ
ธนาคารออมสิน ศูนยธุ์รกิจสินเช่ือและบริการส่ีแยกกบินทร์บุรี อาํเภอกบินทร์บุรี จงัหวดัปราจีนบุรี ผลการศึกษา 
พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เพศหญิง 211 คน คิดเป็นร้อยละ 54.80 และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ  
วรนุช แดงศรี (2546) ศึกษา เร่ือง การศึกษาผลการดาํเนินงานโครงการธนาคารประชาชนของธนาคารออมสิน 
สาขานาจะหลวย อาํเภอนาจะหลวย จงัหวดัอุบลราชธานี ผลการศึกษา พบว่า สมาชิกผูกู้เ้งินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมี
ช่วงอายอุยูใ่นระหว่าง 31-40 ปี และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ อาํนวย ราชศิลา (2551) ศึกษา เร่ือง ปัจจยัท่ีมีผล
ต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือของลูกคา้ธนาคารกรุงไทย เขตอาํเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ จาก
การศึกษา พบว่า ลูกคา้กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 56.1 อยูใ่นช่วงอายรุะหว่าง 31 – 40 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 38.6 ประกอบอาชีพรับราชการคิดเป็นร้อยละ 55.1 และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยูร่ะหว่าง 10,001 – 
20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.5 จากขอ้คน้พบดงักล่าว เพ่ือเป็นเงินทุนหรือเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบ
อาชีพ หรือเป็นค่าใชจ่้ายท่ีจาํเป็นต่อการดาํรงชีพ หรือชาํระหน้ีอ่ืน ๆ 

2.   วิเคราะห์ประสิทธิภาพการจัดการการตลาดในการให้บริการสินเช่ือโครงการธนาคารประชาชน
ของผู้ใช้บริการ จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ 
  ผูใ้ช้บริการมีความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพการจดัการการตลาดในการให้บริการสินเช่ือ 
โครงการธนาคารประชาชน ในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.61) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า พนกังานมี
ความคิดเห็นเก่ียวกบัดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย  ดา้นการส่งเสริมการตลาด และดา้น
พนกังาน อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.72, 3.71, 3.55, 3.70 และ 3.76 ตามลาํดบั) สาํหรับดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 
และดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ อยู่ในระดบัปานกลาง ( X = 3.47 และ 3.37 ตามลาํดบั)  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
ผลการวิจยัของ วิยะดา มธุรพงศธ์ร (2547) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการต่อคุณภาพการ
ใหบ้ริการของธนาคารออมสินในศูนยธุ์รกิจสินเช่ือและบริการบางรัก ผลการวิจยั พบว่า ในภาพรวม ความคิดเห็น 
ของผูใ้ชบ้ริการต่อคุณภาพการใหบ้ริการของธนาคารออมสินในศูนยธุ์รกิจสินเช่ือและบริการบางรักอยูใ่นระดบั
เห็นดว้ยมาก รุ่งนภา นาควิจิตร (2548) ผลการศึกษา พบว่า ปัจจยัในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการของธนาคารออม
สิน ศูนยธุ์รกิจสินเช่ือและบริการส่ีแยกกบินทร์บุรี อาํเภอกบินทร์บุรี จังหวดัปราจีนบุรี โดยภาพรวมผูต้อบ
แบบสอบถาม ให้ความสําคญัในระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.53 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.30 จากขอ้คน้พบดงักล่าว 
ธนาคารเปิดใหบ้ริการสินเช่ือ แก่บุคคลรายยอ่ยทัว่ไปผา่นเครือข่ายสาขา ซ่ึงเป็นแนวทางท่ีธนาคารมุ่งเนน้ เพราะ
สามารถพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน ไดสู้งมากข้ึนไดโ้ดยตรง โดยปัจจุบนั ธนาคารไดเ้ปิดให้สินเช่ือ
ประเภทต่าง ๆ แก่ประชาชนทัว่ไป โดยคาํนึงถึงประโยชน ์ท่ีประชาชนจะไดรั้บเป็นส่ิงสาํคญัท่ีสุด 
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3.   การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนประสิทธิภาพการจัดการการตลาดในการให้บริการสินเช่ือ
โครงการธนาคารประชาชนของผู้ใช้บริการ จาํแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ 
  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนประสิทธิภาพการจัดการการตลาดในการให้บริการ
สินเช่ือ โครงการธนาคารประชาชนของผูใ้ช้บริการ จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ พบว่า ความคิดเห็น
เก่ียวกบัประสิทธิภาพการจดัการการตลาดในการใหบ้ริการสินเช่ือ โครงการธนาคารประชาชนของผูใ้ชบ้ริการ ใน
ภาพรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี 
  ด้านผลิตภัณฑ์ ผูใ้ช้บริการท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็น แตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
  ด้านพนักงาน ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็น แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 ตามลาํดบั 
  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ รุ่งนภา นาควิจิตร (2548) ท่ีพบว่า ผลการทดสอบสมมติฐาน ปัจจยั
ในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการของธนาคารออมสิน ศูนยธุ์รกิจสินเช่ือและบริการส่ีแยกกบินทร์บุรี อาํเภอกบินทร์บุรี 
จังหวดัปราจีนบุรี จาํแนกตามผูรั้บบริการด้านเพศ พบว่า ผูรั้บบริการมีปัจจัยในการตดัสินใจเลือกใช้บริการ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ วิยะดา มธุรพงศธ์ร (2547) ท่ี
พบว่า ความคิดเห็นโดยจาํแนกตามประชากรศาสตร์ โดยภาพรวม พบว่าผูใ้ชบ้ริการท่ีมีประชากรศาสตร์แตกต่าง
กนั มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกนัในทุกดา้น และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ณัฏยา การีกล่ิน (2548) ศึกษา เร่ือง 
การบริหารจดัการธนาคารออมสินสาขาในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยาท่ีมีต่อพฤติกรรมและความพึงพอใจของ
ลูกคา้ ผลการศึกษาพบวา่ การเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นต่อการบริหารจดัการธนาคารออมสินสาขาในจงัหวดั
พระนครศรีอยุธยา จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลของลูกคา้ พบว่า ลูกคา้ท่ีมีอายุ และรายไดแ้ตกต่างกนั มีระดบั
ความคิดเห็นต่อการบริหารจดัการธนาคารออมสิน ดา้นการวางแผนแตกต่างกนั ส่วนลูกคา้ท่ีมีการศึกษาแตกต่าง
กนั มีระดบัความคิดเห็นต่อการบริหารจดัการธนาคารออมสิน ดา้นการประสานงาน และดา้นการควบคุมแตกต่าง
กนั และส่วนลูกคา้ท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัมีระดบัความคิดเห็นต่อการบริหารจดัการธนาคารออมสินแตกต่างกนั จาก
ข้อค้นพบดังกล่าว การท่ีผูใ้ช้บริการเป็นผูป้ระกอบการรายย่อย หรือเป็นบุคคลท่ีธนาคารให้ความ 
เช่ือถือ หรือเป็นผูมี้รายไดป้ระจาํตั้งแต่ 7,000 ข้ึนไป แลว้แต่กรณี จาํนวนไม่นอ้ยกว่า 1 คน ดงันั้นรายไดจึ้งเป็นส่ิง
สาํคญัท่ีธนาคารจะตดัสินใจอนุมติัในการใหว้งเงินแก่ผูใ้ชบ้ริการ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัคร้ังน้ี จะเห็นถึงลูกคา้กลุ่มเป้าหมายของธนาคารออมสิน สาขาดาวคะนอง 
ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุอยู่ระหว่าง 36-50 ปี มีอาชีพขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ลูกจ้าง มีรายได้เฉล่ียอยู่
ระหวา่ง 10,000-20,000 บาท ซ่ึงผูบ้ริหารสาขาควรใหค้วามสาํคญักบัลูกคา้กลุ่มน้ีมากข้ึน เช่น 
 -  การจดัทาํกิจกรรมเพื่อสังคม ส่งเสริมในเร่ืองอาชีพ แหล่งทาํมาหากินเพิ่มเติมในวนัหยุด การทาํ
กิจกรรมร่วมกบัหน่วยงานอ่ืน เพื่อส่งเสริมให้ลูกคา้มีรายไดเ้พ่ิมข้ึน การฝึกสอนอาชีพเพิ่มติม เพื่อลูกคา้จะได้
นาํไปประกอบอาชีพเสริมใหเ้กิดรายไดเ้พิม่ 
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 -  การจัดทุนการศึกษา เพ่ือช่วยเหลือบุตรลูกคา้ เพ่ือแบ่งเบาภาระครอบครัว และเป็นการสร้าง
ภาพลกัษณ์องคก์รดว้ย 
 -  เม่ือมีผลิตภณัฑสิ์นเช่ือใหม่ ๆ ลูกคา้กลุ่มน้ีควรไดรั้บการพิจารณาเป็นพิเศษ เพราะเป็นลูกคา้กลุ่ม
ใหญ่ของสาขาท่ีสาขาสามารถให้บริการไดจ้าํนวนมาก และถา้ลูกคา้มีประวติัการ      ชาํระหน้ีดี ลูกคา้กลุ่มน้ีจะ
รักษาประวติัตนเองเพ่ือใหไ้ดรั้บความไวว้างใจจากธนาคารตลอดไป 
 -  สาขาสามารถขยายฐานลูกคา้ในด้านสินเช่ือ เงินฝากกบักลุ่มลูกคา้เป้าหมายได้เพิ่มข้ึน โดยการ
ประชาสมัพนัธ์ ไม่กูญ้าติพ่ีนอ้ง เพ่ือนร่วมงาน  
 -  กลุ่มลูกคา้ อาชีพ ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ลูกจา้ง เป็นลูกคา้ท่ีมีอาชีพมัน่คง มีความ เส่ียงตํ่า แต่อาจมี
รายไดไ้ม่เพียงพอ สาํหรับการดาํรงชีพ ธนาคารสาขาสามารถขยายฐานลูกคา้ ในกลุ่มน้ีใหม้ากข้ึน ในดา้นสินเช่ือ 
เงินฝากอ่ืน ๆ โดยการประชาสมัพนัธ์ไม่กูญ้าติพี่นอ้ง เพื่อนร่วมงาน คนใกลชิ้ด 
 -  การทาํกิจกรรมเพ่ือสังคมกบักลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ทาํใหลู้กคา้เกิดความจงรักภกัดีต่อองคก์ร เป็นการ
สร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อองคก์ร ซ่ึงจะเป็นผลดีต่อธนาคารในภาพรวมระยะยาว 
 2. ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย การให้บริการรับฝากนอกสถานท่ี ผูบ้ริหารควรแบ่งพนกังานให้ออ
กรับฝากนอกสถานท่ีมากข้ึน เพิ่มจาํนวนคร้ังหรือเพ่ิมสถานท่ีออกให้บริการรับฝากจากเดิมใหท้ัว่ถึงกลุ่มลูกคา้
มากข้ึน การเพิ่มช่องทางในการชาํระหน้ี เพื่อความสะดวกของลูกคา้ธนาคาร ควรเพิ่มช่องทางจากเดิมใหม้ากข้ึน
เป็นสามารถชาํระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ชาํระผา่นเคร่ือง ATM โอนเงินเขา้บญัชีเพื่อชาํระหน้ีผ่านเคร่ือง ATM 
ธนาคารอ่ืน 
 3. ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ ในเร่ืองขั้นตอนการขอสินเช่ือ ขั้นตอนการดาํเนินการ จนอนุมติัสินเช่ือ 
และการประสานงานในแต่ละขั้นตอน เห็นว่าธนาคารควรทาํบอร์ดประชาสัมพนัธ์อธิบายขั้นตอนต่าง ๆ และ
เอกสารประกอบการขอสินเช่ือใหลู้กคา้อ่านและเขา้ใจง่าย ๆ ติดใบท่ีเห็นชดัเจนและทาํเอกสารช้ีแจงประกอบการ
ขอสินเช่ือใหลู้กคา้ เม่ือมีการยื่นขอสินเช่ือโครงการธนาคารประชาชน ลูกคา้จะเขา้ใจและรู้ขั้นตอน เวลาในการ
ดาํเนินการสินเช่ือจากเร่ิมตน้จนอนุมติัสินเช่ือ เพ่ือลดขอ้ร้องเรียนและเป็นการประชาสมัพนัธ์ธนาคารไปดว้ย 
 4. ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ในเร่ืองสถานท่ีจอดรถ เพื่ออาํนวยความสะดวกสบายใหลู้กคา้สินเช่ือ
หรือลูกคา้เงินฝากท่ีมาติดต่อธนาคาร มีท่ีจอดรถเพียงพอ ผูบ้ริหารสาขาหรือธนาคาร ควรกาํหนดใหผู้ท่ี้จอดรถใน
ธนาคารไดมี้ตาํแหน่งใด ขอความร่วมมือพนักงานท่ีขบัรถยนต์ส่วนตัวมาทาํงานหาสถานท่ีจอดรถท่ีอ่ืน หรือ
ผูบ้ริหารสาขาติดต่อขอเช่าสถานท่ีใกลเ้คียงธนาคาร เช่น บ๊ิกซีดาวคะนอง เพื่อใหพ้นกังานนาํรถยนตไ์ปจอด หรือ
เพิ่มท่ีจอดรถให้ลูกคา้ท่ีมาติดต่อธนาคาร โดยติดป้ายประกาศให้ลูกคา้ทราบในท่ีจอดรถธนาคารใหเ้ห็นชัดเจน 
เพือ่ลดขอ้ร้องเรียนจากลูกคา้ท่ีไม่ไดรั้บความสะดวกและเป็นการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีกบัธนาคาร 
 5. ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัน้ี พนกังานและผูบ้ริหารสาขาสามารถนาํขอ้มูลท่ีไดไ้ปใชใ้นการปรับปรุง
จุดท่ีเป็นปัญหา และพฒันาการใหบ้ริการสินเช่ือในดา้นต่าง ๆ ใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพนาํไปสู่ความสาํเร็จในการดาํเนินงานสาขา 
 6. ผูบ้ริหารธนาคารสามารถนาํขอ้มูลท่ีไดไ้ปใชใ้นการจดัการการตลาดในการใหบ้ริการท่ีสอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการธนาคารออมสิน นาํไปสู่ความสาํเร็จขององคก์รในภาพรวมในดา้นการใหบ้ริการ
ท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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ความคดิเห็นของผู้ประกอบธุรกิจการท่องเท่ียวต่อนโยบายภาครัฐด้านการตลาด 
ท่องเท่ียว จังหวดัระยอง* 

The Opinions of Tour ism Entrepreneurs Toward Tour ism Marketing Policies of 
Government Implemented in Rayong Province 

 
                  นางภาพิมล    ณฑาพงษ์** 

Mrs. Papimol Monthaphong 
 
บทคดัย่อ 
           การวิจยัเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผูป้ระกอบธุรกิจการท่องเท่ียวต่อนโยบาย
ภาครัฐดา้นการตลาดท่องเท่ียว จงัหวดัระยอง และเพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อนโยบายภาครัฐดา้นการตลาด
ท่องเท่ียวของผูป้ระกอบธุรกิจการท่องเท่ียว จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 92 คน    
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม วิเคราะหข์อ้มูลโดยใชค้วามถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวน  
  ผลการวิจยัพบว่า ความคิดเห็นของผูป้ระกอบธุรกิจการท่องเท่ียวต่อนโยบายภาครัฐดา้นการตลาด
ท่องเท่ียว ในภาพรวม คะแนนเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า  ดา้นการบริการการ
ท่องเท่ียว คะแนนเฉล่ียโดยรวมอยู่ในระดบัมาก นอกนั้นอยู่ในระดบัปานกลาง 2 อนัดบัแรก คือ การโฆษณา       
และการประชาสัมพนัธ์ และทรัพยากรการท่องเท่ียว ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว          
ดา้นการตลาดท่องเท่ียวของผูป้ระกอบธุรกิจการท่องเท่ียว จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ พบว่า ความ
คิดเห็นต่อนโยบายภาครัฐด้านการตลาดท่องเท่ียวของผูป้ระกอบธุรกิจการท่องเท่ียวท่ีมีสถานภาพสมรส และ
รายได้เฉล่ีย ต่อเดือนต่างกนั ในภาพรวม แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ตามลาํดับ เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นทรัพยากรการท่องเท่ียว ผูป้ระกอบธุรกิจท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกนั มีความ
คิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดา้นการใหข้อ้มูลข่าวสาร ผูป้ระกอบธุรกิจท่ีมี
สถานภาพสมรสต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และดา้นการ
โฆษณาและประชาสัมพนัธ์ ผูป้ระกอบธุรกิจท่ีมีสถานภาพสมรส และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็น 
โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 ตามลาํดบั 
 
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 
 อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวมีบทบาทสําคญัต่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างมาก รัฐบาลจึงถือว่าการ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวเป็นนโยบายหลกัท่ีสาํคญัประการหน่ึง  สามารถสร้างรายไดเ้ป็นเงินตราต่างประเทศซ่ึงช่วย
ในการปรับดุลการชาํระเงินของประเทศ ก่อให้เกิดการลงทุนและการขยายตวัทางธุรกิจต่าง ๆ มากมาย  จึงได้
พยายามจดัวางมาตรการและกระบวนการท่ีถูกตอ้งในการวางแผนดาํเนินงานเพ่ือขยายอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว
ให้กวา้งขวาง ส่งผลให้มีการจา้งงานและการสร้างอาชีพ เกิดการกระจายรายไดไ้ปยงัชุมชนและทอ้งถ่ินต่าง ๆ 
นาํไปสู่การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะปัจจุบนัประเทศไทยตอ้งประสบกบัภาวะเศรษฐกิจ
ตกตํ่าต่อเน่ืองมาตั้งแต่ปี 2540 และมีแนวโนม้ท่ีสภาพเศรษฐกิจยงัคงจะชะลอตวัต่อไปในอนาคต ทั้งน้ีเน่ืองจาก
ปัจจยัภายนอกหลายประการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางลบต่อการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจไทย เช่น การหดตวัของ
เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาหลงัการก่อการร้ายปี 2544 รัฐบาลไดด้าํเนินการหลายวิธีท่ีจะฟ้ืนสภาพเศรษฐกิจของ
ประเทศ วิธีการหน่ึงท่ีรัฐบาลคาดว่าจะเป็นปัจจยัทาํใหเ้ศรษฐกิจดีข้ึนกคื็อการเพ่ิมรายไดจ้ากการท่องเท่ียว เพราะ
อุตสาหกรรมท่องเท่ียวเป็นธุรกิจท่ีต่อเน่ือง ทาํใหธุ้รกิจอ่ืน ๆ ไดรั้บผลประโยชน์ไปดว้ย เช่น ธุรกิจโรงแรม และท่ี
พกั ธุรกิจร้านอาหารและภตัตาคาร  ธุรกิจบริการ การขนส่ง การคา้ขายของท่ีระลึก เป็นตน้  
 ประเทศไทยเป็นประเทศหน่ึงท่ีอุดมสมบูรณ์มัง่คัง่ไปดว้ยทรัพยากรการท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีมี
ความสวยงามและแปลกตา เช่น  นํ้ าตก  นํ้ าพุร้อน  ถํ้ า ชายหาด  ทะเล  ปะการัง   รวมทั้ ง  การท่ีคนไทยมี
ขนบธรรมเนียม ประเพณี วฒันธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยูท่ี่เรียบง่าย ความเป็นมิตรและมีนํ้าใจ จนไดรั้บการกล่าว
ขานว่า “สยามเมืองยิ้ม” หรือ “Thailand of Smile” ถือได้ว่าเป็นมนต์เสน่ห์แบบหน่ึงท่ีดึงดูดนักท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติใหเ้ดินทางมาท่องเท่ียวในประเทศไทยเป็นจาํนวนมาก และะการส่งเสริมใหค้นไทยเท่ียวในประเทศ  
ก่อใหเ้กิดรายไดแ้ละสร้างความเขม้แขง็ทางเศรษฐกิจ ซ่ึงการพฒันาการท่องเท่ียวจะส่งผลใหเ้กิดการพฒันาระบบ
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สาธารณูปโภค และส่ิงอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ ในแหล่งท่องเท่ียว รวมทั้งการพฒันาบุคลากรใหมี้ความรู้ความ
เขา้ใจ และมีจิตสํานึกในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ และแหล่งท่องเท่ียว ถือเป็นการยกระดบัคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน  อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวจึงเป็นแหล่งรายไดท่ี้สาํคญัในการพฒันาประเทศและมุ่งเนน้สร้างรายได้
สาํคญัต่อสายอาชีพผูใ้หบ้ริการ 
 ผูว้ิจยัซ่ึงปฏิบติังานอยู่ท่ีการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย สํานกังานระยอง จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา
เก่ียวกบัความคิดเห็นของผูป้ระกอบธุรกิจการท่องเท่ียวต่อนโยบายภาครัฐดา้นการตลาดท่องเท่ียว จงัหวดัระยอง  
เน่ืองจากผูป้ระกอบธุรกิจการท่องเท่ียวมีความคิดเห็นว่ารัฐบาลควรมีนโยบายเก่ียวกบัการพฒันาและปรับปรุง
แหล่งท่องเท่ียว  เน่ืองจากอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวนั้นมีบทบาทและความสาํคญัท่ีจะช่วยในการพฒันาประเทศ  
ซ่ึงขอ้มูลจากการวิจัยจะเป็นประโยชน์กบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งสําหรับใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและ
พฒันาการท่องเท่ียว และบริการต่าง ๆ ให้สอดคล้องตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 
วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 1.//เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูป้ระกอบธุรกิจการท่องเท่ียวต่อนโยบายภาครัฐด้านการตลาด
ท่องเท่ียว จงัหวดัระยอง 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อนโยบายภาครัฐดา้นการตลาดท่องเท่ียวของผูป้ระกอบธุรกิจการ
ท่องเท่ียว จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ 
 
สมมุติฐานของการวจิยั 
 ความคิดเห็นต่อนโยบายภาครัฐดา้นการตลาดท่องเท่ียวของผูป้ระกอบธุรกิจการท่องเท่ียว จาํแนกตาม
ลกัษณะประชากรศาสตร์แตกต่างกนั     
 
ขอบเขตของการวจิยั 
 ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเก่ียวกบั ความคิดเห็นของผูป้ระกอบธุรกิจการท่องเท่ียวต่อนโยบาย
ภาครัฐดา้นการตลาดท่องเท่ียว จงัหวดัระยอง ซ่ึงมีขอบเขตของการวิจยัดงัน้ี 
 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา เป็นผูป้ระกอบธุรกิจการท่องเท่ียว ในจังหวดัระยอง จาํนวน 122 คน 
(ท่ีมา: สํานักงานการท่องเท่ียวจงัหวดัระยอง, 2553)   เลือกเป็นกลุ่มตวัอย่างโดยใชต้ารางกาํหนดขนาดกลุ่ม
ตวัอยา่งของ Krejcie and Morgan (1970, p.608) ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 92 คน 
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนโดยมีขั้นตอนตามลาํดบัดงัน้ี  
 1.  การศึกษาเอกสาร ตาํรา และงานวิจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยัคร้ังน้ี 
 2.//การจดัทาํโครงสร้างของแบบสอบถาม ให้มีเน้ือหาครอบคลุมวตัถุประสงคข์องการวิจยัคร้ังน้ี 
แบบสอบถามมี 2 ส่วน คือ 
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   2.1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ อาย ุ สถานภาพสมรส  รายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือน  และประเภทของธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว  จาํนวน 5 ขอ้ 
 2.2  ความคิดเห็นของผูป้ระกอบธุรกิจการท่องเท่ียวต่อนโยบายภาครัฐดา้นการตลาดท่องเท่ียว 
แบ่งออกเป็น 7 ดา้น คือ ทรัพยากรการท่องเท่ียว การบริการการท่องเท่ียว การใหข้อ้มูลข่าวสาร การโฆษณาและ
ประชาสัมพนัธ์  การส่งเสริมความร่วมมือภาครัฐกบัเอกชน การสร้างเสริมอาํนวยความสะดวกแก่นกัท่องเท่ียว  
การส่งเสริมอาชีพเพื่อรองรับการท่องเท่ียว  ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบัของลิ
เคิร์ท (Likert)  จาํนวน 25 ขอ้ 
 3.  นาํแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระของ มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
ไดต้รวจสอบความสอดคลอ้งของเน้ือหา กบัวตัถุประสงคข์องการวิจยั เป็นการศึกษาความเท่ียงตรง (validity)  
ของแบบสอบถาม แลว้นาํมาปรับปรุงแกไ้ข  เพื่อให้คาํถามชัดเจนสามารถส่ือความหมายได้ตรงประเด็นและ
เหมาะสมยิง่ข้ึน 
  4.  นาํแบบสอบถามไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอย่าง ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยั จาํนวน  30 คน  
แลว้นําขอ้มูลดังกล่าวมาหาค่าความเช่ือมั่น (reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา
ของครอนบคั (Cronbach’s Alpha Coefficient) ไดค่้าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามเท่ากบั 0.9252 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
    การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการเก็บขอ้มูล ด้วยการขอความร่วมมือจากกลุ่มตวัอย่างผู ้
ประกอบธุรกิจด้านการท่องเท่ียวในจังหวดัระยอง โดยนําแบบสอบถามไปแจกให้กลุ่มตัวอย่างกรอกขอ้มูล 
จาํนวน 92  คน และขอรับคืนแบบสอบถามดว้ยตนเอง ไดรั้บแบบสอบถามคืนมา 92 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
  ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถาม จะนาํมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ทุกชุด และนาํมาลง
รหัส ประมวลผลขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูป หาความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test, F-
test  และ LSD ดงัน้ี 
 1.//วิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยใชค้วามถ่ี และคา่ร้อยละ (percentage) 
 2.//วิเคราะห์ความคิดเห็นต่อนโยบายภาครัฐด้านการตลาดท่องเท่ียวของผูป้ระกอบธุรกิจการ
ท่องเท่ียว โดยใชค่้าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 
 3.//เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( X )  ของคะแนนความคิดเห็นต่อนโยบายภาครัฐดา้นการตลาดท่องเท่ียว
ของผูป้ระกอบธุรกิจการท่องเท่ียว จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ โดยใช ้t-test และ F-test 
 4.//เปรียบเทียบพหุคูณ เพ่ือทดสอบค่าเฉล่ีย ( X ) ของความคิดเห็นต่อนโยบายภาครัฐด้าน
การตลาดท่องเท่ียวของผูป้ระกอบธุรกิจการท่องเท่ียว จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยวิธีของ Least 
Significant Difference (LSD) 
 
 



วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปีท่ี 10 ฉบบัท่ี 2 
โครงการบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 

 

 255

สรุปผลการวจิยั 
 1.    ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 52.17 อายุ 30-40 ปี ร้อยละ 33.70 รองลงมา 50 
ปีข้ึนไป ร้อยละ 32.61 สถานภาพสมรส ร้อยละ 69.57 รองลงมา โสด ร้อยละ 16.30 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 300,000 
บาทข้ึนไป ร้อยละ 40.22 รองลงมา 100,000-200,000 บาท ร้อยละ 29.35 ประเภทของธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ท่องเท่ียว คือ ร้านอาหาร ร้อยละ 32.61 รองลงมา ท่ีพกั ร้อยละ 27.17  
 2.   วิเคราะห์ความคิดเห็นต่อนโยบายภาครัฐด้านการตลาดท่องเที่ยวของผู้ประกอบธุรกิจการ
ท่องเทีย่ว จาํแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ 
  ผูป้ระกอบธุรกิจการท่องเท่ียวมีความคิดเห็นต่อนโยบายภาครัฐด้านการตลาดท่องเท่ียว ใน
ภาพรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 3.13) เม่ือพจิารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี 
  ทรัพยากรการท่องเที่ยว ผูป้ระกอบธุรกิจมีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดบัปานกลาง ( X = 
3.17) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 2.98-3.34) ทุกรายการ คือ 
  1.  การพฒันาสถานท่ีท่องเท่ียวใหส้ามารถรองรับกบัการขยายตวัของนกัท่องเท่ียวในระยะยาว 
  2.  การส่งเสริม  ฟ้ืนฟู ปรับปรุง วัฒนธรรมและประเพณีไทยของท้องถ่ิน  เพื่อดึงดูดใจ
นกัท่องเท่ียว 
  3.  การจดัทาํแผนพฒันาสถานท่ีท่องเท่ียวแต่ละแห่งทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
  4.  การสร้างแหล่งท่องเท่ียวใหม่ ๆ เพ่ือดึงดูดความสนใจของนกัท่องเท่ียว 
  ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัเพศชาย และเพศหญิง มีอายตุ ํ่ากว่า 30 ปี, 30-40 ปี และ 50 ปีข้ึนไป ทุก
สถานภาพสมรส ทุกระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ทุกประเภทของธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว 
  การบริการการท่องเท่ียว ผูป้ระกอบธุรกิจมีความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.52) 
เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.53-3.89) จาํนวน 3 รายการ คือ 
  1.  การปรับปรุงเส้นทางคมนาคม และส่ิงอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ แก่นักท่องเท่ียวท่ีได้
มาตรฐาน 
  2.  สถานท่ีพกัแรม ร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม ร้านสินคา้ของท่ีระลึก สินคา้พื้นเมือง และบริการ
อ่ืน ๆ มีอยา่งเพียงพอและไดม้าตรฐาน 
  3.  รูปแบบของการใหบ้ริการนาํเท่ียว และบริการดา้นต่าง ๆ หลากหลาย 
  ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัมีอายุ 50 ปีข้ึนไป สถานภาพสมรส มีรายไดต้ ํ่ากว่า 100,000 บาท และ 
200,001-300,000 บาท ธุรกิจประเภทท่ีพกั 
  การให้ข้อมูลข่าวสาร ผูป้ระกอบธุรกิจมีความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 2.99) 
เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 2.71-3.22) ทุกรายการ คือ 
  1.  การจัดทําแผนท่ีเส้นทางและแผนท่ีท่องเท่ียวของสถานท่ีท่องเท่ียวแต่ละแห่งให้แก่
นกัท่องเท่ียว 
  2.  การพฒันาระบบการใหบ้ริการขอ้มูลข่าวสารดว้ยโครงข่ายคอมพิวเตอร์ 
  3.  ศูนยบ์ริการขอ้มูลดา้นการท่องเท่ียวอยา่งเพียงพอ 
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  4.  การให้ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ีท่องเท่ียว และการจดักิจกรรมประกอบการท่องเท่ียวสําหรับ
นกัท่องเท่ียวอยา่งต่อเน่ือง 
  ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัเพศชาย และเพศหญิง อาย ุ30-40 ปี, 41-50 ปี และ 50 ปีข้ึนไป สถานภาพ
สมรส มีรายได้ต ํ่ากว่า 100,000 บาท, 200,001-300,000 บาท และ 300,000 บาทข้ึนไป ทุกประเภทของธุรกิจท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว 
  การโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ ผูป้ระกอบธุรกิจมีความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง 
( X = 3.22) เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 3.07-3.33) ทุกรายการ คือ 
  1.  การประชาสัมพนัธ์ดา้นการท่องเท่ียวตามส่ือต่าง ๆ เช่น โทรทศัน์ หนงัสือพิมพ ์อินเตอร์เน็ต 
ฯลฯ 
  2.  การจดังานเทศกาลส่งเสริมการท่องเท่ียวอยา่งต่อเน่ืองและเหมาะสม 
  3.  การจัดกิจกรรมและประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ ให้นักท่องเท่ียว
เดินทางมาท่องเท่ียวอยา่งต่อเน่ือง 
  4.  การจดัทาํป้ายโฆษณาเพ่ือแนะนาํสถานท่ีท่องเท่ียวอยา่งเพียงพอ และเหมาะสม 
  ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัเพศชาย และเพศหญิง ทุกระดบัอาย ุสถานภาพโสด มีรายได ้100,000-
200,000 บาท และ 300,000 บาทข้ึนไป ธุรกิจประเภทท่ีพกั ร้านอาหาร และสถานบริการ 
  การส่งเสริมความร่วมมือภาครัฐกับเอกชน ผูป้ระกอบธุรกิจมีความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่นระดบั
ปานกลาง ( X = 2.87) เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 2.70-3.03) ทุกรายการ คือ 
  1.  รัฐ เอกชน และประชาชนมีบทบาทร่วมแกไ้ขหรือป้องกนัปัญหากระทบการท่องเท่ียว 
  2.  รัฐ กบัเอกชนควรไดร่้วมจดัการทรัพยากรการท่องเท่ียวในทอ้งถ่ิน 
  3.  รัฐ เอกชนควรจดัใหมี้ผูเ้ช่ียวชาญคน้ควา้ฟ้ืนฟูศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ิน เพื่อเป็นการพฒันาการ
ท่องเท่ียว 
  ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัเพศชาย และเพศหญิง มีอาย ุ30-40 ปี, 41-50 ปี และ 50 ปีข้ึนไป สถานภาพ
สมรส และหมา้ย/หย่าร้าง มีรายไดต้ํ่ากว่า 100,000 บาท, 200,001-300,000 บาท และ 300,000 บาทข้ึนไป ทุก
ประเภทของธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว 
  การส่งเสริมอํานวยความสะดวกแก่นักท่องเท่ียว ผูป้ระกอบธุรกิจมีความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่น
ระดบัปานกลาง ( X = 2.96) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 2.67-3.25) ทุกรายการ คือ 
  1.  รัฐ เอกชน สนับสนุนปัจจยัให้บริการอาํนวยความสะดวกแก่นกัท่องเท่ียวให้สอดคลอ้งกบั
ความเจริญทางเทคโนโลย ีเช่น เครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั้งในและระหวา่งประเทศ 
  2.  รัฐ เอกชนร่วมกนัจดัฝึกอบรมดา้นภาษาต่างประเทศ เพือ่สะดวกแก่การบริการท่องเท่ียว 
  ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัเพศชาย และเพศหญิง มีอาย ุ30-40 ปี, 41-50 ปี และ 50 ปีข้ึนไป สถานภาพ
สมรส และหมา้ย/หยา่ร้าง มีรายได ้100,000-200,000 บาท, 200,001-300,000 บาท และ 300,000 บาทข้ึนไป ทุก
ประเภทของธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว 
  การส่งเสริมอาชีพเพื่อรองรับการท่องเที่ยว ผูป้ระกอบธุรกิจมีความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่นระดบั
ปานกลาง ( X = 3.03) เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 2.88-3.15) ทุกรายการ คือ 
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  1.  รัฐกาํกบัดูแลใหผู้ป้ระกอบธุรกิจท่องเท่ียวไดรั้บความคุม้ครองตาม พ.ร.บ. ธุรกิจนาํเท่ียวและ
มคัคุเทศก ์พ.ศ. 2535 
  2.  การมีพนัธมิตรเครือข่ายอาชีพต่าง ๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการท่องเท่ียว 
  3.  รัฐร่วมเอกชนส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพต่าง ๆ เพ่ือรองรับการท่องเท่ียว 
  ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัเพศชาย และเพศหญิง อายุ 30-40 ปี, 41-50 ปี และ 50 ปีข้ึนไป ทุก
สถานภาพสมรส ทุกระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ทุกประเภทของธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว 
 3.   การเปรียบเทยีบค่าเฉล่ียของคะแนนความคดิเห็นต่อนโยบายภาครัฐด้านการตลาดท่องเที่ยวของผู้
ประกอบธุรกจิการท่องเทีย่ว จาํแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ 
  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนความคิดเห็นต่อนโยบายภาครัฐดา้นการตลาดท่องเท่ียว
ของผูป้ระกอบธุรกิจการท่องเท่ียว จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ พบว่า ผูป้ระกอบธุรกิจท่ีมีเพศ อาย ุและ
ระดบัการศึกษาต่างกนั ความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ ความคิดเห็นต่อนโยบาย
ภาครัฐดา้นการตลาดท่องเท่ียวของผูป้ระกอบธุรกิจการท่องเท่ียวผูป้ระกอบธุรกิจท่ีมีสถานภาพสมรส และรายได้
เฉล่ียต่อเดือนต่างกนั ในภาพรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพจิารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี 
  ทรัพยากรการท่องเที่ยว ผูป้ระกอบธุรกิจท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 2 รายการ คือ  
  1.  การพฒันาสถานท่ีท่องเท่ียวใหส้ามารถรองรับกบัการขยายตวัของนกัท่องเท่ียวในระยะยาว 
  2.  การส่งเสริม  ฟ้ืนฟู ปรับปรุง วัฒนธรรมและประเพณีไทยของท้องถ่ิน  เพื่อดึงดูดใจ
นกัท่องเท่ียว 
  การบริการการท่องเทีย่ว ผูป้ระกอบธุรกิจท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม 
ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ ประสิทธิภาพมาตรการป้องกนัรักษาความปลอดภยัแก่ชีวิตและทรัพยสิ์นของ
นกัท่องเท่ียว 
  การให้ข้อมูลข่าวสาร ผูป้ระกอบธุรกิจท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 รายการ คือ การใหข้อ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ีท่องเท่ียว และการจดักิจกรรมประกอบการ
ท่องเท่ียวสาํหรับนกัท่องเท่ียวอยา่งต่อเน่ือง 
  และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ ศูนยบ์ริการขอ้มูล
ดา้นการท่องเท่ียวอยา่งเพียงพอ 
  การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ผูป้ระกอบธุรกิจท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกัน มีความคิดเห็น 
โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 2 รายการ คือ 
  1.  การประชาสัมพนัธ์ดา้นการท่องเท่ียวตามส่ือต่าง ๆ เช่น โทรทศัน์ หนงัสือพิมพ ์อินเตอร์เน็ต 
ฯลฯ 
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  2.  การจดังานเทศกาลส่งเสริมการท่องเท่ียวอยา่งต่อเน่ืองและเหมาะสม 
  ผูป้ระกอบธุรกิจท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
  การส่งเสริมความร่วมมือภาครัฐกับเอกชน ผูป้ระกอบธุรกิจท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มี
ความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมี
นัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ รัฐ เอกชนควรจัดให้มีผูเ้ช่ียวชาญคน้ควา้ฟ้ืนฟู
ศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ิน เพื่อเป็นการพฒันาการท่องเท่ียว 
  การส่งเสริมอํานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว ผูป้ระกอบธุรกิจเพศชาย และเพศหญิง มีความ
คิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกันอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ รัฐ เอกชนร่วมกนัจดัฝึกอบรมดา้นภาษาต่างประเทศ เพื่อ
สะดวกแก่การบริการท่องเท่ียว 
 
อภปิรายผล 
 การศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นของผูป้ระกอบธุรกิจการท่องเท่ียว ต่อนโยบายภาครัฐด้านการตลาด
ท่องเท่ียวจงัหวดัระยอง ไดผ้ลการวิจยัท่ีสามารถนาํมาอภิปรายผลดงัน้ี 
 1.   วิเคราะห์ความคิดเห็นต่อนโยบายภาครัฐด้านการตลาดท่องเที่ยวของผู้ประกอบธุรกิจการ
ท่องเทีย่ว จาํแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ 
 ผูป้ระกอบธุรกิจการท่องเท่ียวมีความคิดเห็นต่อนโยบายภาครัฐด้านการตลาดท่องเท่ียว ใน
ภาพรวม อยู่ในระดบัปานกลาง ( X = 3.13) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ผูป้ระกอบธุรกิจมีความคิดเห็น 
โดยรวม ดา้นการบริการการท่องเท่ียว อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.52) นอกนั้นมี 6 ดา้น คือ ทรัพยากรการท่องเท่ียว 
การใหข้อ้มูลข่าวสาร การโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ การส่งเสริมความร่วมมือภาครัฐกบัเอกชน การส่งเสริม
อาํนวยความสะดวกแก่นกัท่องเท่ียว และการส่งเสริมอาชีพเพื่อรองรับการท่องเท่ียว อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 
3.17, 2.99, 3.22, 2.87, 2.96 และ 3.03 ตามลาํดบั) ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของวิตติกา ทางชั้น (2550) 
ศึกษาเร่ือง กลยทุธ์การตลาดการท่องเท่ียวของจงัหวดัอุบลราชธานีในเชิงบูรณาการ ผลการวิจยัพบว่า 1. จงัหวดั
อุบลราชธานีมีจุดแขง็คือ มีแหล่งท่องเท่ียวหลายประเภท อยูใ่นจุดยทุธศาสตร์ของประเทศ มีประเพณีวฒันธรรม
ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ แต่ต้องมีการปรับปรุงแกไ้ข จุดอ่อน คือ การประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียว ถ่ินอาํนวยความ
สะดวก สาธารณูปโภค กระบวนการวางแผนบุคลากร และการสร้างกิจกรรมการท่องเท่ียว 2. ความรู้ ความคิดเห็น
และทศันคติของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อกลยุทธ์การตลาดการท่องเท่ียวของจงัหวดัอุบลราชธานี ในภาพรวมอยู่ใน
ระดบัปานกลาง มีดา้นทรัพยากรการท่องเท่ียวและบริการ อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.6567) นอกนั้นมี 6 ดา้น อยูใ่น
ระดับปานกลาง จากขอ้คน้พบดังกล่าว ภาครัฐควรนําขอ้มูลจากผลการวิจัยน้ีไปพฒันาการท่องเท่ียวของทุก
จงัหวดั โดยกระตุน้ใหห้น่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวขอ้งกบัแหล่งท่องเท่ียวใหค้วามร่วมมือในการพฒันาการท่องเท่ียว 
เช่น ส่ิงอาํนวยความสะดวก สาธารณูปโภค การประชาสัมพนัธ์ โดยเฉพาะการให้ความร่วมมือกบัผูท่ี้ประกอบ
ธุรกิจการท่องเท่ียวในดา้นต่าง ๆ ทุกดา้นมากข้ึน เพ่ือสนบัสนุนและส่งเสริมให้ผูป้ระกอบธุรกิจทุกภาคและทุก
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จงัหวดัของประเทศ ซ่ึงมีสถานท่ีและสภาพแวดลอ้มของธรรมชาติท่ีเอ้ืออาํนวยต่อการท่องเท่ียวอยา่งมากมายให้
เกิดประโยชนสู์งสุด ส่งผลต่อการพฒันาดา้นเศรษฐกิจของชุมชน และธุรกิจโดยรวม 
 2.   การเปรียบเทยีบค่าเฉล่ียของคะแนนความคดิเห็นต่อนโยบายภาครัฐด้านการตลาดท่องเที่ยวของผู้
ประกอบธุรกจิการท่องเทีย่ว จาํแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ 
  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนความคิดเห็นท่ีเก่ียวขอ้งกับการท่องเท่ียวต่อนโยบาย
ภาครัฐดา้นการตลาดท่องเท่ียวของผูป้ระกอบธุรกิจการท่องเท่ียว จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ พบว่า 
ความคิดเห็นต่อนโยบายภาครัฐดา้นการตลาดท่องเท่ียวของผูป้ระกอบธุรกิจท่ีมีสถานภาพสมรส และรายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือนต่างกนั ในภาพรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพจิารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี 
  ทรัพยากรการท่องเที่ยว ผูป้ระกอบธุรกิจท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
  การให้ข้อมูลข่าวสาร ผูป้ระกอบธุรกิจท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  
  การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ผูป้ระกอบธุรกิจท่ีมีสถานภาพสมรส และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน
ต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 ตามลาํดบั 
  ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกับผลการวิจัยของศรายุทธ  เสียมไหม (2550) ศึกษาเร่ือง ผลกระทบจาก
นโยบายการส่งเสริมการท่องเท่ียว กรณีศึกษา เกาะสุกร อาํเภอประเหลียน จงัหวดัตรัง ผลการศึกษาพบว่า 1. 
เจ้าหน้าท่ีในองค์กรภาครัฐ นักท่องเท่ียว ผูป้ระกอบการธุรกิจภาคเอกชน และประชาชนท้องถ่ิน ท่ีมีระดับ
การศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นต่อผลกระทบต่อนโยบายการส่งเสริมการท่องเท่ียวแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญั
ทางสถิติ 2. เจา้หนา้ท่ีในองคก์รภาครัฐ นกัท่องเท่ียว ผูป้ระกอบการธุรกิจภาคเอกชน และประชาชนทอ้งถ่ิน ท่ีมี
เพศ อาย ุสถานภาพ อาชีพหลกั รายไดต่้อเดือน และท่ีพกัอาศยัในปัจจุบนัต่างกนั มีความคิดเห็นต่อผลกระทบต่อ
นโยบายการส่งเสริมการท่องเท่ียวแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 จากขอ้คน้พบดงักล่าว แสดง
ให้เห็นว่านโยบายการส่งเสริมการท่องเท่ียวของภาครัฐยงัไม่ชัดเจน และกระจายไปยงัผูป้ระกอบธุรกิจการ
ท่องเท่ียว และประชาชนในทอ้งถ่ิน ไม่ทัว่ถึงและไม่สมํ่าเสมอ ดงันั้นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบส่วนกลางท่ีควบคุม
ทุกภาครัฐและจงัหวดัทัว่ประเทศจาํเป็นตอ้งกระตุน้ใหห้น่วยงานภาครัฐท่ีรับผิดชอบต่อการท่องเท่ียวโดยตรงมี
ความกระตือรือร้นต่อการท่องเท่ียว อาํนวยความสะดวก และสาธารณูปโภค โดยการประชุมและวางแผนร่วมกนั
กบัผูป้ระกอบธุรกิจการท่องเท่ียวและประชาชนในพ้ืนท่ี ท่ีไดรั้บผลกระทบโดยตรง การประชุมควรดาํเนินการ
โดยเป็นจาํเป็น เช่น 3 เดือนคร้ัง หรือ 6 เดือนคร้ัง เพื่อใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมไดเ้สนอแนวคิดต่าง ๆ รวมทั้งขอ้ขดัขอ้ง 
เพื่อหาแนวทางแกไ้ขร่วมกัน โดยเฉพาะผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกภาคส่วนได้นาํผลการประชุมมาใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. รัฐบาลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวทั้งส่วนกลางและจงัหวดัทัว่ประเทศ ควรร่วมมือ
กบัผูป้ระกอบธุรกิจการท่องเท่ียวและประชาชนในทอ้งถ่ินในการประชาสัมพนัธ์รวมทั้งสถานท่ีการท่องเท่ียว 
และส่งเสริมวฒันธรรมและประเพณีของไทย เพือ่เป็นการดึงดูดความสนใจของนกัท่องเท่ียว 
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 2. จากขอ้มูลท่ีไดว้ิจยัในคร้ังน้ี เจา้หนา้ท่ีภาครัฐ ผูป้ระกอบธุรกิจการท่องเท่ียว และประชาชนทอ้งถ่ิน 
ควรมีการพฒันาในดา้นการให้ขอ้มูลข่าวสาร และประชาสัมพนัธ์ให้ดูน่าสนใจโดยใช้วิธีการอย่างหลากหลาย 
สมํ่าเสมอและทัว่ถึง  
 3.  จากขอ้มูลท่ีได ้ผูป้ระกอบธุรกิจการท่องเท่ียวควรคาํนึงถึงอาย ุสถานภาพโสด สมรส และรายได้
เฉล่ียต่อเดือนของนกัท่องเท่ียว เพื่อปรับราคาค่าบริการการท่องเท่ียวใหเ้หมาะสมกบัสถานท่ีท่องเท่ียว นัน่คือมี
ความเหมาะสมท่ีนกัท่องเท่ียวจะพาครอบครัวมาเท่ียวในราคาท่ียติุธรรม ไม่คิดราคาสูงเกินไป 
 4.  ผูป้ระกอบธุรกิจการท่องเท่ียวท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกัน มีความเห็นประสิทธิภาพ
มาตราการป้องกนัรักษาความปลอดภยัแก่ชีวิตและทรัพยสิ์นของนกัท่องเท่ียวยงัไม่เพียงพอ นอกจากนั้นรัฐและ
เอกชนควรจดัใหมี้ผูเ้ช่ียวชาญคน้ควา้ฟ้ืนฟูศิลปะวฒันธรรมทอ้งถ่ินเพื่อเป็นการพฒันาการท่องเท่ียวยงัไม่เพยีงพอ 
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สภาพปัจจุบันและปัญหาของการจัดการความรู้ของผู้บริหารในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน
ช่วงช้ัน 1-2 สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา 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 

 
บทคดัย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา 1) สภาพปัจจุบนัการจดัการความรู้ของผูบ้ริหาร 2) ปัญหาของ
การจัดการความรู้ของผูบ้ริหาร ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ช่วงชั้นท่ี 1-2 สังกดัสํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
กรุงเทพมหานครเขต 3 3) การนาํไปประยกุตใ์ชก้บัการจดัการความรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มตวัอย่างคือ
ผูบ้ริหารจดัการความรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นท่ี 1-2 สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เขต 3 จาํนวน 
136 คน เคร่ืองมือในการวิจยัคือแบบสอบถาม สถิติท่ีใชว้ิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าความถ่ี ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 ผลการวิจัย พบว่า 1) สภาพปัจจุบนัในการดําเนินการจัดการความรู้ของผูบ้ริหาร อยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ดา้นการเขา้ถึงความรู้ 2) ปัญหาอยูใ่นระดบัปานกลาง ดา้นท่ีมีปัญหามากท่ีสุด คือ ดา้นการสร้าง
และแสวงหาความรู้ 3) ผูบ้ริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นท่ี 1-2 มีความตอ้งการนาํการจดัการความรู้ไป
ประยกุตใ์ชม้าก คือ การจดัความรู้ใหเ้ป็นระบบโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ   
 
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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วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปีท่ี 10 ฉบบัท่ี 2 
โครงการบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 

 

 262

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 
 เน่ืองจากในปัจจุบนับริบทโลกเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว ส่งผลต่อวิถีการดาํเนินชีวิตของประชากรโลก 
และประกอบกบัสภาวะท่ีทรัพยากรมีอยูอ่ยา่งจาํกดัส่งผลกระทบต่อการอยูร่อดของประเทศ อีกทั้งความกา้วหนา้
ของเทคโนโลยี โดยเฉพาะในส่วนของเทคโนโลยสีารสนเทศทาํใหเ้กิดสภาพท่ีเรียกว่าโลกไร้พรมแดน ส่งผลต่อ
การดาํเนินชีวิตของประชาคมโลก นาํไปสู่การเปล่ียนแปลงของสังคมในระบบใหม่ท่ีเรียกว่า สังคมสารสนเทศ 
(Information society) หรือ สังคมแห่งการเรียนรู้ (Knowledge society) และการจดัการเรียนรู้ ซ่ึงหมายถึง ระบบท่ี
ใชค้วามรู้เป็นฐานพลงัในการพฒันาองคก์าร โดยองคก์ารทางดา้นเฉพาะดา้นการศึกษา ซ่ึงเป็นปัจจยัหลกัในการ
พฒันาประเทศและองค์การ ท่ีมุ่งหวงัความเป็นเลิศในการแข่งขนั  การสร้างนวตักรรม (innovation) และองค์
ความรู้ใหม่ (พรธิดา วิเชียรปัญญา, 2547, หนา้ 11)  ซ่ึงสามารถปรับเปล่ียนไปอยา่งรวดเร็ว ในการแข่งขนัท่ีรุนแรง 
องคก์ารท่ีจะอยู่รอดไดจึ้งตอ้งมีความสามารถเรียนรู้ไดท้นัสถานการณ์ โดยอาศยัการปรับเปล่ียนท่ีคล่องตวัต่อวิธี
คิด และต่อกระบวนการทาํงาน ซ่ึงบุคคลในองคก์ารตอ้งเรียนรู้ร่วมกนัเพ่ือผลกัดันให้องค์การมุ่งไปสู่การเป็น 
“องคก์ารแห่งการเรียนรู้” (learning organization) และปัจจยัสาํคญัประการหน่ึงท่ีจะช่วยใหอ้งคก์ารสามารถเรียนรู้
ไดอ้ยา่งรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากข้ึน คือ การจดัการความรู้ (knowledge management) (สิปปนนท ์เกตุทตั, 
2544, หนา้ 16-17) 
 ในประเทศไทยทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ไดใ้ห้ความสําคญัต่อศาสตร์ของการจดัการความรู้ นาํมาใช้
เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคก์ารมากข้ึนจะเห็นไดภ้าครัฐไดจ้ดัตั้งสถาบนัระดบัชาติ คือ สถาบนั
การจดัการความรู้เพื่อสังคม (สคส.) รับผิดชอบในเร่ืองการจดัการเรียนรู้โดยมุ่งให้การสนับสนุน ส่งเสริมให้
หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้สามารถนาํแนวคิดการจดัการความรู้นาํไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานจน
ประสบความสาํเร็จ (วิจารณ์ พานิช, 2547, หนา้ 62-68) อีกทั้งแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 
(พ.ศ. 2550-2554) ยงัมุ่งเนน้การพฒันาสังคมให้แข็งแรง และมีดุลยภาพใน 3 ดา้น คือ สังคมคุณภาพ สังคมภูมิ
ปัญญา และการเรียนรู้สังคมสมานฉันท ์และเอ้ืออาทรต่อกนั โดยดา้นสังคมภูมิปัญญาและการเรียนรู้ มุ่งพฒันา
บุคคลให้คิดเป็น ทาํเป็นสามารถเรียนรู้ไดอ้ย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต มีทกัษะความพร้อมต่อการเปล่ียนแปลงของ
ความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีและวิทยาการต่างๆ รวมทั้งการรู้เท่าทนัโลกโดยใชก้ารศึกษาเป็น
เคร่ืองมือในการพฒันา (สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2550, หนา้ 13-15) อีก
ทั้ งความคาดหวงัของประชาชนท่ีมีต่อภาครัฐท่ีต้องการความโปร่งใสของระบบการเมือง การปกครอง การ
ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วม การมีโอกาสท่ีดีเท่าเทียมกนั ในระหวา่งกลุ่มของประชาชนรวมถึงการมีเศรษฐกิจ
ของประเทศท่ีเขม้แข็ง มีเสถียรภาพ การใหค้วามร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ในการพฒันา
ศกัยภาพการแข่งขนัของประเทศให้สามารถเท่าเทียมหรือเป็นผูน้าํประเทศอ่ืนได ้โดยรวบรวมกบัการพฒันา
สังคมไทยให้มีความเขม้แข็ง มีคุณภาพ มีภูมิปัญญา และวินัยมากข้ึน (สถาบนัพฒันาผูบ้ริหารการศึกษา, 2548, 
หนา้ 19) จากกระแสบริบทการเปล่ียนแปลงของโลกและความตอ้งการของภาคประชาชน ส่งผลต่อการทบทวน
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บทบาทของประเทศไทย โดยเฉพาะดา้นการพฒันาการศึกษาของชาติท่ีกาํหนดให ้ตอ้งจดัการศึกษาใหบุ้คคลอยา่ง
เสมอภาคทัว่ถึงและมีคุณภาพ ในมาตรา 43 และมาตรา 81 ของกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศกัราช 2540 ส่งผลใหมี้พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซ่ึงเป็นแม่บทในการปฏิรูปการศึกษา 
โดยมีเป้าหมายใหน้กัเรียนเป็นมนุษยท่ี์มีทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญาความรู้และคุณธรรม จริยธรรมและวฒันธรรม
ในการดาํรงชีวิต สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข (สถาบนัพระปกเกลา้, 2547, หนา้ 1-3) 
 การพฒันาการศึกษาของชาติ จึงเป็นองคป์ระกอบสําคญัท่ีจะมีส่วนผลกัดนัการเปล่ียนแปลงวิธีคิด วิธี
เรียน และวิธีทาํงาน การปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์ ค่านิยม วฒันธรรมการทาํงาน และการจดัการความรู้ ให้มี
ความรู้และแนวคิดท่ีดีต่อการพฒันาสร้างหน่วยงาน และสถานศึกษาให้เป็นองค์การการเรียนรู้ เน่ืองจาก
สถานศึกษาจะเป็นแหล่งท่ีสร้างความรู้ท่ีมีพลงัมากท่ีสุด (วิจารณ์ พานิช, 2547, หนา้ 62-67) การจดัการความรู้ได้
เป็นประเด็นท่ีสําคญักาํหนดไวใ้นหมวดแห่งพระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวิธีการบริหารจดัการบา้น
การเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 เพื่อมุ่งท่ีจะพฒันาส่วนราชการ ให้เป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ โดยใชก้ารจดัการความรู้
เป็นตวันาํใหเ้กิดประสิทธิภาพต่อหน่วยงาน (สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ, 2546, หนา้ 16-39) 
 การจดัการความรู้ท่ีดีสามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้นการพฒันา ส่งผลต่อการไดเ้ปรียบในระบบเศรษฐกิจ
ไทยต่อเวทีโลก ซ่ึงในปัจจุบนันกัวิชาการดา้นธุรกิจและผูบ้ริหารองคก์ารต่างๆ รวมถึงหน่วยงานทางการศึกษา 
และสถานศึกษาไดเ้ร่ิมนาํแนวคิดการจดัการความรู้ในองคก์ารไปใชม้ากข้ึน (Senge, 2001, p. 19)  
 ภายใตพ้ระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพ่ิมเติม ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2545 บ่งช้ีชดัเจนใน
ภาระหนา้ท่ีของสถานศึกษาในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานใหแ้ก่นกัเรียนโดยตรงท่ีตอ้งทาํหนา้ท่ีจดักิจกรรมการ
เรียนการสอน สถานศึกษาจึงมีบทบาทและภารกิจท่ีเปล่ียนแปลงในการบริหารจดัการศึกษาใหม่ หลายประการ 
เช่น การจดัทาํหลกัสูตรทอ้งถ่ิน การสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน การประกนัคุณภาพการศึกษา และอาํนาจหนา้ท่ี
จากการกระจายอาํนาจการบริหารและการจดัการศึกษา (สาํนกังานปฏิรูปการศึกษา, 2545, หนา้ 2)   
สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา ไดก้าํหนดมาตรฐานการศึกษาของชาติในมาตรฐานท่ี 3 แนวทางสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้ ใหก้ารจดัการความรู้เป็นฐานในการจดัการเรียนการสอน เพื่อพฒันาผูเ้รียนใหใ้ฝ่รู้ ใฝ่เรียนรักการ
อ่าน รักการเรียน และรักการคน้ควา้ รู้จกันาํความรู้มาประยกุตใ์ชอ้ยา่งเหมาะสม สร้างใหเ้ป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
สามารถพึ่งตนเอง เพื่อพฒันาประเทศชาติอยา่งย ัง่ยืน และแข่งขนัในระดบันานาชาติได ้(สาํนกังานเลขาธิการสภา
การศึกษา, 2548, หนา้ 1-9)  
 การพฒันาองค์การแห่งการเรียนรู้ได้เกิดข้ึนในสถานการศึกษาทั้งในระดับตัวบุคคล และในระดับ
องคก์าร เป็นส่ิงทา้ทายต่อความรับผิดชอบของผูบ้ริหาร ท่ีนาํความรู้ความสามารถในการบริหารจดัการความรู้
ยกระดบัคุณภาพการศึกษา (วิโรจน ์สารรัตนะ และ อญัชลี สารรัตนะ, 2545, หนา้ 11) ปัจจุบนัพบว่าความสามารถ
ในการแข่งขนัทางการศึกษาของคนไทย มีแนวโนม้ลดตํ่าลง (ไพโรจน์ กล่ินกหุลาบ, 2547, หนา้ 4) ซ่ึงสอดคลอ้ง
กับการรายงานการติดตามประเมินผลการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 สรุปได้ว่า คุณภาพ
การศึกษาของไทยยงัคงเป็นปัญหาต่อเน่ืองท่ีตอ้งมีการปรับปรุงอย่างจริงจงัและตอ้งให้ความสําคญัโดยเร่งด่วน 
(สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, 2550, หนา้ 13-15)   
 จากปัญหาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาประกอบกับความคาดหวงัของสังคมท่ี
ตอ้งการพฒันาผูเ้รียนใหเ้ป็นองคป์ระกอบสาํคญัของทุนปัญญาในการพฒันาประเทศในอนาคต ซ่ึงในสังคมแห่ง
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ความรู้นั้นจะมีทุนมนุษยเ์ป็นฐานสาํคญัในการสร้างความมัง่คัง่ (ดิลก ถือกลา้, 2546, หนา้ 78-79) แสดงใหเ้ห็นถึง
ความจาํเป็นและเร่งด่วนว่าสถานศึกษาจะเป็นองคก์ารท่ีตอ้งมีการนําการจดัการความรู้มาใช้มากกว่าองคก์าร
ประเภทอ่ืนๆ (Hoy & Miskel, 2001, p. 32) รวมทั้งผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งเห็นคุณค่าของการจดัการความรู้เพื่อ
การพฒันาคุณภาพการจดัการเรียนการสอนของครูและพฒันาผูเ้รียนให้เกิดประสิทธิภาพอย่างแพร่หลาย ตาม
วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา (วิจารณ์ พานิช, 2547, หน้า 23) การศึกษาการจัดการความรู้ในสถานศึกษาเป็น
องคป์ระกอบสําคญัท่ีบ่งบอกถึงความเขม้แข็งทางวิชาการของครู และสถานการศึกษา เป็นมาตรวดัอตัราหรือ
ระดบัของการปฏิบติังานของหน่วยงานและผูป้ฏิบติังานไดอ้ยา่งชดัเจน (เพชรมณี วิริยะสืบพงศ,์ 2545, หนา้ 6) 
 จากความสําคญัและความเป็นมาดงักล่าวมาขา้งตน้ ทาํให้ผูว้ิจยัซ่ึงเป็นบุคลากรในสถานศึกษา และมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมการจดัการเรียนการสอนในสถานศึกษาพิจารณาถึงความจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีการศึกษาสภาพ
ปัจจุบนัและปัญหาการจดัการความรู้ของผูบ้ริหารสถานศึกษาในการนาํการจดัการความรู้มาใชใ้นสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานช่วงท่ี 1-2 เพื่อใชข้อ้มูลเป็นแนวทางในการปรับปรุงพฒันาคุณภาพการศึกษาให้สอดคลอ้งกบันโยบาย
รัฐบาลอยา่งมีประสิทธิภาพและสัมฤทธ์ิผล รวมทั้งใหไ้ดค้าํตอบเก่ียวกบัการบริหารจดัการความรู้ของผูบ้ริหารท่ี
เหมาะสมต่อการจดัการเรียนการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นท่ี 1-2 อีกดว้ย 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 1.  เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบนัของการจดัการความรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นท่ี 1-2 ในสังกัด
สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 3  
 2.  เพื่อศึกษาปัญหาของการจดัการความรู้ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ช่วงชั้นท่ี 1-2 ในสังกดัสํานกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 3  
 3.  เพื่อศึกษาการนาํการจดัการความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 
ขอบเขตการวจิยั 
 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจยั ได้แก่ ผูบ้ริหารในสังกดัสถานศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นท่ี 1-2 สังกดั
สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากรุงเทพมหานครเขต 3  จาํนวน 204 คนใน 12 โรงเรียน ประกอบดว้ย ผูอ้าํนวยการ
สถานศึกษา รองผูอ้าํนวยการสถานศึกษาฝ่ายปกครอง ฝ่ายวิชาการ หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ หวัหนา้ระดบัสาย
ชั้น  
 กลุ่มตวัอย่าง  กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใชต้ารางของเครจซ่ีและมอร์ แกน (Krejcie & Morgan, 
1970, pp. 607-610) ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 136 คน และใชว้ิธีสุ่มอยา่งง่าย 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ใชแ้บบสอบถาม (questionnaires) ท่ีผูวิ้จยัสร้างข้ึน 5  ตอน ดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบั  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน 6 ขอ้ เป็นแบบลกัษณะ
เลือกตอบ (check list) 
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 ตอนท่ี 2 และตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัสภาพการปฏิบติัและปัญหาในการจดัการความรู้ของ
ผูบ้ริหารจดัการความรู้ในสถานศึกษา มีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) จาํนวน 74 ขอ้ 
 ตอนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกบัการนาํการจดัการความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นการจดัการศึกษาของผูบ้ริหาร
จดัการความรู้ในสถานศึกษา เป็นคาํถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) จาํนวน 10 ขอ้                    
 ตอนท่ี 5 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด (open questionnaire) เพื่อใหผู้ต้อบแบบสอบถามเสนอความ
คิดเห็นและขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงและแนวทางในการจดัการความรู้ในโรงเรียน ของผูบ้ริหารจดัการความรู้
ในสถานศึกษา จาํนวน 4 ขอ้ 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 เก็บรวบรวมขอ้มูล โดยผูว้ิจยัแจกแบบสอบถามให้ผูบ้ริหารจดัการความรู้ในสถานศึกษาท่ีเป็นกลุ่ม
ตวัอยา่งดว้ยตนเอง จาํนวน 136 ฉบบั ไดแ้บบสอบถามคืนจาํนวน 136 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผูว้ิจัยดําเนินการนําแบบสอบถามท่ีรวบรวมได้ มาตรวจสอบข้อมูลความสมบูรณ์ของการตอบ
แบบสอบถาม แลว้นาํขอ้มูลท่ีไดท้ั้งหมดทาํการบนัทึกโดยใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ โปรแกรมสําเร็จรูป มีขั้นตอน
การวิเคราะหข์อ้มูล ดงัน้ี 
 1. วิเคราะห์ความเช่ือมัน่ (reliability) ของแบบสอบถาม 
 2. สถิติวิเคราะห์เชิงพรรณนา (descriptive  statistical analysis) โดยใชค้วามถ่ีร้อยละ ค่าเฉล่ีย ( X ) ส่วน 
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) และนาํเสนอขอ้มูลในตาราง ประกอบความเรียงทา้ยตาราง 
 
สรุปผลการวจิยั 
 ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูบ้ริหารการศึกษา พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มากกว่าเพศชาย คือเพศหญิง
ร้อยละ  69.51 เพศชายร้อยละ 30.49  มีอายอุยูใ่นช่วงอายรุะหว่าง 20 - 30 ปี ร้อยละ 9.63  ช่วงอายรุะหว่าง 31 - 40 
ปี ร้อยละ 9.63  ช่วงอายุระหว่าง 41-50  ปี คิดเป็นร้อยละ  20.32 ช่วงอายุระหว่าง 51-60  ปี  ร้อยละ 60.42 มี
การศึกษาระดบัปริญญาตรี  ร้อยละ  75.94 ปริญญาโท  ร้อยละ  24.06 ตาํแหน่งบริหาร ส่วนใหญ่เป็นหวัหนา้สาย
ชั้น ร้อยละ  48.66 หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้  เป็นร้อยละ 36.90 และเป็นผูอ้าํนวยการหรือรองผูอ้าํนวยการ ร้อย
ละ 14.44  มีประสบการณ์ในการจดัการความรู้ ร้อยละ  83.96 ไม่มีประสบการณ์  ร้อยละ 16.04 แหล่งความรู้ของ
การจดัการความรู้  ส่วนใหญ่ไดจ้ากการประชุม ร้อยละ 20.60 จากการปฏิบติัจริง ร้อยละ 18.90 พดูคุยแลกเปล่ียน
ความคิด ร้อยละ 16.70  คน้ควา้จาก Internet  ร้อยละ 16.00 การอบรม ร้อยละ 14.10 และการอ่านหนงัสือพิมพ ์ 
ร้อยละ 13.70   
 ตอนท่ี  2 สภาพปัจจุบนัการจดัการความรู้ของผูบ้ริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นท่ี 1 – 2 พบว่า 
ค่าเฉล่ียของสภาพปัจจุบนัการจดัการความรู้ของผูบ้ริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นท่ี 1–2 สังกดัสาํนกัเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 3 โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า มีค่าเฉล่ียระดบั
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มาก 6 ดา้น ค่าเฉล่ียระหว่าง 3.51 – 3.87 ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การเขา้ถึงความรู้ ( X = 3.87) และค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ 
การจดัการความรู้ใหเ้ป็นระบบ ( X = 3.51) 
 ตอนท่ี 3 ปัญหาในการจดัการความรู้ของผูบ้ริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นท่ี 1 – 2 พบว่า ใน
ภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ( X = 3.31) เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก 1 ดา้น คือ การ
สร้างและแสวงหาความรู้ ( X = 3.72) ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง 6 ดา้น ค่าเฉล่ียระหว่าง 2.95 – 3.46 ค่าเฉล่ีย
สูงสุด คือ การเรียนรู้ ( X = 3.46) ค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ การเขา้ถึงความรู้ ( X = 2.95) 
 ตอนท่ี 4 ผลการวิเคราะห์การนาํการจดัการความรู้ไปประยกุตใ์ช ้ของผูบ้ริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ช่วงชั้นท่ี 1-2 พบว่า แนวทางท่ีจะนาํการจดัการความรู้ไปประยกุตใ์ชท้ั้ง 10 ดา้น โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
( X = 3.50) 
 ตอนท่ี 5 ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะในการจดัการความรู้ของผูบ้ริหารจดัการความรู้ในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นท่ี 1-2 สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 3 ในดา้น 
 1) การจดัการความรู้ในโรงเรียน พบว่า ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะท่ีมีค่าความถ่ีสูงสุด   คือ   การ
จดัการความรู้ในโรงเรียนควรสามารถนาํมาบูรณาการไดโ้ดยยึดหลกัคุณธรรมนาํความรู้   ควรใหค้วามสาํคญักบั
ส่ือ อุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนเพื่อสนองความตอ้งการตามหลกัสูตรสถานศึกษา แหล่งความรู้ควร
หลากหลายและเพียงพอต่อความต้องการ และบุคลากรในโรงเรียนควรทาํงานร่วมกันเป็นทีมโดยยึดหลัก
กลัยาณมิตร (ค่าความถ่ี = 17) เท่ากนั 
 2) ความตอ้งการความรู้เก่ียวกบัการจดัการความรู้ในโรงเรียน พบว่า ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะท่ีมี
ค่าความถ่ีสูงสุด   คือ   ดา้นวิธีการสร้าง การพฒันาส่ือ และนวตักรรม เพื่อพฒันาการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ (ค่าความถ่ี = 38) 
 3) ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการความรู้ในโรงเรียน พบว่า ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะท่ีมี
ค่าความถ่ีสูงสุด คือ ดา้นบุคลากร จาํนวนบุคลากรไม่เพียงพอโดยเฉพาะในโรงเรียนท่ีมีขนาดเลก็ การเพิ่มหนา้ท่ี
ใหบุ้คลากรในเร่ืองของการจดัการความรู้ ทาํใหจ้ดัสรรเวลายากยิ่งข้ึน และไม่มีความพร้อมทางสภาพร่างกายและ
จิตใจ บุคลากรยงัขาดประสิทธิภาพในเร่ืองการจดัการความรู้ (ค่าความถ่ี = 19) 
 4) ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ พบว่า ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะท่ีมีค่าความถ่ีสูงสุด คือ จดั
ใหมี้เทคโนโลยท่ีีทนัสมยั และสามารถใชง้านไดต้ลอดเวลา เพื่อใหเ้กิดความสะดวกการคน้ควา้ (ค่าความถ่ี = 25) 
 
อภปิรายผล 
 1. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบนัของการจดัการความรู้ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานช่วงขั้นท่ี 1-2 ในสังกดั
สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานครเขต 3 ในภาพรวมนั้น ผลการวิจยัสภาพปัจจุบนัการจดัการความรู้
ของผูบ้ริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงท่ี 1-2 อยู่ในระดบัมาก ทั้งน้ีอาจเป็นผลมากจากความคาดหวงัของ
สังคมไทยท่ีตอ้งการพฒันาประเทศกา้วทนัสังคมโลก ผูบ้ริหารสถานศึกษาจึงให้ความสําคญัเห็นคุณค่าของการ
จดัการความรู้เพ่ือพฒันาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครู และพฒันาผูเ้รียนให้เกิดประสิทธิภาพตาม
วิสยัทศันข์องสถานศึกษาอีกทั้งความเขม้แขง็ทางวิชาการของสถานศึกษาเป็นตวับ่งช้ีระดบัของการปฏิบติังานของ
สถานศึกษา และบุคลากรไดอ้ย่างชดัเจน ส่งผลทาํใหผู้บ้ริหารและครูผูส้อนมีความต่ืนตวัต่อการจดัการท่ีมีความ



วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปีท่ี 10 ฉบบัท่ี 2 
โครงการบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 

 

 267

สอดคลอ้งกบัแนวนโยบายและกลยุทธ์การพฒันาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 ได้
กาํหนดไวใ้นกลยุทธ์ท่ี 3 เร่ืองเสริมสร้างประสิทธิภาพและความเขม้แขง็ในการบริหารจดัการ  เม่ือพิจารณาเป็น
รายดา้น พบว่า มีค่าเฉล่ียระดบัมาก 6 ดา้น ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การเขา้ถึงความรู้ ทั้งน้ีเพราะผูบ้ริหารในสถานศึกษา 
ไดแ้ก่ ผูอ้าํนวยการสถานศึกษา  รองผูอ้าํนวยการสถานศึกษา  หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้  หัวหนา้ระดบัสายชั้น
ใหค้วามสาํคญั การเขา้ถึงความรู้ทั้งน้ีเป็นเพราะว่า กระแสการปฏิรูปการศึกษา และเป็นไปตามหลกัสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2544  มาตรฐาน การศึกษา เพื่อการพฒันาตนและสังคมเน่ืองจากความรู้และการเรียนรู้
เป็นปัจจยัสําคญัท่ีสุดในการพฒันาบุคคลให้เป็นกาํลงัสําคญัในการพฒันาประเทศ (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ, 2546, หน้า 3) นอกจากน้ีในหมวด 3 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยหลกัเกณฑ์ และวิธีการ
บริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 11 ส่วนราชการมีหน้าท่ีพฒันาความรู้ในส่วนราชการเพื่อให้มี
ลกัษณะเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้อย่างสมํ่าเสมอ โดยตอ้งรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร และสามารถประมวลผลความรู้ใน
ดา้นต่าง ๆ เพื่อนาํมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบติัราชการได้อย่างถูกตอ้ง รวดเร็ว และเหมาะสมต่อสถานการณ์
รวมทั้งตอ้งส่งเสริม และพฒันาความรู้ ความสามารถ สร้างวิสัยทศัน์ และปรับเปล่ียนทศันคติของขา้ราชการใน
สังกดัใหเ้ป็นบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ และมีการเรียนรู้ ร่วมกนั  ในการพฒันาวิธีการทาํงานในรูปแบบใหม่ ๆ 
เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพต่อองคก์ารซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ดาเวนพอร์ท เดอลอง และเบียริส (Davenport de 
Long; Beer, 1998, pp.45-47) ท่ีเสนอว่าผูบ้ริหารเป็นผูส้นบัสนุนใหค้รูไดมี้การแลกเปล่ียน ความรู้ ทั้งอยา่งเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ ทัว่ทั้ง สถานศึกษา โดยใหมี้รูปแบบต่าง ๆ ในการแลกเปล่ียนความรู้ เช่น การสัมมนา 
การสร้างเครือข่าย การประชุมทางไกลผ่านอินเตอร์เน็ต โดยการแลกเปล่ียนวิธการปฏิบติัท่ีดีเลิศระหว่างกนั (best 
practice) เพื่อส่งผ่านความรู้ถึงกัน และค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ ทั้ งน้ีเป็นเพราะว่า 
สถานศึกษา มีระบบเทคโนโลยีท่ีแตกต่าง และมีบุคลากรไม่เพียงพอในการดําเนินงานเน่ืองจากยงัขาด
ประสบการณ์ และผูเ้ช่ียวชาญดา้นเทคโนโลยใีนการสร้างระบบโดยตรง 
 2.  ผลการศึกษาปัญหาของการจดัการความรู้ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานช่วงชั้นท่ี 1-2  ในสังกดัสาํนกังาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 ในภาพรวมนั้น พบว่า ปัญหาของการจดัการความรู้ในสถานศึกษาอยู่
ในระดบัปานกลาง  ทั้งน้ีอาจจะเป็นเพราะนโยบายการปฏิรูปทางการศึกษาท่ีตอ้งการพฒันาประเทศ โดยการสร้าง
สถานศึกษาใหเ้ป็นสงัคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อใหก้ารศึกษากา้วทนัสังคมโลก มีส่วนผลกัดนัใหผู้บ้ริหารสถานศึกษา
ตอ้งให้ความสําคญัเห็นคุณค่า ในการเปล่ียนแปลงการศึกษาทั้ งระบบ  เม่ือมีการปฏิรูปการศึกษาตาม พ.ร.บ. 
การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  ทาํใหต้อ้งมีภาระงานอ่ืนๆ เพ่ิมข้ึนอีก เท่ากบัผูบ้ริหารมีภารกิจท่ีรับผิดชอบหลาย
ดา้น  ประกอบกบัแนวคิดพื้นฐานเร่ืองของการจดัการความรู้เป็นองคค์วามรู้ใหม่ท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. ร่วมกบั
สถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ  กาํหนดให้เป็นส่วนหน่ึงของการประเมินประสิทธิผลในการทาํงานของหน่วย
ราชการเพื่อใหมี้ลกัษณะเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้อยา่งสมํ่าเสมอ ซ่ึงเป็นเหตุใหมี้การผลกัดนัในระดบันโยบาย
ในทุกภาคส่วนของหน่วยงานของรัฐ ในอนัท่ีจะทาํใหเ้กิดบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกนัเพ่ือ
เป็นมาตรฐานเดียวกนั  ในการใชค้วามรู้เป็นทุนปัญญาสร้างและรักษาความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัในทุกดา้น  
เพื่อการพฒันาประเทศ ซ่ึงพนัธกิจเหล่าน้ีไม่สามารถจะสําเร็จผลในช่วงระยะเวลาสั้นไดอ้ย่างง่าย ทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะผูบ้ริหารยงัไม่เขา้ใจในเร่ืองของการจดัการความรู้ในโรงเรียนเพียงพอ เน่ืองจากยงัขาดประสบการณ์ จึง
จาํเป็นตอ้งมีการพฒันาบุคลากรใหเ้กิดความเขา้ใจในเร่ืองน้ีอยา่งชดัเจนเสียก่อน  และบุคลากรตอ้งมีความคิดเห็น
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ท่ีสอดคลอ้งในเป้าหมายร่วมกนั  จึงจะทาํให้เกิดการทาํงานท่ีมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลซ่ึงสอดคลอ้งกบั
การซลัลิส์  และโจนส์ (Sallis, &  Jones  2002 , pp-126-129)  ท่ีไดท้าํการวิจยัเร่ืององคป์ระกอบท่ีสาํคญัในการ
จดัการความรู้ในองคก์าร  พบว่า  องคป์ระกอบดา้นวิสัยทศัน์  และพนัธกิจกลยุทธ์องคป์ระกอบดา้นวฒันธรรม
องคก์าร  องคป์ระกอบดว้ยองคก์ารแห่งการเรียนรู้  องคป์ระกอบดว้ยภาวะผูน้าํ  และการจดัการองคป์ระกอบดว้ย
ทีมงาน  และทีมการเรียนรู้  องคป์ระกอบดา้นกระบวนการในการแบ่งปันความรู้  การสร้างสรรคค์วามรู้และความ
ชาํนาญเป็นองคป์ระกอบท่ีสาํคญัท่ีส่งเสริมใหก้ารจดัการความรู้ในองคก์ารประสบความสาํเร็จ  โดยองคป์ระกอบ
ดา้นวิสัยทศัน์และภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารเป็นส่ิงสําคญัสําหรับการกาํหนดความรู้ท่ีสามารถไวใ้นองค์การ เม่ือ
พิจารณารายขอ้ท่ีมีปัญหามาก  คือความสามารถเผยแพร่  ประชาสัมพนัธ์ความรู้ท่ีเกิดจากการเรียนรู้ผา่นเครือข่าย
สารสนเทศ ทั้งน้ีอาจจะเป็นเพราะบุคลากรส่วนใหญ่ร้อยละ  60.42  เป็นผูมี้อายรุะหว่าง 50-60 ปี ซ่ึงมีขอ้จาํกดัดา้น
อายุ  ความสนใจในการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายสารสนเทศให้มีผลสําเร็จดังเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ได้ อีกทั้ ง
ความสามารถดา้นการเผยแพร่  ประชาสัมพนัธ์จาํเป็นตอ้งมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีไม่ซบัซอ้นมีช่องทาง
การส่ือสารท่ีหลากหลาย ช่องทางท่ีทันสมัย ทันเหตุการณ์ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจาํเป็นต้องมีการสนับสนุนทั้ งด้าน
งบประมาณ และกาํลงัคนอยา่งเพียงพอและต่อเน่ือง จึงจะเกิดประสิทธิภาพในการเผยแพร่ และประชาสัมพนัธ์ได้
อยา่งมีคุณภาพอยา่งแทจ้ริง 
 3.  ผลการนาํการจดัการความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในภาพรวมนั้นพบว่า การนาํการ
จัดการความรู้ไปประยุกต์ใช้อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก 7 ขอ้  
ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การจดัความรู้ใหเ้ป็นระบบโดยใชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  ทั้งน้ีเพราะผูบ้ริหารตระหนกัว่า  
การจดัการความรู้ในสถานศึกษา จาํเป็นตอ้งใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการจดัความรู้ใหเ้ป็นระบบ การเยี่ยมชม
ศึกษาดูงาน  การหมุนเวียนเปล่ียนงาน  การเรียนรู้จากกิจกรรมต่างๆ  การสอน  การฝึกอบรมเป็นตวับ่งช้ีสาํคญัยิ่ง
ในการจดัการความรู้ในสถานศึกษาให้ประสบความสาํเร็จซ่ึงสอดคลอ้งผลงานวิจยัของ ไพฑูรย ์ช่วงฉํ่า  (2547 , 
หนา้ 2)  ไดท้าํการศึกษา  เร่ืองการจดัการความรู้ในโรงพยาบาล พบว่า  องคป์ระกอบท่ีมีผลต่อความสําเร็จในการ
จดัการความรู้และเกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุดคือ  ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารท่ีจะตอ้งมีความมุ่งมัน่  และแสดงอิทธิผล
ในการท่ีจะนําการจดัการความรู้มาใช้ในองคก์ารให้บรรลุผลสําเร็จ โดยบุคลากรในองค์การตอ้งมีการส่ือสาร
เพื่อให้มีความรู้ ความเขา้ใจ เพ่ือให้เกิดทศันคติท่ีดี ซ่ึงจะทาํให้เกิดความร่วมมือในองค์การ อีกทั้งในปัจจุบนั
เทคโนโลยสีารสนเทศไดเ้ขา้มามีบทบาทในการทาํงานขององคก์ารท่ีช่วยทาํใหง้านในองคก์ารมีประสิทธิผลมาก
ข้ึน  ประหยดัเวลาและแรงงานอีกทั้งสะดวกในการเกบ็รักษาขอ้มูล  การเรียกใช ้ การส่งขอ้มูล และป้องกนัการสูญ
หายของขอ้มูลได ้ เน่ืองจากใช้เวลาเพียงเล็กน้อยในการส่งขอ้มูลขา้มประเทศ และสามารถส่งไปไดท้ัว่โลก ได้
อย่างรวดเร็วกระแสสังคมโลกในปัจจุบันจึงกลายเป็นสังคมแห่งขอ้มูลข่าวสาร ซ่ึงประเทศได้มีการพฒันา
ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีทางการศึกษามาก  ยอ่มทาํใหป้ระเทศเหล่านั้นมีความเจริญกา้วหนา้ยิ่งข้ึน  กลายเป็นส่วน
สําคญัยิ่งท่ีทาํใหเ้กิดการต่ืนตวัในการจดัการศึกษาของชาติ  จะเห็นไดจ้ากมีการกาํหนดมาตรฐานการศึกษาของ
ชาติในมาตรฐานท่ี 3 ใหเ้กิดสังคมแห่งความรู้โดยการใชส่ื้อ เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นปัจจยัสาํคญัในการพฒันา
สู่สังคมแห่งความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ (สํานกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2548, หนา้ 19) ในทาํนองเดียวกนั 
คียเ์ซอร์  (Keyser, 2004, p .2)  ไดเ้สนอกผลการศึกษาวิจยัเร่ือง การจดัการความรู้ในองคก์ารท่ีมีการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นองคป์ระกอบหลกัสาํคญัประการหน่ึงในการจดัการความรู้ในองคก์ารท่ีประสบความสาํเร็จ  และมี
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ประสิทธิภาพ ค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ การส่ือสาร ภายใน – ภายนอกท่ีเป็นเช่นน้ี  เน่ืองจากการถ่ายทอดความรู้ระหว่าง
บุคคลกบับุคคล  หรือบุคคลกบัองค์การทั้งภายในและภายนอกเป็นส่ิงท่ีถูกกระตุน้จากตน้สังกดัสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 ใหมี้การแลกเปล่ียนเรียนรู้  ส่ือสารทาํความเขา้ใจ ถ่ายทอดกิจกรรมท่ีเป็น
เลิศ (best-practice) ซ่ึงกนัและกนัอยา่งต่อเน่ืองหมุนเวียนไปตามสถานศึกษาต่างๆ โดยผา่นการอบรมสัมมนา  ฝึก
ทกัษะกระบวนการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองทาํใหเ้กิดการส่ือสารภายใน-ภายนอก  เปล่ียนแปลงวฒันธรรมองคก์ารจาก
ชุมชนท่ีพึ่งตนเอง การเป็นชุมชนท่ีพ่ึงพาซ่ึงกนัและกนักลายเป็นเครือข่ายท่ีเกิดช่องทางการส่ือสารทั้งภายใน – 
ภายนอกอยา่งมีระบบรวดเร็วทนัยคุทนัเหตุการณ์  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏบัิติ 
  1.1  ควรมีการพฒันาบุคลากรอยา่งเป็นกระบวนการ คือ มีการศึกษาปัญหา จดัทาํแผน ดาํเนินการตาม
แผน และประเมินผล ซ่ึงในการนาํผลการวิจยัไปใชน้อกจากผูป้ฎิบติัควรมีการปฏิบติัอยา่งเป็นกระบวนการเพ่ือ
พฒันาบุคลากรอยา่งมีประสิทธิภาพ และควรปฏิบติัอยา่งต่อเน่ืองสมํ่าเสมอในทุกปัญหาท่ีตอ้งแกไ้ข 
  1.2  ควรแกปั้ญหาจากการท่ีบุคลากรยงัไม่มีความพร้อมในเร่ืองของการจดัการความรู้ จึงไม่มีความ
ทุ่มเท ไม่ให้ความสําคัญกับการจัดการความรู้ในโรงเรียนมากนัก ซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อการพฒันาการศึกษา
นอกจากน้ียงัมีปัญหาจาํนวนบุคลากรท่ีไม่เพียงพอโดยเฉพาะในโรงเรียนท่ีมีขนาดเลก็ การเพ่ิมหนา้ท่ีใหบุ้คลากร
ในเร่ืองของการจดัการความรู้ จะทาํใหจ้ดัสรรเวลายากยิ่งข้ึน ซ่ึงผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในการจัดการศึกษา ควรนาํ
ประเดน็น้ีไปพจิารณาในการคดัเลือกคนเขา้มาเป็นบุคลากร 
 1.3  ควรพฒันาบุคลากรใหมี้ความรู้ความสามารถในการผลิตส่ือ และนวตักรรมหรือวิธีการคน้ควา้หา
ขอ้มูลเพื่อใชพ้ฒันาในการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ รวมถึงจดัใหมี้เทคโนโลยีท่ีทนัสมยั และสามารถใชง้านได้
ตลอดเวลา เพื่อใหเ้กิดความสะดวกในการคน้ควา้และประสิทธิภาพ ซ่ึงผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในการจดัการศึกษาควร
มี การนิเทศหรือการฝึกอบรมการจดัการความรู้ในโรงเรียน การศึกษาดูงาน การใหค้วามรู้ดว้ยวิธีการต่าง ๆ เพ่ือ
พฒันาใหบุ้คลากรในโรงเรียนมีความรู้ความสามารถอยา่งมีประสิทธิภาพร่วมกนั 
 2. ข้อเสนอแนะสําหรับการวจิัยคร้ังต่อไป 
 2.1  ควรมีการวิจยัเก่ียวกบัความตอ้งการพฒันาบุคลากรในเร่ืองการจดัการความรู้ในโรงเรียน เพ่ือ
นาํมาวิเคราะห์เปรียบเทียบการพฒันาบุคลากรในโรงเรียน  เพ่ือเป็นขอ้มูลท่ีจะใชใ้นการดาํเนินงานพฒันาครู  ใน
การปฏิรูปการศึกษา  ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542   
 2.2  ควรมีการศึกษาการรับรู้ของนกัเรียน และผูป้กครอง  ชุมชนบริเวณโรงเรียนเก่ียวกบัการจดัการ
ความรู้ในสถานศึกษา เพื่อจะไดน้าํความคิดเห็นดงักล่าวมาพิจารณาร่วมกบัความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษา
และบุคลากร 
 2.3  ควรมีการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสาํเร็จในการจดัการความรู้ในโรงเรียน 
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บทคดัย่อ 
 งานวิจยัเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการพฒันาประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนักงาน บริษทั  
ทีโอที จาํกดั (มหาชน) สาํนกังานใหญ่ และเพ่ือเปรียบเทียบการพฒันาประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังาน  
จาํแนกตามลกัษณะส่วนบุคคล กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 360 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์
ขอ้มูลโดยใชค้วามถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวน 
 ผลการวิจยัพบว่า การพฒันาประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังาน ในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า มีความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น เรียงลาํดบัจากมากไปนอ้ย คือ ดา้น
ปัจจยัทางสังคมและจิตวิทยา ปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัทางกายภาพ การพฒันาฝึกอบรม และหลกัการปฏิบติังานให้
มีประสิทธิภาพ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ดา้นปัจจยัทางสังคมและจิตวิทยา อยู่ในระดับมาก จาํนวน 11 
รายการ 2 อนัดบัแรก คือ ความเป็นกลัยาณมิตรกบัเพื่อนร่วมงานและหมู่คณะ และความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อเพื่อน
ร่วมงาน ผูบ้งัคบับญัชา และผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ดา้นปัจจยัส่วนบุคคล อยูใ่นระดบัมาก ทุกรายการ 2 อนัดบัแรก คือ 
ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน และศกัยภาพของพนกังาน ดา้นปัจจยัทางกายภาพ อยูใ่นระดบัมาก ทุกรายการ 2 
อนัดบัแรก คือ การสนบัสนุนของผูบ้งัคบับญัชา และโครงสร้างการบริหารงาน ดา้นการพฒันาฝึกอบรม อยูใ่น
ระดบัมาก ทุกรายการ 2 อนัดับแรก คือ การฝึกอบรมเพื่อขยายงานในอนาคต และการฝึกอบรมเพื่อพฒันาการ
ปฏิบัติงาน ด้านหลักการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับมาก ทุกรายการ 2 อันดับแรก คือ การ
ปฏิบติังานสําเร็จทนัเวลา และความเช่ือถือไดใ้นการปฏิบติังาน ผลการเปรียบเทียบการพฒันาประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังานของพนักงาน จาํแนกตามลกัษณะส่วนบุคคล พบว่า พนักงานท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความ
คิดเห็น ในภาพรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า พนกังานท่ี
มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ด้านปัจจัยทางสังคมและจิตวิทยา และด้านหลกัการ
ปฏิบติังานใหมี้ประสิทธิภาพ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 ตามลาํดบั  
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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 under-
commander”. 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 
 ประเทศไทยใหค้วามสําคญักบัการนาํเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเขา้มาใชใ้หเ้กิดประโยชน์
สูงสุดกบัการดาํรงชีวิตประจาํวนัของประชาชน สังคม และธุรกิจ จึงไดส้ถาปนากระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการส่ือสาร (I.C.T.) ข้ึนเม่ือ พ.ศ. 2545 รัฐบาลมีนโยบายในการนาํเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมา
ส่งเสริมการพฒันาในภาครัฐ (E-Government) และภาคอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ภาคการสังคม (E-Society) ภาคธุรกิจ                
(E-Commerce) ภาคการศึกษา (E-Education) ภาคการผลิต (E-Industry) 
 สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Telecommunication Union) หรือ ITU เป็นองคก์ร
ระหว่างประเทศท่ีมีนโยบายด้านโทรคมนาคมท่ีไม่หวงัผลกาํไรไดค้าดการณ์ว่า ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจะเป็น
ชุมชนท่ีผลกัดนัให้อุตสาหกรรมโทรคมนาคมโลกหลุดพน้จากปัญหาเศรษฐกิจซมเซา เน่ืองจากเป็นภูมิภาคท่ีมี
ความตอ้งการทางดา้นบริการทางโทรคมนาคมเพ่ิมมากข้ึน และทั้งยงัเป็นผูน้าํทางดา้นเทคโนโลยน้ีีอีกดว้ย 
 ดงันั้นจะเห็นไดว้่า ระบบส่ือสารโทรคมนาคมและส่ือสารมีการเปล่ียนแปลง และกา้วหนา้อยูต่ลอดเวลา
มีผลต่อวิถีการดาํรงชีวิตประจาํวนัของประชาชนทุกคนอย่างหลีกเล่ียงไม่ได ้จึงตอ้งตระหนกัร่วมกนัของคนให้
รู้เท่าทนัถึงการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนดงักล่าว และพร้อมเสริมสร้างความแขง็แกร่ง ประกอบดว้ย องคค์วามรู้ และ
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ความพร้อมท่ีจะพฒันา ดว้ยการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์และสภาพความเป็นไปของ
บา้นเมืองท่ีถูกบงัคบัทางออ้มใหเ้ขา้สู่การแข่งขนัอยา่งเสรีในเวทีการคา้ระหวา่งประเทศ 
 บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) เป็นรัฐวิสาหกิจภายใตก้ระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
(ICT) เป็นผูป้ระกอบกิจการให้บริการด้านโทรคมนาคมทั้งในและต่างประเทศ เดิมเป็นผูไ้ดรั้บใบอนุญาต
ให้บริการในกิจการโทรคมนาคมประเภทมีโครงข่ายเป็นของตนเองเพียงรายเดียวท่ีให้บริการครอบคลุมทั่ว
ประเทศ ในช่ือองคก์ารโทรศพัท์แห่งประเทศไทย ปัจจุบนัไดมี้การเปล่ียนแปลงในดา้นภารกิจและการบริหาร
จดัการเพ่ิมข้ึนมากให้ทนักบัการแข่งขนัท่ีมีภาคเอกชนเขา้มาทาํธุรกิจบริการด้านโทรคมนาคมและการส่ือสาร
เพิ่มข้ึนดว้ย การบริการจดัการดา้นหน่ึงท่ีสําคญั คือ การเปล่ียนแปลงและพฒันาดา้นทรัพยากรมนุษยข์องบริษทั
อยา่งต่อเน่ืองใหส้อดคลอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจ มุ่งเสริมสร้างวฒันธรรมองคก์รอนัเป็นปัจจยัสาํคญัของบริษทัอนั
ไดแ้ก่ 4 C คือ การเอาใจใส่ดูแลซ่ึงกนัและกนั (caring) ความเช่ือถือได ้(credible) ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
(creative) และความกลา้คิดกลา้ทาํ (courageous)  
 จากแนวโน้มการเปล่ียนแปลงสถานการณ์ซ่ึงเป็นผลมาจากการขยายตัวของตลาดบริการและความ
เจริญกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี ส่งผลใหบ้ริษทัตอ้งหาวิธีการดาํเนินกลยุทธ์ทางธุรกิจ เพื่อลดตน้ทุนการดาํเนินการ
และเพ่ิมกาํไร เพื่อให้สามารถแข่งขนักับคู่แข่งได้ ปัจจัยหน่ึงท่ีมีส่วนสําคญัท่ีสุดท่ีจะขบัเคล่ือนธุรกิจได้ คือ 
บุคลากรของบริษทัท่ีเป็นผูป้ฏิบติังาน การท่ีบริษทัจะดาํเนินธุรกิจไดบ้รรลุเป้าหมายท่ีกาํหนดไวไ้ดห้รือไม่ จึง
ข้ึนอยูก่บัการท่ีบริษทัใหค้วามสาํคญักบับุคลากรมีมากนอ้ยเพียงใด การท่ีบริษทัใหค้วามสาํคญัและดูแลเอาใจใส่
ในบุคลากรยอ่มมีผลต่อการผลิตและคุณภาพของงาน 
 ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจศึกษา การพฒันาประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังาน บริษทั ทีโอที 
จํากัด  (มหาชน) สํานักงานใหญ่ เพื่อเป็นแนวทางสําหรับเสนอผูบ้ริหารดําเนินการพัฒนาบุคลากร  เพื่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบติังาน อนัจะเป็นแนวทางไปสู่ความสาํเร็จตามเป้าหมายของบริษทัต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 1.  เพื่อศึกษาการพฒันาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษทั ทีโอที จาํกัด (มหาชน) 
สาํนกังานใหญ่  
 2.  เพื่อเปรียบเทียบการพฒันาประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังาน จาํแนกตามลกัษณะส่วนบุคคล 
 
สมมติฐานการวจิยั 
 การพฒันาประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนักงาน บริษทั ทีโอที จาํกัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่ 
จาํแนกตามลกัษณะส่วนบุคคลแตกต่างกนั 
 
ขอบเขตของการวจิยั 
 ในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเก่ียวกบัการพฒันาประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังาน บริษทั ทีโอ
ที จาํกดั (มหาชน) สาํนกังานใหญ่ มีขอบเขตของการวิจยั ดงัน้ี 
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  ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นพนกังานของ บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) สํานกังานใหญ่ 
โครงข่ายมลัติมีเดีย โครงข่ายลูกคา้สัมพนัธ์ วิศวกรรมโครงข่าย จาํนวน 5,968 คน เลือกเป็นกลุ่มตวัอย่างโดยใช้
ตารางกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งของ Krejcie and Morgan (1970, p.608) ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 360 คน 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั เป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 
 1.  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน 8 ขอ้ 
 2.  การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  แบ่งออกเป็น  5 ด้าน  คือ หลักการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ ปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัทางกายภาพ ปัจจยัทางสังคมและจิตวิทยา และการพฒันาฝึกอบรม จาํนวน 
31 ขอ้ 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากพนักงานของ บริษทั ทีโอที จาํกัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่ ท่ีเป็นกลุ่ม
ตวัอยา่ง จาํนวน 360 คน ไดแ้บบสอบถามคืนมา จาํนวน 360 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 1.  วิเคราะห์ขอ้มูลลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม โดยใชค่้าความถ่ี และค่าร้อยละ  
 2.  วิเคราะห์การพฒันาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยใช้ค่าเฉล่ีย ( X ) และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 
 3.  เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียคะแนนการพฒันาประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังาน จาํแนกตาม
ลกัษณะส่วนบุคคล โดยใช ้t-test และ F-test 
 4.  เปรียบเทียบพหุคูณ เพ่ือทดสอบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนการพฒันาประสิทธิภาพการปฏิบติังาน
ของพนกังาน จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยวิธีของ Least Significant Difference (LSD) 
 
สรุปผลการวจิยั 
 1.  ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 56.39 อายุมากกว่า 45  ปี ร้อยละ 45.83 รองลงมา 
36-45 ปี ร้อยละ 38.61 สถานภาพสมรส ร้อยละ 62.78 รองลงมา โสด ร้อยละ 30.28 ระดบัการศึกษาปริญญาตรี 
ร้อยละ 65.28 รองลงมา สูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 19.72 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,000-50,000 บาท ร้อยละ 60.56 
รองลงมา มากกว่า 50,000 บาท ร้อยละ 30.56 ตาํแหน่งพนกังานปฏิบติังาน ร้อยละ 80.28 รองลงมา หวัหนา้งาน 
ร้อยละ 16.67 มีอายงุาน 21-30 ปี ร้อยละ 39.45 รองลงมา 10-20 ปี ร้อยละ 37.78 เขา้รับการอบรม/สัมมนา/ดูงาน
มากกวา่ 10 คร้ัง ร้อยละ 41.94 รองลงมา 3-10 คร้ัง ร้อยละ 36.11  
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 2.   วเิคราะห์การพฒันาประสิทธิภาพการปฏบัิติงานของพนักงาน จาํแนกตามลักษณะส่วนบุคคล 
  พนกังานมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการพฒันาประสิทธิภาพการปฏิบติังาน ในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก 
( X = 3.89) เม่ือพจิารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี 
  หลกัการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ พนกังานมีความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.67) 
เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.52-3.99) จาํนวน 11 รายการ 5 อนัดบัแรก คือ 
  1.  การปฏิบติังานสาํเร็จทนัเวลา 
  2.  ความเช่ือถือไดใ้นการปฏิบติังาน 
  3.  การรักษาระเบียบวินยัในการปฏิบติังาน 
  4.  สมรรถภาพในการปฏิบติังาน 
  5.  การใชส้ามญัสาํนึกพิจารณาความน่าจะเป็นไปไดข้องงาน 
  ซ่ึงมีคา่สอดคลอ้งกบัพนกังานท่ีเป็นหมา้ย/หยา่ร้าง การศึกษาปริญญาตรี 
  ปัจจยัส่วนบุคคล พนกังานมีความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.98) เม่ือพิจารณาเป็นราย
ขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.94-4.04) ทุกรายการ คือ 
  1.  ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน 
  2.  ศกัยภาพของพนกังาน 
  3.  ความเขา้ใจในวตัถุประสงคข์องงาน 
  ซ่ึงมีคา่สอดคลอ้งกบัเพศชาย และเพศหญิง ทุกระดบัอาย ุทุกสถานภาพสมรส ทุกระดบัการศึกษา ทุก
ระดบัรายได ้ตาํแหน่งพนกังานปฏิบติังาน และหวัหนา้งาน ทุกระดบัอายงุาน ทุกระดบัการอบรม/สัมมนา/ดูงาน 
  ปัจจยัทางกายภาพ พนกังานมีความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.90) เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.80-4.06) ทุกรายการ คือ 
  1.  การสนบัสนุนของผูบ้งัคบับญัชา 
  2.  โครงสร้างการบริหารงาน 
  3.  การเพิ่มพนูความรู้และการฝึกอบรม 
  4.  สภาพแวดลอ้มภายใน-ภายนอกของบริษทั 
  ซ่ึงมีคา่สอดคลอ้งกบัเพศชาย และเพศหญิง ทุกระดบัอาย ุทุกสถานภาพสมรส ทุกระดบัการศึกษา ทุก
ระดบัรายได ้ตาํแหน่งพนกังานปฏิบติังาน และหวัหนา้งาน ทุกระดบัอายงุาน ทุกระดบัการอบรม/สัมมนา/ดูงาน 
  ปัจจัยทางสังคมและจิตวิทยา พนกังานมีความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.04) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.99-4.09) ทุกรายการ คือ 
  1.  ความเป็นกลัยาณมิตรกบัเพื่อนร่วมงานและหมู่คณะ 
  2.  ความสมัพนัธ์ท่ีดีต่อเพื่อนร่วมงาน ผูบ้งัคบับญัชา และผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
  3.  ความภาคภูมิใจในช่ือเสียงขององคก์ร 
  4.  ความมัน่คงและปลอดภยัในงาน 
  5.  ความกา้วหนา้ในการปฏิบติังาน 
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  ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัเพศชาย และเพศหญิง ทุกระดบัอาย ุทุกสถานภาพสมรส ทุกระดบัการศึกษา ทุก
ระดบัรายได ้ตาํแหน่งพนกังานปฏิบติังาน และหวัหนา้งาน ทุกระดบัอายงุาน ทุกระดบัการอบรม/สมัมนา/ดูงาน 
  การพฒันาฝึกอบรม พนกังานมีความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.87) เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.57-4.04) ทุกรายการ 5 อนัดบัแรก คือ 
  1.  การฝึกอบรมเพือ่ขยายงานในอนาคต 
  2.  การฝึกอบรมเพือ่พฒันาการปฏิบติังาน 
  3.  การพฒันาพนกังานอยา่งต่อเน่ือง 
  4.  การฝึกอบรมพฒันาเพ่ือยกมาตรฐานการปฏิบติังาน 
  5.  การฝึกอบรมเพือ่ปรับปรุงการปฏิบติังานใหดี้ข้ึน 
  ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัเพศชาย และเพศหญิง ท่ีมีอาย ุ25-35 ปี และมากกว่า 45 ปี ทุกสถานภาพสมรส 
การศึกษาปริญญาตรี ทุกระดบัรายได ้ตาํแหน่งพนกังานปฏิบติังาน และหวัหนา้งาน อายงุานตํ่ากว่า 10 ปี, 21-30 ปี 
และมากกวา่ 30 ปี ไม่เคยเขา้รับการอบรม/สมัมนา/ดูงาน เคยเขา้รับการอบรม 3-10 คร้ัง และมากกวา่ 10 คร้ัง 
 3.   การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน จําแนก
ตามลักษณะส่วนบุคคล 
  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนการพฒันาประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังาน จาํแนก
ตามลกัษณะส่วนบุคคล พบว่า พนกังานท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็น ในภาพรวม แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี 
  หลักการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ พนกังานเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 จาํนวน 2 รายการ คือ  
  1.  การกาํหนดมาตรฐานของผลงาน 
  2.  การใหบ้าํเหน็จรางวลังานการปฏิบติังานดีและไดม้าตรฐาน 
  พนักงานท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 2 รายการ คือ  
  1.  ความชดัเจนของแนวคิดในการปฏิบติังาน 
  2.  การใชส้ามญัสาํนึกพิจารณาความน่าจะเป็นไปไดข้องงาน 
  และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 2 รายการ คือ  
  1.  การกาํหนดมาตรฐานของผลงาน 
  2.  การปฏิบติังานตามมาตรฐานท่ีกาํหนด 
  พนกังานท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 2 
รายการ คือ 
  1.  การใชส้ามญัสาํนึกพิจารณาความน่าจะเป็นไปไดข้องงาน 
  2.  การกาํหนดมาตรฐานของผลงาน 
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  และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 5 รายการ คือ  
  1.  ความชดัเจนของแนวคิดในการปฏิบติังาน 
  2.  ความยติุธรรมในการปฏิบติังาน 
  3.  การแจง้ลกัษณะการปฏิบติังานอยา่งทัว่ถึง 
  4.  การปฏิบติังานตามมาตรฐานท่ีกาํหนด 
  5.  การใหบ้าํเหน็จรางวลังานการปฏิบติังานดีและไดม้าตรฐาน 
  ปัจจัยส่วนบุคคล พนกังานท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 
1 รายการ คือ ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน 
  ปัจจยัทางสังคมและจิตวทิยา พนกังานท่ีมีอายตุ่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมี
นัยสําคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 
รายการ คือ ความกา้วหนา้ในการปฏิบติังาน 
  พนกังานท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทาง
สถิติท่ีระดับ 0.01  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 
รายการ คือ ความกา้วหนา้ในการปฏิบติังาน 
  และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 2 รายการ คือ  
  1.  ความมัน่คงและปลอดภยัในงาน 
  2.  ความสมัพนัธ์ท่ีดีต่อเพื่อนร่วมงาน ผูบ้งัคบับญัชา และผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
  การพฒันาฝึกอบรม พนกังานท่ีมีอายตุ่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ 
การฝึกอบรมพฒันาเพือ่ยกมาตรฐานการปฏิบติังาน 
  พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ การ
ฝึกอบรมเพือ่ปรับปรุงการปฏิบติังานใหดี้ข้ึน 
  พนกังานท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทาง
สถิติ เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 3 รายการ คือ  
  1.  การพฒันาพนกังานอยา่งต่อเน่ือง 
  2.  การฝึกอบรมพฒันาเพือ่ยกมาตรฐานการปฏิบติังาน 
  3.  การฝึกอบรมเพื่อสร้างความพงึพอใจในการปฏิบติังาน 
 
อภปิรายผล 
 การศึกษาเร่ือง การพฒันาประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนักงาน บริษทั ทีโอที จาํกัด (มหาชน) 
สาํนกังานใหญ่ ไดผ้ลการวิจยัท่ีสามารถนาํมาอภิปรายผลดงัน้ี 
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 1.  ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 56.39 อายมุากกว่า 45  ปี ร้อยละ 45.83 สถานภาพ
สมรส ร้อยละ 62.78 ระดบัการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 65.28 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,000-50,000 บาท ร้อยละ 
60.56 พนกังานปฏิบติังาน ร้อยละ 80.28 มีอายงุาน 21-30 ปี ร้อยละ 39.44 มีการอบรม/สัมมนา/ดูงานมากกว่า 10 
คร้ัง ร้อยละ 41.94 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ จิตตา ยุติ (2548) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการพฒันา
ประสิทธิภาพในการทาํงานของพนักงาน บริษทั พูนทรัพยแ์คน จาํกัด ผลการศึกษาพบว่า พนักงานท่ีตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีประสบการณ์ในการทาํงานท่ีบริษทั 10 ปีข้ึนไป จากขอ้คน้พบดงักล่าว 
หวัใจสาํคญัประการหน่ึงขององคก์าร ท่ีจะช่วยผลกัดนันโยบายไปสู่การปฏิบติั หลายองคก์าร แมว้่าจะมีผูน้าํท่ีมี
ความรู้ความสามารถมากเพียงใดก็ตาม แต่หากประกอบดว้ยบุคลากรท่ีไร้คุณภาพ ก็ยากยิ่งนักท่ีจะสร้าง
ความสาํเร็จตามเป้าหมายได ้
 2.  วเิคราะห์การพฒันาประสิทธิภาพการปฏบัิติงานของพนักงาน จาํแนกตามลักษณะส่วนบุคคล 
  พนกังานมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการพฒันาประสิทธิภาพการปฏิบติังาน ในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก 
( X = 3.89) เม่ือพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า พนกังานมีความคิดเห็นเก่ียวกบัหลกัการปฏิบติังานใหมี้ประสิทธิภาพ 
ปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัทางกายภาพ ปัจจยัทางสังคมและจิตวิทยา และการพฒันาฝึกอบรม อยูใ่นระดบัมาก ( X = 
3.67, 3.98, 3.90, 4.04 และ 3.87 ตามลาํดบั) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ จิตตา ยติุ (2548) ท่ีพบวา่ 
  1.  ปัจจยัจูงใจดา้นความสาํเร็จของงาน ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั ดา้นความรับผิดชอบ และดา้น
ความกา้วหนา้ในตาํแหน่ง พบว่า พนกังานมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากต่อปัจจยัจูงใจท่ีมีอิทธิพลต่อการพฒันา
ประสิทธิภาพในการทาํงานของพนกังาน 
  2.  ปัจจยัคํ้าจุน ด้านการบงัคบับญัชา ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูร่้วมงาน และดา้นความมัน่คงในงาน 
พบวา่ พนกังานมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากต่อปัจจยัคํ้าจุนท่ีมีอิทธิพลต่อการพฒันาประสิทธิภาพในการทาํงาน
ของพนกังาน 
  และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ สมยศ แยม้เผื่อน (2551) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพ
การทาํงานของพนกังานปฏิบติัการ บริษทั เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จาํกดั (มหาชน) ผลการศึกษาพบวา่ 
  1.  ความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังานของพนักงานปฏิบติัการบริษทั เอเชียน  
มารีน เซอร์วิสส์ จาํกดั (มหาชน) ดา้นบรรยากาศในการทาํงาน พนกังานมีระดบัความคิดเห็นต่อสภาพแวดลอ้มใน
การปฏิบติังานโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก ส่วนความสัมพนัธ์ระหว่างผูป้ฏิบติังานกับผูบ้งัคบับัญชา และด้าน
ความสัมพนัธ์ระหว่างผูป้ฏิบติังานกับเพื่อนร่วมงาน พนักงานมีระดับความคิดเห็นต่อสภาพแวดลอ้มในการ
ปฏิบติังานโดยรวมอยูใ่นระดบัดี 
  2.  ความพึงพอใจของพนกังานปฏิบติัการต่อการบริหารทรัพยากรมนุษยข์องบริษทั พบว่า ในดา้น
การจ่ายค่าตอบแทน ดา้นการสรรหาและการคดัเลือกบุคลากร ดา้นการวางแผนอตัรากาํลงั ดา้นการประเมินผล
การปฏิบติังาน ดา้นการพฒันาพนกังาน และดา้นขวญัและกาํลงัใจ พนกังานมีระดบัความพึงพอใจต่อการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ์โดยรวม แต่ละดา้นอยูใ่นระดบัพึงพอใจมาก 
  3.  ประสิทธิภาพการทาํงานของพนกังานปฏิบติัการของบริษทั ดา้นปริมาณงาน ดา้นคุณภาพ และ
ดา้นผลผลิต พบวา่ พนกังานมีระดบัประสิทธิภาพในการทาํงานโดยรวมแต่ละดา้นอยูใ่นระดบัดี 
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  และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ  กชกร  เอ็นดูราษฎร์  (2547) ศึกษาเ ร่ือง  ปัจจัยท่ีมีผลต่อ
ประสิทธิภาพการทาํงานของพนกังานบริษทั โกรเฮ่ สยาม จาํกดั ผลการศึกษาพบว่า พนกังานบริษทั โกรเฮ่ สยาม 
จาํกดั มีความพึงพอใจโดยรวมทุกดา้นอยู่ในระดบัมาก ในดา้นเก่ียวกบัผูบ้งัคบับญัชา ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั 
ดา้นเพ่ือนร่วมงาน ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ดา้นนโยบายและการบริหาร ด้านความยุติธรรมในการ
ทาํงาน ดา้นผลตอบแทน หรือรายได ้และดา้นโอกาสกา้วหนา้ในตาํแหน่งงาน จากขอ้คน้พบดงักล่าว ทาํใหห้ลาย
องคก์ารพยายามสรรหาและคดัเลือกบุคลากรเขา้ทาํงานดว้ยวิธีการต่าง ๆ ท่ีจะไดบุ้คลากรท่ีมีคุณภาพเขา้มาเป็น
ส่วนหน่ึงขององคก์าร ท่ีจะอุทิศแรงกายแรงใจเพื่องาน ตลอดจนมีทศันคติท่ีดีต่อองคก์าร รวมถึงการมุ่งใหบ้ริการ
แก่ลูกคา้ดว้ยความเตม็ใจเพือ่สร้างความพงึพอใจแก่ลูกคา้ อนัจะเป็นการธาํรงรักษาลูกคา้ไวใ้หอ้งคก์าร 
 3.   การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน จําแนก
ตามลักษณะส่วนบุคคล 
  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนการพฒันาประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังาน จาํแนก
ตามลกัษณะส่วนบุคคล พบว่า พนกังานท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั ในภาพรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพจิารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี 
  หลักการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ  พนักงานท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็น 
โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   
  ปัจจัยทางสังคมและจิตวิทยา พนักงานท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01    
  ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สมยศ แยม้เผื่อน (2551) ท่ีพบว่า พนักงานท่ีมีรายได้ต่อเดือน
แตกต่างกัน มีประสิทธิภาพในการทาํงานด้านผลผลิต แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 โดย
พนกังานท่ีมีรายไดต่้อเดือน 22,051 บาทข้ึนไป และ 16,101-22,050 บาท มีประสิทธิภาพการทาํงานดา้นผลผลิต
ดีกวา่พนกังานท่ีมีรายไดต่้อเดือนระหวา่ง 10,151-16,100 บาท 
จากขอ้คน้พบดงักล่าว หลายองคก์าร ไดเ้ลือกรูปแบบและแนวทางการพฒันาบุคลากรแตกต่างกนัไป เช่น การ
เสริมความรู้ทางวิชาการใหแ้ก่บุคลากร ไม่วา่จะเป็น ความรู้ดา้นการเงิน การบญัชี การบริหารจดัการสมยัใหม่ การ
เสริมสร้างความชาํนาญดา้นสารสนเทศและเทคโนโลยี โดยเฉพาะดา้นคอมพิวเตอร์ หรือการเสริมสร้างและ
พฒันาทกัษะดา้นการใชภ้าษาต่างประเทศ รวมไปถึงการจดัอบรมเสริมสร้างขวญัและกาํลงัใจอ่ืน ๆ เป็นตน้ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.  จากขอ้มูลท่ีไดผู้บ้ริหารสามารถนาํไปเป็นแนวทางในการพฒันาประสิทธิภาพการปฏิบติังานของ
พนกังาน บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) สาํนกังานใหญ่ 
 2.  ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาคร้ังน้ีผูบ้ริหารควรนาํไปใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงการดาํเนินงานให้
สามารถตอบสนองความตอ้งการการพฒันาประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังาน 
 3.  จากขอ้มูลท่ีได้คร้ังน้ีผูท่ี้สนใจสามารถนําขอ้มูลท่ีได้ไปใช้ประกอบการทาํวิจัยเชิงลึก เก่ียวกับ
ประสิทธิภาพการทาํงานของพนกังานต่อไป 
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 4.  ขอ้มูลท่ีไดใ้นคร้ังน้ีบริษทัฯ ควรใหค้วามสาํคญักบัพนกังานท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนัในเร่ือง
ของการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
 
 

บรรณานุกรม 
 

กชกร เอน็ดูราษฎร์. (2547). ปัจจยัทีม่ผีลต่อประสิทธิภาพการทาํงานของพนักงานบริษทั โกรเฮ่ สยาม จาํกัด.  
 ปัญหาพิเศษปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยับูรพา. 
จิตตา ยติุ. (2548). ปัจจยัทีม่อิีทธิพลต่อการพฒันาประสิทธิภาพในการทาํงานของพนักงาน บริษทั พูนทรัพย์แคน  
 จาํกัด. สารนิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 
สมยศ แยม้เผือ่น. (2551). ปัจจยัทีม่ผีลต่อประสิทธิภาพการทาํงานของพนักงานปฏบัิติการ บริษทั เอเชียน มารีน  
 เซอร์วสิส์ จาํกัด (มหาชน). สารนิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 
Krejcie, Robert V. and Morgan, Earyle W. (1970). Educational and psychological measurement. New York :  
 Mc Graw-Hill. 
 
 



วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปีท่ี 10 ฉบบัท่ี 2 
โครงการบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 

 

 282

แนวทางการประกอบธุรกิจค้าของเก่า ในจังหวดัระยอง* 
Antique Business in Rayong Province. 

 
                    นางวรนนัท ์ เก่งรุ่งเรืองชยั** 

                    Mrs. Woranan khengrungruengchai 
 
บทคดัย่อ 
 การวิจยัเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาแนวทางการประกอบธุรกิจคา้ของเก่า ในจงัหวดัระยอง และเพื่อ
เปรียบเทียบแนวทางการประกอบธุรกิจคา้ของเก่าของผูป้ระกอบการ จาํแนกตามคุณลกัษณะส่วนบุคคล กลุ่ม
ตวัอยา่ง จาํนวน 178 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช ้ความถ่ี ร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบคา่ที และการวิเคราะห์ความแปรปรวน 
 ผลการวิจยัพบว่าผูป้ระกอบธุรกิจคา้ของเก่ามีความคิดเห็นต่อแนวทางการประกอบธุรกิจคา้ของเก่าใน
จงัหวดัระยอง ในภาพรวม มีคะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ผูป้ระกอบการมี
ความคิดเห็นโดยรวมคะแนนเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก 2 ดา้นคือประเภทของเก่าท่ีใหผ้ลกาํไร และการแกปั้ญหาของ
ธุรกิจคา้ของเก่า ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียความคิดเห็นของผูป้ระกอบการต่อแนวทางการประกอบธุรกิจคา้
ของเก่าจาํแนกตามคุณลกัษณะส่วนบุคคล พบว่าผูป้ระกอบการท่ีมี อายุ จาํนวนปีท่ีประกอบธุรกิจคา้ของเก่า 
รูปแบบธุรกิจคา้ของเก่า จาํนวนพนกังานท่ีใชใ้นการประกอบกิจการ มูลค่าของเก่าท่ีรับซ้ือใน 1 วนั และรายได้
เฉล่ียต่อเดือน ต่างกนัมีความคิดเห็นในภาพรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณา
รายดา้นพบว่าผูป้ระกอบการท่ีมีจาํนวนปีท่ีประกอบธุรกิจคา้ของเก่าและรายได้เฉล่ียต่อเดือน ต่างกนั มีความ
คิดเห็น ด้านการจัดซ้ือของเก่าและประเภทของเก่าท่ีซ้ือแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
ผูป้ระกอบการท่ีมีอายุ จาํนวนปีท่ีประกอบธุรกิจคา้ของเก่า รูปแบบธุรกิจคา้ของเก่า จาํนวนพนกังานท่ีใชใ้นการ
ประกอบกิจการ และมูลค่าของเก่าท่ีรับซ้ือ ต่างกนัมีความคิดเห็น ดา้นแหล่งจาํหน่ายของเก่าแตกต่างกนัอย่างมี
นัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ผูป้ระกอบการท่ีมีอายุ ระดบัการศึกษา จาํนวนพนักงานท่ีใช้ในการประกอบ
กิจการ เงินทุนท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจคา้ของเก่า และมูลค่าของเก่าท่ีรับซ้ือต่างกนัมีความคิดเห็น ดา้นประเภท
ของเก่าท่ีให้ผลกาํไรแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ผูป้ระกอบการท่ีมีจาํนวนปีท่ีประกอบ
ธุรกิจคา้ของเก่า รูปแบบธุรกิจคา้ของเก่าและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็นดา้นปัญหาของธุรกิจคา้
ของเก่าแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และผูป้ระกอบการท่ีมีรูปแบบธุรกิจคา้ของเก่า จาํนวน
พนกังานท่ีใชใ้นการประกอบกิจการ มูลค่าของเก่าท่ีรับซ้ือ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็น ดา้น
การแกแ้กปั้ญหาของธุรกิจคา้ของเก่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 
Abstract 
                                                        
 * บทความการคน้ควา้อิสระ 
** บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการจดัการทัว่ไป มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
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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 
 นบัจากปี 2524 จงัหวดัระยองถูกกาํหนดใหเ้ป็นเมืองหลกัของโครงการพฒันาพื้นท่ีบริเวณชายฝ่ังทะเล
ตะวนัออก โดยพฒันาเป็นศูนยก์ลางความเจริญแห่งใหม่ของประเทศ โดยมีนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเป็นท่ีตั้ง
ของอุตสาหกรรมท่ีสําคญั ๆ คือ โรงแยกก๊าซธรรมชาติ กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรมกลัน่นํ้ ามนั 
อุตสาหกรรมเหล็ก ซ่ึงเป็นผลให้เกิดอุตสาหกรรมต่อเน่ืองตามมาอีกมาก อาทิ นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย นิคม
อุตสาหกรรมตะวนัออก นิคมอุตสาหกรรม  ผาแดง นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี และนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์น 
ซีบอร์ด นอกจากน้ียงัมีเขตอุตสาหกรรมท่ีเป็นของเอกชนอีก 5 แห่ง คือ สวนอุตสาหกรรมโรจนะ สวน
อุตสาหกรรม จี. เค. แลนด์ สวนอุตสาหกรรมระยองท่ีดินอุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรมทีพีไอ และสวน
อุตสาหกรรมอีสเทิร์นอินดสัเตียลพาร์ท 
 โรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่จะเป็นประเภทอุตสาหกรรมตน้นํ้ า เป็นโรงงานขนาดใหญ่ ใชเ้ทคโนโลยี
การผลิตและมูลคา่การลงทุนสูง โดยปัจจุบนัมีโรงงานท่ีปลูกสร้างและเปิดดาํเนินแลว้ทั้งส้ิน 1,728 โรงงาน 
 เน่ืองจากในจงัหวดัระยองนั้นเป็นพื้นท่ีเขตอุตสาหกรรมต่างๆ มากมาย ทาํใหมี้วสัดุเหลือใชเ้ป็นจาํนวน
มากจึงเป็นแหล่งวตัถุดิบของธุรกิจรับซ้ือของเก่าท่ีใหญ่ท่ีสุดแหล่งหน่ึง ดว้ยเหตุน้ีจึงมีผูส้นใจเขา้มาประกอบธุรกิจ
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คา้ของเก่าจาํนวนมากราย และเกิดการแข่งขนัทางธุรกิจสูง หน่ึงในจาํนวนนั้น คือ ร้านรุ่งเรืองโลหะกิจ ซ่ึงผูว้ิจยั 
เป็นผูป้ระกอบการอยู่  จึงสนใจท่ีจะศึกษาถึงแนวทางการประกอบธุรกิจคา้ของเก่า ปัญหาในการประกอบธุรกิจ 
และ วิธีการแกปั้ญหาของธุรกิจคา้ของเก่า เพื่อท่ีจะนาํมาบริหารและพฒันาธุรกิจให้ประสบผลสําเร็จต่อไปได้
ดว้ยดี 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 1.  เพื่อศึกษาแนวทางการประกอบธุรกิจคา้ของเก่าในจงัหวดัระยอง 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบแนวทางการประกอบธุรกิจคา้ของเก่า ของผูป้ระกอบการจาํแนกตามคุณลกัษณะ
ส่วนบุคคล 
 
สมมติฐานของการวจิยั 
 แนวทางการประกอบธุรกิจคา้ของเก่า ของผูป้ระกอบการ จาํแนกตามคุณลกัษณะส่วนบุคคล แตกต่าง
กนั 
 ประชากร 
 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูป้ระกอบการธุรกิจคา้ของเก่า ในจงัหวดัระยอง จาํนวน 328 ราย 
 กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี เป็น ผูป้ระกอบการธุรกิจคา้ของเก่า ท่ีเลือกเป็นกลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงไดม้า
จากการเปิดตารางขนาดกลุ่มตวัอยา่งของ Krejcie and Morgan และใชว้ิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified random 
sampling) ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 178 คน 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนซ่ึงมีค่าความเช่ือมัน่ 0.9042แบบสอบถาม
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
 1.  ขอ้มูลทัว่ไปของผูป้ระกอบการ ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา จาํนวนปีท่ีประกอบธุรกิจ 
รูปแบบธุรกิจ จาํนวนพนกังานท่ีใชใ้นการประกอบกิจการ เงินทุนท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ มูลค่าของเก่าท่ีรับซ้ือ
ใน 1 วนั รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน จาํนวน 9 ขอ้ 
 2.  ความคิดเห็นดา้นแนวทางการประกอบธุรกิจคา้ของเก่า แบ่งออกเป็น 5 ด้าน ลกัษณะของ
แบบสอบถามเป็น มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ของ ลิเคิร์ท (Likert) 
 
การรวบรวมข้อมูล 
  การรวบรวมขอ้มูลผูว้ิจยัไดด้าํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล ดว้ยการขอความร่วมมือจาก กลุ่มตวัอย่างท่ี
เป็นผูป้ระกอบธุรกิจคา้ของเก่าในจงัหวดัระยอง โดยนาํแบบสอบถามไปแจกใหก้ลุ่มตวัอยา่งกรอกขอ้มูล จาํนวน 
178 ฉบบั แลว้ขอรับคืนดว้ยตนเอง 
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การวเิคราะห์ข้อมูล 
  ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถาม จะนาํมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ทุกชุด และนาํมาลงรหสั 
ประมวลผลขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป หาความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test, F-test และ 
LSD ดงัน้ี 
 1.  วิเคราะหข์อ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยใชค้วามถ่ีและค่าร้อยละ (percentage) 
 2.  วิเคราะห์ความคิดเห็นดา้นแนวทางการประกอบธุรกิจคา้ของเก่าของผูป้ระกอบการ โดยใชค้่าเฉล่ีย 
( X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 
 3.  เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนความคิดเห็นดา้นแนวทางการประกอบธุรกิจคา้ของเก่าของ
ผูป้ระกอบการ จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์โดยใช ้t-test และ F-test 
 4.  เปรียบเทียบพหุคูณ เพื่อทดสอบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนความคิดเห็นดา้นแนวทางการประกอบ
ธุรกิจคา้ของเก่าของผูป้ระกอบการ จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยวิธีของ Least Significant Difference 
(LSD)  
 
สรุปผลการวจิยั 
 1.  ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 56.18 อาย ุมากกว่า 44 ปี ร้อยละ 32.59 รองลงมา 
อาย ุ25 - 34 ปี ร้อยละ 31.46 และนอ้ยท่ีสุด ตํ่ากว่า 25 ปี ร้อยละ 6.74 ระดบัการศึกษา ตํ่ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 
48.31 รองลงมา ปริญญาตรี ร้อยละ 39.33 จาํนวนปีท่ีประกอบธุรกิจคา้ของเก่า 5 - 10 ปี ร้อยละ 41.58 รองลงมา 
ตํ่ากว่า 5 ปี และมากกว่า 10 ปี ร้อยละ 29.21 รูปแบบธุรกิจคา้ของเก่า เจา้ของคนเดียว ร้อยละ 66.29 รองลงมา มี
หุน้ส่วนไม่จดทะเบียน ร้อยละ 17.98 จาํนวนพนกังานท่ีใชใ้นการประกอบกิจการ นอ้ยกว่า 5 คน ร้อยละ 42.70 
รองลงมา 5 - 10 คน ร้อยละ 34.83 เงินทุนท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจคา้ของเก่า 100,000 - 500,000 บาท ร้อยละ 
33.71 รองลงมา 500,001 - 1,000,000 บาท ร้อยละ 21.35 มูลค่าของเก่าท่ีรับซ้ือใน 1 วนั 20,001 - 50,000 บาท ร้อย
ละ 30.34 รองลงมา 10,001 - 20,000 บาท ร้อยละ 29.21 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 80,001 - 100,000 บาท ร้อยละ 25.84 
รองลงมา 50,001 - 80,000 บาท ร้อยละ 20.23 
 2.  การวเิคราะห์ความคดิเห็นด้านแนวทางการประกอบธุรกจิค้าของเก่า 
   ผูป้ระกอบการมีความคิดเห็นเก่ียวกบัแนวทางการประกอบธุรกิจคา้ของเก่า ในภาพรวม อยูใ่นระดบั
ปานกลาง ( X = 3.30) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี 

การจัดซื้อของเก่าและประเภทของเก่าที่ซื้อ ผูป้ระกอบการมีความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่นระดบัปาน
กลาง ( X = 3.37) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.62 - 4.13) 

แหล่งจําหน่ายของเก่า ผูป้ระกอบการมีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดบันอ้ย ( X = 2.49) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 3.39) 

ประเภทของเก่าทีใ่ห้ผลกําไร ผูป้ระกอบการมีความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.81) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.57 - 4.22) 
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ปัญหาของธุรกิจค้าของเก่า ผูป้ระกอบการมีความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 3.19) 
เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.76 - 3.97) 

การแก้ปัญหาของธุรกิจค้าของเก่า ผูป้ระกอบการมีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดบัมาก ( X = 
3.66) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.69 - 3.90) 
 3.  การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนความคดิเห็นด้านแนวทางการประกอบธุรกจิค้าของเก่า จาํแนก
ตามคุณลักษณะของผู้ประกอบการ 
  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนความคิดเห็นด้านแนวทางการประกอบธุรกิจคา้ของเก่า 
จาํแนกตามคุณลกัษณะของผูป้ระกอบการ พบว่า ผูป้ระกอบการท่ีมี อายุ จาํนวนปีท่ีประกอบธุรกิจคา้ของเก่า 
รูปแบบธุรกิจคา้ของเก่า จาํนวนพนกังานท่ีใชใ้นการประกอบกิจการ มูลค่าของเก่าท่ีรับซ้ือใน 1 วนั และรายได้
เฉล่ียต่อเดือนต่างกนั ในภาพรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และผูป้ระกอบการท่ีมี เงินทุน
ท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจคา้ของเก่า ต่างกนั ในภาพรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี 
  การจัดซ้ือของเก่าและประเภทของเก่าที่ซื้อ ผูป้ระกอบการท่ีมีอาย ุรูปแบบธุรกิจคา้ของเก่ามูลค่าของ
เก่าท่ีรับซ้ือใน 1 วนั ต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นราย
ขอ้ พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 
  ผูป้ระกอบการท่ีมีระดบัการศึกษา ต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติ เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
  ผูป้ระกอบการท่ีมีจาํนวนปีท่ีประกอบธุรกิจคา้ของเก่า รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต่างกนั มีความคิดเห็น
โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 
  ผูป้ระกอบการท่ีมีจาํนวนพนักงานท่ีใช้ในการประกอบกิจการต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 
  ผูป้ระกอบการท่ีมีเงินทุนท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจคา้ของเก่าต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 
  แหล่งจาํหน่ายของเก่า ผูป้ระกอบการเพศชายและเพศหญิง การศึกษา ต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม 
ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 
  ผูป้ระกอบการท่ีมีอายุ จาํนวนปีท่ีประกอบธุรกิจคา้ของเก่า รูปแบบธุรกิจคา้ของเก่า มูลค่าของเก่าท่ี
รับซ้ือใน 1 วนั ต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 
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  ผูป้ระกอบการท่ีมีจาํนวนพนักงานท่ีใช้ในการประกอบกิจการต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
  ผูป้ระกอบการท่ีมีเงินทุนท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจคา้ของเก่า ต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 
  ผูป้ระกอบการท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
  ประเภทของเก่าที่ให้ผลกําไร ผูป้ระกอบการเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 
  ผูป้ระกอบการท่ีมีอาย ุการศึกษา จาํนวนพนกังานท่ีใชใ้นการประกอบกิจการ ต่างกนั มีความคิดเห็น
โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
  ผูป้ระกอบการท่ีมีจาํนวนปีท่ีประกอบธุรกิจคา้ของเก่า ต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 
  ผูป้ระกอบการท่ีมีรูปแบบธุรกิจคา้ของเก่าต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมี
นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 
  ผูป้ระกอบการท่ีมีเงินทุนท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจคา้ของเก่า มูลค่าของเก่าท่ีรับซ้ือใน 1 วนั  ต่างกนั 
มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 
  ผูป้ระกอบการท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติ และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
  ปัญหาของธุรกจิค้าของเก่า ผูป้ระกอบการเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
  ผูป้ระกอบการท่ีมีอายุ การศึกษา ต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทาง
สถิติ และเม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 
  ผูป้ระกอบการท่ีมีจาํนวนปีท่ีประกอบธุรกิจคา้ของเก่า รูปแบบธุรกิจคา้ของเก่า ต่างกัน มีความ
คิดเห็นโดยรวม รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และเม่ือพิจารณาเป็นราย
ขอ้ พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 
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  ผูป้ระกอบการท่ีมีจาํนวนพนกังานท่ีใชใ้นการประกอบกิจการ เงินทุนท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจคา้
ของเก่า ต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และเม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้ พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 
  ผูป้ระกอบการท่ีมีมูลค่าของเก่าท่ีรับซ้ือใน 1 วนั ต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัสาํคญัทางสถิติ และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
  การแก้ปัญหาของธุรกจิค้าของเก่า ผูป้ระกอบการเพศชาย และเพศหญิง จาํนวนปีท่ีประกอบธุรกิจคา้
ของเก่า ต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
  ผูป้ระกอบการท่ีมีอายุต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 
  ผูป้ระกอบการท่ีมีรูปแบบธุรกิจคา้ของเก่า จาํนวนพนกังานท่ีใชใ้นการประกอบกิจการ มูลค่าของเก่า
ท่ีรับซ้ือใน 1 วนั รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 
  ผูป้ระกอบการท่ีมีเงินทุนท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจค้าของเก่าต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 
   
อภปิรายผล 
 การศึกษาเร่ือง แนวทางการประกอบธุรกิจคา้ของเก่า ในจงัหวดัระยอง ไดผ้ลการวิจยัท่ีสามารถนาํมา
อภิปรายผล ดงัน้ี 
 การวเิคราะห์ความคดิเห็นด้านแนวทางการประกอบธุรกจิค้าของเก่า 
 ผูป้ระกอบการมีความคิดเห็นเก่ียวกบัแนวทางการประกอบธุรกิจคา้ของเก่า ในภาพรวม อยูใ่นระดบัปาน
กลาง ( X = 3.30) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ผูป้ระกอบการมีความคิดเห็นเก่ียวกบั ประเภทของเก่าท่ีใหผ้ล
กาํไร และการแกปั้ญหาของธุรกิจคา้ของเก่าอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.81 และ 3.66 ตามลาํดบั) สาํหรับการจดัซ้ือ
ของเก่าและประเภทของเก่าท่ีซ้ือ และปัญหาของธุรกิจคา้ของเก่าอยู่ในระดบัปานกลาง ( X = 3.37 และ 3.19 
ตามลาํดบั) และแหล่งจาํหน่ายของเก่า อยูใ่นระดบันอ้ย ( X = 2.49) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ สมบูรณ์ 
โสภณเกียรติกุล(2545) ศึกษาเร่ืองการประกอบธุรกิจคา้ของเก่าในจังหวดัสมุทรสาคร ผลการศึกษาพบว่าผู ้
ประกอบธุรกิจคา้ของเก่าในจงัหวดัสมุทรสาคร ในภาพรวม มีการประกอบธุรกิจคา้ของเก่าโดยเฉล่ียอยูใ่นระดบั
ปานกลาง จากขอ้คน้พบดงักล่าว ทาํใหท้ราบว่าการประกอบธุรกิจคา้ของเก่านั้นเป็นอยา่งไรมีปัญหาและวิธีการ
แกปั้ญหาอย่างไร เพ่ือให้ผูป้ระกอบการธุรกิจคา้ของเก่าและผูท่ี้สนใจธุรกิจคา้ของเก่าไดน้าํปัจจยัต่างๆ ท่ีสําคญั
นาํมาบริหารและจดัการธุรกิจใหอ้ยูร่อดและสามารถแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในธุรกิจคา้ของเก่าได ้
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 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนความคดิเห็นด้านแนวทางการประกอบธุรกิจค้าของเก่า จําแนกตาม
คุณลักษณะของผู้ประกอบการ   
 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนความคิดเห็นดา้นแนวทางการประกอบธุรกิจคา้ของเก่า จาํแนก
ตามคุณลกัษณะของผูป้ระกอบการ พบว่า ผูป้ระกอบการท่ีมี อายุ จาํนวนปีท่ีประกอบธุรกิจคา้ของเก่า รูปแบบ
ธุรกิจคา้ของเก่า จาํนวนพนกังานท่ีใชใ้นการประกอบกิจการ มูลค่าของเก่าท่ีรับซ้ือใน 1 วนั และรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน ต่างกนั ในภาพรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และผูป้ระกอบการท่ีมี เงินทุนท่ีใชใ้น
การประกอบธุรกิจคา้ของเก่า ต่างกนั ในภาพรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณา
เป็นรายดา้น ดงัน้ี  
 การจัดซื้อของเก่าและประเภทของเก่าท่ีซื้อ ผูป้ระกอบการท่ีมีจาํนวนปีท่ีประกอบธุรกิจคา้ของเก่า 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 ผูป้ระกอบการท่ีมีจาํนวนพนกังานท่ีใชใ้นการประกอบกิจการต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 แหล่งจําหน่ายของเก่า ผูป้ระกอบการท่ีมีอายุ จาํนวนปีท่ีประกอบธุรกิจคา้ของเก่า รูปแบบธุรกิจคา้ของ
เก่า มูลค่าของเก่าท่ีรับซ้ือใน 1 วนั จาํนวนพนกังานท่ีใชใ้นการประกอบกิจการ ต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 ผูป้ระกอบการท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 
 ประเภทของเก่าท่ีให้ผลกําไร ผูป้ระกอบการท่ีมีอายุ การศึกษา จาํนวนพนักงานท่ีใช้ในการประกอบ
กิจการ เงินทุนท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจคา้ของเก่า ต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 ผูป้ระกอบการท่ีมีจาํนวนปีท่ีประกอบธุรกิจคา้ของเก่า รูปแบบธุรกิจคา้ของเก่า ต่างกนั มีความคิดเห็น
โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 ปัญหาของธุรกิจค้าของเก่า ผูป้ระกอบการท่ีมีจาํนวนปีท่ีประกอบธุรกิจคา้ของเก่า รูปแบบธุรกิจคา้ของ
เก่า ต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  
 ผูป้ระกอบการท่ีมีจาํนวนพนกังานท่ีใชใ้นการประกอบกิจการ เงินทุนท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจคา้ของ
เก่า ต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 การแก้ปัญหาของธุรกิจค้าของเก่า ผูป้ระกอบการท่ีมีรูปแบบธุรกิจคา้ของเก่า จาํนวนพนกังานท่ีใชใ้น
การประกอบกิจการ มูลค่าของเก่าท่ีรับซ้ือใน 1 วนั รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 ผูป้ระกอบการท่ีมีเงินทุนท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจคา้ของเก่าต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจยัท่ีไดใ้นคร้ังน้ี สามารถนาํผลวิจยัและการศึกษาแนวทางการประกอบธุรกิจคา้ของเก่าใน
เร่ืองท่ีเก่ียวกบั การจดัซ้ือของเก่าและประเภทของเก่าท่ีซ้ือ แหล่งจาํหน่ายของเก่า ประเภทของเก่าท่ีให้ผลกาํไร 
ต่างๆ เหล่าน้ีเพื่อนาํไปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพของผูท่ี้สนใจในธุรกิจคา้ของเก่า และหากมองใน
มุมมองของผูป้ระกอบการธุรกิจค้าของเก่าแล้ว จํานวนปีท่ีประกอบธุรกิจ อายุ และ รูปแบบธุรกิจของ
ผูป้ระกอบการ มีส่วนสําคญัในการประกอบธุรกิจคา้ของเก่า ซ่ึงมีผลต่อเน่ืองไปถึง รายไดข้องธุรกิจ  ดงันั้น
ผูป้ระกอบการควรใหค้วามสาํคญัต่อปัญหาและวิธีการแกปั้ญหาของธุรกิจคา้ของเก่า ว่าสาเหตุท่ีทาํใหเ้กิดปัญหา
เกิดจากส่ิงใด และจะหลีกเล่ียงปัญหาท่ีเกิดข้ึนไดอ้ย่างไร หรือถา้เกิดปัญหาแลว้สามารถแกไ้ขปัญหาไดอ้ย่างไร 
โดยผูป้ระกอบการสามารถนาํขอ้มูล จากผลการวิจยัท่ีช้ีนาํมาจากผูป้ระกอบการท่ีมีประสบการณ์ตรงนาํมา บริหาร
และจดัการ ให้เหมาะสมกบัธุรกิจของตนเพื่อให ้ธุรกิจเกิดผลกาํไรและดาํเนินการไดด้ว้ยความสําเร็จและมัน่คง
ต่อไป 
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แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชน ระดบัอาชีวศึกษา เขตบางกอกใหญ่ 
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บทคดัย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบติังานของครูโรงเรียน
เอกชน ระดบัอาชีวศึกษา เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร จาํแนกตาม เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ประสบการณ์
ในการปฏิบติังาน วุฒิการศึกษา และรายไดต่้อเดือน กลุ่มตวัอย่างท่ีใชเ้ป็นครูโรงเรียนเอกชน ระดบัอาชีวศึกษา 
เขตบางกอกใหญ่  ปีการศึกษา 2552 จาํนวน 201 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูล
โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูป สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ ความถ่ี  ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และทดสอบความแตกต่างของแรงจูงใจในการปฏิบติังานของครูโรงเรียนเอกชนจาํแนกตาม เพศ 
สถานภาพสมรส ดว้ยสถิติค่าที และจาํแนกตามอายุ ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน วุฒิการศึกษา และรายไดต่้อ
เดือน ดว้ยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
 ผลการวิจยั พบว่า ครูโรงเรียนเอกชน ระดบัอาชีวศึกษา เขตบางกอกใหญ่ มีแรงจูงใจในการปฏิบติังาน 
ในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เรียงลาํดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านความต้องการความก้าวหน้าและ
เจริญเติบโต ดา้นความตอ้งการมีความสัมพนัธ์กนัทางสังคม และดา้นความตอ้งการอยูร่อดหรือการดาํรงชีวิต ผล
การเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบติังานของครูในภาพรวมพบว่า ครูท่ีมีสถานภาพสมรส ประสบการณ์ในการ
ปฏิบติังาน ระดบัการศึกษาและรายไดท่ี้ต่างกนั มีแรงจูงใจในการปฏิบติังาน ไม่แตกต่างกนั ยกเวน้ครูท่ีมีเพศและ
อายตุ่างกนั มีแรงจูงใจในการปฏิบติังาน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยเพศชายมีแรงจูงใจ
ในการปฏิบติังานสูงกว่าเพศหญิง ครูท่ีมีอายุ 46 ปีข้ึนไปมีแรงจูงใจสูงกว่าครูท่ีมีอาย ุ25-35 ปี และครูท่ีมีอาย ุ36-
45 ปี มีแรงจูงใจสูงกวา่ครูท่ีมีอาย ุ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, t-
test, 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 
 การศึกษาเป็นรากฐานท่ีสําคญัท่ีสุดประการหน่ึง ในการสร้างสรรคค์วามเจริญกา้วหนา้และช่วยแกไ้ข
ปัญหาต่างๆ ในสงัคมได ้ทั้งน้ีเน่ืองจากการศึกษาเป็นกระบวนการท่ีช่วยใหค้นไดพ้ฒันาตนเองในดา้นต่างๆ ตลอด
ช่วงชีวิต ปัจจัยท่ีมีบทบาทท่ีมีความสําคญัต่อการจัดการศึกษาในโรงเรียนคือ บุคลากร ซ่ึงในท่ีน้ี หมายถึง 
ครูผูส้อนนั้นเอง ไดมี้ผูก้ล่าวไวว้า่ ครู คือ เมลด็พนัธุแ์ห่งความดีงาม ครูท่ีดีท่ีสุดจะทาํใหโ้รงเรียนดีท่ีสุด โรงเรียนท่ี
ดีท่ีสุดจะสร้างเยาวชนท่ีดีท่ีสุดได ้(ทรงยศ บวัเผือ่น, 2544, หนา้ 34) 
 ครูเป็นผูมี้บทบาทสาํคญัของชาติ เป็นส่ิงสาํคญัอยา่งยิง่ในฐานะผูท้าํการจดัประสบการณ์และบรรยากาศ
ในกระบวนการเรียนรู้ นาํเสนอสาระท่ีทา้ทายการคิด วิเคราะห์ วิจารณ์อย่างมีเหตุผลรวมทั้งปลูกฝังคุณธรรมและ
จริยธรรมแก่ผูเ้รียนใหมี้ลกัษณะท่ีพึงประสงค ์(คณะกรรมการการศึกษาเอกชน, 2540, หนา้ 8) ซ่ึงเยาวชนของชาติ
กย็อ่มนาํความรู้ความสามารถท่ีไดไ้ปพฒันาชาติใหเ้จริญในโอกาสต่อไป สถาบนัการศึกษาจึงควรเห็นความสาํคญั
ถึง การสร้างความพงึพอใจในการปฏิบติังานของครู เพื่อเป้าหมายในการจดัการเรียน การสอนท่ีมีคุณภาพ 
 การจดัการศึกษาของประเทศไทยในปัจจุบนั โรงเรียนเอกชนมีบทบาทสาํคญัในการเขา้มามีส่วนร่วมใน
การจดัการศึกษาในการจดัการศึกษาของโรงเรียนเอกชน จะสาํเร็จหรือมีคุณภาพมากนอ้ยเพียงใด ปัจจยัท่ีสาํคญั
ส่วนหน่ึงก็คือ ความพึงพอใจของครู ซ่ึงเป็นบุคลากร ท่ีสําคญัในการดาํเนินงานของโรงเรียน ในปัจจุบนัการ
ดาํเนินงานของโรงเรียนเอกชนพบว่ามีการลาออกของครูในระดบัต่างๆ ค่อนขา้งมาก (จาํรัส นองมาก, 2538, หนา้ 
51) การลาออกของครูจึงเป็นผลพวงทาํให้นกัเรียนมีผลการเรียนขาดคุณภาพ ซ่ึงการลาออกดงักล่าวอาจมีปัจจยั
หลายประการ และท่ีสําคญัอาจเกิดความไม่พึงพอใจในการปฏิบติังานในโรงเรียนเอกชนของครู จึงเป็นตวับ่ง
ช้ีให้เห็นว่า ผูบ้ริหารควรจะต้องศึกษาทศันะเก่ียวกับงาน ของผูอ้ยู่ใตบ้งัคบับญัชาสองประการคือส่ิงท่ีทาํให้
ผูป้ฏิบติังานมีความสุขและส่ิงท่ีทาํใหผู้ป้ฏิบติังานไม่มีความสุขในงานท่ีทาํ 
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 ผูว้ิจัยจึงสนใจศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชน กรุงเทพมหานคร เพ่ือเป็น
แนวทางในการปรับปรุงนโยบายของโรงเรียนเอกชนเพื่อการสร้างเสริมความพึงพอใจให้กับบุคลากร ซ่ึงจะ
นาํไปสู่การลดปัญหา การลาออกจากงานและช่วยแกไ้ขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรไดใ้นระดบัหน่ึง ทั้งยงัจะ
ส่งเสริมการปฏิบติังาน ใหเ้กิดประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 1.  เพื่อศึกษาระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของครูโรงเรียนเอกชน ระดบัอาชีวศึกษา เขตบางกอก
ใหญ่ กรุงเทพมหานคร 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบติังานของครูโรงเรียนเอกชน ระดบัอาชีวศึกษา เขตบางกอก
ใหญ่ กรุงเทพมหานคร จาํแนกตาม เพศ อาย ุสถานภาพสมรสประสบการณ์ในการปฏิบติังาน วุฒิการศึกษา และ
รายไดต่้อเดือน 
 3.  เพื่อศึกษาขอ้เสนอแนะการสร้างเสริมแรงจูงใจในการปฏิบติังานของครูโรงเรียนเอกชน ระดับ
อาชีวศึกษา เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 
 
สมมติฐานของการวจิยั 
 ครูโรงเรียนเอกชน ระดบัอาชีวศึกษา เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ท่ีมีเพศ อาย ุสถานภาพสมรส 
ประสบการณ์ในการปฏิบติังานวุฒิการศึกษา และรายไดต้่อเดือนต่างกนั มีแรงจูงใจในการปฏิบติังาน แตกต่างกนั 
 
ขอบเขตในการวจิยั 
 1.  ประชากร 
  การวิจยัคร้ังน้ีประชากร คือครูโรงเรียนเอกชน ระดบัอาชีวศึกษา เขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร 
จาํนวน 420 คน จากโรงเรียน 5 แห่ง ท่ีสอนอยูใ่นปีการศึกษา 2552 
 2.  กลุ่มตัวอย่าง 
  การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัดาํเนินการสุ่มตวัอยา่ง โดยวิธีการสุ่มแบบมีระบบ (Systematie Random 
Sampling) โดยสุ่มกลุ่มตวัอยา่งมา 50% จากจาํนวนประชากรทั้งหมด 420 คน จาก 5 โรงเรียน ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง
ทั้งส้ิน 201 คน ซ่ึงสูงกว่าเกณฑข์องเคร็จซ่ีและมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970 อา้งถึงใน สิริชยั ประทุมมา 
และคณะ, 2549, หนา้ 112) 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 ในการวิจยัคร้ังน้ี  ใชแ้บบสอบถาม ซ่ึงผูว้ิจยัไดส้ร้างแบบสอบถามโดยแบ่งเป็น 3 ตอน คือ 
 ตอนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ประสบการณ์ในการ
ทาํงาน วฒิุการศึกษา และรายไดต่้อเดือน โดยมีขอ้คาํถามเป็นแบบเลือกตอบ (check list) จาํนวน 6 รายการ 
 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของครูโรงเรียนเอกชน ระดบัอาชีวศึกษา เขต
บางกอกใหญ่ ประกอบดว้ย 3 ประเภท ดงัน้ี 
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 1.  ดา้นความตอ้งการอยูร่อดหรือการดาํรงชีวิต  จาํนวน 15 ขอ้ 
 2.  ดา้นความตอ้งการมีความสมัพนัธ์กนัทางสงัคม จาํนวน 16 ขอ้ 
 3.  ดา้นความตอ้งการความกา้วหนา้และเจริญเติบโต จาํนวน 20 ขอ้ 
 ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามคาํถามปลายเปิด (opened end questionnaire) ความคิดเห็นเก่ียวกบั
ขอ้เสนอแนะการสร้างเสริมแรงจูงใจในการปฏิบติังานของครูโรงเรียนเอกชน ระดบัอาชีวศึกษา เขตบางกอกใหญ่ 
กรุงเทพมหานคร 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี โดยผูว้ิจยันาํแบบสอบถามให้ครูโรงเรียนต่างๆ และรับ
แบบสอบถามคืนดว้ยตนเอง ซ่ึงแบบสอบถามไดรั้บคืนจาํนวน 201 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถาม ดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ ซ่ึง
แบ่งออกเป็น 4 ตอน ดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยนาํขอ้คาํถามตอนท่ี 1 มาแจกแจงความถ่ี
และหาค่าร้อยละ และนาํเสนอเป็นตารางประกอบความเรียงทา้ยตาราง 
 ตอนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของครูครูโรงเรียนเอกชน ระดบัอาชีวศึกษา เขต
บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร โดยวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีได้ในตอนท่ี 2 หาค่าเฉล่ีย ( X ) และค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบติังานของครูโรงเรียนเอกชน ระดบัอาชีวศึกษา เขตบางกอกใหญ่ 
กรุงเทพมหานคร 
 ตอนท่ี 3 วิเคราะหเ์ปรียบเทียบระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของครูโรงเรียนเอกชน ระดบัอาชีวศึกษา 
เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร จาํแนกตามเพศ โดยนาํมาทดสอบความแตกต่างดว้ยค่าสถิติ t-test และ
เปรียบเทียบระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชน ระดับอาชีวศึกษา เขตบางกอกใหญ่ 
กรุงเทพมหานคร จาํแนกตาม อายุ สถานภาพสมรส ประสบการณ์ปฏิบติังาน วุฒิการศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือนของครูโดยนาํมาทดสอบความแตกต่างดว้ยค่าสถิติ F-test และเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ดว้ยวิธีของ 
Scheffe  
 ตอนท่ี 4 ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะการสร้างเสริมแรงจูงใจในการปฏิบติังานของครูโรงเรียนเอกชน 
ระดบัอาชีวศึกษา เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ใชก้ารวิเคราะห์เน้ือหาและค่าของความถ่ี โดยใชวิ้ธีนาํเสนอ
ในรูปความถ่ีประกอบความเรียง 
 
สรุปผลการวจิยั 
 การวิเคราะห์ผลขอ้มูลเก่ียวกบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของครูโรงเรียนเอกชน ระดบัอาชีวศึกษา เขต
บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัสรุปได ้ดงัน้ี 
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 1.  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
   ผลการวิจยัพบว่า ครูท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมดส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย อาย ุ36-45 
ปี รองลงมาอายุ 25-35 ปี และอายุ 46 ปีข้ึนไป มีสถานภาพสมรส มากกว่าสถานภาพโสด ครูส่วนใหญ่มี
ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน 6-10  ปี รองลงมา 11-20  ปี และประสบการณ์ 1-5 ปี ระดบัการศึกษาของครูส่วน
ใหญ่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี รองลงมาคือระดับปริญญาโท มีรายได้ต่อเดือน 15,001-20,000 บาท 
รองลงมามีรายได ้10,001-15,000  บาท รายได2้0,001 บาทข้ึนไป และรายได ้5,000-10,000 บาท ตามลาํดบั 
 2.  ผลการวิเคราะห์แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชน ระดับอาชีวศึกษา เขตบางกอก
ใหญ่ กรุงเทพมหานคร 
  จากผลการวิจัย พบว่า ครูโรงเรียนเอกชน ระดับอาชีวศึกษา เขตบางกอกใหญ่ มีแรงจูงใจในการ
ปฏิบติังาน ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น สรุปไดด้งัน้ี 
  2.1 ครูมีแรงจูงใจในการปฏิบติังานในดา้นความตอ้งการความกา้วหนา้และเจริญเติบโตภาพรวมอยู่
ในระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ครูมีแรงจูงใจในการปฏิบติังานมากท่ีสุดในดา้นความสาํเร็จ
ในการปฏิบติังาน โดยเฉพาะเร่ืองการจดักิจกรรมการเรียนการสอนไดต้รงกบัหลกัสูตรสถานศึกษา 
  2.2  ครูมีแรงจูงใจในการปฏิบติังานในดา้นความตอ้งการมีความสัมพนัธ์กนัทางสังคม ภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ครูมีแรงจูงใจในการปฏิบติังานมากท่ีสุดใน ดา้นการไดรั้บการ
ยอมรับ โดยเฉพาะเร่ืองไดรั้บความศรัทธาจากนกัเรียนในเร่ืองการปฏิบติัตนและการสอน  
  2.3  ครูมีแรงจูงใจในการปฏิบติังานในดา้นความตอ้งการอยู่รอดหรือการดาํรงชีวิตภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมาก ซ่ึงเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ครูมีแรงจูงใจในการปฏิบติังานมากท่ีสุดในดา้นความมัน่คงในการ
ทาํงาน โดยเฉพาะเร่ืองความรู้สึกท่ีดีต่อองคก์รและไม่มีความคิดท่ีจะเปล่ียนงาน 
 3.  ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชน ระดับอาชีวศึกษา เขตบางกอก
ใหญ่ กรุงเทพมหานคร 
  จากการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบติังานของครูโรงเรียนเอกชน ระดบัอาชีวศึกษา เขตบางกอก
ใหญ่ จาํแนกตามขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม สรุปไดด้งัน้ี  
  3.1  ครูท่ีมีเพศต่างกนั มีแรงจูงใจในการปฏิบติังานในโรงเรียนเอกชน ระดบัอาชีวศึกษา เขตบางกอก
ใหญ่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
  3.2  ครูท่ีมีอายตุ่างกนั มีแรงจูงใจในการปฏิบติังานในโรงเรียนเอกชน ระดบัอาชีวศึกษา เขตบางกอก
ใหญ่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
  3.3  ครูท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกนั มีแรงจูงใจในการปฏิบติังานในโรงเรียนเอกชน ระดบัอาชีวศึกษา 
เขตบางกอกใหญ่ ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงเป็นการปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
  3.4  ครูท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบติังานต่างกนั มีแรงจูงใจในการปฏิบติังานในโรงเรียนเอกชน 
ระดบัอาชีวศึกษา เขตบางกอกใหญ่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน
ท่ีตั้งไว ้
  3.5  ครูท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีแรงจูงใจในการปฏิบติังานในโรงเรียนเอกชน ระดบัอาชีวศึกษา 
เขตบางกอกใหญ่ ไม่แตกต่างกนัในทุกดา้น ซ่ึงเป็นการปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
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  3.6  ครูท่ีมีรายได้ต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบติังานในโรงเรียนเอกชน ระดบัอาชีวศึกษา เขต
บางกอกใหญ่ ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงเป็นการปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
 4.  ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกับข้อเสนอแนะการสร้างเสริมแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู
โรงเรียนเอกชน ระดบัอาชีวศึกษา เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 
  จากผลการวิจยั ครูไดแ้สดงความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาและขอ้เสนอแนะการสร้างเสริมแรงจูงใจใน
การปฏิบติังานของครูโรงเรียนเอกชน ระดบัอาชีวศึกษา เขตบางกอกใหญ่ ดงัน้ี 
  4.1  ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาในการปฏิบติังาน พบว่า ลาํดบัท่ี 1  คือเร่ืองการจดัสวสัดิการใหค้รู
ไม่เหมาะสมและเพียงพอกบัความจาํเป็น รองลงมาคือ ค่าตอบแทนในการปฏิบติังานไม่มีมาตรฐานในการปรับ
เงินเดือนและไม่มีความแน่นอน และการไม่ไดรั้บความมัน่คงในการประกอบอาชีพ  
  4.2  ขอ้เสนอแนะการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติังาน พบว่า ลาํดบัท่ี 1  คือเร่ืองโรงเรียนเอกชนควร
มีมาตรฐานในการดูแลบุคลากรครูเอกชนใหมี้ความมัน่คงในอาชีพมากกว่าน้ี รองลงมาคือ ควรจดัสวสัดิการดา้น
ต่างๆ ใหก้บัครูเอกชนเทียบเท่ากบัรัฐบาล และควรมีการปรับเพ่ิมเงินเดือนอยา่งมีระบบและมีมาตรฐาน  
 
อภปิรายผล 
 จากผลการวิจยั ทาํใหท้ราบขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของครูโรงเรียนเอกชน ระดบั
อาชีวศึกษา เขตบางกอกใหญ ่กรุงเทพมหานคร ซ่ึงสามารถนาํมาอภิปรายผลการวิจยัไดด้งัน้ี 
 1 .   แรงจู งใจในการปฏิบัติงานของครูโรง เ รียนเอกชน  ระดับอาชีวศึ กษา  เขตบางกอกใหญ่ 
กรุงเทพมหานคร 
  จากผลการวิจัยพบว่า แรงจูงใจในกรปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชน ระดับอาชีวศึกษา เขต
บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยมีแรงจูงใจในดา้นความตอ้งการความกา้วหนา้
และเจริญเติบโตเป็นลาํดบัท่ี 1 รองลงมาคือดา้นความตอ้งการมีความสัมพนัธ์กนัทางสังคม และดา้นความตอ้งการ
อยูร่อดหรือการดาํรงชีวิต ตามลาํดบั ซ่ึงสามารถนาํมาอภิปรายผลได ้ดงัน้ี 
  1.1  ด้านความต้องการความก้าวหน้าและเจริญเติบโต จากผลการวิจัยท่ีพบว่า ในภาพรวมครู
โรงเรียนเอกชน ระดบัอาชีวศึกษา เขตบางกอกใหญ่ มีแรงจูงใจในการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยครูให้
ความสาํคญัในดา้นความตอ้งการความกา้วหนา้และเจริญเติบโต จาํแนกเป็นรายละเอียดต่างๆ ไดด้งัน้ี 
   1.1.1  ความสาํเร็จในการปฏิบติังาน พบว่า ครูมีแรงจูงใจในการปฏิบติังานภาพรวมอยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด โดยมีแรงจูงใจในการปฏิบติังานเก่ียวกบัเร่ือง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ตรงกบัหลกัสูตร
สถานศึกษา การสอนให้นกัเรียนมีความรู้และมีความประพฤติท่ีดี และทาํหนา้ท่ีสอนไดต้รงตามแผนงานท่ีตั้งไว ้
ขอ้คน้พบดงักล่าวสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Herzberg and others (1959, pp. 113-114) ไดส้รุปเก่ียวกบัแรงจูงใจท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานว่า ปัจจยัท่ีจูงใจให้คนชอบและรักงาน เป็นตวัสร้างความพอใจให้บุคคลในองคก์าร
ปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิผลมากขึ้น คือความสาํเร็จของงาน 
   1.1.2  ความกา้วหนา้ พบวา่ ครูมีแรงจูงใจในการปฏิบติังานภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยมี
แรงจูงใจในการปฏิบติังานเก่ียวกับเร่ือง การได้รับการสนับสนุนให้ศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึน และการได้รับ
ตาํแหน่งหนา้ท่ีการงานท่ีสูงข้ึน รวมทั้งไดรั้บโอกาสในการพฒันาทกัษะดา้นวิชีพเพิ่มข้ึน สอดคลอ้งกบั แนวคิด
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ของ วอลตนั (Walton, 1973, pp. 12-16) ท่ีไดศึ้กษาคุณภาพชีวิตการทาํงานว่าเป็นลกัษณะการทาํงานท่ีตอบสนอง
ความตอ้งการและปรารถนาของบุคคล โดยพิจารณาแนวทางความเป็นบุคคล (humanistic) และสภาพแวดลอ้มตวั
บุคคลหรือสงัคมท่ีทาํใหง้านประสบผลสาํเร็จ 
   1.1.3  ความรับผิดชอบ พบว่า ครูมีแรงจูงใจในการปฏิบติังานเก่ียวกบัเร่ือง การไดรั้บความ
ไวว้างใจจากผูบ้ริหารให้รับผิดชอบงานสําคญัต่างๆ ในโรงเรียนเสมอ ซ่ึงงานท่ีรับผิดชอบเป็นงานท่ีพฒันา
ความกา้วหนา้ทางดา้นวิชาชีพและเป็นงานท่ีตรงกบัความรู้ความสามารถของตนเอง ขอ้คน้พบดงักล่าวสอดคลอ้ง
กบัแนวคิดของ กิลเมอร์ (Gillmer, 1967, pp. 400-445, อา้งถึงใน เกียรติพล  เด่ือไพร, 2546, หนา้ 16) กล่าวว่า 
ลกัษณะของงานท่ีทาํ (intrinsic aspects of the job) ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กบัความรู้ความสามารถของผูป้ฏิบติังาน 
หากไดท้าํงานท่ีตรงตามความตอ้งการและความถนดักจ็ะเกิดความพึงพอใจ จากขอ้คน้พบท่ีสอดคลอ้งกนัดงักล่าว
แสดงว่า ครูมีความตอ้งการใหก้ารมอบหมายงานและความรับผิดชอบจากผูบ้ริหารหรือผูบ้งัคบับญัชา เป็นงานท่ี
เป็นการพฒันาความกา้วหน้าของตาํแหน่งการทาํงานท่ีไดรั้บมอบหมาย และเป็นงานท่ีตรงกบัความถนัดและ
ความรู้ความสามารถของครู 
  1.2  ดา้นความตอ้งการมีความสัมพนัธ์กนัทางสังคม จากผลการวิจยัท่ีพบว่า ในภาพรวมครูโรงเรียน
เอกชน ระดับอาชีวศึกษา เขตบางกอกใหญ่ มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยครูให้
ความสาํคญัในดา้นความตอ้งการมีความสมัพนัธ์กนัทางสงัคม จาํแนกเป็นรายละเอียดต่างๆ ไดด้งัน้ี 
   1.2.1  ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล พบว่า ครูมีแรงจูงใจในการปฏิบติังานเก่ียวกบัเร่ือง การ
ไดรั้บการสนบัสนุนและช่วยเหลือจากผูบ้งัคบับญัชา ไดรั้บความร่วมมือจากนกัเรียนและผูป้กครอง และการไดรั้บ
ความร่วมมือในการปฏิบติังานจากเพื่อนร่วมงานเสมอ ขอ้คน้พบดงักล่าวสอดคลอ้งกบั เฮอซ์เบิร์ก (Herzberg and 
others, 1959, pp. 113-114) ซ่ึงได้กล่าวถึงปัจจัยท่ีก่อให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบติังานในองค์กรให้เกิด
ประสิทธิภาพ บุคลากรควรไดรั้บการยอมรับนบัถือ ไม่ว่าจากผูบ้งัคบับญัชา เพื่อนผูม้าขอรับคาํปรึกษา หรือจาก
บุคคลในหน่วยงาน การยอมน้ีอาจจะเป็นการยกยอ่งชมเชย แสดงความยนิดี การใหก้าํลงั หรือการแสดงออกอ่ืนใด
ท่ีก่อใหเ้ห็นถึงการยอมรับในความสามารถ และเร่ืองความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน การติดต่อไม่ว่าจะเป็นกิริยาหรือ
วาจาท่ีแสดงถึงความสมัพนัธ์อนัดีต่อกนั สามารถทาํงานร่วมกนั มีความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนัอยา่งดี 
   1.2.2  การได้รับการยอมรับ พบว่า ครูมีแรงจูงใจในการปฏิบติังานเก่ียวกบัเร่ืองไดรั้บความ
ศรัทธาจากนักเรียนในเร่ืองการปฏิบติัตนและการสอน ผูป้กครองให้ความเช่ือมัน่และยอมรับในเร่ืองการสอน 
และบุคคลอ่ืนใหค้วามศรัทธาในความสามารถและขอคาํปรึกษาจากท่าน ขอ้คน้พบดงักล่าวสอดคลอ้งกบัแนวคิด
ของ ยงยุทธ เกษสาคร (2543, หนา้ 17) ใหค้วามหมายของแรงจูงใจในงาน (job satisfaction) ว่าเป็นเร่ืองของ
บุคคล เป็นความรู้สึกส่วนตวัของบุคคลในการทาํงานและต่องานท่ีเขาทาํอยู ่ต่อหน่วยงาน ต่อเพื่อนร่วมงาน และ
ความคาดหวงัทางจิตวิทยาในสภาพการทาํงาน 
  1.3  ดา้นความตอ้งการอยูร่อดหรือการดาํรงชีวิต จากผลการวิจยัท่ีพบว่า เป็นแรงจูงใจท่ีครูโรงเรียน
เอกชน ระดบัอาชีวศึกษา เขตบางกอกใหญ่ใหค้วามสําคญัเป็นลาํดบัท่ี 3 ซ่ึงแรงจูงใจในดา้นดงักล่าวอยูใ่นระดบั
มาก โดยครูใหค้วามสาํคญัในดา้นความตอ้งการอยูร่อดหรือการดาํรงชีวิต จาํแนกเป็นรายละเอียดต่างๆ ไดด้งัน้ี 
   1.3.1  ความต้องการทางด้านร่างกาย พบว่า ครูมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานเก่ียวกับเร่ือง 
สถานท่ีปฏิบติังานมีความปลอดภยัและมีมาตรฐาน มีห้องปฏิบติัการและเคร่ืองใชส้ํานักงานไวค้อยอาํนวยความ
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สะดวก และหอ้งเรียนมีบรรยากาศท่ีช่วยส่งเสริมการจดัการเรียนการสอนไดเ้ป็นอยา่งดี สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ
มาสโลว ์(Maslow, 1970, หนา้ 69) ซ่ึงกล่าวถึงความตอ้งการความปลอดภยัหรือความมัน่คง (Security of safety 
Needs) วา่ ถา้หากความตอ้งการทางดา้นร่างกายไดรั้บการตอบสนองตามสมควรแลว้มนุษยก์จ็ะมีความตอ้งการใน
ขั้นต่อไปท่ีสูงข้ึน คือความตอ้งการความปลอดภยัหรือความมัน่คงต่างๆ ความตอ้งการความปลอดภยัจะเป็นเร่ือง
เก่ียวกับการป้องกัน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยจากอนัตรายต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนกับร่างกาย ความสูญเสียทางด้าน
เศรษฐกิจ ส่วนความมัน่คงนั้นหมายถึง ความตอ้งการความมัน่คงในการดาํรงชีพ 
   1.3.2  ความมัน่คงในการทาํงาน พบว่า ครูมีแรงจูงใจในการปฏิบติังานเก่ียวกบัเร่ืองความรู้สึกท่ี
ดีต่อองคก์รและไม่มีความคิดท่ีจะเปล่ียนงาน โดยสถานศึกษาไดมี้การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานดา้นการศึกษา
อย่างต่อเน่ือง ทาํให้ท่านมีความมัน่ใจในความประสบผลสําเร็จในวิชาชีพโดยไม่ตอ้งเปล่ียนงาน ขอ้ดังกล่าว
สอดคลอ้งกบัแนวความคิดของ กิลเมอร์ (Gillmer, 1967, pp. 400-445, อา้งถึงใน เกียรติพล เด่ือไพร, 2546, หนา้ 
16) ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบท่ีเอ้ืออาํนวยต่อแรงจูงใจและความพึงพอใจในการทาํงาน ส่วนหน่ึงคือสถานท่ีทาํงาน
และจดัการ (company and management) ไดแ้ก่ ความพอใจต่อสถานท่ีทาํงาน ช่ือเสียงของสถาบนัและการ
ดาํเนินงานของสถาบนั และเร่ืองความมัน่คงในการทาํงาน การไดรั้บความเป็นธรรมจากผูบ้งัคบับญัชา คนท่ีมีพ้ืน
ฐานความรู้นอ้ยหรือขาดความรู้ยอ่มเห็นวา่ความมัน่คงในงานมีความสาํคญักบัเขามาก 
 2.  การเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชน ระดับอาชีวศึกษา เขตบางกอก
ใหญ่ กรุงเทพมหานคร 
  ผลการการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบติังานของครูโรงเรียนเอกชน ระดบัอาชีวศึกษา เขต
บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร จาํแนกตามขอ้มูลทัว่ไปของครูท่ีตอบแบบสอบถาม สามารถอภิปรายผลการวิจยั
ได ้ดงัน้ี 
  2.1  จากผลการวิจยัท่ีพบว่า ครูท่ีมีเพศต่างกนั มีแรงจูงใจในการปฏิบติังานในโรงเรียนเอกชน ระดบั
อาชีวศึกษา เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยเพศชายมี
แรงจูงใจในการปฏิบติังานสูงกว่าเพศหญิง ซ่ึงเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า แตกต่างกนั 2 ดา้น คือ ดา้นความ
ต้องกันความอยู่รอดหรือการดาํรงชีวิต และด้านความต้องการมีความสัมพนัธ์กันทางสังคม สอดคลอ้งกับ
แนวความคิดของ กิลเลอร์ (Gillmer, 1967, pp. 400-445 อา้งถึงใน เกียรติพล เด่ือไพร, 2546, หนา้ 16) ซ่ึงพบว่า 
คนงานชายจะเห็นค่าจา้งเป็นส่ิงสาํคญัสาํหรับเขายิ่งกว่าคนงานหญิง จากขอ้คน้พบท่ีสอดคลอ้งกนัดงักล่าวแสดง
วา่ ครูท่ีเป็นเพศชายส่วนใหญเ่ป็นผูน้าํครอบครัว และมีภาระในการรับผดิชอบมาก 
  2.2  จากผลการวิจยัท่ีพบว่า ครูท่ีมีอายตุ่างกนั มีแรงจูงใจในการปฏิบติังานในโรงเรียนเอกชน ระดบั
อาชีวศึกษา เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในทุกดา้น ขอ้
คน้พบดงักล่าวสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ พรพิมล โกลิภาพ (2539, บทคดัยอ่) ซ่ึงไดท้าํการวิจยัเร่ืองแรงจูงใจ
ในการปฏิบติังานการสอนเสริมของอาจารยม์หาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช พบว่า อาจารยส์อนเสริมท่ีมีอาย ุและ
สถานภาพต่างกนั มีแรงจูงใจในการปฏิบติังานสอนโดยรวมแตกต่างกนั 
  2.3  จากผลการวิจยัท่ีพบว่า ครูท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกนั มีแรงจูงใจในการปฏิบติังานในโรงเรียน
เอกชน ระดับอาชีวศึกษา เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกันในทุกด้าน ขอ้คน้พบดังกล่าว
สอดคลอ้งกบั พรพิมล  โกลิภาพ (2539, บทคดัยอ่) ไดท้าํการวิจยัเร่ืองแรงจูงใจในการปฏิบติังานการสอนเสริม
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ของอาจารยม์หาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช พบวา่ อาจารยส์อนเสริมท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกนั มีความพึงพอใจ
ในการปฏิบติังานสอนโดยรวมไม่แตกต่างกนั จากขอ้คน้พบท่ีสอดคลอ้งกนัดงักล่าวแสดงว่า ครูท่ีมีสถานภาพ
สมรสและสถานภาพโสด ไม่มีแนวความคิดท่ีแตกต่างกนั 
  2.4  จากผลการวิจัยท่ีพบว่า ครูท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานต่างกัน มีแรงจูงใจในการ
ปฏิบติังานในโรงเรียนเอกชน ระดบัอาชีวศึกษา เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ขอ้คน้พบดงักล่าวขดัแยง้กบัผลการวิจยัของ วิทยา  ประยรู (2540, บทคดัยอ่) ไดท้าํการวิจยั
เร่ือง การศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบติังานของครูประจาํกลุ่มการศึกษาทางไกล ในจงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า ครู
ประจาํกลุ่มการศึกษาทางไกลในจงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีมีประสบการณ์ในการทาํงาน สถานภาพการทาํงาน และ
สถานภาพท่ีทาํการพบกลุ่มต่างกนั มีความพงึพอใจในการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั 
  2.5  จากผลการวิจยัท่ีพบว่า ครูท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีแรงจูงใจในการปฏิบติังานในโรงเรียน
เอกชน ระดบัอาชีวศึกษา เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนัในทุกดา้น สอดคลอ้งกบัผลการวิจยั
ของ พรพิมล โกลิภาพ (2539, บทคดัยอ่) ไดท้าํการวิจยัเร่ืองแรงจูงใจในการปฏิบติังานการสอนเสริมของอาจารย์
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช พบว่า อาจารยส์อนเสริมท่ีมีวุฒิทางการศึกษา และสาขาวิชาท่ีสอนต่างกนั มี
ความพึงพอใจในการปฏิบติังานสอนโดยรวมไม่แตกต่างกนั 
  2.6  จากผลการวิจยัท่ีพบว่า ครูท่ีมีรายไดต่้างกนั มีแรงจูงใจในการปฏิบติังานในโรงเรียนเอกชน 
ระดบัอาชีวศึกษา เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า แตกต่างกนั 2 
ดา้น คือดา้นความตอ้งการอยูร่อดหรือการดาํรงชีวิต และดา้นความตอ้งการมีความสมัพนัธ์กนัทางสงัคม 
 3.  ความคดิเห็นเก่ียวกับปัญหาและข้อเสนอแนะเพิม่เติมเก่ียวกบั แนวทางการสร้างเสริมแรงจูงใจในการ
ปฏบัิติงานของครูโรงเรียนเอกชน ระดับอาชีวศึกษา เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 
  จากความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของครูโรงเรียนเอกชน ระดับอาชีวศึกษา เขตบางกอกใหญ่ 
เก่ียวกบัแนวทางการสร้างเสริมแรงจูงใจในการปฏิบติังาน ซ่ึงจากผลการวิจยั สามารถนาํมาอภิปรายผลได ้ดงัน้ี 
  3.1  ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาในการปฏิบติังาน จากผลการวิจยัท่ีพบว่า ครูไดแ้สดงความคิดเห็น
เก่ียวกับปัญหาในการปฏิบัติงานในเร่ืองการจัดสวสัดิการให้ครูไม่เหมาะสมและเพียงพอกับความจําเป็น 
ค่าตอบแทนในการปฏิบติังานไม่มีมาตรฐานในการปรับเงินเดือนและไม่มีความแน่นอน และการไม่ไดรั้บความ
มัน่คงในการประกอบอาชีพ 
  3.2  ขอ้เสนอแนะแนวทางในการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติังาน จากผลการวิจัยท่ีพบว่าครูได้
เสนอแนะแนวทางในเร่ือง โรงเรียนเอกชนควรมีมาตรฐานในการดูแลบุคลากรครูเอกชนใหมี้ความมัน่คงในอาชีพ
มากกว่าน้ี จดัสวสัดิการดา้นต่างๆ ใหก้บัครูเอกชนเทียบเท่ากบัรัฐบาล และควรมีการปรับเพ่ิมเงินเดือนอย่างมี
ระบบและมีมาตรฐาน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบติังานของครูโรงเรียนเอกชน ระดบัอาชีวศึกษา เขตบางกอกใหญ่ 
กรุงเทพมหานคร ไดข้อ้เสนอแนะในการวิจยั ดงัน้ี 
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 1.  ข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลการวจิยัไปใช้  มดีังนี ้
  1.1  หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในระดบันโยบาย ควรนาํผลการวิจยัเกี่ยวกบัแรงจูงใจในการปฏิบติังาน
ของครูโรงเรียนเอกชน ระดบัอาชีวศึกษา เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์กบัการพฒันา
บุคลากรครูในโรงเรียน ซ่ึงทางโรงเรียนควรใหฝ่้ายบริหารงานในดา้นบุคลากร และผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งร่วมกาํหนด
นโยบาย วางแผนการพฒันาและช่วยเหลือบุคลากรครูในดา้นต่างๆ ให้สามารถปฏิบติังานในโรงเรียนได้อย่างมี
ความสุขและเกิดประโยชนก์บันกัเรียนมากท่ีสุด 
  1.2  หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งระดับปฏิบัติการ  ควรนําผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการพฒันางาน
เก่ียวกบัการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติังานใหก้บัครู 
 2.  ข้อเสนอแนะสําหรับการวจิยัคร้ังต่อไป 
  2.1  ควรศึกษาปัญหาและความต้องการของครูในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน ระดับ
อาชีวศึกษา เขตบางกอกใหญ ่กรุงเทพมหานคร 
  2.2  ควรศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนเอกชน ระดบัอาชีวศึกษา 
เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 
  2.3  ควรศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ต่อการจดักิจกรรมการเรียนการสอนของครูโรงเรียน
เอกชน ระดบัอาชีวศึกษา เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 
 
 

บรรณานุกรม 
 
เกียรติพล  เด่ือไพร. (2546). การศึกษาความพงึพอใจในการปฏบัิติงานของครูโรงเรียนประภสัสรวทิยา จงัหวดั 

 ชลบุรี. ปัญหาพิเศษปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยับูรพา. 
จาํรัส  นองมาก. (2538). นโยบายและแผนงานของคณะกรรมการการศึกษาเอกชน. การศึกษาคาทอลิกในประเทศ 
 ไทย, 24 (29), 253. 
ทรงยศ บวัเผือ่น. (2544). ปรัชญาและคุณธรรมสําหรับครู. กรุงเทพมหานคร : กรมศาสนา. 
พรพมิล  โกสิภาพ. (2539). ความพงึพอใจในการปฏบัิติงานการสอนเสริมของอาจารย์มหาวทิยาลัยสุโขทยั 
 ธรรมาธิราช. วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร. 
ยงยทุธ เกษสาคร. (2543). การบริหารงานบุคคลแนวทางใหม่. กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์. 
วิทยา  ประยรู. (2540). การศึกษาความพงึพอใจในการปฏบัิติงานของครูประจาํกลุ่มการศึกษาทางไกลในจงัหวดั 
 เชียงใหม่. วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร. 
สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน. (2540). แนวโน้มของการศึกษาเอกชนประเภทสามญัศึกษาในอนาคต.  
 กรุงเทพมหานคร : กระทรวงศึกษาธิการ กองนโยบายและแผน. 
สิริชยั  ประทุมมา และคณะ. (2549). ปัจจยัทีม่ผีลต่อการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการปกครองส่วนท้องถิน่  
 ศึกษาเฉพาะกรณอีงค์การบริหารส่วนตําบลดาวเรือง อําเภอเมือง จงัหวดัสระบุรี. วิทยานิพนธ์ปริญญา 
 รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์. 



วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปีท่ี 10 ฉบบัท่ี 2 
โครงการบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 

 

 302

Gillmer, B.H., (1967). Industr ial Psychology. New York : McGraw Hill.Inc. 
Herzberg and other. (1959). Ther  Motivation to Work (2nd  ed.). New York : John Wiley and Sons, Inc. 
Maslow, A.H.  (1970).  Motivation  and  Personality (2nded.) New York : Harper and Row, Inc. 
Walton, R.E. (1973). Quality of working life : “what is it”. Sloan Management Review, 15 September :  
 11-12. 
 
 



วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปีท่ี 10 ฉบบัท่ี 2 
โครงการบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 

 
 

 303

การให้บริการท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของบริษัท ทโีอที จํากัด (มหาชน) ศูนย์บริการลูกค้า
สาขาเพลินจิต กรุงเทพมหานคร* 

Service affecting to TOT Public Company Limited’s efficiency at Ploenchit 
Customer  Service Center , Bangkok 

 
      นางศิริจิตร  อินทรสุวรรณ** 
      Mrs. Sirijit Intarasuwan  
 
บทคดัย่อ 
           การวิจยัเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาการใหบ้ริการท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของบริษทั ทีโอที จาํกดั 
(มหาชน) ศูนยบ์ริการลูกคา้สาขาเพลินจิต กรุงเทพมหานคร และเพื่อเปรียบเทียบการให้บริการท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิผลในทศันะของลูกคา้ จาํแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล  กลุ่มตวัอย่างคือ ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการต่างๆ ของ 
บริษทัทีโอที จาํกดั (มหาชน) ศูนยบ์ริการลูกคา้สาขาเพลินจิต กรุงเทพมหานคร จาํนวน 375 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การวิจยัเป็นแบบสอบถาม  วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้วามถ่ี  ร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  การทดสอบค่าที 
และการวิเคราะห์ความแปรปรวน  
 ผลการวิจยัพบว่า  ลูกคา้มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการใหบ้ริการท่ีส่งผลต่อประสิทธิผล ในภาพรวม อยู่ใน
ระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า  ลูกคา้มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก จาํนวน 2 ดา้น เรียงลาํดบั
จากค่ามากไปนอ้ยคือ การให้บริการของพนกังาน และสถนท่ีให้บริการ  และอยู่ในระดบัมากจาํนวน 3 ดา้น คือ 
กระบวนการในการให้บริการ เคร่ืองมือและเทคโนโลยี และขอ้มูลข่าวสาร  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความ
คิดเห็นการให้บริการท่ีส่งผลต่อประสิทธิผล จาํแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล พบว่า ลูกคา้ท่ีมี เพศ  ระดับ
การศึกษา ต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบั กระบวนการในการใหบ้ริการ เคร่ืองมือและเทคโนโลยี และขอ้มูล
ข่าวสาร โดยรวม และพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  และ 0.05  
ลูกคา้ท่ีมีสถานภาพสมรส อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบั การใหบ้ริการของพนกังาน 
สถานท่ีใหบ้ริการ โดยรวม และพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 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 
                                                 
 * บทความการคน้ควา้อิสระ 
** บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการจดัการทัว่ไป มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
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as a research tool.  Data were analyzed by using frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test and F-
test. 
 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 
 นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัเทคโนโลยีทางดา้นต่าง ๆ ไดมี้การพฒันาและเปล่ียนแปลงอย่างต่อเน่ือง
ตลอดเวลา มีการคิดคน้ประดิษฐ์ส่ิงใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษยใ์นแต่ละด้านเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์เป็นอีกเทคโนโลยหีน่ึงท่ีมีการพฒันาเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว ตั้งแต่หลงัสมยัสงครามโลกคร้ังท่ีสอง
จนถึงปัจจุบนั เทคโนโลยีสารสนเทศกาํลงัมีบทบาทสาํคญัในยคุแห่งขอ้มูลข่าวสารสังคมกาํลงัเปล่ียนแปลงไปสู่
สังคมดิจิตอล มีการติดต่อส่ือสารอย่างรวดเร็วฉับไวไร้พรมแดน หรือ ยุคโลกาภิวฒัน์ อินเทอร์เน็ต (internet)  
นบัว่าเป็นนวตักรรมใหม่ท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงดงักล่าว เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ยงัไดเ้พิ่มขีดความสามารถ
ใหโ้ดดเด่นข้ึนไปอีก  เม่ือสามารถเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์หลาย ๆ เคร่ืองให้สามารถแลกเปล่ียนขอ้มูลระหว่าง
กันได้ เรียกวา่ ระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร์(computer network) ซ่ึงเป็นระบบเครือข่ายท่ีมีขอบเขตการใชง้านกวา้งขวาง
และเป็นท่ีรู้จกัมากท่ีสุดในโลก     
 บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่  89/2 หมู่ 3 ถนนแจง้วฒันะ แขวง    ทุ่งสองหอ้ง เขต
หลกัส่ี กรุงเทพมหานคร 10210  ประกอบธุรกิจประเภทให้บริการส่ือสารโทรคมนาคมท่ีครบวงจรให้กบั
ผูใ้ชบ้ริการไดเ้ลือกมากมายหลากหลายรูปแบบ ทั้งบริการดา้นเสียง อินเทอร์เน็ต ขอ้มูล มลัติมีเดีย คอนเทนท ์และ
บริการอ่ืน ๆ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นลูกคา้ทัว่ไป หรือลูกคา้ธุรกิจ รวมไปถึง
การใหบ้ริการเพื่อสาธารณประโยชนแ์ละธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ือง โดยดาํเนินการเองหรือร่วมกบับุคคลอ่ืน นอกจากน้ี
ยงัดาํเนินการลงทุนโดยการถือหุน้ในบริษทัอ่ืน บริษทัจดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2545 โดยแปลงสภาพมา
จาก องคก์ารโทรศพัทแ์ห่งประเทศไทย ภายใตพ้ระราชบญัญติัทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542 ซ่ึงในปัจจุบนั เป็นท่ี
ทราบกนัดีว่า การแข่งขนัในธุรกิจส่ือสาร มีการแข่งขนักนัสูง และพยายามแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดอย่างหนกั 
อีกทั้งลกัษณะของสินคา้กมี็ความคลา้ยคลึงกนั ดงันั้น ส่ิงท่ีสร้างความแตกต่างใหก้บักิจการและเป็นการรักษาฐาน
ทางการตลาดให้มัน่คงคือการสร้างความประทบัใจให้กบัลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการในองคก์ร รวมถึงการใหบ้ริการท่ีมี
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ความหลากหลาย สะดวก รวดเร็ว และเพิ่มช่องทางในการให้บริการเพื่อให้ทนักับ จาํนวนลูกคา้ท่ีมากข้ึน และ
เทคโนโลยท่ีีกา้วกระโดดในยคุปัจจุบนั    
 ดงันั้นจากภาวะการณ์แข่งขนัท่ีสูง และการแยง่ชิงส่วนแบ่งทางการตลาด ผูศึ้กษาในฐานะพนกังานของ
บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) จึงมีความสนใจท่ีจะการศึกษาการใหบ้ริการท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพของบริษทั ที
โอที จาํกดั (มหาชน) ศูนยบ์ริการลูกคา้สาขาเพลินจิต กรุงเทพมหานคร เพ่ือเป็นการพฒันาศกัยภาพการใหบ้ริการ
ของกิจการ และสร้างความประทบัใจให้กบัผูม้าใชบ้ริการรวมทั้ง  ปรับกลยุทธ์การให้บริการเพื่อความเหมาะสม
กบัภาวะเศรษฐกิ์จและการแข่งขนัในปัจจุบนั 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 1.  เพื่อศึกษาการใหบ้ริการท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ศูนยบ์ริการลูกคา้
สาขาเพลินจิต กรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อเปรียบเทียบการใหบ้ริการท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลในทศันะของลูกคา้ จาํแนกตามสถานภาพส่วน
บุคคล 
 
สมมติฐานของการวจิยั 
 การใหบ้ริการท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลในทศันะของลูกคา้ จาํแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลแตกต่างกนั 
 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือ ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการต่างๆ ของ บริษทัทีโอที จาํกดั (มหาชน)
ศูนยบ์ริการลูกคา้สาขาเพลินจิต กรุงเทพมหานคร จาํนวน 15,695 ราย (ขอ้มูล: จากผูจ้ดัการสาขาเพลินจิต บริษทัที
โอที จาํกดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 23 มิถุนายน 2552) 
 กลุ่มตวัอยา่งเลือกจาก ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการต่างๆ ของบริษทัทีโอที จาํกดั (มหาชน)       ศูนยบ์ริการลูกคา้
สาขาเพลินจิต กรุงเทพมหานคร จาํนวน 375 ราย   ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งไดจ้ากตารางกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง
ของ Krejcie และ Morgan (1970, p. 608) 
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามจาํนวน 1 ฉบบั แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ  
 1. ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 2. การใหบ้ริการท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลใหท้ศันะของลูกคา้ ลกัษณะของแบบสอบถาม เป็นมาตราส่วน
ประมาณ 5 ค่าระดบัของลิเคิร์ท (Likert) จาํนวน 24 ขอ้ แบ่งออกเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ การให้บริการของพนกังาน 
สถานท่ีใหบ้ริการ กระบวนการในการใหบ้ริการ เคร่ืองมือและเทคโนโลย ี

 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
 ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดย แจกแบบสอบถามจาํนวน 375 ชุด โดยเก็บจากลูกคา้ท่ีมาใช้
บริการต่าง ๆ ของ บริษทัทีโอที จาํกดั (มหาชน) ศูนยบ์ริการลูกคา้สาขาเพลินจิต โดยวิธีสะดวก ใหก้รอกขอ้มูล
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และรอรับแบบสอบถามคืนดว้ยตนเอง โดยเก็บแบบสอบถามในช่วงเดือน มกราคมถึงเดือนกุมภาพนัธ์ 2553 วนั
จนัทร์ – วนัศุกร์ เวลา 9.00 – 16.00 น. ไดรั้บแบบสอบถามคืนมาจาํนวน 375 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถาม  จะนาํมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ของทุกชุดและนาํมาลง
รหัส  ประมวลขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ หาความถ่ี  ร้อยละ ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน               
t - test,  F - test  และ  LSD  ดงัน้ี 
 1. วิเคราะหข์อ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามโดยใชค้วามถ่ี และค่าร้อยละ (percentage) 
 2.  วิเคราะห์การใหบ้ริการท่ีส่งผลต่อประสิทธิผล ในทศันะของลูกคา้ โดยใชค่้าเฉล่ีย ( X  ) และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 
 3.  เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( X  ) ของคะแนนความคิดเห็นการใหบ้ริการท่ีส่งผลต่อประสิทธิผล ในทศันะ
ของลูกคา้ จาํแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล โดยใช ้t-test และ F-test 
 4.  เปรียบเทียบพหุคูณ เพ่ือทดสอบค่าเฉล่ีย ( X ) ของความคิดเห็นเก่ียวกบั การให้บริการท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิผลในทศันะของลูกคา้ จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยใชว้ิธีของ Least Significant Difference 
(LSD) 
 
สรุปผลการวจิยั 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการให้บริการท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของบริษทั ทีโอที จาํกัด (มหาชน) 
ศูนยบ์ริการลูกคา้สาขาเพลินจิต กรุงเทพมหานคร  สามารถสรุปได ้ดงัน้ี 
 1.  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  ลูกคา้ท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ30 - 40 
ปี ร้อยละ 34.67  รองลงมาอายตุ ํ่ากว่า 30 ปี  ร้อยละ 30.13   สถานภาพสมรส โสด ร้อยละ 53.33  รองลงมา สมรส 
ร้อยละ 40.00  ระดับการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 57.60  รองลงมาปริญญาตรี ร้อยละ 37.60  อาชีพ 
ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 32.27  รองลงมา ธุรกิจส่วนตวั ร้อยละ 31.20 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000 – 30,000 
บาท ร้อยละ 76.27 รองลงมาตํ่ากว่า 10,000 บาท ร้อยละ 13.87   
 2.  การวิเคราะห์การให้บริการที่ส่งผลต่อประสิทธิผล ในทัศนะของลูกค้า  ลูกคา้มีระดบัความความ
คิดเห็นเก่ียวกบัการใหบ้ริการท่ีส่งผลต่อประสิทธิผล ในภาพรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 3.39) เม่ือพิจารณา
เป็นรายดา้น ดงัน้ี 
 การให้บริการของพนักงาน  ลูกคา้มีความคิดเห็น โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.56) เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.57 – 3.66) จาํนวน 3 รายการ คือ  
 1.  พนกังานมีการใหค้าํแนะนาํในกรณีท่ีผูใ้ชบ้ริการไม่เขา้ใจดว้ยความสุภาพ 
 2.  มีมนุษยส์มัพนัธ์ท่ีดี และยิม้แยม้แจ่มใส พร้อมสาํหรับการใหบ้ริการ 
 3.  พนกังานมีความรู้ในเร่ืองรูปแบบการใหบ้ริการและสามารถใหข้อ้มูลไดโ้ดยรวดเร็ว 
 นอกนั้นอยูใ่นระดบัปานกลาง 
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 เม่ือพิจารณาตามเพศ พบว่า มีค่าสอดคล้องกับเพศชาย อายุตํ่ ากว่า 30 ปี และ 30 – 40 ปี  อาชีพ 
ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001 – 50,000 บาท 
 สถานที่ให้บริการ ลูกคา้มีความคิดเห็น โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.56)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.53 – 3.61) ทุกรายการ คือ 
 1.  มีตวัอยา่งในการกรอกแบบฟอร์ม แสดงไวอ้ยา่งชดัเจน 
 2.  สถานท่ีตั้งของการใหบ้ริการสะดวกและสะอาดต่อผูท่ี้ตอ้งการมาใชบ้ริการ 
 3.  จาํนวนท่ีนัง่รอคิวใชบ้ริการมีเพียงพอต่อผูม้ารับบริการ 
 4.  มีความสะดวกในการติดต่อส่ือสารระหว่างผูใ้หบ้ริการและผูรั้บบริการ 
 5.  จุดบริการมีแสงสวา่ง อากาศถ่ายเทสะดวก 
 เม่ือพจิารณาตามเพศ พบว่า มีค่าสอดคลอ้งกบัเพศหญิง  อายตุ ํ่ากว่า 30 ปี และ 30 – 40 ปี สถานภาพโสด  
ระดบัการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี อาชีพ นกัศึกษา  และธุรกิจส่วนตวั  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
ตํ่ากวา่ 10,000 บาท , 30,001 – 50,000 บาท และ 50,000 บาทข้ึนไป 
 กระบวนการในการให้บริการ  ลูกคา้มีความคิดเห็น โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 3.37) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 3.33 – 3.41 ) ทุกรายการ คือ 
 1.  การออกเอกสารและใบเสร็จท่ีชดัเจนครบถว้น 
 2.  ระบบคิวท่ีชดัเจนพร้อมระยะเวลาท่ีรอรับบริการ 
 3.  จดัแบ่งหนา้ท่ีงาน ตามการใหบ้ริการของลูกคา้ เพื่อความสะดวกและง่ายต่อการรับบริการ 
 4.  การใหบ้ริการตอ้งมีระบบและสะดวกรวดเร็ว 
 5.  มีหวัหนา้งานและทีมรับผิดชอบท่ีชดัเจน พร้อมแกไ้ขปัญหาของผูม้ารับบริการ 
 เม่ือพิจารณาตามเพศพบว่า  มีค่าสอดคลอ้งกบัลูกคา้เพศชาย อายตุ ํ่ากว่า 30 ปี และ 30 – 40 ปี สถานภาพ
สมรส  ระดบัการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี และปริญญาตรี ทุกกลุ่มอาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตํ่ากว่า 10,000 บาท 
และ 10,001 – 30,000 บาท 
 เคร่ืองมือและเทคโนโลย  ี  ลูกคา้มีความคิดเห็น โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 3.31) เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 3.21 – 3.37 ) ทุกรายการ คือ 
 1.  มีอุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีทนัสมยั เพื่ออาํนวยความสะดวกใหก้บัผูม้าขอรับบริการ 
 2.  ลูกคา้สามารถชาํระคา่บริการต่าง ๆ ผา่นทางเคานเ์ตอร์เซอร์วิส ชาํระค่าบริการต่าง ๆ  
ผา่นตู ้ATM และหกัจากบตัรเครดิตได ้
 3.  ลูกคา้สามารถใชบ้ริการผา่นทางอินเตอร์เน็ตได ้
 4.  การกาํหนดสิทธิพเิศษกบัลูกคา้ท่ีเป็นผูใ้ชบ้ริการมานานหรือมียอดการใชบ้ริการท่ีสูง 
 5.  กิจกรรมเพือ่สังคม เช่น การใหบ้ริการทางการศึกษาผา่นดาวเทียมกบัโรงเรียนท่ีห่างไกลฟรี 
 เม่ือพิจารณาตามเพศพบว่า  มีค่าสอดคลอ้งกบัลูกคา้เพศชาย และเพศหญิง อายตุ ํ่ากว่า 30 ปี  41 – 50 ปี 
และ 50 ปีข้ึนไป  ทุกกลุ่มสถานภาพสมรส ระดับการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี และปริญญาตรี ทุกกลุ่มอาชีพ  
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตํ่ากว่า 10,000 บาท และ 10,001 – 30,000 บาท 
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 ข้อมูลข่าวสาร ลูกคา้มีความคิดเห็น โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 3.14) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบวา่ อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 3.12 – 3.16 ) ทุกรายการ คือ 
 1.  การประชาสมัพนัธ์เก่ียวกบัขอ้มูลและรายละเอียดต่าง ๆ 
 2.  การใหข้อ้มูลเก่ียวกบัขั้นตอนและวิธีการในการรับบริการ 
 3.  ความทัว่ถึงในการประชาสมัพนัธ์ 
 4.  การใหข้อ้มูลเก่ียวกบัการขอติดตั้งโทรศพัท/์ยา้ยโทรศพัท ์
 5.  การใหข้อ้มูลเก่ียวกบัการแจง้เหตุขดัขอ้งและเร่ืองร้องเรียน 
 เม่ือพิจารณาตามเพศพบว่า  มีค่าสอดคลอ้งกับลูกคา้เพศชาย และเพศหญิง ทุกกลุ่มอายุ  ทุกกลุ่ม
สถานภาพสมรส  ระดบัการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี และปริญญาตรี ทุกกลุ่มอาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตํ่ากว่า 
10,000 บาท และ 10,001 – 30,000 บาท 
 3.  การเปรียบเทียบการให้บริการที่ส่งผลต่อประสิทธิผล ในทัศนะของลูกค้า จําแนกตามสถานภาพส่วน
บุคคล 
 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนการใหบ้ริการท่ีส่งผลต่อประสิทธิผล ในทศันะของลูกคา้ จาํแนก
ตามสถานภาพส่วนบุคคล พบว่า ลูกคา้ท่ีมี เพศ  สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน
ต่างกนั มีความคิดเห็นในภาพรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05  เม่ือพิจารณาเป็น
รายดา้น ดงัน้ี 
 การให้บริการของพนักงาน  ลูกคา้ท่ีมีสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
ต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  จาํนวน 3 รายการ คือ  
 1.  พนกังานมีการใหค้าํแนะนาํในกรณีท่ีผูใ้ชบ้ริการไม่เขา้ใจดว้ยความสุภาพ 
 2.  มีมนุษยส์มัพนัธ์ท่ีดี และยิม้แยม้แจ่มใส พร้อมสาํหรับการใหบ้ริการ 
 3.  พนกังานมีความรู้ในเร่ืองรูปแบบการใหบ้ริการและสามารถใหข้อ้มูลไดโ้ดยรวดเร็ว 
 และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  จาํนวน 4 รายการ คือ  
 1.  พนกังานมีความรู้ในเร่ืองรูปแบบการใหบ้ริการและสามารถใหข้อ้มูลไดโ้ดยรวดเร็ว 
 2.  พนกังานมีความชาํนาญในการ แกไ้ขปัญหาต่างๆ ไดดี้ 
 3.  มีพนกังานประจาํช่องบริการเพียงพอต่อจาํนวนผูม้าใชบ้ริการ 
 4.  พนกังานมีการใหค้าํแนะนาํในกรณีท่ีผูใ้ชบ้ริการไม่เขา้ใจดว้ยความสุภาพ 
 สถานที่ให้บริการ  ลูกคา้ท่ีมีสถานภาพสมรส  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 5 รายการ คือ 
 1.  สถานท่ีตั้งของการใหบ้ริการสะดวกและสะอาดต่อผูท่ี้ตอ้งการจะมาใชบ้ริการ 
 2.  มีความสะดวกในการติดต่อส่ือสารระหว่างผูใ้หบ้ริการและผูรั้บบริการ 
 3.  มีตวัอยา่งในการกรอกแบบฟอร์มแสดงไวอ้ยา่งชดัเจน 
 4.  จุดบริการมีแสงสวา่ง อากาศถ่ายเทสะดวก 
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 5.  จาํนวนท่ีนัง่รอคิวใชบ้ริการมีเพียงพอต่อผูม้ารับบริการ 
 ลูกคา้ท่ีมีระดบัการศึกษา  อาชีพ ต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 2 รายการ 
คือ  
 1.  จาํนวนท่ีนัง่รอคิวใชบ้ริการมีเพียงพอต่อผูม้ารับบริการ 
 2.  สถานท่ีตั้งของการใหบ้ริการสะดวกและสะอาดต่อผูท่ี้ตอ้งการจะมาใชบ้ริการ และแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 4 รายการ คือ 
 1.  สถานท่ีตั้งของการใหบ้ริการสะดวกและสะอาดต่อผูท่ี้ตอ้งการจะมาใชบ้ริการ 
 2.  จุดบริการมีแสงสวา่ง อากาศถ่ายเทสะดวก 
 3.  มีความสะดวกในการติดต่อส่ือสารระหว่างผูใ้หบ้ริการและผูรั้บบริการ 
 4.  จาํนวนท่ีนัง่รอคิวใชบ้ริการมีเพียงพอต่อผูม้ารับบริการ 
 กระบวนการในการให้บริการ  ลูกคา้ท่ีมีเพศ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
ต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ทุกรายการ 
 และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 2 รายการ คือ 
 1.  การใหบ้ริการตอ้งมีระบบและสะดวกรวดเร็ว 
 2.  ระบบคิวท่ีชดัเจน พร้อมระยะเวลาท่ีรอรับบริการ 
 ลูกคา้ท่ีมีอายุต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 รายการ คือ ระบบคิดวท่ี
ชดัเจนพร้อมระยะเวลาท่ีรอรับบริการ  
 และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 3 รายการ คือ 
 1.  มีหวัหนา้งานและทีมรับผิดชอบท่ีชดัเจน พร้อมแกไ้ขปัญหาของผูม้ารับบริการ 
 2.  การออกเอกสารและใบเสร็จท่ีชดัเจนครบถว้น 
 3.  จดัแบ่งหนา้ท่ีงาน ตามการใหบ้ริการของลูกคา้ เพื่อความสะดวกและง่ายต่อการรับบริการ 
 เคร่ืองมือและเทคโนโลย  ี ลูกคา้ท่ีมีเพศ ระดบัการศึกษา ต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
จาํนวน 2 รายการ คือ  
 1.  ลูกคา้สามารถใชบ้ริการผา่นทางอินเตอร์เน็ตได ้
 2.  ลูกคา้สามารถชาํระค่าบริการต่าง ๆ ผ่านทางเคาน์เตอร์เซอร์วิส ชาํระค่าบริการต่าง ๆ ผ่านตู ้ATM 
และหกัจากบตัรเครดิตได ้
 และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 2 รายการ คือ 
 1.  มีอุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีทนัสมยั เพื่ออาํนวยความสะดวกใหก้บัผูม้าขอรับบริการ 
 2.  กิจกรรมเพือ่สังคม เช่น การใหบ้ริการทางการศึกษาผา่นดาวเทียมกบัโรงเรียนท่ีห่างไกลฟรี 
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 ลูกคา้ท่ีมีอาชีพ ต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  จาํนวน 1 รายการ คือ  ลูกคา้สามารถ
ชาํระค่าบริการต่าง ๆ ผา่นทางเคานเ์ตอร์เซอร์วิส ชาํระค่าบริการต่าง ๆ ผา่นตู ้ATM และหกัจากบตัรเครดิตได ้
 และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 2 รายการ คือ 
 1.  กิจกรรมเพือ่สงัคม เช่น การใหบ้ริการทางการศึกษาผา่นดาวเทียมกบัโรงเรียนท่ีห่างไกลฟรี 
 2.  การกาํหนดสิทธิพิเศษกบัลูกคา้ท่ีเป็นผูใ้ชบ้ริการมานานหรือมียอดการใชบ้ริการท่ีสูง 
 ลูกคา้ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01  เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  ทุกรายการ  
 ข้อมูลข่าวสาร  ลูกคา้ท่ีมีเพศ อาชีพ ต่างกนั  มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05   เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า  แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 2 
รายการ คือ  
 1.  การประชาสมัพนัธ์เก่ียวกบัขอ้มูลและรายละเอียดต่าง ๆ 
 2.  ความทัว่ถึงในการประชาสมัพนัธ์ 
 3.  การใหข้อ้มูลเก่ียวกบัการแจง้เหตุขดัขอ้งและเร่ืองร้องเรียน 
 และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ  
 1.  การใหข้อ้มูลเก่ียวกบัการขอติดตั้งโทรศพัท/์ยา้ยโทรศพัท ์
 2.  การประชาสมัพนัธ์เก่ียวกบัขอ้มูลและรายละเอียดต่าง ๆ 
 ลูกคา้ท่ีมีสถานภาพสมรส  ระดบัการศึกษา ต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.01  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  จาํนวน 5 
รายการ คือ  
 1.  การใหข้อ้มูลเก่ียวกบัการแจง้เหตุขดัขอ้งและเร่ืองร้องเรียน 
 2.  การประชาสมัพนัธ์เก่ียวกบัขอ้มูลและรายละเอียดต่าง ๆ 
 3.  ความทัว่ถึงในการประชาสมัพนัธ์ 
 4.  การใหข้อ้มูลเก่ียวกบัการขอติดตั้งโทรศพัท/์ยา้ยโทรศพัท ์
 5.  การใหข้อ้มูลเก่ียวกบัขั้นตอนและวิธีการในการรับบริการ 
 และแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ การให้ขอ้มูลเก่ียวกบัการ
ขอติดตั้งโทรศพัท/์ยา้ยโทรศพัท ์
 ลูกคา้ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01  เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  ทุกรายการ  
 
อภปิรายผล 
 การวิจยัเร่ือง การใหบ้ริการท่ีส่งผลต่อประสิทธิผล ของบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ศูนยบ์ริการลูกคา้
สาขาเพลินจิต กรุงเทพมหานคร  ไดข้อ้มูลเก่ียวกบัลูกคา้ประกอบดว้ยเพศ  อาย ุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา 
อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ควรนาํมาอภิปราย ดงัน้ี 
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 1.  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  ลูกคา้ท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ30 - 40 
ปี ร้อยละ 34.67  สถานภาพสมรส โสด ร้อยละ 53.33  ระดบัการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 57.60  อาชีพ 
ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 32.27  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000 – 30,000 บาท ร้อยละ  76.27   
 2.  การใหบ้ริการท่ีส่งผลต่อประสิทธิผล ในทศันะของลูกคา้  ลูกคา้มีระดบัความความคิดเห็นเก่ียวกบั
การใหบ้ริการท่ีส่งผลต่อประสิทธิผล ในภาพรวม อยู่ในระดบัปานกลาง ( X = 3.39)  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น  
พบว่า ลูกคา้มีความคิดเห็น อยูใ่นระดบัมาก จาํนวน 2 ดา้น  โดยเรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ย คือ การใหบ้ริการ
ของพนักงาน ( X = 3.56) สถานท่ีให้บริการ ( X = 3.56) และอยู่ในระดับปานกลาง จาํนวน 3 ดา้น คือ 
กระบวนการในการใหบ้ริการ ( X = 3.37)  เคร่ืองมือและเทคโนโลย ี( X = 3.31) และขอ้มูลข่าวสาร ( X = 3.14)   
 3.  การเปรียบเทียบการใหบ้ริการท่ีส่งผลต่อประสิทธิผล ในทศันะของลูกคา้  จาํแนกตามสถานภาพส่วน
บุคคล พบว่า  การใหบ้ริการของพนกังาน ลูกคา้ท่ีมีสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา  อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือนต่างกนั มีความคิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 ตามลาํดบั เม่ือพิจารณา
เป็นรายดา้นดงัน้ี 
 การใหบ้ริการของพนกังาน สถานท่ีใหบ้ริการ  กระบวนการในการใหบ้ริการ  เคร่ืองมือและเทคโนโลย ี
และขอ้มูลข่าวสาร  จาํแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล  ลูกคา้ มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติ 0.01 และ 0.05 ตามลาํดบั เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.01 และ 
0.05 ทุกรายการ 
 ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุภาวดี  ฉันทอาภา (2550) ศึกษาเร่ือง ทศันคติและความพึงพอใจ
โดยรวมของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อรายการส่งเสริมการขาย All Together Bonus ของ ทรูและทรูมูป ในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ21 – 30 ปี สถานภาพโสด มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน
อยูร่ะหวา่ง 10,001 – 20,000 บาท  ซ่ึงผูใ้ชบ้ริการมีความรู้ความเขา้ใจโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีทศันคติ
ท่ีดีในดา้นบุคลากรผูใ้หบ้ริการ ดา้นช่องทางการใหบ้ริการ  ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ เก่ียวกบัการจดัแบ่งหนา้ท่ี 
มีการจดัระบบการให้บริการท่ีดีลูกคา้สามารถรอรับบริการไดด้ว้ยความรวดเร็ว และมีพนกังานคอยตอบปัญหา
และขอ้สงสัยใหก้บัผูม้าใชบ้ริการ   ซ่ึงผูใ้ชบ้ริการท่ีมีเพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ี
แตกต่างกัน มีความพึงพอใจโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05  และสอดคล้องกับ
ผลงานวิจยัของ ณฐัวุฒิ จนัทร์เกษม (2547) ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อการใชบ้ริการ ณ สาํนกังาน
บริการ บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) ในเขตพญาไท  ซ่ึงลูกคา้มีความพึงพอใจต่อการใช้
บริการ ณ สํานักงานบริการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซ่ึงลูกคา้ให้ความพึงพอใจในการมาใช้บริการด้านการ
ใหบ้ริการอยา่งอ่อนนอ้ม มีมนุษยสมัพฯัธ ์พนกังานพดูจาสุภาพและแสดงมารยาท่ีดีต่อลูกคา้ สภาพแวดลอ้มต่าง ๆ 
สาํนกังานบริการมีความน่าเช่ือถือ มัน่คงและปลอดภยั   จากการศึกษาพบว่า การใหบ้ริการของพนกังาน พนกังาน
มีความรู้ ความชาํนาญ ในการให้ขอ้มูลแก่ลูกคา้ สามารถใหค้าํแนะนาํ และสามารถตอบขอ้ซักถามของลูกคา้ได้
เป็นอยา่งดี   ดา้นสถานท่ีใหบ้ริการ สถานท่ีตั้งและจาํนวนท่ีนัง่รอรับบริการ มีความเพียงพอ และสะดวกแก่ผูม้าใช้
บริการ  กระบวนการในการให้บริการ ลูกคา้ไม่ตอ้งรอนาน เพราะมีระบบการให้บริการท่ีชดัเจน  เคร่ืองมือและ
เทคโนโลยี  มีอุปกรณ์ท่ีทนัสมยั ลูกคา้สามารถใชบ้ริการไดห้ลายช่องทาง ในการติดต่อใชบ้ริการหรือการชาํระ
ค่าใช้จ่าย ด้านขอ้มูลข่าวสาร  ควรมีการประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัขอ้มูลและโปรโมชั่นต่าง ๆ และขั้นตอนและ
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วิธีการในการรับบริการใหลู้กคา้ไดท้ราบ การยา้ย/ติดตั้ง/ร้องเรียน พนกังานควรแจง้รายละเอียดต่าง ๆ ใหลู้กคา้ได้
ทราบทุกคร้ัง เพื่อให้ลูกคา้เกิดความมัน่ใจในองคก์ร  และควรมีการพฒันาดา้นการบริหารจดัการภายในองคก์ร 
เก่ียวกบัขั้นตอนการใหบ้ริการ และควรมีการนาํระบบการใหบ้ริการลูกคา้ในลกัษณะจุดเดียวแบบเบ็ดเสร็จ (one 
stop service) มาใช้ในสํานักงานบริการลูกคา้ และควรมีการนําเสนอสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม เพื่อสร้าง
ความสมัพนัธ์ท่ีดีไปยงัผูรั้บบริการ  
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจยัเร่ือง  การใหบ้ริการท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ศูนยบ์ริการ
ลูกคา้สาขาเพลินจิต กรุงเทพมหานคร  ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
 การให้บริการของพนักงาน   ควรรักษาระดบัการใหบ้ริการใหค้งท่ี  พนกังานใหบ้ริการจะตอ้งมีความยิม้
แยม้แจ่มใสจริงใจเป็นกนัเองกบัลูกคา้ และควรเพ่ิมส่วนของพนกังานลูกคา้สัมพนัธ์ในทุกศูนยบ์ริการ เพื่อกระตุน้
ใหพ้นกังานพฒันาตนเองเพ่ือเพิม่ขีดความสามารถในการทาํงาน  
 สถานท่ีให้บริการ   เพ่ือใหก้ารใหบ้ริการลูกคา้ในดา้นต่าง ๆ  อยูใ่นระดบัท่ีไดม้าตรฐาน และสถานท่ีตั้ง 
ของการให้บริการตอ้งสามารถเดินทางมาไดส้ะดวก มีท่ีจอดรถเพียงพอต่อการให้บริการ และสถานท่ีสําหรับ
ลูกคา้รอรับบริการตอ้งมีความเพียงพอ  
 กระบวนการในการให้บริการ  ควรใหค้วามสาํคญักบัลูกคา้เพิ่มมากข้ึน พนกังานสามารถทาํงานทดแทน
กนัได้ และใช้คนรุ่นใหม่ทดแทนคนรุ่นเก่า มีการฝึกอบรมพนักงานให้มีความซ่ือสัตยสุ์จริตต่อหน้าท่ีการงาน 
เพือ่ใหพ้นกังานมีความรู้ความสามารถภายใตม้าตรฐานเดียวกนั สามารถทาํงานทดแทนกนัได ้
 เคร่ืองมือและเทคโนโลยี  ควรมีการปรับปรุงในดา้นเคร่ืองมือและเทคโนโลยีให้มากข้ึน เพื่อพฒันา
องค์การให้มีความทนัสมัย สร้างความโดดเด่นให้องค์กรมากข้ึน และเพิ่มช่องทางการชาํระเงินเพ่ือให้ลูกคา้
สามารถใชบ้ริการไดม้ากข้ึน 
 ข้อมูลข่าวสาร  ควรใหค้วามรู้และขอ้มูลข่าวสารแก่ลูกคา้  เก่ียวกบัข่าวสารการใหบ้ริการโทรศพัทใ์น
ดา้นเน้ือหา รูปแบบ และการใชป้ระโยชน์ ควรมีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์เพื่อใหป้ระชาชนไดรั้บรู้เก่ียวกบั
กิจกรรมท่ีทางบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ไดจ้ดัข้ึน  
 จากการวิจยัคร้ังน้ีผลท่ีไดมี้ค่า Sig มากไป ทาํใหง้านไม่ค่อยน่าเช่ือถือมากนั้น ดงันั้นในการวิจยัผูวิ้จยั
ควรแยกหรือทาํการวิเคราะห์ตามกลุ่มงาน เช่น การใหบ้ริการชาํระค่าโทรศพัท ์การใหบ้ริการเก่ียวกบั ADSL  การ
ใหบ้ริการเก่ียวกบัแจง้เหตุขดัขอ้ง เป็นตน้ จะทาํใหค้วามคิดเห็นท่ีไดน้ั้นกระจดักระจายสามารถวดัผลไดดี้กวา่ 
  
ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาคร้ังต่อไป  
 ควรศึกษาการรับรู้การให้บริการของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อการใชบ้ริการโทรศพัท์ในสาขาต่าง ๆ ท่ีอยู่ใน
กรุงเทพมหานคร และศึกษาข่าวสารในการใหบ้ริการโทรศพัท ์  เพื่อนาํผลการวิจยัท่ีไดไ้ปปรับปรุงการใหบ้ริการ
แก่ผูใ้ชบ้ริการในดา้นต่าง ๆ ใหมี้ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพ่ือใหลู้กคา้เกิดความพอใจสูงสุด และมีการใชบ้ริการ
อยา่งต่อเน่ือง และเป็นการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีใหก้บัองคก์ร 
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 การวิจยัน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือประเมินโครงการพฒันาศกัยภาพของหมู่บา้น/ชุมชน (SML) ตาํบลสาํโรง 
อาํเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ ตามการประเมินในรูปแบบซิปป์ (CIPP Model) และเพ่ือศึกษาปัญหา
และขอ้เสนอแนะในการดาํเนินงานโครงการ กลุ่มตวัอย่างเป็นกลุ่มผูรั้บผิดชอบโครงการ 103 คน และกลุ่ม
ประชาชนผูเ้ข้าร่วมโครงการ 375 คน เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ใน                 
การวิเคราะห์ขอ้มูล ใชค่้าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจยัพบว่า การประเมินโครงการพฒันาศกัยภาพของหมู่บา้น/ชุมชน (SML) ตาํบลสําโรง อาํเภอ
พระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ ตามความคิดเห็นของกลุ่มผูรั้บผิดชอบโครงการ และประชาชนผูเ้ขา้ร่วม
โครงการ ผลการประเมินโดยรวมมีความเหมาะสมและมีความสาํเร็จเป็นท่ีพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก ในรายดา้น 
พบว่า ผลการประเมินมีความเหมาะสมเป็นท่ีพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 2 ด้าน คือ ด้านผลผลิต และด้าน
สภาพแวดลอ้มหรือบริบท และผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลาง 2 ดา้น คือ ดา้นปัจจัยเบ้ืองตน้ และด้าน
กระบวนการ ผลการประเมินเป็นรายกลุ่ม พบว่า ในกลุ่มผูรั้บผิดชอบโครงการ ผลการประเมินอยู่ในระดบัมาก     
ทุกดา้น โดยเรียงตามลาํดบัดงัน้ี ไดแ้ก่ ดา้นผลผลิต ดา้นสภาพแวดลอ้มหรือบริบท ดา้นกระบวนการ และดา้น
ปัจจยัเบ้ืองตน้  ตามลาํดบั และกลุ่ม ประชาชนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ ผลการประเมินอยู่ในระดบัมาก 2 ดา้น ไดแ้ก่ 
ดา้นผลผลิต และดา้นสภาพแวดลอ้มหรือบริบท และผลการประเมินอยูใ่นระดบัปานกลาง 2 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นปัจจยั
เบ้ืองตน้ และดา้นกระบวนการ ปัญหาและขอ้เสนอแนะ มีดงัน้ี คือ กลุ่มผูรั้บผิดชอบโครงการมีความคิดเห็นว่า 
ปัญหาอนัดบัแรกคือ คณะกรรมการและประชาชนไม่มีสถานท่ีในการจดักิจกรรม ขอ้เสนอแนะคือ รัฐบาลควร
ดาํเนินโครงการอย่างต่อเน่ืองเพื่อแกไ้ขปัญหาของชุมชนไดอ้ย่างแทจ้ริง ส่วนกลุ่มประชาชนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ                    
มีความคิดเห็นว่า ปัญหาอนัดบัแรกคือ ประชาชนขาดความสามคัคี ขาดความร่วมมือ ขาดระเบียบ และคุณธรรม 
ขอ้เสนอแนะคือ รัฐบาลควรแกไ้ขปัญหาความยากจน ปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้ม ปัญหายาเสพติด และผูมี้อิทธิพล  
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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 
 ปัญหาความยากจนเป็นปัญหาท่ีสําคญัของประเทศไทย รัฐบาลสมัย พนัตาํรวจโท ทกัษิณ ชินวตัร                            
อดีตนายกรัฐมนตรี จึงไดริ้เร่ิมใหมี้ “โครงการพฒันาศกัยภาพของหมู่บา้น/ชุมชน (SML)” ข้ึน โดยมีวตัถุประสงค์
สาํคญั คือ ตอ้งการใหมี้การจดัสรรงบประมาณใหก้บัหมู่บา้นต่างๆโดยตรง เพื่อประชาชนในหมู่บา้น/ชุมชนจะได้
นาํไปใชแ้กไ้ขปัญหาของส่วนรวม อนัจะส่งผลใหก้ารดาํรงชีวิตประจาํวนัและการประกอบอาชีพเกิดความมัน่คง
และยัง่ยืน โดยประชาชนเป็นผูจ้ดัตั้งคณะทาํงาน กาํหนดรูปแบบการดาํเนินงาน บริหารจดัการ ร่วมคิด ร่วมทาํ 
จดัลาํดบัความสาํคญัตลอดจนความเร่งด่วนของปัญหาดว้ยตนเอง 
 โครงการพฒันาศกัยภาพของหมู่บา้น/ชุมชน (SML) ตั้งอยูบ่นแนวคิดพ้ืนฐานว่า ประชาชนเป็นผูมี้
ศกัยภาพ มีความสามารถในการคิดเชิงสร้างสรรคแ์ละมีความพร้อมท่ีจะมีส่วนร่วมในกระบวนการพฒันา เพื่อ
มุ่งหวงัพฒันาศกัยภาพของคนใหร่้วมกนัคิด วิเคราะห์ ทาํงานเป็นหมู่คณะ เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถของคนใน
ชุมชนในการมีส่วนร่วม ตั้งแต่การตดัสินใจบริหารจดัการทรัพยากร งบประมาณ ตลอดจนแกไ้ขปัญหาในหมู่บา้น
และชุมชนอยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงเนน้ความร่วมมือของทุกฝ่าย โดยมีภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบนัการศึกษา
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ทาํหนา้ท่ีเป็นผูป้ระสานงานใหค้าํแนะนาํ โดยมอบอาํนาจการตดัสินใจพิจารณาโครงการใหเ้ป็นของประชาชน ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของคนส่วนใหญ่  เพือ่ประโยชนสู์งสุดของคนในหมู่บา้นและชุมชน  
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 1. เพื่อประเมินโครงการพฒันาศกัยภาพของหมู่บา้น/ชุมชน (SML) ตาํบลสาํโรง อาํเภอพระประแดง 
จงัหวดัสมุทรปราการ โดยใชป้ระเมินตามรูปแบบซิปป์ (CIPP Model) ในดา้นสภาพแวดลอ้มหรือบริบท ดา้น
ปัจจยัเบ้ืองตน้ ดา้นกระบวนการ และดา้นผลผลิต 
 2. เพื่อศึกษาปัญหาและขอ้เสนอแนะในการดาํเนินงานโครงการพฒันาศกัยภาพของหมู่บา้น/ชุมชน 
(SML) 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากร  ประกอบดว้ย 
      1.1 ผูรั้บผดิชอบโครงการ จาํนวน 141 คน  
   1.2 ประชาชนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ ตาํบลสาํโรง จาํนวน 15,842  คน 
 2. กลุ่มตัวอย่าง   
      ในการวิจยัคร้ังน้ี กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการประเมินไดจ้ากการกาํหนดโดยใชต้ารางสาํเร็จรูปกาํหนด
ขนาด โดยเครจซี อาร์และมอร์แกน (R.V. Krejcie and D.W Morgan) (อา้งใน ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2548, หนา้ 50-
64)  และสุ่มตวัอยา่งโดยการแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง  ดงัน้ี  
    2.1  ผูรั้บผดิชอบโครงการ จาํนวน 103 คน 
    2.2  ประชาชนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ ตาํบลสาํโรง อาํเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ จาํนวน               
375 คน 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล เป็นแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างเป็นแบบสอบถามผูรั้บผิดชอบ
โครงการ จาํนวน 1 ฉบบั ไดค่้าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha) = 0.92 และประชาชนผูร่้วมโครงการ ตาํบลสาํโรง 
อาํเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ จาํนวน 1 ฉบบั ไดค่้าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha) = 0.94 รวมเป็น 2 
ฉบบั แบ่งเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 
 ฉบับที ่1 แบบสอบถามผูรั้บผดิชอบโครงการ 
 ตอนท่ี1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัสถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามและเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (check list) ในดา้นเพศ อาย ุการศึกษา อาชีพ รายได ้และตาํแหน่ง 
 ตอนท่ี 2  เป็นแบบสอบถามการประเมินการดาํเนินงานโครงการพฒันาศกัยภาพของหมู่บา้น/ชุมชน 
ตาํบลสาํโรง อาํเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating  scale) 5 ระดบั 
ตามแบบของลิเคอร์ท (Likert,1932 อา้งถึงใน ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2548, หนา้ 77)  คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง 
นอ้ย นอ้ยท่ีสุด ตามตวัแบบการประเมินโครงการรูปแบบซิปป์ (CIPP Model)  คือ 
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 1. การประเมินดา้นสภาพแวดลอ้มหรือบริบท (context evaluation)  
 2. การประเมินปัจจยัเบ้ืองตน้ (input evaluation)    
 3. การประเมินกระบวนการ (process evaluation)  
 4. การประเมินผลการดาํเนินงาน (product evaluation)  
 ตอนท่ี 3  เป็นแบบสอบถามปลายเปิด (open ended question) เพื่อใหผู้ต้อบแบบสอบถามเสนอปัญหา
และขอ้เสนอแนะในการดาํเนินงานโครงการพฒันาศกัยภาพของหมู่บา้น/ชุมชน (SML) ตาํบลสาํโรง ตามกรอบ
แนวคิด 4 ดา้น คือ ดา้นบริบท ดา้นปัจจยัเบ้ืองตน้ ดา้นกระบวนการ และดา้นผลผลิต 
 ฉบับที่ 2 แบบสอบถามประชาชนผูร่้วมโครงการ ตาํบลสําโรง อาํเภอพระประแดง จงัหวดั
สมุทรปราการ 
 ตอนท่ี 1  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัสถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม และเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (check list) ในดา้นเพศ อาย ุการศึกษา อาชีพ รายได ้และตาํแหน่ง 
 ตอนท่ี 2  เป็นแบบสอบถามการประเมินการดาํเนินงานโครงการพฒันาศกัยภาพของหมู่บา้น/ชุมชน 
ตาํบลสาํโรง อาํเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating  scale) 5 ระดบั 
ตามแบบของลิเคอร์ท (Likert,1932 อา้งถึงใน ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2548, หนา้ 77) คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง 
นอ้ย นอ้ยท่ีสุด ตามตวัแบบการประเมินโครงการรูปแบบซิปป์ (CIPP Model) คือ 
 1. การประเมินดา้นสภาพแวดลอ้มหรือบริบท (context evaluation)  
 2  การประเมินปัจจยัเบ้ืองตน้ (input  evaluation)    
 3. การประเมินกระบวนการ (process  evaluation)  
 4. การประเมินผลการดาํเนินงาน (product  evaluation)  
 ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด (open ended question) เพื่อใหผู้ต้อบแบบสอบถามเสนอปัญหา
และขอ้เสนอแนะในการดาํเนินงานโครงการพฒันาศกัยภาพของหมู่บา้น/ชุมชน (SML) ตาํบลสาํโรง ตามกรอบ
แนวคิด 4 ดา้น คือ ดา้นบริบท ดา้นปัจจยัเบ้ืองตน้ ดา้นกระบวนการ และดา้นผลผลิต 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การเกบ็รวบรวมขอ้มูลวิจยัดาํเนินงานเกบ็รวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเองโดยมีขั้นตอนดงัน้ี 
 1. ขอหนงัสือแนะนาํตวัจากโครงการบณัฑิตศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี เพ่ือขอความร่วมมือ ใน
การเกบ็รวบรวมขอ้มูลในการทาํวิจยั 
 2. ผูว้ิจยัประสานงานกบัผูรั้บผิดชอบโครงการ และผูเ้ขา้ร่วมโครงการในพ้ืนท่ีในการไปเก็บรวบรวม
ขอ้มูลตามหมู่บา้นกลุ่มตวัอยา่ง  
 3. ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยการใชแ้บบสอบถาม โดยนาํไปส่งและรับดว้ยตนเองในแต่ละหมู่บา้น
ของกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 478 ชุด 
 4. ไดรั้บแบบสอบถามคืนมา จาํนวน 478 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 
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การวเิคราะห์ข้อมูล  
 การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูป โดยดาํเนินการตามขั้นตอนต�
อไปน้ี 
 1. วิเคราะห�ข�อมูลพ้ืนฐานด�านสถานภาพ เพศ อายุและตาํแหน่งของผูต้อบแบบสอบถาม วิ
เคราะห�โดยใช�ค�าความถ่ี และค�าร�อยละ 
 2. วิเคราะห์การดาํเนินงานโครงการพฒันาศกัยภาพของหมู่บา้น/ชุมชน ทั้ง 4 ด�าน คือ ด�านสภาพ
แวดลอ้มหรือบริบท ด�านป�จจยัเบ้ืองต�น ด�านกระบวนการ และด�านผลผลิต ตามความคิดเห็นของ
ผูรั้บผดิชอบโครงการและประชาชนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ นาํมาวิเคราะห�ข�อมูลรายดา้น โดยใชค่้าเฉล่ีย (mean) 
และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) แลว้นาํมาเทียบเกณฑด์งัน้ี 
 การแปลความหมายเม่ือไดค่้าเฉล่ียแลว้นาํมาแปลความหมายโดยเปรียบเทียบกบัเกณฑใ์นการแปลผล
ของลิเคอร์ท (Likert, 1932 อา้งถึงใน ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2548, หนา้ 77) ดงัต่อไปน้ี 
 4.50-5.00   หมายถึง  ระดบัความเหมาะสม/ความสาํเร็จ/ประสิทธิภาพ/เป็นท่ีพึงพอใจ “มากท่ีสุด” 
 3.50-4.49   หมายถึง  ระดบัความเหมาะสม/ความสาํเร็จ/ประสิทธิภาพ/เป็นท่ีพึงพอใจ “มาก” 
 2.50-3.49   หมายถึง  ระดบัความเหมาะสม/ความสาํเร็จ/ประสิทธิภาพ/เป็นท่ีพึงพอใจ  “ปานกลาง” 
 1.50-2.49   หมายถึง  ระดบัความเหมาะสม/ความสาํเร็จ/ประสิทธิภาพ/เป็นท่ีพึงพอใจ  “นอ้ย” 
 1.00-1.49   หมายถึง  ระดบัความเหมาะสม/ความสาํเร็จ/ประสิทธิภาพ/เป็นท่ีพึงพอใจ  “นอ้ยท่ีสุด” 
 3. การวิเคราะห์ปัญหาและขอ้เสนอแนะการดาํเนินงานของโครงการพฒันาศกัยภาพของหมู่บา้น/ชุมชน 
(SML) ดว้ยค่าสถิติค่าความถ่ี 
 
สรุปผลการวจิยั 
 1. สถานภาพทัว่ไปของกลุ่มตัวอย่าง 
  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล พบว่า กลุ่มตวัอย่างผูรั้บผิดชอบโครงการ ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย สถานภาพ
สมรส มากท่ีสุด รองลงมาคือ สถานภาพโสด อายรุะหว่าง 41-60 ปี มากท่ีสุด จบการศึกษาระดบัชั้นมธัยมศึกษา/
ปวช.หรือเทียบเท่า มากท่ีสุด ตาํแหน่งเป็นคณะกรรมการหมู่บา้น/ชุมชนมากท่ีสุด มีรายไดต้่อเดือน 5,000-10,000 
บาท มากท่ีสุด และจากกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นประชาชนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง สถานภาพสมรส 
มากท่ีสุด อายุระหว่าง 31-40 ปี มากท่ีสุด จบการศึกษาระดบัชั้นมธัยมศึกษา/ปวช. หรือเทียบเท่า มากท่ีสุด 
ประกอบอาชีพรับจา้ง มากท่ีสุด มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหวา่ง 10,001-20,000 บาท มากท่ีสุด 
 2. การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน (SML) ตําบลสําโรง อําเภอพระประแดง 
จงัหวดัสมุทรปราการ 
  2.1 ผลการประเมินโครงการพฒันาศกัยภาพของหมู่บา้น/ชุมชน (SML) ตาํบลสําโรง อาํเภอพระ
ประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ ทั้ง 4 องคป์ระกอบ โดยรวมผลการประเมินมีความเหมาะสมและมีความสาํเร็จเป็น
ท่ีพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก (  = 3.58) เม่ือจาํแนกตามกลุ่มผูป้ระเมิน พบวา่ ในกลุ่มผูรั้บผดิชอบโครงการ ผลการ
ประเมิน มีความเหมาะสมเป็นท่ีพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก ( =3.59) และกลุ่มประชาชนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 
ประเมินวา่ มีความเหมาะสมเป็นท่ีพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก ( =3.58) 
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 3. ปัญหาและข้อเสนอแนะการประเมินโครงการศูนย์พฒันาศักยภาพของหมู่ บ้าน/ชุมชน (SML) ตําบล
สําโรง อําเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ 
  ปัญหากลุ่มผูรั้บผิดชอบโครงการ ส่วนใหญ่ท่ีพบมากท่ีสุด คือ คณะกรรมการและประชาชนไม่มี
สถานท่ีในการจดักิจกรรม 
  ขอ้เสนอแนะกลุ่มผูรั้บผิดชอบโครงการ ส่วนใหญ่ท่ีพบมากท่ีสุด คือ รัฐบาลควรดาํเนินโครงการ              
อยา่งต่อเน่ือง เพือ่แกไ้ขปัญหาของชุมชนไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
  ปัญหาของกลุ่มประชาชนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ ส่วนใหญ่ท่ีพบมากท่ีสุด คือ ประชาชนขาดความสามคัคี 
ขาดความร่วมมือ ขาดระเบียบ และคุณธรรม 
  ขอ้เสนอแนะกลุ่มประชาชนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ ส่วนใหญ่ท่ีพบมากท่ีสุด คือ รัฐบาลควรแกไ้ขปัญหา
ความยากจน ปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้ม ปัญหายาเสพติด และผูมี้อิทธิพล  
 
อภปิรายผล 
 จากผลการวิจยัคร้ังน้ี สามารถอภิปรายผล ไดด้งัน้ี 
 1. การประเมินโครงการพฒันาศกัยภาพของหมู่บา้น/ชุมชน (SML) ตาํบลสําโรง อาํเภอพระประแดง 
จงัหวดัสมุทรปราการ ตามความคิดเห็นของผูรั้บผิดชอบโครงการและประชาชนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ โดยรวมมี
ความเหมาะสมและมีความสาํเร็จเป็นท่ีพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก ( =3.58) พบว่า ผูรั้บผิดชอบโครงการ ประเมิน
ว่า มีความเหมาะสมเป็นท่ีพึงพอใจอยู่ในระดบัมากทุกดา้น และกลุ่มประชาชนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ พบว่า มีความ
เหมาะสมเป็นท่ีพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 2 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นสภาพแวดลอ้มหรือบริบท และดา้นผลผลิต และอยูใ่น
ระดบัปานกลาง 2 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นปัจจยัเบ้ืองตน้ และดา้นกระบวนการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของดนยั ยนต์
ภกัดี (2549, หนา้ 15) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีทาํใหก้ารดาํเนินงานกองทุนหมู่บา้นประสบความสาํเร็จ หมู่ท่ี 4 ตาํบล
ตาลาน อาํเภอผกัไห่ จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจยั พบว่า ส่วนใหญ่คณะกรรมการบางท่านและสมาชิก 
ตลอดจนการบริหารจดัการ การจดัทาํบญัชี การแบ่งหนา้ท่ีกนัทาํงานของคณะกรรมการยงัไม่เป็นลกัษณะรูปแบบ
ของกลุ่มท่ีสมบูรณ์ กรรมการและสมาชิกยงัขาดความรู้ ความเขา้ใจ ขาดทกัษะในการพฒันากลุ่มการบริหาร
จัดการจะมอบอาํนาจให้ประธานกองทุนเป็นผูต้ดัสินใจ โดยท่ีกรรมการและสมาชิกคนอ่ืนๆ ยอมรับในการ
ตดัสินใจของผูน้าํหรือประธานการดาํเนินการทั้งหมด 
  1.1 ดา้นสภาพแวดลอ้มหรือบริบท พบว่า ผลการประเมินของผูรั้บผิดชอบโครงการและประชาชน
ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก แสดงให้เห็นว่า โครงการมีความสอดคลอ้งกบัสภาพความ
เป็นอยู่ของชุมชนต่อการบริหารจดัการ ซ่ึงโครงการมีนโยบายครอบคลุมสามารถตอบสนองความตอ้งการของ
ชุมชน โครงการมีเป้าหมายท่ีชัดเจน ทาํให้โครงการบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายในการดาํเนินงาน และ
ประชาชนไดรั้บการพฒันาศกัยภาพตามเป้าหมายของโครงการอยา่งชดัเจน รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อชุมชนอีกดว้ย 
ผลการวิจยัน้ีสอดคลอ้งกบัทฤษฎีการมีส่วนร่วมในการจดัเวทีประชาคมของชูชาติ พว่งสมจิตร์ (2540, หนา้ 12) 
ใหค้วามเห็นไวว้่าการมีส่วนร่วมท่ีมีผลกระทบต่อตวัประชาชนและชุมชนท่ีตนอาศยัอยู่ดว้ยความสมคัรใจ โดย
การมีส่วนร่วมท่ีมกัจะใช้การจดัเวทีประชาคมควบคู่กนัไป เพ่ือแกปั้ญหาและพฒันาชุมชนอย่างย ัง่ยืน และยงั
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สอดคลอ้งกบัการมีส่วนร่วมในการประชาคมของกรมการพฒันาชุมชน (2547, หนา้ 29) กล่าวว่า ประชาคม 
หมายถึง การรวมตวัของสมาชิกในชุมชนเพือ่ร่วมทาํกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนดว้ยตนเอง 
  1.2 ดา้นปัจจยัเบ้ืองตน้ พบว่า ผลการประเมินของผูรั้บผิดชอบโครงการและประชาชนผูเ้ขา้ร่วม
โครงการ มีความเหมาะสมอยู่ในระดบัปานกลาง เพราะจาํนวนงบประมาณท่ีไดรั้บจดัสรรจากภาครัฐเพื่อใชใ้น
การดาํเนินโครงการมีจาํนวนจาํกดั เพือ่ใหเ้กิดประโยชนสู์งสุดแก่ชุมชนในทางปฏิบติัของชุมชนเป้าหมายสามารถ
ดาํเนินงานตามโครงการพฒันาศกัยภาพของหมู่บา้น/ชุมชน SML ได ้โดยไม่จาํเป็นตอ้งใชง้บประมาณเพิ่มข้ึน จึง
ควรมีการปรับเกณฑ์ในการจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามความจาํเป็นของปัญหาแทนเกณฑ์ประชากรท่ี
กาํหนดเป็นขนาดของหมู่บ้าน ด้านบุคลากร พบว่า บุคลากรท่ีดาํเนินตามโครงการมีความสามารถในการ
ดาํเนินงาน แต่บุคลากรท่ีดาํเนินงานดา้นประสานงานมีเพียงไม่ก่ีคน การปฏิบติังานก็ไม่เต็มเวลา ทาํให้ขาดการ
คิดคน้งานอยา่งต่อเน่ือง นอกจากน้ีในดา้นวสัดุ อุปกรณ์ ในการปฏิบติังานเก่ียวกบัโครงการท่ีใชใ้นกิจกรรม พบว่า 
ชุมชนตาํบลสําโรง ยงัไม่ไดรั้บการสนบัสนุนเท่าท่ีควร ผลการวิจยัน้ีสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ ชิต ฌะไชย 
(2540, หนา้ 79-84) ไดศึ้กษาการประเมินโครงการรณรงคเ์พื่อการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของ
อาํเภอเมือง จงัหวดัน่าน ปี พ.ศ.2540 ภายใตแ้ผนปฏิบติัการเพื่อการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม พบว่า ดา้นปัจจยั
เบ้ืองตน้ พบว่า หน่วยงานท่ีรับผิดชอบโครงการมีความสามารถและความพร้อมในดา้นบุคลากร แต่มีปัญหาใน
ดา้นงบประมาณ วสัดุอุปกรณ์ และหน่วยงานอ่ืนมาสนบัสนุน ดา้นกระบวนการ พบว่า ยงัขาดวิทยากรท่ีมีความ
เช่ียวชาญดา้นส่ิงแวดลอ้ม โดยตรงมาเป็นผูใ้หก้ารอบรม ดา้นผลผลิต พบว่า อาสาสมคัรผูน้าํชุมชนมีความรู้ความ
เขา้ใจเก่ียวกบัการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มดี 
  1.3 ดา้นกระบวนการดาํเนินงาน พบวา่ ผูรั้บผดิชอบโครงการและประชาชนผูเ้ขา้ร่วมโครงการมีความ
เหมาะสมและประสิทธิภาพอยูใ่นระดบัปานกลาง เพือ่ใหโ้ครงการเป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้คณะกรรมการ
ควรมีการแบ่งงานกนัภายในกลุ่มในการดาํเนินโครงการ และคณะกรรมการควรมีการสรุปผลการดาํเนินงานให้
ประชาชนทราบ เพราะประชาชนจะได้ทราบถึงความก้าวหน้าของโครงการ ซ่ึงผลการวิจัยน้ีสอดคล้องกับ
ผลงานวิจยัของ อรรถพล กสิรัต (2550, หน้า 94-98) ได้ศึกษาปัจจยัท่ีส่งเสริมและปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรคต่อการ
ดาํเนินการโครงการพฒันาศกัยภาพของหมู่บา้น/ชุมชน (SML) :กรณีศึกษาชุมชนบา้นดงั เทศบาลเมืองพระ
ประแดง อาํเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ ผลการวิจยั พบว่า ปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรคต่อการดาํเนินการ
โครงการประกอบดว้ย 3 กลุ่มปัจจยัคือ กลุ่มปัจจยัท่ีเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้ม มีปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรค คือ ปัจจยัดา้น
เศรษฐกิจ ดา้นสังคมและดา้นวฒันธรรม ส่วนในกลุ่มปัจจยัเก่ียวกบัชุมชน มีปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรค คือ ประชาชน
ไม่ตอ้งการรับผิดชอบหนา้ท่ีต่างๆ ประชาชนไม่เขา้ใจถึงจุดมุ่งหมายท่ีแทจ้ริง ชุมชนไม่มีผูท่ี้มีความรู้ในบางดา้น 
และการเป็นชุมชนตน้แบบไม่มีชุมชนในพ้ืนท่ีใหศึ้กษา ส่วนในกลุ่มปัจจยัเก่ียวกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มี
ปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรคคือ โครงการต่อๆไป ไม่มีงบประมาณในการจดัตั้งโครงการ (SML) และภาครัฐไม่มีการ
แนะนาํขั้นตอนในการดาํเนินงาน 
  1.4 ดา้นผลผลิตของโครงการ พบว่า ผลการประเมินของผูรั้บผิดชอบโครงการและประชาชน
ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ เป็นท่ีพึงพอใจอยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่า การดําเนินโครงการมีผลสําเร็จตาม 
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของโครงการ เห็นได้จากผลประโยชน์ต่อชุมชน โดยประชาชนท่ีเก่ียวขอ้งมีความ 
พึงพอใจต่อการดาํเนินโครงการซ่ึงประชาชนในชุมชนเป็นผูบ้ริหารจดัการโครงการกนัเอง ส่วนน้ีเป็นการบรรลุ
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ตามวตัถุประสงคโ์ครงการท่ีมีเจตนาจะใหป้ระชาชนเป็นผูบ้ริหารงานและดาํเนินงานเอง โดยเฉพาะการพฒันา
แบบชุมชนมีส่วนร่วมเพ่ือใหเ้กิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนและพึ่งพาตนเองได ้ผลการวิจยัน้ีสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยั
ของ เตือนใจ บุญทิม (2549, หนา้ 351-352) ไดศึ้กษาเร่ืองความสาํเร็จในการดาํเนินงานกองทุนหมู่บา้นและชุมชน
เมือง: กรณีศึกษาอาํเภอเสนา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  พบว่า คณะกรรมการกองทุนมีระดบัความรู้ ความเขา้ใจ
ในการบริหารจดัการกองทุนหมู่บา้น 
 2. ปัญหา 
  2.1 กลุ่มผูรั้บผดิชอบโครงการ มีความคิดเห็นท่ีมีความถ่ีสูงสุด ไดแ้ก่ 
   1. คณะกรรมการและประชาชนไม่มีสถานท่ีในการจดัทาํกิจกรรม 
   2. ประชาชนไม่ใหค้วามร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นร่วมกบัคณะกรรมการ 
   ปัญหาท่ีพบเกิดจากประชาชนขาดความรู้ ความเขา้ใจในโครงการ เน่ืองจากมีระยะเวลาในการ
เตรียม ความพร้อมท่ีค่อนขา้งสั้น ส่งผลใหเ้กิดความรีบเร่งมุ่งท่ีจะใหก้ารดาํเนินโครงการแลว้เสร็จโดยเร็ว ทาํให้
กระบวนการในการจดัเตรียมสถานท่ีไม่เพียงพอต่อการดาํเนินโครงการ จึงส่งผลใหโ้ครงการไม่เป็นไปในทางท่ี
ควรจะเป็น ดงันั้น ประชาชนจึงไม่ใหค้วามร่วมมือเท่าท่ีควร 
  2.2 กลุ่มประชาชนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ มีความคิดเห็นท่ีมีความถ่ีสูงสุด ไดแ้ก่ 
   1. ประชาชนขาดความสามคัคี ขาดความร่วมมือ ขาดระเบียบ และคุณธรรม 
   2. การประชาสมัพนัธ์โครงการยงัไม่เพยีงพอ  
  ปัญหาท่ีพบทั้ง 2 ขอ้ดังกล่าว เกิดจากประชาชนในหมู่บ้านขาดขอ้มูลรายละเอียดในการดาํเนิน
โครงการและแนวทางการดาํเนินงานทาํใหป้ระชาชนในหมู่บา้นไม่สามารถเขา้มามีส่วนร่วมในโครงการฯไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ เน่ืองจากระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมท่ีค่อนขา้งสั้น ประชาชนในหมู่บา้นไดรั้บเอกสาร 
ส่ิงพิมพ ์และส่ือประชาสัมพนัธ์ไม่ทนัเวลา อย่างไรก็ตาม ผลการวิจยัน้ีสอดคลอ้งกบัผลงานของ สุภาพร สุทธิกิจ
เสรีกลุ (2545, หนา้ 95-101) ไดศึ้กษาเร่ือง การประเมินผลการดาํเนินงานโครงการหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ 
จงัหวดัปัตตานี ผลการศึกษา  ดา้นบริบทส่ิงแวดลอ้ม  พบว่า ผูน้าํศาสนาเป็นผูมี้บทบาทสาํคญัท่ีจะเป็นแกนนาํใน
การสร้างความเขา้ใจให้กบัประชาชนได ้ ส่วนปัจจยันาํเขา้ พบว่า ไม่มีการวางแผนและกาํหนดขั้นตอนการ
ดาํเนินงาน ดา้นกระบวนการ พบว่า การกระจายการมีส่วนร่วมของผูป้ฏิบติังาน แต่การประสานงานล่าชา้ ไม่
สะดวก และดา้นผลผลิต พบว่า เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขมีความรู้ ความเขา้ใจ มีทศันคติความพึงพอใจในระดบัปาน
กลาง ส่วนประชาชนมีความรู้ความเขา้ใจในสิทธิประโยชน์ของโครงการจาํกดั ดงันั้นควรเร่งทาํความเขา้ใจใน
ดา้นสิทธิประโยชนข์องประชาชน ยกระดบัมาตรฐานคุณภาพบริการและพฒันาบุคลากร 
 3. ขอ้เสนอแนะ 
  3.1 กลุ่มผูรั้บผดิชอบโครงการ ไดข้อ้เสนอแนะท่ีมีความถ่ีสูงสุด คือ 
   3.1.1 รัฐบาลควรดาํเนินโครงการอยา่งต่อเน่ือง 
   3.1.2 รัฐบาลควรเพ่ิมงบประมาณ 
   ขอ้เสนอแนะท่ีพบจากผลการวิจยัดงักล่าว อาจเป็นเพราะโครงการน้ีเป็นโครงการท่ีมีระยะเวลา
ส้ันการแก้ไขปัญหาในชุมชนจะต้องได้รับความร่วมมือจากคนในชุมชนเป็นสําคญั จึงควรให้การสนับสนุน
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งบประมาณ เพ่ือใหโ้ครงการดาํเนินไปอยา่งต่อเน่ืองในการแกไ้ขปัญหาชุมชน และสร้างโอกาสใหป้ระชาชนได้
แสดงความสามารถในการพฒันาทอ้งถ่ินของตนเอง 
  3.2 กลุ่มประชาชนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ ไดข้อ้เสนอแนะท่ีมีความถ่ีสูงสุด คือ 
   3.2.1 ให้รัฐบาลควรแกไ้ขปัญหาความยากจน ปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้ม ปัญหายาเสพติดและผูมี้
อิทธิพล 
   3.2.2 รัฐบาลความส่งเสริมโครงการท่ีเก่ียวกบัการจดัดูแลรักษาความปลอดภยัในชุมชน 
   ขอ้เสนอแนะท่ีพบเน่ืองจากประชาชนในชุมชนมีความตอ้งการท่ีแตกต่างกนัไป ซ่ึงความตอ้งการ
หลากหลายของประชาชนอาจนาํมาเป็นแนวทางในการเปิดโอกาสใหป้ระชาชน ในชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการและควรมีการเสริมสร้างใหป้ระชาชน ร่วมคิด ร่วมทาํ เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงประโยชน์ของ
ส่วนรวมอยา่งแทจ้ริง 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏบัิติ 
  1.1 ควรมีการประสานงานร่วมมือกนัระหว่างชุมชนกบัองคก์รหรือหน่วยงานในการระดมพลงัสมอง
เพือ่พฒันาใหโ้ครงการต่างๆ ท่ีดาํเนินการอยู ่สาํเร็จลุล่วงตามวตัถุประสงค ์และเป้าหมายท่ีวางไว ้
  1.2 ตอ้งสร้างจิตสํานึกใหป้ระชาชนในทอ้งถ่ินเขา้ไปมีส่วนร่วมในกระบวนการ ทั้ง 4 ดา้น โดยการ
ช้ีแจงและอธิบายใหป้ระชาชนทราบถึงบทบาทและหนา้ท่ีของตน 
  1.3 ควรมีการประชาสัมพนัธ์ใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ใจถึงวตัถุประสงค ์หลกัการ และขั้นตอนการดาํเนิน
โครงการพฒันาศกัยภาพของหมู่บา้น/ชุมชน (SML) ใหล้ะเอียดและชดัเจนมากยิง่ข้ึน 
  1.4 รัฐบาลควรมีการจดัสรรงบประมาณใหอ้ยา่งต่อเน่ืองทุกปี โดยพิจารณาจากผลการดาํเนินงานและ
ประโยชนท่ี์ประชาชนไดรั้บจากปีก่อนหนา้  
  1.5 รัฐบาลควรเสริมสร้างให้คณะกรรมการมีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั เพื่อการปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยใจ
บริสุทธ์ิ ยุติธรรม มุ่งเน้นการบริหารงานดว้ยความรักใคร่ สามคัคี เน้นผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลกัและนาํ
งบประมาณมาบริหารงานใหต้รงตามวตัถุประสงค ์ เพื่อใหเ้กิดสาธารณะประโยชนม์ากท่ีสุด 
  1.6 เม่ือส้ินสุดโครงการควรมีการประชาสัมพนัธ์ผลการปฏิบติังานและสรุปผลการดาํเนินงานตาม
โครงการเพื่อใหรั้ฐบาลและประชาชนไดรั้บทราบ และตรวจสอบการดาํเนินงานได ้
 2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวจิยัคร้ังต่อไป 
  2.1 ควรมีการศึกษาความแตกต่างหรือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความคิดเห็นต่อในการดาํเนิน
โครงการของผูรั้บผดิชอบโครงการกบัประชาชนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 
  2.2 ควรมีการศึกษาระดับความรู้ความเขา้ใจต่อการดาํเนินโครงการพฒันาศกัยภาพของหมู่บา้น/
ชุมชน (SML) ของประชาชนวา่ มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัโครงการมากนอ้ยเพยีงใด 
  2.3 ควรมีการศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการดําเนินงานโครงการพฒันาศกัยภาพของหมู่บา้น/ชุมชน 
(SML) โดยศึกษาตวัแปรอ่ืนๆ เพิ่มเติม เช่น ศึกษาความสมัพนัธ์ของการตดัสินใจกบัการประเมินโครงการ 
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  2.4 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการดาํเนินโครงการพฒันาศกัยภาพของหมู่บา้น/ชุมชน (SML) กบั
เขตพื้นท่ีอ่ืนๆ 
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ความคดิเห็นของพนักงานเก่ียวกับการบริหารการผลิตตามวสัิยทัศน์ 
บริษัท บางกอกสปริง อินดสัเตรียล จํากัด* 

Officers’ Opinions on Production Management of Bangkok Spr ing Industr ial 
Company Limited 

 
นางสาวกลุวดี  กนัหาเรือง** 
Miss Kulwadee Gunharuang 

 
บทคดัย่อ 
 การวิจยัเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค์ เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของพนักงานเก่ียวกบัการบริหารการผลิตตาม
วิสยัทศัน ์บริษทั บางกอกสปริง อินดสัเตรียล จาํกดั และเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารการผลิต
ตามวิสัยทศัน์ของพนกังาน จาํแนกตามลกัษณะส่วนบุคคล กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 127 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั
เป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้วามถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการ
วิเคราะห์ความแปรปรวน  

ผลการวิจยัพบว่า ความคิดเห็นของพนักงานเก่ียวกบัการบริหารการผลิตตามวิสัยทศัน์ ในภาพรวม   มี
คะแนนเฉล่ีย อยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า มีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดบัปาน
กลางทุกดา้น เรียงลาํดบัจากมากไปนอ้ย คือ ดา้นการบริหารงานทัว่ไป ดา้นการผลิตและการซ่อมบาํรุง ดา้นการ
จดัซ้ือและสินคา้คงคลงั และดา้นบุคลากรการผลิต เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ดา้นการบริหารงานทัว่ไป อยูใ่น
ระดบัมาก จาํนวน 2 รายการ คือ ความรับผิดชอบต่อสังคม และพนกังานรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของบริษทัฯ ดา้นการ
ผลิตและการซ่อมบาํรุง อยู่ในระดบัมาก จาํนวน 1 รายการ คือ การลดตน้ทุนของฝ่ายผลิต ผลการเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารการผลิตตามวิสัยทัศน์ของพนักงาน จาํแนกตามลักษณะส่วนบุคคลพบว่า 
พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็น ในภาพรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
เม่ือพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ตาํแหน่งงาน และเพศต่างกนั มี
ความคิดเห็น โดยรวม ดา้นการบริหารงานทัว่ไป แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 
ตามลาํดบั พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม ดา้นบุคลากรการผลิต แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และพนกังานท่ีมีเพศ และระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม ดา้นการ
จดัซ้ือและสินคา้คงคลงั แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
 
 

                                                        
 * บทความการคน้ควา้อิสระ 
** บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจดัการทัว่ไป) มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
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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 
 การบริหารการผลิตเป็นการจัดการกระบวนการผลิตสินคา้ ซ่ึงเป็นกิจกรรมพื้นฐานขององค์การทุก
องค์การ ไม่ว่าองค์การนั้นจะอยู่ในภาคอุตสาหกรรมใด โดยเป็นการดาํเนินงานตั้ งแต่การบริหารโครงการ การ
ออกแบบ กระบวนการผลิต การเลือกทาํเลท่ีตั้ง การวางแผนการผลิต การจดัโซ่อุปทาน การพยากรณ์การผลิต การ
จดัการสินคา้คงคลงั เป็นตน้ ดงันั้นการบริหารการผลิตจึงเป็นเร่ืองสาํคญัของธุรกิจอุตสาหกรรม ตั้งแต่รับวตัถุดิบ
เขา้มาในองคก์ารจนกระทัง่ผลิตเป็นสินคา้สําเร็จรูปเพื่อส่งมอบให้กบัลูกคา้ ผูบ้ริหารและพนักงานในทุกแผนก
ตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจในการจดัการการผลิตในดา้นต่าง ๆ ดงักล่าว ซ่ึงเป็นการส่งเสริมใหอ้งคก์ารดาํเนินงานไป
อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความไดเ้ปรียบในเชิงการแข่งขนั ดว้ยเหตุดงักล่าวผูบ้ริหารและพนักงานจึงตอ้ง
ร่วมกนัศึกษาสาํรวจปัญหาต่าง ๆ เก่ียวกบัการผลิตเพือ่จะไดแ้ก่ปัญหาไดถู้กจุดและทนัเวลาตามส่ิงแวดลอ้มภายใน
และภายนอกท่ีเปล่ียนแปลงไปตลอดเวลา 
 บริษทั บางกอกสปริง อินดสัเตรียล จาํกดั เป็นอุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนช่วงล่างของรถยนต์กว่าร้อย
ชนิด เพื่อตอบสนองอุตสาหกรรมยานยนตท์ั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ โดยไดรั้บการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ต่าง ๆ จากประเทศญ่ีปุ่ นรวมกบัประสบการณ์การทาํงานของคนไทย จนสินคา้เป็นท่ีพึงพอใจแก่ลูกคา้ตลอดมา 
เพือ่ใหสิ้นคา้เป็นท่ีพงึพอใจแก่ลูกคา้อยา่งย ัง่ยนื บริษทัจาํเป็นตอ้งศึกษาสาํรวจจุดอ่อนของการบริหารการผลิตของ
บริษทัอยูต่ลอดเวลา เพือ่การปรับปรุงแกไ้ขใหท้นัเหตุการณ์อยูเ่สมอ 
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 ผูว้ิจยัเป็นพนกังานของบริษทั บางกอกสปริง อินดสัเตรียล จาํกดั จึงตอ้งการศึกษาปัญหาการบริหารการ
ผลิตของบริษทั เพื่อเป็นแนวทางในการนาํขอ้มูลปัญหาการผลิตไปเสนอแนะผูบ้ริหารเพื่อการปรับปรุงแกไ้ขการ
บริหารการผลิตใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 1.  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของพนกังานเก่ียวกบัการบริหารการผลิตตามวิสัยทศัน์ บริษทั บางกอกสปริง 
อินดสัเตรียล จาํกดั 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารการผลิตตามวิสัยทศัน์ของพนกังาน จาํแนกตาม
ลกัษณะส่วนบุคคล 
 
สมมุติฐานของการวจิยั 
 ความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารการผลิตตามวิสัยทศัน์ของพนกังาน จาํแนกตามลกัษณะส่วนบุคคล
แตกต่างกนั 
 
ขอบเขตของการวจิยั 
  ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ พนักงานฝ่ายผลิตและท่ีเก่ียวขอ้งกบังานผลิตโดยตรงของ
บริษทั บางกอกสปริง อินดสัเตรียล จาํกดั จาํนวน 190 คน (ขอ้มูลเดือนมกราคม 2553) เลือกเป็นกลุ่มตวัอยา่งโดยใช้
ตารางกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งของ Krejcie และ Morgan (1970, p.608) ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 127 คน 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน โดยมีขั้นตอนตามลาํดบั ดงัน้ี 
 1.  ศึกษาปัญหาท่ีเกิดข้ึนในฝ่ายงานต่าง ๆ ของบริษทั บางกอกสปริง อินดสัเตรียล จาํกดั 
 2.  ศึกษาเอกสาร ตาํรา และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 3. จัดทําโครงสร้างของแบบสอบถามให้มี เ น้ือหาครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยคร้ังน้ี 
แบบสอบถามมี 2 ส่วน คือ 
 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพ
สมรส รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ตาํแหน่งงาน จาํนวน 6 ขอ้ 
 ส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นของพนกังานเก่ียวกบัการบริหารการผลิตตามวิสัยทศัน์ไดแ้ก่ ดา้นการบริหาร
ทัว่ไป ดา้นบุคลากรการผลิต ดา้นการผลิตและการซ่อมบาํรุง และดา้นการจดัซ้ือและสินคา้คงคลงั ลกัษณะของ
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบัของลิเคิร์ท (Likert) จาํนวน 32 ขอ้ 
 4.  นาํแบบสอบถามท่ีไดส้ร้างข้ึนไปเสนอกรรมการควบคุมการคน้ควา้อิสระของมหาวิทยาลยัราชภฏั
ธนบุรี เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องของเน้ือหากับวตัถุประสงค์ของการวิจัย เป็นการศึกษาความเท่ียงตรง 
(validity) ของแบบสอบถาม แลว้นําแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้ได้คาํถามท่ีชัดเจน สามารถส่ือ
ความหมายไดต้รงประเดน็และเหมาะสมยิง่ข้ึน 
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 5.  นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปทดลองใช้กบักลุ่มตวัอย่างท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 
จาํนวน 30 คน แลว้นาํขอ้มูลท่ีไดม้าหาค่าความเช่ือมัน่ (reliability) ของแบบสอบถาม โดยใชข้อ้มูลสัมประสิทธ์ิ
แอลฟาของครอนบคั (Cronbach’s Alpha Coefficient) ไดค้า่ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามเท่ากบั 0.9016 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การเกบ็รวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูลดว้ยการ แจกแบบสอบถามใหก้บัพนกังาน
ของบริษทั บางกอกสปริง อินดสัเตรียล จาํกดั ดว้ยตนเอง โดยใชว้ิธีการตามสะดวก จาํนวน 127 คน และขอรับ
แบบสอบถามคืนดว้ยตนเอง ไดรั้บแบบสอบถามคืนมาจาํนวน 100 ชุด คิดเป็นร้อยละ 78.74 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ขอ้มูลท่ีได้จากการตอบแบบสอบถามจะนํามาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ทุกชุดและลงรหัส 
ประมวลผลขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป หาค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test และ F-test 
ดงัน้ี 
 1.  วิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยใชค้วามถ่ีและค่าร้อยละ 
 2.  วิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารการผลิตตามวิสัยทศัน์ของพนกังาน จาํแนกตามลกัษณะ
ส่วนบุคคล โดยใชค่้าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 
 3.  เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารการผลิตตามวิสัยทศัน์ของ
พนกังาน จาํแนกตามลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม โดยใชว้ิธี t-test และ F-test 
 4.  เปรียบเทียบพหุคูณเพื่อทดสอบค่าเฉล่ีย  ( X ) ของคะแนนความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารการผลิต
ตามวิสัยทศัน์ของพนกังาน เป็นรายคู่จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยใช ้Least Significant Difference 
(LSD) 
 
สรุปผลการวจิยั 
 1.  ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 88.00 อาย ุ25-35 ปี ร้อยละ 51.00 รองลงมา 36-45 ปี 
ร้อยละ 20.00 ระดับการศึกษาตํ่ากว่าอนุปริญญา ร้อยละ 64.00 รองลงมา อนุปริญญา/เทียบเท่า ร้อยละ 17.00 
สถานภาพสมรส ร้อยละ 52.00 รองลงมา โสด ร้อยละ 43.00 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตํ่ากว่า 15,000 บาท ร้อยละ 
60.00 รองลงมา 15,000-30,000 บาท ร้อยละ 33.00 ตาํแหน่งพนกังาน ร้อยละ 74.00 รองลงมา หวัหนา้งาน ร้อยละ 
19.00  
 2.   วเิคราะห์ความคดิเห็นเก่ียวกับการบริหารการผลิตตามวสัิยทัศน์ของพนักงาน จําแนกตามลกัษณะ
ส่วนบุคคล 
 พนกังานมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารการผลิตตามวิสัยทศัน์ ในภาพรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง 
( X = 2.84) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี 
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 ด้านการบริหารงานทั่วไป พนกังานมีความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 3.30) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.63-3.65) จาํนวน 2 รายการ คือ 
 1.  ความรับผดิชอบต่อสงัคม 
 2.  พนกังานรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของบริษทัฯ 
 ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัเพศชาย อาย ุ25-35 ปี การศึกษาตํ่ากว่าอนุปริญญา มีรายไดต้ํ่ากว่า 15,000 บาท 
มีตาํแหน่งเป็นพนกังาน 
 ด้านบุคลากรการผลิต พนกังานมีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดบัปานกลาง ( X = 2.55) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 2.52-2.65) จาํนวน 5 รายการ คือ 
 1.  การแรงงานสมัพนัธท่ี์ดีและเป็นธรรม 
 2.  การฝึกอบรมพฒันาพนกังานอยูเ่สมอ 
 3.  การกาํหนดแนวทางและพฒันาบุคลากร 
 4.  มีกระบวนการสรรหาบุคลากรและการวา่จา้ง เพื่อใหไ้ดค้นดีและคนเก่ง 
 5.  ความเหมาะสมของการบริหารการใชก้าํลงัคนของสายงานทั้งปริมาณและคุณภาพ 
 ด้านการผลิตและการซ่อมบํารุง พนกังานมีความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 2.92) 
เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.62) จาํนวน 1 รายการ คือ การลดตน้ทุนของฝ่ายผลิต 
 ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัเพศชาย อายุ 25-35 ปี การศึกษาปริญญาตรี สถานภาพสมรส มีรายได ้30,001-
40,000 บาท มีตาํแหน่งผูช่้วยผูจ้ดัการ และหวัหนา้งาน 
 ด้านการจัดซื้อและสินค้าคงคลัง พนกังานมีความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 2.58) 
เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 2.50-2.72) จาํนวน 5 รายการ คือ  
 1.  การตรวจติดตามใหเ้ป็นไปตามระบบคุณภาพ QS 9000 
 2.  การควบคุมตรวจสอบเอกสารและรายงานดา้นบญัชีอยา่งเป็นระบบ 
 3.  การควบคุมและตรวจสอบการนาํเขา้วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองจากต่างประเทศ 
 4.  ประสิทธิภาพการส่งมอบสินคา้จากผูรั้บจา้งช่วง 
 5.  การตรวจติดตามราคาวตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองอยูเ่สมอ 
 ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัพนกังานท่ีมีสถานภาพสมรส มีรายไดต้ ํ่ากวา่ 15,000 บาท 
 3.   การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารการผลิตตามวิสัยทัศน์ของ
พนักงาน จําแนกตามลกัษณะส่วนบุคคล 
 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารการผลิตตามวิสัยทศัน์ของ
พนักงาน จาํแนกตามลักษณะส่วนบุคคล พบว่า ความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารการผลิตตามวิสัยทัศน์ของ
พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั ในภาพรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณา
เป็นรายดา้น ดงัน้ี 
 ด้านการบริหารงานทัว่ไป พนกังานเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
จาํนวน 2 รายการ คือ  
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 1.  การบริหารงานโดยเปิดโอกาสใหทุ้กฝ่ายมีส่วนร่วม 
 2.  พนกังานรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของบริษทัฯ 
 และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 3 รายการ คือ   
 1.  การมีความเป็นพี่เป็นนอ้ง 
 2.  การบริหารงานเป็นแบบสากล (ทางการ) 
 3.  ความยดึมัน่ในภาพลกัษณ์ 
 พนกังานท่ีมีอายตุ่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้ พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 2 รายการ คือ  
 1.  การบริหารมีความยดืหยุน่ 
 2.  การบริการจากใจ (heart of gold) 
 พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 5 รายการ คือ  
 1.  การมีความเป็นพี่เป็นนอ้ง 
 2.  การบริหารมีความยดืหยุน่ 
 3.  การบริหารงานเป็นแบบสากล (ทางการ) 
 4.  ความยดึมัน่ในภาพลกัษณ์ 
 5.  การพฒันา ปรับปรุงระบบขอ้มูลอยูเ่สมอ 
 และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 3 รายการ คือ  
 1.  การบริหารงานโดยเปิดโอกาสใหทุ้กฝ่ายมีส่วนร่วม 
 2.  การบริการจากใจ (heart of gold) 
 3.  ความรับผดิชอบต่อสงัคม 
 พนกังานท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 4 
รายการ คือ  
 1.  การบริหารมีความยดืหยุน่ 
 2.  การบริหารงานเป็นแบบสากล (ทางการ) 
 3.  ความยดึมัน่ในภาพลกัษณ์ 
 4.  การบริการจากใจ (heart of gold) 
 และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 2 รายการ คือ  
 1.  การบริหารงานโดยเปิดโอกาสใหทุ้กฝ่ายมีส่วนร่วม 
 2.  พนกังานรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของบริษทัฯ 
 พนักงานท่ีมีตาํแหน่งงานต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 4 รายการ คือ  
 1.  การบริหารงานโดยเปิดโอกาสใหทุ้กฝ่ายมีส่วนร่วม 
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 2.  การบริหารงานเป็นแบบสากล (ทางการ) 
 3.  ความยดึมัน่ในภาพลกัษณ์ 
 4.  การบริการจากใจ (heart of gold) 
 และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 2 รายการ คือ  
 1.  การมีความเป็นพ่ีเป็นนอ้ง 
 2.  การบริหารมีความยดืหยุน่ 
 ด้านบุคลากรการผลติ พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
จาํนวน 3 รายการ คือ 
 1.  มีกระบวนการสรรหาบุคลากรและการวา่จา้ง เพื่อใหไ้ดค้นดีและคนเก่ง 
 2.  การฝึกอบรมพฒันาพนกังานอยูเ่สมอ 
 3.  การแรงงานสมัพนัธท่ี์ดีและเป็นธรรม 
 ด้านการผลิตและการซ่อมบํารุง พนกังานเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 2 
รายการ คือ  
 1.  การบริหารและควบคุมการผลิตใหไ้ดต้ามแผนการผลิต 
 2.  การเยีย่มเยยีนลูกคา้เพือ่รักษาคาํสัง่ซ้ือ 
 พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 2 รายการ คือ  
 1.  การเยีย่มเยยีนลูกคา้เพือ่รักษาคาํสัง่ซ้ือ 
 2.  การประสานระหวา่งลูกคา้กบัโรงงานเพ่ือแกปั้ญหาต่าง ๆ ดา้นการผลิต 
 ด้านการจัดซื้อและสินค้าคงคลัง พนกังานเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางท่ีระดบั 0.05 เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
จาํนวน 2 รายการ คือ  
 1.  การควบคุมตรวจสอบเอกสารและรายงานดา้นบญัชีอยา่งเป็นระบบ 
 2.  การควบคุมติดตามการตรวจสอบนบัสินคา้คงคลงัอยา่งเป็นระบบ 
 พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 3 รายการ คือ 
 1.  การควบคุมตรวจสอบเอกสารและรายงานดา้นบญัชีอยา่งเป็นระบบ 
 2.  การควบคุมติดตามการตรวจสอบนบัสินคา้คงคลงัอยา่งเป็นระบบ 
 3.  ประสิทธิภาพการส่งมอบสินคา้จากผูรั้บจา้งช่วง 
 
 
 



วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปีท่ี 10 ฉบบัท่ี 2 
โครงการบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 

 

 331

อภปิรายผล 
 การศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นของพนกังานเก่ียวกบัการบริหารการผลิตตามวิสัยทศัน์ บริษทั บางกอก
สปริง อินดสัเตรียล จาํกดั ไดผ้ลการวิจยัท่ีสามารถนาํมาอภิปรายผลดงัน้ี 
 1.   วเิคราะห์ความคดิเห็นเก่ียวกับการบริหารการผลิตตามวสัิยทัศน์ของพนักงาน จําแนกตามลกัษณะ
ส่วนบุคคล 
 พนกังานมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารการผลิตตามวิสัยทศัน์ ในภาพรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง 
( X = 2.84) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า พนักงานมีความคิดเห็นเก่ียวกบัดา้นการบริหารงานทัว่ไป ดา้น
บุคลากรการผลิต ด้านการผลิตและการซ่อมบาํรุง และดา้นการจดัซ้ือและสินคา้คงคลงั อยู่ในระดับปานกลาง 
( X = 3.30, 2.55, 2.90 และ 2.58 ตามลาํดบั)  
 ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุกัญญา สังข์เจริญ (2548) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการ
ปฏิบติังานของพนกังานสายการผลิต บริษทั เอน็โอเค พรีซีชัน่ คอมโพเนนท ์(ประเทศไทย) จาํกดั ผลการวิจยั 
พบว่า พนกังานบริษทั เอ็นโอเค พรีซีชัน่ คอมโพเนนท ์(ประเทศไทย) จาํกดั มีการปฏิบติังาน ความพึงพอใจในการ
ทาํงาน การมีส่วนร่วมกิจกรรมทางสังคม และการไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสงัคมอยูใ่นระดบัปานกลาง  
 2.   การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารการผลิตตามวิสัยทัศน์ของ
พนักงาน จาํแนกตามลักษณะส่วนบุคคล 
 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารการผลิตตามวิสัยทศัน์ของ
พนักงาน จาํแนกตามลักษณะส่วนบุคคล พบว่า ความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารการผลิตตามวิสัยทัศน์ของ
พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั ในภาพรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณา
เป็นรายดา้น ดงัน้ี 
 ด้านการบริหารงานทั่วไป พนกังานเพศชาย และเพศหญิง ท่ีมีอาย ุระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน และตาํแหน่งงานต่างกัน มีความคิดเห็น แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ 0.05 
ตามลาํดบั 
 ด้านบุคลากรการผลิต พนกังานท่ีมีอาย ุและระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็น แตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
  ด้านการผลิตและการซ่อมบํารุง พนักงานเพศชาย และเพศหญิง ท่ีมีอายุ ระดับการศึกษา และ
ตาํแหน่งงานต่างกนั มีความคิดเห็น แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
  ด้านการจัดซื้อและสินค้าคงคลัง พนกังานเพศชาย และเพศหญิง และระดบัการศึกษาต่างกนั มีความ
คิดเห็น แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 ตามลาํดบั 
  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ สุกญัญา สังขเ์จริญ (2548) ท่ีพบว่า พนกังานบริษทั เอน็โอเค พรี
ซีชัน่ คอมโพเนนท ์(ประเทศไทย) จาํกดั ท่ีมีอายุและระยะเวลาการทาํงานในองคก์ารแตกต่างกนัมีการปฏิบติังาน
ไม่แตกต่างกนั ส่วนพนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีการปฏิบติังานแตกต่างกนั อย่างมีนยัสําคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05  
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยั องคก์รควรศึกษาการบริหารการผลิตของบริษทั เพื่อนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยั
มาใชใ้นการปรับปรุงและพฒันาการบริหารการผลิตเพื่อการจดัการการผลิตใหส้ามารถตอบสนองวตัถุประสงคใ์น
การบริหารของบริษทัอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 2. พนกังานฝ่ายผลิตขององคก์รควรศึกษาปัญหาและปัจจยัสาํคญัในการการบริหารการผลิตของบริษทั 
เพือ่ช่วยลดปัญหาท่ีเกิดข้ึนและทาํใหก้ารบริหารการผลิตมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
 3. องคก์รท่ีดาํเนินธุรกิจเก่ียวกบัการบริหารการผลิต สามารถนาํขอ้มูลท่ีไดไ้ปใชใ้นการพฒันาการ
บริหารการผลิตของหน่วยงานใหมี้ประสิทธิภาพ เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์ร  
 
ข้อเสนอแนะในการวจิยั 
 1.  จากขอ้มูลท่ีไดใ้นการวิจยัคร้ังน้ีพนกังานมีความแตกต่างกนัทางดา้นการศึกษา จึงเสนอแนะใหบ้ริษทั
ไดพ้ฒันาพนกังานดา้นการศึกษาต่อ การอบรม ฯลฯ ใหเ้ปิดโลกทศัน์ดา้นการบริหารแนวใหม่ เพื่อทาํให้มีการ
เปล่ียนแปลงไปสู่แนวทางใหม่ ๆ ไดง่้ายข้ึน 
 2.  บริษทัควรมีการจดัอบรมพฒันาบุคลากรให้มีวิสัยทศัน์ขวา้งขวางข้ึน เพื่อจะไดย้อมรับการบริหาร
ใหม่ ๆ เทคนิคการผลิตใหม่ ๆ เพราะระดบัการศึกษาของพนกัานแตกต่างกนัทาํใหแ้นวคิด วิสยัทศันแ์ตกต่างกนั 
 3.  จากขอ้มูลการวิจยัคร้ังน้ี พนกังานมีความแตกต่างกนัทางดา้นอาย ุรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน จึงทาํใหเ้กิด
ปัญหาการบริหารท่ีเกิดข้ึน สามารถแกไ้ขไดด้ว้ยการพฒันาบุคลากรใหมี้วิสยัทศัน ์ยอมรับส่ิงใหม่ ๆ ในการผลิต 
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                          Miss Chinnapak Srisilaruk  
 
บทคดัย่อ 

งานวิจยัเร่ืองน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการบริหารท่ีดีตามหลกัธรรมาภิบาลของคณะแพทยศาสตร์ศิริ
ราชพยาบาลในทรรศนะของพนกังาน  และเพ่ือเปรียบเทียบการบริหารท่ีดีตามหลกัธรรมาภิบาลในทรรศนะของ
พนักงาน จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์  กลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 274 คน  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั  เป็น
แบบสอบถาม  วิเคราะห์ขอ้มูล  โดยใชค้วามถ่ี  ร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  การทดสอบค่าที  และ
การวิเคราะห์ความแปรปรวน 

ผลการวิจัยพบว่า พนักงานมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารท่ีดีตามหลกัธรรมาภิบาลของคณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  ในภาพรวมมีคะแนนเฉล่ีย อยู่ในระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า อยู่ใน
ระดบัมาก 3 ดา้น คือ หลกัความรับผิดชอบ หลกัคุณธรรม และหลกัความคุม้ค่า ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ีย
การบริหารท่ีดีตามหลกัธรรมาภิบาลในทรรศนะของพนักงาน จาํแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ พบว่า 
พนักงานท่ีมี  ตาํแหน่งงาน  อายุ  สถานภาพสมรส  และรายไดต่้อเดือนต่างกัน  มีความคิดเห็นเก่ียวกบั   การ
บริหารท่ีดีตามหลกัธรรมาภิบาลของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  ในภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั  0.01  และ 0.05  ตามลาํดบัเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ พนกังานท่ีมีอาย ุรายไดต่้อเดือน  และ
อายกุารทาํงานต่างกนัมีความคิดเห็นโดยรวมดา้นหลกันิติธรรมแตกตางกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.01  
และ 0.05 ตามลาํดบั พนกังานท่ีมีอายกุารทาํงาน ตาํแหน่งงาน อาย ุสถานภาพสมรส และรายไดต่้อเดือน  ต่างกนัมี
ความคิดเห็นโดยรวมดา้นหลกัคุณธรรมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.01  และ 0.05  ตามลาํดบั  
พนักงานท่ีมีอายุ  อายุการทาํงาน  และตาํแหน่งงาน  ต่างกนั  มีความคิดเห็นโดยรวมดา้นหลกัการมีส่วนร่วม
แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ  0.01  พนกังานท่ีมี  สถานภาพสมรส  อายุ  อายุการทาํงาน  และ
ตาํแหน่งงาน  ต่างกนัมีความคิดเห็นโดยรวมด้านหลกัความรับผิดชอบแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั  0.01  และ 0.05ตามลาํดบั   
 
 
 
                                                 
 * บทความการคน้ควา้อิสระ 
** บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจดัการทัว่ไป) มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
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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 
 ในการดาํเนินธุรกิจทั้งภาครัฐและเอกชนไม่มีกิจกรรมใดท่ีสําคญัไปกว่าการบริหารจดัการ  เพราะการ
บริหารจดัการท่ีดีจะเป็นกระบวนการท่ีสาํคญัในการกระตุน้ใหผู้ป้ฏิบติังานทุกคนทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
และประสบผลสาํเร็จตามเป้าหมายขององคก์ารนั้น ๆ  การบริหารจดัการท่ีดีจึงเป็นหัวใจท่ีสําคญัต่อการบริหาร
องคก์าร ซ่ึงประกอบไปดว้ย 1) มีหลกัการมีความรับผดิชอบ สามารถอธิบายเหตุและผลต่อสาธารณะได ้2) มีความ
โปร่งใส เปิดเผย ตรวจสอบได ้รับรู้ไดใ้นกระบวนการตดัสินใจต่างๆ 3) มีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ ร่วม
ตรวจสอบฝ่ายบริหาร ร่วมจดัการสังคมในลกัษณะประชาสังคม และ 4) สมาชิกในสังคมเคารพสิทธิเสรีภาพซ่ึง
กนัและกนั รู้หนา้ท่ีของตนเอง เคารพกฎระระเบียบของสงัคม 
 การบริหารจดัการท่ีดีหรือท่ีเรียกกนัอยา่งทัว่ไปว่า หลกัธรรมาภิบาล เป็นหลกัการบริหารงาน ท่ีมุ่งเนน้
หลกัการทาํงาน โดยมิใช่หลกัการท่ีเป็นในรูปแบบของทฤษฎี  ซ่ึงหากมีการนาํมาใชเ้พื่อการบริหารงานแลว้ จะ
เกิดความเช่ือมัน่ว่าจะนาํมาซ่ึงผลลพัธ์ท่ีดีท่ีสุดขององคก์าร  แผนพฒันาฉบบัท่ี 8 ของสํานกังานคณะกรรมการ
พฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไดก้าํหนดแนวทางในการสร้างยทุธศาสตร์การพฒันาประชารัฐ ระหว่าง
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ภาครัฐกับประชาชน เพ่ือให้เกิดการประสานร่วมมือกันในการพฒันาประเทศ (สํานักงานคณะกรรมการ
พฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2540)  และแผนพฒันาฉบบัท่ี 9 ยงัให้ความสําคญัอย่างต่อเน่ือง ในการ
สร้างระบบบริหารจดัการท่ีดีในภาคธุรกิจเอกชน การส่งเสริมสนบัสนุนการดาํเนินงานของกลไกการตรวจสอบ
ทั้งท่ีจดัตั้งข้ึนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 และกลไกตรวจสอบสาธารณะในภาคประชาชน 
รวมทั้งการปลุกจิตสํานึกของประชาชนในเร่ืองคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นรากฐานสําคญัของการสร้างระบบ
บริหารจดัการท่ีดีในสงัคมไทย (สาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน, 2544) 
 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นโรงพยาบาลและโรงเรียนแพทยแ์ห่งแรกท่ีใหญ่และเก่าแก่ท่ีสุด
ของประเทศไทย ปัจจุบนัเป็นหน่วยงานของรัฐท่ีไม่เป็นส่วนราชการและไม่เป็นรัฐวิสาหกิจเป็นนิติบุคคล และอยู่
ภายใตก้ารกาํกบัดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ สังกดัมหาวิทยาลยัมหิดล ใชห้ลกับริหารท่ีดีตาม
หลกัธรรมาภิบาล (Good Governance) ในการบริหาร โดยออกขอ้บงัคบัหรือหลกัเกณฑว์่าดว้ยการบริหารท่ีดี เป็น
แนวทางในการดาํเนินกิจกรรมทัว่ไปของมหาวิทยาลยั คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมีภาควิชาท่ีอยู่ภายใต้
ทั้งหมด 24 ภาควิชา 
 จากความสาํคญัการบริหาร จึงทาํใหผู้วิ้จยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาในเร่ืองการบริหารท่ีดี ตามหลกั  ธรร
มาภิบาล โดยนาํพนกังานคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ท่ีอยูป่ระจาํภาควิชา มาเป็นกรณีศึกษาในงานวิจยัคร้ัง
น้ี  เพื่อนําผลการวิจัยไปเป็นแนวทางในการวางแผนและปรับปรุงแก้ไขในการบริหารงานภายในคณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ซ่ึงนาํไปสู่การบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิง่ข้ึน 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

1. เพื่อวดัระดบัการบริหารท่ีดีตามหลกัธรรมาภิบาลของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลในทรรศนะ
ของพนกังาน 

2. เพื่อเปรียบเทียบการบริหารท่ีดีตามหลกัธรรมาภิบาลในทรรศนะของพนกังาน จาํแนกตามลกัษณะ
ประชากรศาสตร์ 
 
สมมติฐานของการวจิยั 
 การการบริหารท่ีดีตามหลกัธรรมาภิบาลในทรรศนะของพนกังาน จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ 
แตกต่างกนั 

 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ พนกังานเงินรายไดท่ี้สังกดัภาควิชา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
สาย ข และสาย ค  จาํนวน 950 คน 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามจาํนวน 1 ฉบบั แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ  
 1. ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม  ได้แก่  เพศ  อายุ  สถานภาพสมรส  ระดับการศึกษา  
รายไดต่้อเดือน  อายกุารทาํงาน  และตาํแหน่งงาน  รวมทั้งหมดจาํนวน 7 ขอ้ 
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 2. การบริหารท่ีดีตามหลกัธรรมาภิบาลของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  ประกอบดว้ย  หลกันิติ
ธรรม หลกัคุณธรรม หลกัความโปร่งใส หลกัการมีส่วนร่วม หลกัความรับผิดชอบและ หลกัความคุม้ค่า (ตาม
ระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการสร้างระบบบริหารกิจการบา้นเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ.2542)  รวมทั้งหมด
จาํนวน 30 ขอ้ 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
 การเก็บรวบรวมขอ้มูล  ผูว้ิจัยได้ดาํเนินการเก็บขอ้มูล  โดยขอความร่วมมือจากกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็น
พนกังานเงินรายไดท่ี้สังกดัภาควิชา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  โดยนาํแบบสอบถามไปแจกให้กลุ่มตวัอย่าง
กรอกขอ้มูล  จาํนวน 274 คน  และขอรับคืนแบบสอบถามดว้ยตนเอง 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 1.  วิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยใชค้วามถ่ีและค่าร้อยละ 
 2.  วิเคราะห์การบริหารท่ีดีตามหลกัธรรมาภิบาลของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  โดยใชค่้าเฉล่ีย 
( ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 
 3. เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( )  ของคะแนนการบริหารท่ีดีตามหลกัธรรมาภิบาลของคณะแพทยศาสตร์   ศิ
ริราชพยาบาลในทรรศนะของพนกังาน  จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์  โดยใช ้ t-test  และ  F-test 
 4.  เปรียบเทียบพหุคูณ เพื่อทดสอบค่าเฉลี่ย (  ) ของการบริหารที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลของ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลในทรรศนะของพนักงาน  จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยวิธี 
Least Significant Difference (LSD) 
 
สรุปผลการวจิยั 
 1. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม   
  พนักงานท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  ร้อยละ 74.45  อายุ 25 - 39 ปี  ร้อยละ 59.49  
รองลงมา ตํ่ากว่า 25 ปี เท่ากบั 40 – 54  ปี  ร้อยละ 18.98  สถานภาพโสด ร้อยละ  62.77 รองลงมา สมรส ร้อยละ  35.77  
การศึกษาปริญญาตรี  ร้อยละ 89.05 และสูงกว่าปริญญาตรี  ร้อยละ 10.95   มีรายไดต่้อเดือน 10,000 – 20,000 บาท  
ร้อยละ  59.85  รองลงมา 20,001 – 30,000 บาท ร้อยละ  17.52   อายุการทาํงานน้อยกว่า 5 ปี  ร้อยละ 40.89  
รองลงมา  5 – 10 ปี  ร้อยละ 28.83  ตาํแหน่งนกัวิชาการ  ร้อยละ  42.34  รองลงมา เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป  ร้อยละ 
40.14 
 2. วเิคราะห์การบริหารที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลในทรรศนะของ
พนักงาน จาํแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ 
  พนักงานมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารท่ีดีตามหลกัธรรมาภิบาล ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก      
( X = 3.53) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี 
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  1. หลกันิติธรรม 
   พนกังาน  มีความคิดเห็น  โดยรวม  อยู่ในระดบัปานกลาง  ( X  = 3.47)   เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก ( X  = 3.54-3.69) จาํนวน 2 รายการ คือ 
   1. สนบัสนุนใหพ้นกังานปฏิบติัตามกฎระเบียบ ขอ้บงัคบัของคณะฯ 
   2. กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัมีความทนัสมยัและสอดคลอ้งกบัเหตุการณ์ปัจจุบนั 
   ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกับพนักงานเพศหญิง  อายุ 25–39 ปี  และ  40–54 ปี  สถานภาพโสด  การศึกษา
ปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี  รายไดต่้อเดือน  10,000-20,000 บาท  อายุการทาํงาน  11-15 ปี  และ  มากกว่า 20 ปี 
ตาํแหน่งนกัวิชาการ 
  2. หลักคุณธรรม 
   พนกังาน  มีความคิดเห็น  โดยรวม  อยูใ่นระดบัมาก  ( X  = 3.60) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยู่
ในระดบัมาก ( X  = 3.69-3.81) จาํนวน 3 รายการ คือ   
   1. ส่งเสริมความซ่ือสตัยสุ์จริตและยติุธรรม 
   2. ส่งเสริมความขยนั ประหยดั และยดึมัน่สมัมาอาชีพ 
   3. ส่งเสริมใหมี้ความเมตตาอารีต่อกนั 
   ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัพนกังานเพศชาย และเพศหญิง  สถานภาพสมรส  การศึกษาปริญญาตรี และสูง
กว่าปริญญาตรี  รายไดต่้อเดือน  10,000-20,000 บาท  และ  20,001-30,000 บาท  อายุการทาํงาน  5-10 ปี  และ 11-15 ปี  
ตาํแหน่งเจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป และนกัวิชาการ 
  3. หลักความโปร่งใส 
   พนกังาน  มีความคิดเห็น  โดยรวม  อยู่ในระดบัปานกลาง ( X  = 3.49) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบว่า อยูใ่นระดบัมาก ( X  = 3.63) จาํนวน 1 รายการ คือ ปรับปรุงขอ้มูลสารสนเทศใหมี้ความถูกตอ้ง เป็นปัจจุบนั 
ตรงกบัความเป็นจริงพร้อมเปิดเผยแก่บุคคลทัว่ไป 
   ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัพนกังานเพศชาย  อายุ 25–39 ปี สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญา
ตรี รายไดต่้อเดือน 10,000-20,000 บาท  อายกุารทาํงาน  5-10 ปี  ตาํแหน่งเจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป และนกัวิชาการ 
  4. หลักการมส่ีวนร่วม 
   พนกังาน  มีความคิดเห็น  โดยรวม  อยู่ในระดบัปานกลาง ( X  = 3.36) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบวา่ อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X  =  3.21-3.48) ทุกรายการ คือ 
   1.  ประสานงานและทาํงานเป็นทีมภายในคณะฯ หรือกบัคณะฯ อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งเสมอ 
   2.  รับฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากบุคลากรทั้งภายในและภายนอกคณะฯ 
   3.  นาํความคิดเห็นไปใชป้รับปรุงการทาํงาน 
   4.  เปิดโอกาสใหบุ้คลากรและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในการประเมินผลการดาํเนินงานของ
คณะฯ 
   5.  เปิดโอกาสใหบุ้คลากรมีส่วนร่วมในการกาํหนดนโยบายและการวางแผนจดัการ 
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   ซ่ึงมีคา่สอดคลอ้งกบัพนกังานเพศชาย  อาย ุ25–39 ปี  และ  40-54 ปี  สถานภาพสมรส  และ  หมา้ย/หยา่
ร้าง/แยกกนัอยู่  การศึกษาปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี  รายไดต่้อเดือน  10,000-20,000 บาท  และ  20,001-30,000 
บาท  อายกุารทาํงาน  5-10 ปี  และ  มากกวา่ 20 ปี  ตาํแหน่งเจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป และนกัวิชาการ 
  5. หลกัความรับผิดชอบ 
   พนกังาน  มีความคิดเห็น  โดยรวม  อยูใ่นระดบัมาก ( X  = 3.67)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยู่
ในระดบัมาก ( X  =  3.54-3.78) ทุกรายการ คือ  
   1.  สนบัสนุนใหบุ้คลากรรับผดิชอบต่อตนเอง ต่อสถาบนั ต่อสงัคม ต่อส่วนรวม 
   2.  สนบัสนุนใหบุ้คลากรพฒันางานใหท้นักบัความเปล่ียนแปลงทางการแพทยแ์ละเทคโนโลยี
ใหม่ๆ 
   3.  ทาํงานเป็นทีมในการสร้างวฒันธรรมแห่งการเรียนรู้ 
   4.  สนบัสนุนการจดัการความรู้ร่วมกนั 
   5.  ติดตามตรวจสอบใหบุ้คลากรดาํเนินงานตามเป้าหมายท่ีวางไว ้
   ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัพนกังานเพศชาย  และเพศหญิง  ตํ่ากว่า 25 ปี, อายุ 40-54 ปี  และ  55 ปีข้ึนไป  
สถานภาพโสด  การศึกษาปริญญาตรี  รายไดต่้อเดือน  ตํ่ากว่า 10,000 บาท,  10,000-20,000 บาท  และ  มากกว่า 30,000 
บาท  อายกุารทาํงาน  นอ้ยกว่า 5 ปี  11-15 ปี,  16-20 ปี  และ  มากกว่า 20 ปี  ตาํแหน่งเจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป และ
พยาบาล 
  6. หลกัความคุ้มค่า 
   พนกังาน  มีความคิดเห็น  โดยรวม  อยูใ่นระดบัมาก ( X  = 3.59)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยู่
ในระดบัมาก ( X  =  3.55-3.81) จาํนวน 4 รายการ คือ  
   1.  รณรงคใ์หบุ้คลากรใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่าและประหยดั 
   2.  วางแผนการใชท้รัพยากรคือ คน วสัดุ อุปกรณ์ ครุภณัฑแ์ละงบประมาณอยา่งประหยดั 
   3.  ส่งเสริมสนบัสนุนใหมี้การปฏิบติังานแบบมุ่งเนน้ผลงาน 
   4.  นาํระบบตรวจสอบภายในมาใชอ้ยา่งสมํ่าเสมอ 
   ซ่ึงมีคา่สอดคลอ้งกบัพนกังานเพศหญิง  ตํ่ากวา่ 25 ปี  อาย ุ40-54 ปี  สถานภาพโสด  และสมรส  รายได้
ต่อเดือน  10,000-20,000 บาท  อายกุารทาํงาน  นอ้ยกวา่ 5 ปี  และ  11-15 ปี  ตาํแหน่งนกัวิชาการ และพยาบาล 
 3. เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( ) ของคะแนนคุณลักษณะของการบริหารที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลของคณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลในทรรศนะของพนักงาน  จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ 
  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย (  ) ของคะแนนการบริหารท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลของคณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลในทรรศนะของพนกังาน  จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์  พบว่า  พนกังานท่ีมี
อายุการทาํงาน  และ ตาํแหน่งงาน ต่างกนั  มีความคิดเห็นต่อการบริหารท่ีดีตามหลกัธรรมาภิบาลของคณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  ในภาพรวม  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.01  พนกังานท่ีมี  อาย ุ
สถานภาพสมรส และ รายไดต่้อเดือน ต่างกนั  มีความคิดเห็นต่อการบริหารท่ีดีตามหลกัธรรมาภิบาลของคณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  ในภาพรวม  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05  เม่ือพิจารณาเป็น
รายดา้น  ดงัน้ี 
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  1. หลกันิติธรรม 
   พนกังานเพศชาย และเพศหญิง  มีความคิดเห็นโดยรวม  ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ  
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่า  แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  จาํนวน 1 รายการ คือ การใช้
อาํนาจของคณะฯ โปร่งใสและตรวจสอบได ้
   พนกังาน  ท่ีมีอายุต่างกนั  มีความคิดเห็นโดยรวม  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่า  แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  จาํนวน 1 รายการ  คือ  
การใชอ้าํนาจของคณะฯ โปร่งใสและตรวจสอบได ้
   และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ  คือ  กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั
มีความเป็นธรรมและเป็นท่ียอมรับของทุกคน 
  2. หลกัคุณธรรม 
   พนกังานเพศชาย และเพศหญิง  มีความคิดเห็นโดยรวม  ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ  
เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้  พบวา่  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05  จาํนวน 1 รายการ  คือ ส่งเสริม
ความขยนั ประหยดั และยดึมัน่สมัมาอาชีพ 
   พนกังานท่ีมีอายตุ่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่า  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.01  จาํนวน 1 รายการ  คือ เอาใจ
ใส่ ดูแล สร้างขวญักาํลงัใจบุคลากรในคณะฯ อยา่งเป็นธรรม 
   พนกังานท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.05  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่า  แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ  0.01  จาํนวน 1 
รายการ  คือ เอาใจใส่ ดูแล สร้างขวญักาํลงัใจบุคลากรในคณะฯ อยา่งเป็นธรรม 
   และแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05  จาํนวน 1 รายการ  คือ ส่งเสริมใหมี้ความ
เมตตาอารีต่อกนั 
   พนกังานท่ีมีรายไดต่้อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่า  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.01  จาํนวน 2 รายการ  
คือ  
   1. คาํนึงถึงประโยชนข์องทุกฝ่าย ไม่เลือกปฏิบติั 
   2. เอาใจใส่ ดูแล สร้างขวญักาํลงัใจบุคลากรในคณะฯ อยา่งเป็นธรรม 
   และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ  0.05  จาํนวน 1 รายการ  คือ  ส่งเสริมความ
ซ่ือสตัยสุ์จริตและยติุธรรม 
   พนกังานท่ีมีอายกุารทาํงานต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่า  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.01  จาํนวน 2 รายการ  
คือ 
   1. ส่งเสริมความขยนั ประหยดั และยดึมัน่สมัมาอาชีพ 
   2. เอาใจใส่ ดูแล สร้างขวญักาํลงัใจบุคลากรในคณะฯ อยา่งเป็นธรรม 
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   และแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05  จาํนวน 1 รายการ  คือ  คาํนึงถึงประโยชน์
ของทุกฝ่าย ไม่เลือกปฏิบติั 
   พนักงานท่ีมีตาํแหน่งงานต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม  แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่า  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.01  จาํนวน 2 รายการ  
คือ 
   1. คาํนึงถึงประโยชน์ของทุกฝ่าย ไม่เลือกปฏิบติั 
   2. ส่งเสริมความขยนั ประหยดั และยดึมัน่สมัมาอาชีพ 
   และแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05  จาํนวน 1 รายการ  คือ  ส่งเสริมใหมี้ความ
เมตตาอารีต่อกนั 
  3. หลักความโปร่งใส 
   พนกังานเพศชาย และเพศหญิง  มีความคิดเห็นโดยรวม  แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั  0.05  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบวา่  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.01  จาํนวน 1 รายการ  
คือ จดัระบบการติดตามตรวจสอบงานดา้นต่างๆ 

   พนกังานท่ีมีตาํแหน่งงานต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม  ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  
เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้  พบวา่  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05  จาํนวน 2 รายการ  คือ  
   1. ปรับปรุงขอ้มูลสารสนเทศใหมี้ความถูกตอ้ง เป็นปัจจุบนั ตรงกบัความเป็นจริงพร้อมเปิดเผยแก่
บุคคลทัว่ไป 
   2. ใหผู้มี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่ายสามารถตรวจสอบความถูกตอ้งไดต้ลอดเวลา 
  4. หลักการมส่ีวนร่วม 
   พนักงานท่ีมีอายุต่างกนั  มีความคิดเห็นโดยรวม  แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ  
0.01  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบวา่  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.01  จาํนวน 2 รายการ  คือ  

   1. เปิดโอกาสใหบุ้คลากรมีส่วนร่วมในการกาํหนดนโยบายและการวางแผนจดัการ 
   2. เปิดโอกาสให้บุคลากรและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในการประเมินผลการดาํเนินงานของ
คณะฯ 
   และแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05  จาํนวน 1 รายการ  คือ  ประสานงานและ
ทาํงานเป็นทีมภายในคณะฯ หรือกบัคณะฯ อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งเสมอ 
   พนกังานท่ีมีรายไดต่้อเดือนต่างกนั  มีความคิดเห็นโดยรวม  ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทาง
สถิติ  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่า  แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05  จาํนวน 1 รายการ  คือ 
เปิดโอกาสใหบุ้คลากรมีส่วนร่วมในการกาํหนดนโยบายและการวางแผนจดัการ 
   พนกังานท่ีมีอายกุารทาํงานต่างกนั  มีความคิดเห็นโดยรวม  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั  0.01  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบวา่  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.01  จาํนวน 1 รายการ  
คือ เปิดโอกาสใหบุ้คลากรและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในการประเมินผลการดาํเนินงานของคณะฯ 
   และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05  จาํนวน 3 รายการ  คือ 
   1. เปิดโอกาสใหบุ้คลากรมีส่วนร่วมในการกาํหนดนโยบายและการวางแผนจดัการ 
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   2. รับฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากบุคลากรทั้งภายในและภายนอกคณะฯ 
   3. นาํความคิดเห็นไปใชป้รับปรุงการทาํงาน 
   พนักงานท่ีมีตาํแหน่งงานต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม  แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั  0.01  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่า  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.01  จาํนวน 2 รายการ  
คือ 
   1. นาํความคิดเห็นไปใชป้รับปรุงการทาํงาน 
   2. ประสานงานและทาํงานเป็นทีมภายในคณะฯ หรือกบัคณะฯ อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งเสมอ 
   และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05  จาํนวน 3 รายการ  คือ   
   1. เปิดโอกาสใหบุ้คลากรมีส่วนร่วมในการกาํหนดนโยบายและการวางแผนจดัการ 
   2. รับฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากบุคลากรทั้งภายในและภายนอกคณะฯ 
   3. เปิดโอกาสให้บุคลากรและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในการประเมินผลการดาํเนินงานของ
คณะฯ 
  4. หลกัความรับผดิชอบ 
   พนักงานท่ีมีอายุต่างกนั  มีความคิดเห็นโดยรวม  แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ  
0.05  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่า  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.01  จาํนวน 1 รายการ  คือ 

ติดตามตรวจสอบใหบุ้คลากรดาํเนินงานตามเป้าหมายท่ีวางไว ้
   พนกังานท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกนั  มีความคิดเห็นโดยรวม  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ
ท่ีระดับ  0.01  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่า  แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ  0.01  จาํนวน 3 
รายการ  คือ  
   1. ติดตามตรวจสอบใหบุ้คลากรดาํเนินงานตามเป้าหมายท่ีวางไว ้
   2. ทาํงานเป็นทีมในการสร้างวฒันธรรมแห่งการเรียนรู้ 
   3. สนบัสนุนการจดัการความรู้ร่วมกนั 
   และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ  0.05  จาํนวน 1 รายการ  คือ  สนับสนุนให้
บุคลากรพฒันางานใหท้นักบัความเปล่ียนแปลงทางการแพทยแ์ละเทคโนโลยใีหม่ๆ 
   พนกังานท่ีมีอายกุารทาํงานต่างกนั  มีความคิดเห็นโดยรวม  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั  0.05  เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้  พบวา่  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05  จาํนวน 1 รายการ  
คือ ติดตามตรวจสอบใหบุ้คลากรดาํเนินงานตามเป้าหมายท่ีวางไว ้
   พนกังานท่ีมีตาํแหน่งงานต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม  แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั  0.05  เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้  พบวา่  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05  จาํนวน 1 รายการ  
คือ สนบัสนุนใหบุ้คลากรพฒันางานใหท้นักบัความเปล่ียนแปลงทางการแพทยแ์ละเทคโนโลยใีหม่ๆ 
  5. หลกัความคุ้มค่า 
   พนักงานท่ีมีอายุต่างกัน  มีความคิดเห็นโดยรวม  ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ  เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่า  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05  จาํนวน 1 รายการ  คือ ส่งเสริม
สนบัสนุนใหมี้การปฏิบติังานแบบมุ่งเนน้ผลงาน 
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   พนกังานท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกนั  มีความคิดเห็นโดยรวม  ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทาง
สถิติ  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่า  แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.01  จาํนวน 1 รายการ  คือ 
รณรงคใ์หบุ้คลากรใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่าและประหยดั 
   และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05  จาํนวน 1 รายการ  คือ  ส่งเสริมสนบัสนุน
ใหมี้การปฏิบติังานแบบมุ่งเนน้ผลงาน 
   พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั  มีความคิดเห็นโดยรวม  ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทาง
สถิติ  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่า  แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.01  จาํนวน 1 รายการ  คือ 
วางแผนการใชท้รัพยากรคือ คน วสัดุ อุปกรณ์ ครุภณัฑแ์ละงบประมาณอยา่งประหยดั 
   พนกังานท่ีมีรายไดต่้อเดือนต่างกนั  มีความคิดเห็นโดยรวม  ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทาง
สถิติ  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่า  แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05  จาํนวน 1 รายการ  คือ 
อตัรากาํลงัของบุคลากรในปัจจุบนัมีจาํนวนเหมาะสมกบัปริมาณงาน 
   พนกังานท่ีมีตาํแหน่งงานต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม  ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่า  แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05  จาํนวน 1 รายการ  คือ นาํ
ระบบตรวจสอบภายในมาใชอ้ยา่งสมํ่าเสมอ 
 
อภปิรายผล 
 การวิจยัเร่ือง การบริหารท่ีดีตามหลกัธรรมาภิบาลของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลในทรรศนะของ
พนกังาน  ไดน้าํขอ้มูลมาอภิปรายผลดงัน้ี 
 1. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  พนักงานท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  ร้อยละ 74.45  อายุ 25 - 39 ปี  ร้อยละ 59.49  
รองลงมา ตํ่ากว่า 25 ปี เท่ากบั 40 – 54  ปี  ร้อยละ 18.98  สถานภาพโสด ร้อยละ  62.77 รองลงมา สมรส ร้อยละ  35.77  
การศึกษาปริญญาตรี  ร้อยละ 89.05 และสูงกว่าปริญญาตรี  ร้อยละ 10.95   มีรายไดต่้อเดือน 10,000 – 20,000 บาท  
ร้อยละ  59.85  รองลงมา 20,001 – 30,000 บาท ร้อยละ 17.52   อายุการทาํงานน้อยกว่า 5 ปี  ร้อยละ 40.89  
รองลงมา  5 – 10 ปี  ร้อยละ 28.83  ตาํแหน่งนกัวิชาการ  ร้อยละ  42.34  รองลงมา เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป  ร้อยละ 
40.14 
 2. การบริหารทีด่ีตามหลักธรรมาภบิาลของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลในทรรศนะของพนักงาน 
  พนกังานมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารท่ีดีตามหลกัธรรมาภิบาลในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X = 
3.53)  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า  มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดบัมาก  จาํนวน 3 ดา้น คือ  หลกัคุณธรรม  
มีความคิดเห็นโดยรวม  อยูใ่นระดบัมาก ( X  = 3.60)   หลกัความรับผิดชอบ  มีความคิดเห็นโดยรวม อยูใ่นระดบั
มาก ( X  = 3.67) หลกัความคุม้ค่า มีความคิดเห็นโดยรวม  อยูใ่นระดบัมาก ( X  = 3.59) 
  ซ่ึงมีคา่สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ  ไพฑูรย ์ บวัชิด (2550)  ศึกษาเร่ืองการใชห้ลกัธรรมาภิบาลในการ
บริหารการจดัการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี การศึกษามหาสารคาม เขต 2  ผลการวิจยัพบว่า  
การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มหาสารคาม เขต 2 พบว่า การใช้หลกัธรรมาภิบาลในการบริหารการจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด
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สาํนกังานเขตพ้ืนท่ี การศึกษามหาสารคาม เขต 2 โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า อยูใ่น
ระดบัมากทุกดา้น เรียงลาํดบัจากค่าเฉล่ียสูงสุด คือ หลกัความรับผิดชอบ หลกัคุณธรรม หลกัความคุม้ค่า หลกั
ความโปร่งใส  หลกันิติธรรม และหลกัการมีส่วนร่วม  และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ  พรสุดา ทบัทิม (2551)  
ศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลขององคก์าร
บริหารส่วนตาํบลในจงัหวดัสระบุรี ผลการศึกษาพบว่าการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลขององคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลในจงัหวดัสระบุรี ในภาพรวมมีประสิทธิภาพในการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลอยูใ่นระดบัเห็น
ด้วยมาก   โดยด้านหลกัความรับผิดชอบมีค่าร้อยละสูงสุด  รองลงมาคือ หลักคุณธรรม หลกัความโปร่งใส 
หลกัการมีส่วนร่วม และหลกันิติธรรม หลกันิติธรรม  ผลการวิจยัคร้ังน้ี เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  ดา้นหลกันิติธรรม 
พบว่า  อยูใ่นระดบัมาก  ( X  = 3.69)   คือ  สนบัสนุนใหพ้นกังานปฏิบติัตามกฎระเบียบ ขอ้บงัคบัของคณะฯ  กฎ 
ระเบียบ ขอ้บงัคบัมีความทนัสมยัและสอดคลอ้งกบัเหตุการณ์ปัจจุบนั  จากขอ้คน้พบดงักล่าวอาจมีผลมาจากคณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลอยู่ภายใตก้ารกาํกบัดูแลของมหาวิทยาลยัมหิดลซ่ึงออกนอกระบบเป็นมหาวิทยาลยั
ในกาํกบัของรัฐ  สามารถกาํหนดกฎ ระเบียบขอ้บงัคบัในการบริหารจดัการในเร่ืองต่าง ๆ  ไดเ้อง  โดยมีความ
เช่ือมโยงกบันโยบายของรัฐบาล ดูแลและตรวจสอบได้โดยกลไกของรัฐ  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  ด้านหลกั
คุณธรรม  พบวา่  อยูใ่นระดบัมาก ( X  = 3.69-3.81)  จาํนวน  3 รายการ  คือ ส่งเสริมความซ่ือสัตยสุ์จริตและยติุธรรม  
ส่งเสริมความขยนั ประหยดั และยึดมัน่สัมมาอาชีพ ส่งเสริมใหมี้ความเมตตาอารีต่อกนั  แสดงใหเ้ห็นว่า ผูบ้ริหาร
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมีการบริหารงานโดยยึดหลกัคุณธรรม  สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ วรภทัร  โตธนะ
เกษม (2542) ไดก้ล่าวไวว้า่  ผูบ้ริหารท่ีดีควรทาํงาน โดยยดึหลกั 3 ประการ   ดา้นหลกัความโปร่งใส   เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้  พบว่าอยูใ่นระดบัมาก ( X  =  3.63) คือ ปรับปรุงขอ้มูลสารสนเทศใหมี้ความถูกตอ้ง เป็นปัจจุบนั ตรง
กบัความเป็นจริงพร้อมเปิดเผยแก่บุคคลทัว่ไป  ทั้งน้ี การบริหารภายใตน้โยบายท่ีสภามหาวิทยาลยักาํหนด โดยมี
กระบวนการกาํกบัดูแลท่ีโปร่งใสชดัเจน  สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ  เกรียงไกร เจริญวงษศกัด์ิ (2541)  กล่าวโดย
สรุปถึงหลกัความโปร่งใสว่า เป็นกระบวนการทาํงาน กฎเกณฑก์ติกาต่าง ๆ  มีความตรงไปตรงมา ขอ้มูลข่าวสาร
ต่าง ๆ ในสังคมสามารถถ่ายโอนได้อย่างเป็นอิสระ ประชาชนสามารถเขา้ถึงและรับทราบขอ้มูล หรือขอ้มูล
ข่าวสารสาธารณะของราชการไดต้ามท่ีกฎหมายบญัญติั  ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 
อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X  =  3.21-3.48) ทุกรายการ  สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ  วิริยา  ดวงนอ้ย (2550)  ศึกษาเร่ือง 
การบริหารจดัการท่ีดีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลในจงัหวดัเพชรบูรณ์  ผลการวิจยัพบว่า  ความเห็นของ
ประชาชนและบุคลากรท่ีมีต่อการบริหารจดัการท่ีดีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลในจงัหวดัเพชรบูรณ์ โดยรวมอยู่
ระดบัปานกลาง เม่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนและบุคลากรขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่ีมีต่อการ
บริหารงานตามแนวทางการบริหารจดัการท่ีดี ส่วนใหญ่เห็นว่า องคก์ารบริหารส่วนตาํบลใหค้วามสาํคญักบัดา้น
หลกัการมีส่วนร่วม และควรให้ความสําคญักบัดา้นหลกัคุณธรรมเพิ่มมากข้ึน  ดา้นหลกัความรับผิดชอบ  เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัมาก ( X  =  3.54-3.78)  ทุกรายการ  สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ไพฑูรย ์ 
บัวชิด (2550)  ศึกษาเร่ืองการใช้หลัก  ธรรมาภิบาลในการบริหารการจัดการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัด
สาํนกังานเขตพ้ืนท่ี การศึกษามหาสารคาม เขต 2  ผลการวิจยัพบว่า  การใชห้ลกัธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ี การศึกษามหาสารคาม เขต 2  โดยรวม  อยู่ในระดบัมาก  ดา้น
หลกัความคุม้ค่า เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก ( X  =  3.55-3.81)  จาํนวน 4 รายการ  คือ  รณรงคใ์ห้
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บุคลากรใชท้รัพยากรอย่างคุม้ค่าและประหยดั  วางแผนการใชท้รัพยากรคือ คน วสัดุ อุปกรณ์ ครุภณัฑแ์ละ
งบประมาณอยา่งประหยดั  ส่งเสริมสนบัสนุนใหมี้การปฏิบติังานแบบมุ่งเนน้ผลงาน  และนาํระบบตรวจสอบ
ภายในมาใชอ้ยา่งสมํ่าเสมอ  ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจาก  การออกนอกระบบของมหาวิทยาลยัมหิดลทาํใหต้อ้งมีระบบ
การบริหารการเงิน และระบบบญัชีท่ีมีประสิทธิภาพ โดยไม่ขดัแยง้กบัมาตรฐานและนโยบายการบญัชีท่ีรัฐ
กาํหนด  มีกลไกตรวจสอบการใชจ่้ายเงินของคณะฯ  ทั้งท่ีเป็นกลไกภายในมหาวิทยาลยักาํหนด และภายนอกโดย
สาํนกังานตรวจเงินแผน่ดิน 
  จากขอ้มูลดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นว่าขวญัและกาํลงัใจของบุคลากรมีความสาํคญัต่อการบริหารท่ีดี ควร
มีการรณรงคใ์หพ้นกังานมีวฒันธรรมในองคก์รใหม้ากยิ่งข้ึน  ผูบ้ริหารมีการส่ือสาร และสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดี
กบัพนกังานในทุกระดบัภายในองคก์ร มีการศึกษา และเขา้ใจในระบบการทาํงานของพนกังานทุกระดบั เพื่อนาํมา
ปรับใชใ้นการประเมินผลการทาํงานของคณะฯ  ช่วยเสริมสร้างการทาํงานเป็นทีมในการสร้างวฒันธรรมแห่งการ
เรียนรู้ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยเร่ือง การบริหารท่ีดีตามหลกัธรรมาภิบาลของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลใน
ทรรศนะของพนกังาน  ทาํใหผู้ว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
 1. มีการหาขอ้ตกลงร่วมกนัถึงขอ้บงัคบัและกฎระเบียบ ท่ีทาํใหพ้นกังานยอมรับ และถูกตอ้งตามกฎของ
มหาวิทยาลยั 
 2. การบริการท่ีดี ผูบ้ริหารตอ้งใชอ้าํนาจอยา่งโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้และเป็นท่ียอมรับของ
พนกังาน เพือ่เป็นไปตามกระบวนการยติุธรรม 
 3. สร้างขวญักาํลงัใจ โดยการรณรงค ์ใหเ้กิดวฒันธรรมองคก์รใหม้ากข้ึน 
 4. ผูบ้ริหารมีการส่ือสาร และสร้างสัมพนัธ์ท่ีดีกบัทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบังานหรือมีส่วนร่วมแสดงความ
คิดเห็นในการกาํหนดนโยบายและการวางแผนจดัการ 
 5. ผูบ้ริหารตอ้งสนบัสนุนใหบุ้คลากรรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อสังคม และต่อส่วนรวม เขา้ใจ และศึกษา
ระบบการทาํงานเพือ่นาํมาใชใ้นการประเมิน และมีการติดตามตรวจสอบการดาํเนินงานของบุคลากรอยา่งต่อเน่ือง 
 6. ผูบ้ริหารควรส่งเสริมใหมี้การปฏิบติังานแบบมุ่งเนน้ผลงานทั้งดา้นปริมาณและคุณภาพ 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาคร้ังต่อไป 
 1. ควรศึกษาปัญหาและอุปสรรคต่อการบริหารจดัการท่ีดีภายในองคก์ร เพ่ือช่วยให้การบริหารจดัการ
เป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 2. ควรศึกษาความคาดหวงัของพนกังานต่อการบริหารท่ีดีตามหลกัธรรมาภิบาลขององคก์ร  เพื่อนาํผล
การศึกษามาคน้หาปัจจยัท่ีมีความสาํคญัเร่งด่วนในการปรับปรุงการบริหารงานขององคก์ร 
 3.  ควรศึกษาการบริหารท่ีดีตามหลกัธรรมาภิบาลดา้นความโปร่งใสในทศันะของผูรั้บบริการ 
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ความผูกพนัของพนักงานต่อองค์การ : กรณ ีบริษัท TNIS จํากัด* 
Binding of Officials toward TNIS Company Limited 

 
                         นางสาวณฏัฐนนัท ์ชวิตรานุรักษ*์* 
                     Miss Natthanan Chawitranurak  
 
บทคดัย่อ 
           การวิจยัเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค ์ เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพนัของพนกังานต่อองคก์าร : 
กรณี บริษทั TNIS จาํกดั และเพ่ือเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพนัของพนกังานต่อองคก์าร จาํแนก
ตามปัจจยัส่วนบุคคล กลุ่มตวัอย่างคือ พนกังานท่ีปฏิบติังานในบริษทั TNIS จาํกดัจาํนวน 196 คน เคร่ืองมือท่ีใช้
ในการวิจยัเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้วามถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า
ที และการวิเคราะหค์วามแปรปรวน  
 ผลการวิจยัพบวา่  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความผกูพนัของพนกังานต่อองคก์าร ในภาพรวมมีคะแนนเฉล่ีย 
อยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า เฉพาะดา้นประสบการณ์การทาํงานมีอิทธิพล อยูใ่นระดบั
มาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า อยูใ่นระดบัมาก 5 รายการ 2 อนัดบัแรก คือ สัมพนัธภาพท่ีดีของทีมงาน และ      
การสนบัสนุนจากเพื่อนร่วมงาน ดา้นโครงสร้างขององคก์าร มีอิทธิพลต่อความผกูพนัอยูใ่นระดบัมาก 1 รายการ 
คือ พนกังานสามารถวางแผนปฏิบติังานในส่วนท่ีรับผิดชอบไดด้ว้ยตนเอง ภายในกรอบกฎระเบียบของบริษทั 
และดา้นคุณลกัษณะของงาน และบทบาทในการทาํงานมีอิทธิพลต่อความผูกพนั อยู่ในระดบัมาก 1 รายการ คือ 
งานท่ีทาํเป็นงานท่ีทา้ทา้ย  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพนัของพนกังานต่อองคก์าร 
จาํแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า พนักงานท่ีมีเพศ และตาํแหน่งงานต่างกนั มีอิทธิพลต่อความผูกพนั  ใน
ภาพรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นคุณลกัษณะของ
งานและบทบาทในการทาํงาน พนกังานท่ีมีอาย ุต่างกนั  มีอิทธิพลต่อความผูกพนัของพนกังานโดยรวม แตกต่าง
กนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดา้นประสบการณ์ทาํงาน พนกังานท่ีมีตาํแหน่งงาน สถานภาพสมรส 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และ ระยะเวลาในการปฏิบติังาน ต่างกนั มีอิทธิพลต่อความผูกพนัของพนกังานโดยรวม 
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 ตามลาํดบั และดา้นโครงสร้างขององคก์ารพนกังาน
ท่ีมีเพศต่างกนั มีอิทธิพลต่อความผกูพนัของพนกังานโดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 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 

                                                 
 * บทความการคน้ควา้อิสระ 
** บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจดัการทัว่ไป) มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
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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 
 สถานการณ์ในปัจจุบนัของการดาํเนินธุรกิจท่ีมีการแข่งขนัสูง ธุรกิจทุกประเภทตอ้งใหค้วามสาํคญักบั
ปัจจยัต่าง ๆ ท่ีจะนาํพาและขบัเคล่ือนองคก์ารธุรกิจใหป้ระสบความสําเร็จ การท่ีองคก์ารจะประสบความสําเร็จ 
และสามารถดาํเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ มีการดาํเนินงานท่ีตรงตามเป้าหมายขององคก์ารไดน้ั้น ปัจจยัหลกั
ท่ีสําคญัปัจจัยหน่ึง ได้แก่ บุคลากรหรือพนักงานท่ีอยู่ในองค์การนั้น  เพราะคนเป็นทรัพยากรท่ีมีชีวิตจิตใจมี
ความคิด มีความรู้ ความสามารถ ท่ีจะปฏิบติังานและนาํเอาทรัพยากรอ่ืน ๆ มาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน 
ซ่ึงจะเป็นตัวบ่งช้ีสําคัญว่าองค์การจะประสบความสําเร็จหรือล้มเหลวเพียงใด การท่ีบริษัทมีพนักงานท่ีมี
ประสิทธิภาพยงับ่งบอกถึงการพฒันาขององคก์ารในอนาคตอีกดว้ย การท่ีพนกังานในบริษทัสามารถปฏิบติังาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพจะต้องมีองค์ประกอบหรือปัจจัยหลายประการ เช่น งานท่ีได้รับมอบหมายนั้นต้อง
เหมาะสมกบัความสามารถของพนกังาน ปริมาณงานท่ีพนักงานไดรั้บตอ้งพอเหมาะกบัพนักงาน ผลตอบแทน
เทียบกบัผลงานตอ้งเหมาะสมกนั ทศันคติของพนกังานต่อหวัหนา้งานเป็นตน้ ปัจจยัท่ีสาํคญัท่ีส่งผลต่อพนกังาน
ในการปฏิบติังานใหไ้ดป้ระสิทธิภาพสูงสุด คือ ความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังาน ซ่ึงความผกูพนัของพนกังาน
ท่ีมีต่อองคก์ารเป็นความเต็มใจของบุคคลท่ียินดีจะทุ่มเทกาํลงักาย กาํลงัใจ เพ่ือทาํงานให้กบับริษทัและมีความ
จงรักภกัดีต่อบริษทั การขาดความผกูพนัต่อบริษทัของพนกังานทาํใหเ้กิดปัญหาดา้นต่าง ๆ ข้ึน  
 การบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะการรับและการคดัเลือกคนเขา้มาสู่บริษทั และบรรจุคนท่ีมีความรู้
ความสามารถตรงกบับทบาทของตาํแหน่งงานแลว้ ถือไดว้่าเป็นการเร่ิมตน้ท่ีดี และตอ้งมีการพฒันาคุณภาพและ
เก็บรักษากาํลงัคนท่ีมีคุณภาพเหล่าน้ีไวใ้หอ้ยู่กบัหน่วยงานใหไ้ดม้ากท่ีสุด เม่ือคนเขา้มาสู่บริษทั พวกเขาก็หวงัท่ี
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จะได้พบกับสภาพแวดลอ้มในการทาํงานท่ีเอ้ืออาํนวยให้เขาสามารถใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มท่ี และ
สามารถตอบสนองความตอ้งการขั้นพื้นฐานของตนเองดว้ย การทาํงานของพนกังานภายในองคก์ารมีปัจจยัหลาย
ประการท่ีส่งผลให้พนักงานเกิดความผูกพันกับบริษัท เพื่อการปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็ม
ความสามารถ ปัจจยัท่ีส่งผลใหพ้นกังานทาํงานบรรลุตามเป้าหมายหรือวตัถุประสงคข์องบริษทั เพ่ือใหไ้ดผ้ลงาน
ท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดและลงทุนนอ้ยสุด เช่น สภาพแวดลอ้มของบริษทั ผลตอบแทน ความกา้วหนา้ ลกัษณะงาน 
ตรงตามความสามารถหรือไม่ ความมัน่คงในงานและ ความมัน่คงของบริษทั เป็นตน้ องคก์ารท่ีพนกังานมีขวญั
และกาํลงัใจ มีความผกูพนัต่อองคก์ารยอ่มมีความไดเ้ปรียบกวา่องคก์ารท่ีพนกังานมีขวญักาํลงัใจตํ่า  
 บริษทั TNIS เป็นบริษทัท่ีใหบ้ริการดา้นการวางระบบไอทีครบวงจรซ่ึงเป็นธุรกิจหลกัท่ีเราไดมุ่้งมัน่
และทุ่มเทความรู้ ประสบการณ์ ในการให้คาํปรึกษาดา้นกระบวนการทางธุรกิจและระบบไอที เพื่อผลกัดนัให้
องค์กรยุคใหม่ได้นาํเทคโนโลยีมาสนับสนุนการดาํเนินธุรกิจได้อย่างสมบูรณ์แบบและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
ประกอบกบัทีมท่ีปรึกษามืออาชีพท่ีสนบัสนุนใหเ้ราดาํเนินโครงการไอทีให้แก่ลูกคา้ไดต้รงความตอ้งการ อนั
นาํมาซ่ึงผลตอบแทนท่ีคุม้ค่าแก่ลูกคา้ไดอ้ยา่งเหมาะสม ในฐานะผูน้าํดา้นการวางระบบไอทีครบวงจร (Consulting 
& IT Services Company) ของคนไทย เราภูมิใจท่ีไดน้าํเสนอบริการท่ีมีคุณภาพและคุณค่าสูงสุดสู่ลูกคา้ เพื่อช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพและศกัยภาพการแข่งขนัของลูกคา้ในตลาดการคา้ทั้งในระดบัประเทศและระดบัโลกอยา่งย ัง่ยืน 
ซ่ึงปัจจุบันการวางระบบโครงสร้างของบริษัท TNIS ยงัไม่ชัดเจน ทําให้พนักงานเกิดความสับสนในการ
ปฏิบติังาน  การสร้างความผูกพนัต่อบริษทัใหเ้กิดแก่พนกังาน จึงเป็นเร่ืองสําคญั ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชน 
ไม่ควรละเลย และควรสนใจท่ีจะเสริมสร้างใหพ้นกังานมีความผกูพนัต่อองคก์าร และอยูก่บัองคก์ารไดน้าน  ซ่ึงผู ้
ศึกษามีความสนใจท่ีจะศึกษาความผูกพนัของพนักงานต่อองคก์าร: กรณี บริษทั TNIS จาํกดั เพื่อพิจารณาหา
แนวทางท่ีเหมาะสมในการเสริมสร้างความผูกพนัของพนกังาน ท่ีทาํใหพ้นกังานคงอยู่ในบริษทัและทาํงานดว้ย
ความร่วมมืออย่างเต็มใจ และมีคุณภาพ สร้างความประทบัใจแก่ลูกคา้ และนาํไปสู่ความเจริญกา้วหนา้ทั้งต่อตวั
พนกังานและบริษทัในอนาคต 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 1.  เพือ่ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความผกูพนัของพนกังานต่อองคก์าร: กรณี บริษทั TNIS จาํกดั 
 2./ เพื่อเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความผกูพนัของพนกังานต่อองคก์าร จาํแนกตามปัจจยัส่วน
บุคคล 
 
สมมติฐานของการวจิยั 
 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความผกูพนัของพนกังานต่อองคก์ารจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนั     
 
ประชากรทีใ่ช้ในการศึกษา 
 เป็นพนกังานในบริษทั TNIS  จาํนวนประมาณ 400 คน  เลือกเป็นกลุ่มตวัอยา่งโดยใชต้ารางกาํหนด
ขนาดกลุ่มตวัอยา่งของ  Krejcie และ Morgan (1970, p.608)  ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 196  คน 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน โดยมีขั้นตอนตามลาํดบั ดงัน้ี 
 1.  การศึกษาเอกสาร ตาํรา และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2.  การจดัทาํโครงสร้างของแบบสอบถาม ใหมี้เน้ือหาครอบคลุมวตัถุประสงคข์องการวิจยัคร้ังน้ี 
แบบสอบถามมี  2 ตอน คือ 
 2.1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่   เพศ  อาย ุ สถานภาพสมรส  ระดบัการศึกษา  รายได้
เฉล่ียต่อเดือนและ ระยะเวลาในการปฏิบติังาน จาํนวน 7 ขอ้ 
 2.2  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความผกูพนัต่อองคก์าร  แบ่งออกเป็น 3 ดา้นคือ โครงสร้างขององคก์าร  
คุณลักษณะของงานและบทบาทในการทํางาน ประสบการณ์การทํางาน   จํานวน  27 ข้อ  ลักษณะของ
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน ประมาณค่า 5 ระดบั ของลิเคิร์ท (Likert)  
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล  
                การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการเก็บขอ้มูล ดว้ยการขอความร่วมมือจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็น
พนกังานท่ีปฏิบติังานในบริษทั TNIS โดยนาํแบบสอบถามไปแจกใหก้ลุ่มตวัอยา่งกรอกขอ้มูล จาํนวน 196  ฉบบั 
แลว้ขอรับคืนดว้ยตนเอง  ไดรั้บแบบสอบถามคืนมา จาํนวน 108 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 1.  วิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยใชค้วามถ่ีและค่าร้อยละ 
 2.  วิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพนัของพนกังานต่อองคก์าร: กรณี บริษทั TNIS จาํกดั โดย
ใชค่้าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 
 3. เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพนัของพนกังานต่อองคก์าร 
จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล โดยใช ้t-test และ   F-test 
 4.  เปรียบเทียบพหุคูณ เพื่อทดสอบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพนัของ
พนกังานต่อองคก์าร จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยวิธีของ Least Significant Difference (LSD) 
 
สรุปผลการวจิยั 
 1.  ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 พนกังานท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายตุ ํ่ากว่า 30 ปี ร้อยละ 60.71  รองลงมาอาย ุ30 
ปี– 40 ปี  ร้อยละ 32.65    สถานภาพสมรส โสด ร้อยละ 74.49  รองลงมา สมรส ร้อยละ 23.98  ระดบัการศึกษา
ปริญญาตรี ร้อยละ 76.02  รองลงมาสูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 20.41  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท 
ร้อยละ  52.55  รองลงมา 30,000 บาทข้ึนไป ร้อยละ 35.71  ระดบัตาํแหน่งงาน  พนักงานทัว่ไป ร้อยละ 82.65  
รองลงมา หวัหนา้งาน ร้อยละ 8.67 ระยะเวลาในการปฏิบติังาน ตํ่ากว่า 5 ปี ร้อยละ 54.59  รองลงมา 5 – 10 ปี ร้อย
ละ 25.01  
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 2.  การวเิคราะห์ปัจจยัทีม่อีทิธิพลต่อความผูกพนัของพนักงานต่อองค์การ: กรณ ีบริษทั TNIS จาํกดั 
 พนกังานท่ีตอบแบบสอบถามมีอิทธิพลต่อความผูกพนัเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพนัของ
พนกังานต่อองคก์าร ในภาพรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 3.28)  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี 
 โครงสร้างขององค์การพนกังานมีอิทธิพลต่อความผกูพนั โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 3.08)  
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.58) จาํนวน  1 รายการ คือ คือ พนกังานสามารถวางแผน
ปฏิบติังานในส่วนท่ีรับผดิชอบไดด้ว้ยตนเอง ภายในกรอบกฎระเบียบของบริษทั 
 ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัพนกังานเพศชายและเพศหญิง อายุ 30 – 40 ปี สถานภาพโสด  ระดบัการศึกษา
ปริญญาตรี รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,000 บาทขึ้นไป ระดบัตาํแหน่ง พนกังานทัว่ไป 
 คุณลักษณะของงานและบทบาทในการทํางานพนกังานมีอิทธิพลต่อความผกูพนั โดยรวมอยูใ่นระดบั
ปานกลาง ( X = 3.24)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าอยูใ่นระดบัมาก ( X =  3.51) จาํนวน1 รายการ คือ งานท่ีทาํ
เป็นงานท่ีมีความทา้ทาย 
 ซ่ึงมีคา่สอดคลอ้งกบัพนกังานท่ีมีอายตุ ํ่ากวา่ 30 ปี  สถานภาพโสด 
 ประสบการณ์การทาํงานพนกังานมีอิทธิพลต่อความผกูพนั  โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X =3.51)  เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.58 – 3.88) จาํนวน 5 รายการ คือ 
 1.  บริษทัมีช่ือเสียง และภาพพจนท่ี์ดี 
 2.  ท่านไดรั้บการยอมรับจากเพือ่นร่วมงาน 
 3.  เม่ือประสบปัญหาผูบ้งัคบับญัชาช่วยแกไ้ขปัญหาไดเ้ป็นอยา่งดี 
 4.  ท่านไดรั้บการสนบัสนุนจากเพื่อนร่วมงาน 
 5.  สมัพนัธภาพท่ีดีของทีมงาน 
 ซ่ึงมีคา่สอดคลอ้งกบัพนกังาน เพศชาย ระดบัการศึกษาปริญญาตรี   
 3.  การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันของพนักงานต่อองค์การ จําแนกตาม
ปัจจยัส่วนบุคคล 
 ผลการเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพนัของพนกังานต่อองคก์าร จาํแนกตามปัจจยัส่วน
บุคคล พบวา่ พนกังานท่ีมีเพศ และระดบัตาํแหน่งงาน ต่างกนั มีอิทธิพลต่อความผกูพนัโดยรวม  แตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นสรุปไดด้งัน้ี 
 โครงสร้างขององค์การ 
 พนกังานท่ีมีเพศ ต่างกนั มีอิทธิพลต่อความผกูพนั โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่ง  มีนยัสาํคญัทางสถิติ 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01จาํนวน 1 รายการ คือ บริษทัของ
ท่านมีการจดัรูปแบบสายการบงัคบับญัชาอยา่งชดัเจน 
 พนกังานท่ีมีอาย ุต่างกนั มีอิทธิพลต่อความผกูพนั โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่ง มีนยัสาํคญัทางสถิติ 
เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01จาํนวน 2 รายการ คือ 
 1.  กฎระเบียบ นโยบาย มีความชดัเจน 
 2.  บริษทัมีระบบการทาํงานท่ีมีแบบแผน 
 และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 2 รายการ คือ 
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 1.  พนกังานสามารถวางแผนปฏิบติังานในส่วนท่ีรับผิดชอบไดด้ว้ยตนเอง ภายในกรอบกฎระเบียบ
ของบริษทั 
 2.  บริษทัของท่านมีการจดัรูปแบบสายการบงัคบับญัชาอยา่งชดัเจน 
 พนักงานท่ีมีสถานภาพสมรส ต่างกัน มีอิทธิพลต่อความผูกพนั โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01จาํนวน 4 
รายการ คือ  
 1.  กฎระเบียบ นโยบาย มีความชดัเจน 
 2.  บริษทัมีการกาํหนดหนา้ท่ี ความรับผดิชอบอยา่งชดัเจน 
 3.  บริษทัของท่านมีการจดัรูปแบบสายการบงัคบับญัชาอยา่งชดัเจน 
 4.  บริษทัมีระบบการทาํงานท่ีมีแบบแผน 
 และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ การมีส่วนร่วมเป็น
เจา้ของบริษทั 
 พนักงานท่ีมีระดับการศึกษา ต่างกัน  มีอิทธิพลต่อความผูกพันโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01จาํนวน 1 
รายการ คือ บริษทัมีระบบการทาํงานท่ีมีแบบแผน 
 และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 3 รายการ คือ 
 1.  กฎระเบียบ นโยบาย มีความชดัเจน 
 2.  การมีส่วนร่วมเป็นเจา้ของบริษทั 
 3.  บริษทัของท่านมีการจดัรูปแบบสายการบงัคบับญัชาอยา่งชดัเจน 
 พนักงานท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน ต่างกนั มีอิทธิพลต่อความผูกพนัโดยรวม ไม่แตกต่างกนัอย่างมี
นัยสําคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จาํนวน 2 
รายการ คือ  
 1.  เปิดโอกาสใหพ้นกังานร่วมกาํหนดนโยบาย 
 2.  การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 
 พนักงานท่ีมีระดับตาํแหน่งงาน ต่างกนั มีอิทธิพลต่อความผูกพนัโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01จาํนวน 1 
รายการ คือ การมีส่วนร่วมเป็นเจา้ของบริษทั 
 และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือบริษทัมีระบบการทาํงาน
ท่ีมีแบบแผน 
 พนกังานท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบติังาน ต่างกนั มีอิทธิพลต่อความผกูพนั โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
จาํนวน 4 รายการ คือ  
 1.  เปิดโอกาสใหพ้นกังานร่วมกาํหนดนโยบาย 
 2.  บริษทัมีการกาํหนดหนา้ท่ีความรับผดิชอบอยา่งชดัเจน 
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 3.  บริษทัของท่านมีการจดัรูปแบบสายการบงัคบับญัชาอยา่งชดัเจน 
 4.  บริษทัมีระบบการทาํงานท่ีมีแบบแผน 
 และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 2 รายการ คือ 
 1.  พนกังานสามารถวางแผนปฏิบติังานในส่วนท่ีรับผิดชอบไดด้ว้ยตนเอง ภายในกรอบกฎระเบียบ
ของบริษทั 
 2.  การมีส่วนร่วมเป็นเจา้ของบริษทั 
 คุณลักษณะของงานและบทบาทในการทาํงาน 
 พนักงานท่ีมีเพศ ต่างกนั มีอิทธิพลต่อความผูกพนัโดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05  เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01จาํนวน 3 รายการ คือ  
 1.  งานท่ีทาํเป็นงานท่ีมีความทา้ทาย 
 2.  ลกัษณะงานท่ีท่านทาํมีโอกาสกา้วหนา้ 
 3.  การใหโ้อกาสในการเรียนรู้และการพฒันาทกัษะของพนกังานเป็นประจาํ 
 พนกังานท่ีมีอายุ ต่างกนั มีอิทธิพลต่อความผูกพนั โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05  เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01จาํนวน 3 รายการ คือ 
 1.  ท่านต้องปฏิบัติงานในหลายด้าน เพื่อรองรับงานท่ีหลากหลาย ซ่ึงงานท่ีทาํมีส่วนสําคญัต่อ
ความสาํเร็จของบริษทั 
 2.  งานท่ีทาํเป็นงานท่ีมีความทา้ทาย 
 3.  งานท่ีทาํมีผลการปฏิบติังานสูง 
 และแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ ลกัษณะงานท่ีท่านทาํมี
โอกาสกา้วหนา้ 
 พนักงานท่ีมีสถานภาพสมรส ต่างกัน มีอิทธิพลต่อความผูกพนั โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01จาํนวน 1 
รายการ คือ ท่านตอ้งปฏิบติังานในหลายดา้น เพื่อรองรับงานท่ีหลากหลาย ซ่ึงงานท่ีทาํมีส่วนสาํคญัต่อความสาํเร็จ
ของบริษทั 
 พนักงานท่ีมีระดับการศึกษา ต่างกัน มีอิทธิพลต่อความผูกพนั โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01จาํนวน 1 
รายการ คือ ท่านตอ้งปฏิบติังานในหลายดา้น เพื่อรองรับงานท่ีหลากหลาย ซ่ึงงานท่ีทาํมีส่วนสาํคญัต่อความสาํเร็จ
ของบริษทั  
 และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ ผลตอบแทนต่อการ
ทาํงานท่ีดี 
 พนกังานท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต่างกนั มีอิทธิพลต่อความผูกพนั โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอย่างมี
นัยสําคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01จาํนวน 2 
รายการ คือ  
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 1.  ท่านต้องปฏิบัติงานในหลายด้าน เพื่อรองรับงานท่ีหลากหลาย ซ่ึงงานท่ีทาํมีส่วนสําคัญต่อ
ความสาํเร็จของบริษทั 
 2.  ผลตอบแทนต่อการทาํงานท่ีดี 
 พนกังานท่ีมีระดบัตาํแหน่งงาน ต่างกนั มีอิทธิพลต่อความผกูพนัโดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01จาํนวน 1 
รายการ คือ การมีส่วนร่วมเป็นเจา้ของบริษทั 
 และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 2 รายการ คือ 
 1.  ผลตอบแทนต่อการทาํงานท่ีดี 
 2.  ลกัษณะงานเป็นงานท่ีมีอิสระในการทาํงาน 
 พนกังานท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบติังาน ต่างกนั มีอิทธิพลต่อความผูกพนั โดยรวมไม่แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01จาํนวน 
1 รายการ คือ ท่านต้องปฏิบัติงานในหลายด้านเพื่อรองรับงานท่ีหลากหลาย ซ่ึงงานท่ีทํามีส่วนสําคัญต่อ
ความสาํเร็จของบริษทั 
 และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 2 รายการ คือ 
 1.  การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน 
 2.  งานท่ีทาํเป็นงานท่ีมีความทา้ทาย 
 ประสบการณ์การทํางาน 
 พนักงานท่ีมีเพศ ต่างกนั มีอิทธิพลต่อความผูกพนัโดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05  เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01จาํนวน 3 รายการ คือ 
 1.  ท่านไดรั้บการสนบัสนุนจากเพ่ือนร่วมงาน 
 2.  สมัพนัธภาพท่ีดีของทีมงาน 
 3.  บริษทัมีช่ือเสียง และภาพพจนท่ี์ดี 
 พนกังานท่ีมีอายุ ต่างกนั มีอิทธิพลต่อความผกูพนั โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01จาํนวน 1 รายการ คือ ความ
คิดเห็นท่ีเสนอไดรั้บการยอมรับและนาํไปใชพ้ฒันาการทาํงาน 
 และแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ ท่านไดรั้บการยอมรับ
จากเพื่อนร่วมงาน 
 พนกังานท่ีมีสถานภาพสมรส ต่างกนั มีอิทธิพลต่อความผกูพนั โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01จาํนวน 1 
รายการ คือ ท่านไดรั้บการยอมรับจากเพือ่นร่วมงาน 
 และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 3 รายการ คือ 
 1.  ความคิดเห็นท่ีเสนอไดรั้บการยอมรับ และนาํไปใชพ้ฒันาการทาํงาน 
 2.  ท่านมีความสาํคญัต่อบริษทั 
 3.  บริษทัมีช่ือเสียง และภาพพจนท่ี์ดี 
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 พนักงานท่ีมีระดับการศึกษา ต่างกัน มีอิทธิพลต่อความผูกพนั โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01จาํนวน 2 
รายการ คือ 
 1.  ท่านไดรั้บการยอมรับจากเพือ่นร่วมงาน 
 2.  ความคิดเห็นท่ีเสนอไดรั้บการยอมรับ และนาํไปใชพ้ฒันาการทาํงาน 
 และแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ ท่านมีความสําคญัต่อ
บริษทั 
 พนักงานท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน ต่างกัน มีอิทธิพลต่อความผูกพนั โดยรวม แตกต่างกันอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01
จาํนวน 1 รายการ คือ ท่านไดรั้บการยอมรับจากเพือ่นร่วมงาน 
 และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 2 รายการ คือ 
 1.  ความคิดเห็นท่ีเสนอไดรั้บการยอมรับและนาํไปใชพ้ฒันาการทาํงาน 
 2.  ท่านไดรั้บการสนบัสนุนจากเพื่อนร่วมงาน 
 พนักงานท่ีมีระดับตาํแหน่งงาน ต่างกัน มีอิทธิพลต่อความผูกพนั โดยรวม แตกต่างกันอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01
จาํนวน 3 รายการ คือ  
 1.  ท่านไดรั้บการยอมรับจากเพือ่นร่วมงาน 
 2.  ความคิดเห็นท่ีเสนอไดรั้บการยอมรับและนาํไปใชพ้ฒันาการทาํงาน 
 3.  ท่านมีความสาํคญัต่อบริษทั 
 และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 2 รายการ คือ 
 1.  สมัพนัธภาพท่ีดีของทีมงาน 
 2.  บริษทัมีช่ือเสียง และภาพพจนท่ี์ดี 
 พนกังานท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบติังาน ต่างกนั มีอิทธิพลต่อความผกูพนั โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01
จาํนวน 2 รายการ คือ  
 1.  ท่านไดรั้บการยอมรับจากเพือ่นร่วมงาน 
 2.  ความคิดเห็นท่ีเสนอไดรั้บการยอมรับจากเพ่ือนร่วมงาน 
 และแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ ท่านมีความสําคญัต่อ
บริษทั 
 
อภปิรายผล 
 การวิจัยเร่ือง ความผูกพนัของพนักงานต่อองค์การ: กรณี บริษทั TNIS จาํกัด  ได้ขอ้มูลเก่ียวกับ
พนกังาน ประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพสมรส  ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  ระดบัตาํแหน่งงาน และ
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ระยะเวลาในการปฏิบติังาน และผลการเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพนัของพนักงานต่อองคก์าร 
จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล  ควรนาํมาอภิปราย ดงัน้ี 
 1.  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม พนกังานท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุต ํ่า
กว่า 30 ปี ร้อยละ 60.71  สถานภาพสมรส โสด ร้อยละ 74.49  ระดบัการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 76.02  รายได้
เฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท ร้อยละ  52.55  ระดบัตาํแหน่งงาน  พนกังานทัว่ไป ร้อยละ 82.65  ระยะเวลา
ในการปฏิบติังาน ตํ่ากวา่ 5 ปี ร้อยละ 54.59   
 2.  การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพนัของพนกังานต่อองคก์าร: กรณี บริษทั TNIS จาํกดั  
พบว่า พนกังานท่ีตอบแบบสอบถาม มีอิทธิพลต่อความผูกพนัโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ( X = 3.28) เม่ือ
พิจารณาเป็นดา้น พบวา่  โครงสร้างขององคก์าร พนกังานมีอิทธิพลต่อความผกูพนั โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
( X = 3.08)  คุณลกัษณะของงานและบทบาทในการทาํงาน พนักงานมีอิทธิพลต่อความผูกพนัโดยรวมอยู่ใน
ระดบัปานกลาง ( X = 3.24) ประสบการณ์การทาํงาน พนกังานมีอิทธิพลต่อความผกูพนั โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
( X = 3.51)   
 3.  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความผกูพนัของพนกังานต่อองคก์าร: กรณี บริษทั 
TNIS จาํกดั จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล สรุปไดว้า่ 
  3.1  พนกังานท่ีมี  อายุ  สถานภาพสมรส  ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  ระยะเวลาในการ
ปฏิบติังาน ต่างกนั  มีอิทธิพลต่อความผกูพนั ในภาพรวมไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
  3.2  พนกังานท่ีมีเพศ ระดบัตาํแหน่งงาน ต่างกนั มีอิทธิพลต่อความผกูพนั ในภาพรวม แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ  0.05 ตามลาํดบั 
 3.3  โครงสร้างขององคก์าร พนกังานมีอิทธิพลต่อความผูกพนั โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง 
( X = 3.08)  ไดแ้ก่ บริษทัของท่านมีการจดัรูปแบบสายการบงัคบับญัชาอยา่งชดัเจนกฎระเบียบ นโยบาย มีความ
ชดัเจน พนกังานสามารถวางแผนปฏิบติังานในส่วนท่ีรับผิดชอบไดด้ว้ยตนเอง ภายในกรอบกฎระเบียบ ของ
บริษทั  บริษทัมีระบบการทาํงานท่ีมีแบบแผน บริษทัมีการกาํหนด หนา้ท่ี ความรับผิดชอบอยา่งชดัเจน การมีส่วน
ร่วมเป็นเจา้ของบริษทั เปิดโอกาสใหพ้นกังานร่วมกาํหนดนโยบาย และมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 
  3.4  คุณลกัษณะของงานและบทบาทในการทาํงาน พนกังานมีอิทธิพลต่อความผูกพนัโดยรวมอยู่
ในระดบัปานกลาง ( X = 3.24)  ไดแ้ก่ งานท่ีทาํเป็นงานท่ีมีความทา้ทาย ลกัษณะงานท่ีท่านทาํมีโอกาสกา้วหนา้   
ให้โอกาสในการเรียนรู้และการ พฒันาทกัษะของพนกังานเป็นประจาํ ท่านตอ้งปฏิบติังานในหลายดา้น เพื่อ
รองรับงานท่ีหลากหลาย ซ่ึงงานท่ีทาํมีส่วนสําคญัต่อความสําเร็จของบริษทั งานท่ีทาํมีผลการปฏิบติังานสูง 
ลกัษณะงานท่ีท่านทาํมีโอกาสกา้วหนา้ ผลตอบแทนต่อการทาํงานท่ีดี และการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน 
 3.5  ประสบการณ์การทาํงาน พนักงานมีอิทธิพลต่อความผูกพนั โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( X = 
3.51)  ได้แก่ ท่านได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนร่วมงาน สัมพนัธภาพท่ีดีของทีมงาน บริษทัมีช่ือเสียง และ
ภาพพจน์ ท่ีดี ท่านไดรั้บการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน ความคิดเห็นท่ีเสนอไดรั้บการยอมรับ และนาํไปใช้
พฒันาการทาํงาน และท่านมีความสาํคญัต่อบริษทั 
 ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ชาลิสา  พรหมวิอินทร์ (2550) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์
กับความผูกพนัต่อองค์การของพนักงาน: กรณีศึกษา บริษทั อินโดไซน่า ฟาสเทนน่ิง ซิลเท็มส์ จาํกัด พบว่า  
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พนกังานมีความรู้สึกท่ีดีต่อองคก์าร โดยพนกังานมีความรู้สึกว่าผูบ้ริหารบริษทัจะพิจารณาความดีความชอบใหแ้ก่
พนักงานท่ีมีผลการปฏิบติังานดีเยี่ยมเสมอ การบริหารงานเปิดโอกาสให้ผูท่ี้มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ และ
พนกังานรู้สึกว่าระหว่างผูป้ฏิบติังานในแผนกมีความเป็นมิตร เม่ือพนกังานไดรั้บมอบหมายงานท่ียาก พนกังาน
สามารถขอความช่วยเหลือจากหวัหนา้งานหรือเพื่อนร่วมงานไดเ้สมอ ส่ิงท่ีดีท่ีสุดในการทาํงานคือ การหลีกเล่ียง
ขอ้โตแ้ยง้ และพนกังานยงัรู้สึกว่าผูป้ฏิบติังานมีความรู้สึกเป็นสมาชิกคนหน่ึงในทีม ในส่วนของระดบัการรับรู้
ความผูกพนัต่อองคก์ารของพนกังานโดยภาพรวม อยู่ในระดบัปานกลาง คิดเป็นค่าเฉล่ีย 2.97 ซ่ึงจะเห็นได้ว่า 
พนกังานรู้สึกว่าองคก์ารน้ีมีการบริหารงานท่ีเหมาะสมแลว้ แมถึ้งเวลาเลิกงานแลว้ หากงานยงัไม่เสร็จพนกังานก็
เต็มใจจะอยูต่่อเพ่ือทาํงานใหแ้ลว้เสร็จ และพนกังานรู้สึกภูมิใจท่ีไดเ้ป็นส่วนหน่ึงขององคก์าร  และสอดคลอ้งกบั
งานวิจัยของ สันต์ฤทัย  ล่ิมวีรพนัธ์ (2550) ศึกษาเร่ือง ความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน (Employee 
Engagement) กรณีศึกษา บริษทั ระยองเพียวริฟายเออร์ จาํกัด (มหาชน)  พบว่า แรงจูงใจต่อความผูกพนัต่อ
องคก์ารของพนักงาน พบว่าระดบัความผูกพนัต่อองคก์ารของพนกังานในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมี
ค่าเฉล่ีย 3.86 และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วชัราพร  โรจนวิภาต (2551) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความ
ผูกพนัต่อองคก์ารของพนกังาน ระดบัปฏิบติัการ ศึกษาเฉพาะกรณี: พนกังานโรงแรมปาร์คนายเลิศ แรฟ เฟิลส์ 
อินเตอร์เนชัน่แนล กรุงเทพฯ พบวา่ ระดบัความผกูพนัต่อโรงแรมของพนกังานในภาพรวม อยูใ่นระดบัตํ่า ถึงปาน
กลาง ความพึงพอใจในงานพบว่า ลาํดบัของความสัมพนัธ์ของความพึงพอใจในงานรายดา้นมีดงัน้ี ความมัน่คง 
ผูบ้งัคบับญัชา ความกา้วหนา้ มิตรสัมพนัธ์ และรายได ้แสดงให้เห็นว่าสภาพแวดลอ้มในการทาํงานดา้นความ
มั่นคงมีผลต่อความผูกพนัต่อองค์การของพนักงานมากท่ีสุด และประสบการณ์จากการทาํงานพบว่า ลาํดับ
ความสัมพนัธ์ท่ีพนกังานใหค้วามสาํคญัเรียงตามลาํดบั ไดแ้ก่ ปัจจยัจากประสบการณ์จากการทาํงาน ความรู้สึกว่า
ตนมีความสาํคญั และความมีช่ือเสียงขององคก์าร 
 จากขอ้คน้พบดงักล่าว เป็นขอ้มูลซ่ึงผูบ้ริหาร ควรนาํไปพิจารณา ปรับปรุง การบริหารจดัการเก่ียวกบั
ระดบัความผกูพนัขององคก์ารใหดี้ยิ่งข้ึน คือ และผูบ้ริหารควรมีวิสัยทศัน์ท่ีกวา้งไกล  มีการบริหารงานดว้ยระบบ
คุณธรรม จดัคนให้เหมาะสมกบัการปฏิบติังาน ผูบ้ริหารควรให้ความสําคญัและความสนใจแก่พนักงานอย่าง
ทัว่ถึง ใหพ้นกังานมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในงานหรือกิจกรรมของบริษทั  พร้อมรับฟังความคิดเห็น
ของพนักงาน มีการกาํหนดโอกาสความกา้วหน้า ความมัน่คงในสายอาชีพแก่พนักงานอย่างชัดเจนในแต่ละ
ตาํแหน่ง  เพื่อเป็นการสร้างเสริมความผกูพนัต่อองคก์รใหม้ากยิง่ข้ึน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยเร่ือง ความผูกพันของพนักงานต่อองค์การ: กรณี บริษัท TNIS จํากัด   ผูว้ิจัยมี
ขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
 1. โครงสร้างขององคก์าร  บริษทัควรมีการปรับปรุงและพฒันากระบวนการจดัรูปแบบสายการบงัคบั
บญัชา  บริษทัควรมีการใหข้อ้มูลกบัพนกังานในเร่ืองเก่ียวกบัการดาํเนินงาน กาํหนดกฎระเบียบ และนโยบายของ
บริษทัอยา่งสมํ่าเสมอ  มีกาํหนดหนา้ท่ีความรับผิดชอบอยา่งชดัเจน ทาํใหพ้นกังานมีขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง  มีระบบการ
ทาํงานอย่างมีแบบแผนอย่างต่อเน่ือง ควรเปิดโอกาสใหพ้นักงานมีการแสดงความคิดเห็นมีส่วนร่วมในการวาง
แผนการปฏิบติังานของบริษทั รวมถึงลกัษณะดา้นต่าง ๆ ของส่ิงแวดลอ้มในการปฏิบติังาน ควรพิจารณาเร่ือง
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ผลประโยชนต์อบแทนสาํหรับพนกังานใหมี้ความเหมาะสม สอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบนั และ
ใหโ้อกาสพนกังานไดเ้ล่ือนตาํแหน่งเพื่อส่งเสริมใหพ้นกังานเกิดความรู้สึกผกูพนัต่อบริษทัมากข้ึน เป็นการส่งผล
ต่อศกัยภาพในการทาํงานใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน และควรมีการจดัตั้งกองทุนสวสัดิการพนกังานท่ีเกษียณอาย ุ 
สาํหรับพนกังานท่ีปฏิบติังานกบับริษทัไปตลอดอายกุารทาํงาน เพื่อเป็นการรักษาพนกังานท่ีมีความสามารถใหค้ง
อยูก่บัองคก์ารตลอดไป 
 2.  คุณลกัษณะของงานและบทบาทในการทาํงาน  ซ่ึงลกัษณะงานท่ีปฏิบติัมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบั
ความผูกพนัต่อองค์การ ควรเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อแนวทางในการ
ปฏิบติังาน ตลอดจนนาํเสนอปัญหาและแนวทางแกไ้ขร่วมกนั ซ่ึงการเปิดโอกาสใหพ้นกังานมีส่วนร่วมนั้นจะทาํ
ใหพ้นกังานมีความรู้สึกเป็นเจา้ขององคก์ารและมีอิสระในการทาํงานมากข้ึน เปิดโอกาสในการเรียนรู้และพฒันา
ทกัษะของพนักงานอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงงานท่ีทาํเป็นงานท่ีมีความทา้ทาย มีผลการปฏิบัติงานสูง เน่ืองจากต้อง
ปฏิบติังานในหลายดา้น เพ่ือรองรับงานท่ีหลากหลายโดยงานท่ีทาํมีส่วนสําคญัต่อความสําเร็จของบริษทั ซ่ึงจะ
ส่งผลให้พนักงานเกิดความผูกพนัต่อองค์การในท่ีสุด  และควรปรับปรุงระบบการทาํงานให้พนักงานมีการ
ปฏิบติังานร่วมกนัผูอ่ื้น หรืออาจมีการจดัสมัมนา อบรม หรือจดังานสังสรรคป์ระจาํปี เพื่อใหพ้นกังานในบริษทัทาํ
กิจกรรมร่วมกนั  และเปิดโอกาสใหพ้นกังานช้ีแจงผลการปฏิบติังานท่ีผ่านมา ว่ามีปัญหาอุปสรรคในการทาํงาน
อยา่งไร  
 3.  ประสบการณ์การทาํงาน  บริษทัท่ีดีควรมีช่ือเสียง และมีภาพพจน์ท่ีดี เพื่อนร่วมงานควรใหก้าร
สนบัสนุน และมีสัมพนัธภาพท่ีดี มีการทาํงานเป็นทีม ไดรั้บการยอมรับจากเพื่อนร่วมงานและองคก์ารควรสร้าง
ความรู้สึกให้พนักงานรู้สึกว่าสามารถพึ่งพาองคก์ารได ้เม่ือพนักงานมีความรู้สึกว่าองค์การเป็นท่ีพึงพาได ้จะ
ส่งผลใหเ้กิดความผกูพนัต่อองคก์ารมากข้ึน ใหโ้อกาสพนกังานไดแ้สดงความคิดเพราะความคิดเห็นท่ีเสนอหาก
ไดรั้บการยอมรับสามารถนาํไปพฒันาการทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  สามารถมองเห็นผลสาํเร็จของงานอยา่ง
ชดัเจน ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีบริษทัควรจะธาํรงรักษาเอาไวใ้หดี้ตลอดไป 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการวจิยัคร้ังต่อไป 
 1.  ควรศึกษาระดบัความผูกพนัต่อองคก์รของพนักงาน โดยใชต้วัแปรอ่ืนท่ีมีผลต่อความผูกพนัต่อ
องคก์ารมาใชใ้นการวิจยัคร้ังต่อไป เช่น บุคลิกภาพ ลกัษณะงาน  
 2.  ศึกษาแรงจูงใจในการทาํงาน เพื่อศึกษาว่ามีความสอดคลอ้งกบัความผูกพนัต่อองค์การหรือไม่
อยา่งไร 
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บทคดัย่อ 
 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาการบริหารการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัของโรงเรียน
ราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถมัภ ์จงัหวดัสมุทรปราการ ตามความคิดเห็นของครูผูส้อน ในภาพรวม 2) 
เปรียบเทียบการบริหารการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั ตามความคิดเห็นของครูผูส้อน จาํแนกตามเพศ 3) 
เปรียบเทียบการบริหารการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั ตามความคิดเห็นของครูผูส้อน จาํแนกตาม
ประสบการณ์ในการสอน ประชากรในการวิจยั เป็นครูผูส้อน จาํนวน 60 คน เคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นแบบสอบถามแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูปทางสถิติ  สถิติท่ีใช ้ไดแ้ก่ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจยัพบว่า 1) การบริหารการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัของโรงเรียนราชประชาสมาสัย  
ในพระบรมราชูปถมัภ ์ จงัหวดัสมุทรปราการ ตามความคิดเห็นของครูผูส้อน ในภาพรวม อยู่ในระดบัมาก เรียง
ตามลาํดบัไดด้งัน้ี คือ การส่งเสริมและพฒันาครูใหจ้ดัการเรียนรู้แบบมีทกัษะกระบวนการ การส่งเสริมและพฒันา
ครูใหจ้ดักิจกรรมการเรียนรู้โดยสนบัสนุนใหผู้เ้รียนนาํความรู้ไปประยกุตใ์ช ้ การส่งเสริมและพฒันาครูใหจ้ดัการ
เรียนรู้โดยสนบัสนุนใหผู้เ้รียนสร้างความรู้ดว้ยตนเอง และการส่งเสริมและพฒันาครูใหจ้ดักิจกรรมการเรียนรู้โดย
สนบัสนุนใหผู้เ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์กนั 2) การเปรียบเทียบการบริหารการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั ตาม
ความคิดเห็นของครูผูส้อน จาํแนกตามเพศ พบว่า ในภาพรวมครูเพศชายมีความคิดเห็นต่อการบริหารการจดัการ
เรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญัสูงกว่าครูเพศหญิงและสูงกว่าในด้านส่งเสริมและพฒันาครูให้จดัการเรียนรู้โดย
สนบัสนุนใหผู้เ้รียนสร้างความรู้ดว้ยตนเอง  การส่งเสริมและพฒันาครูใหจ้ดักิจกรรมการเรียนรู้โดยสนบัสนุนให้
ผูเ้รียนมีการเคล่ือนไหวทางกาย การส่งเสริมและพฒันาครูให้จดักิจกรรมการเรียนรู้โดยสนบัสนุนให้ผูเ้รียนนาํ
ความรู้ไปประยุกต์ใช ้3) การเปรียบเทียบการบริหารการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญั ตามความคิดเห็น
ของครูผูส้อนจาํแนกตามประสบการณ์ในการสอน พบว่า ในภาพรวมครูท่ีมีประสบการณ์มากมีความคิดเห็นต่อ
การบริหารการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัสูงกว่าครูท่ีมีประสบการณ์นอ้ยและสูงกว่าในดา้นการส่งเสริม
และพฒันาครูให้จดักิจกรรมการเรียนรู้โดยสนบัสนุนใหผู้เ้รียนนาํความรู้ไปประยกุตใ์ช ้ การส่งเสริมและพฒันา

                                                 
  * บทความภาคนิพนธ์ 
** ครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
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ครูให้จดักิจกรรมการเรียนรู้โดยสนับสนุนให้ผูเ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์กนั และการส่งเสริมและพฒันาครูให้จดัการ
เรียนรู้แบบมีทกัษะกระบวนการ 
 
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 
 การบริหารการจดัการศึกษาใหมี้คุณภาพ เป็นปัจจยัสาํคญัของการพฒันาประเทศ  เพราะการศึกษาช่วย
เสริมสร้างคนให้สมบูรณ์ ซ่ึงผูบ้ริหารสถานศึกษาทุกระดบัจะตอ้งบริหารงานการจดัการศึกษาและการจัดการ
เรียนรู้ โดยมุ่งเนน้การพฒันาคุณภาพของผูเ้รียนทุกคน ทุกประเภทใหเ้ป็นพลเมืองดี มีคุณลกัษณะเหมาะสม ซ่ึงทุก
องคก์รการศึกษาตอ้งบริหารการจดัการศึกษาอยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม โดยมุ่งเสริมสร้างพฒันาผูเ้รียนทั้งดา้น
ความรู้ความสามารถและคุณลกัษณะส่วนตน 
 จากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 และพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 สู่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หนา้ 3) กย็งัเป็นหลกัสูตรท่ีมุ่งพฒันาผูเ้รียนทุกคนซ่ึงเป็นกาํลงัของชาติใหเ้ป็นมนุษย์
ท่ีมีความสมดุลทั้งดา้นร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสาํนึกในความเป็นพลเมืองไทย และเป็นพลเมืองโลก รวมทั้ง
เจตคติท่ีจาํเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญับน
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พื้นฐานความเช่ือมัน่ว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้ และพฒันาตนเองไดเ้ต็มตามศกัยภาพตามหลกัการของหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 ท่ีประชาชนทุกคนมีโอกาสไดรั้บการศึกษาอยา่งเสมอภาคและมีคุณภาพ 
 การบริหารจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานตอ้งยึดหลกัท่ีสอดคลอ้งกบัอุดมการณ์ในหลกัการพฒันาผูเ้รียนอยา่ง
ครบถว้นสมบูรณ์ ทั้งร่างกาย  จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม เป็นผูท่ี้มีจริยธรรมในการดาํเนินชีวิต 
สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข สามารถเผชิญความเปล่ียนแปลงไดอ้ย่างเท่าทนัและชาญฉลาด และมี
ความเป็นประชาธิปไตย โดยไม่แบ่งชนชั้นหรือความแตกต่างทางสังคมวฒันธรรม  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550, 
หนา้ 8) 5 กลยุทธ์ เป็นการบริหารจดัการการศึกษาของสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ใชเ้ป็น
นโยบายการพฒันาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ กลยุทธ์ท่ีเน้นดา้นการเรียนการสอนมีความสอดคลอ้ง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ กลยุทธ์ท่ี 3 เร่ืองการยกระดบัคุณภาพสถานศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาของชาติ พฒันา
ผูเ้รียน สมรรถนะครูและบุคลากรอยา่งเป็นระบบ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และปฐมวัย และการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้ รียนเป็นสําคัญ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ ์
สมุทรปราการ  ดําเนินการตามนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1 โดยกาํหนดใหค้รูจดักิจกรรมเพื่อพฒันาผูเ้รียนใหเ้ป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทุกดา้นและครูผูส้อน
ทุกคน จดักิจกรรมการเรียนการสอนใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง  ฝึกการปฏิบติัให้คิดเป็น ทาํเป็น  
แกปั้ญหาไดโ้ดยใชก้ระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 
 ผูบ้ริหารสถานศึกษาจาํเป็นตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจเร่ืองหลกัการและกระบวนการสอนท่ีช่วยใหผู้เ้รียน
เกิดการเรียนรู้มีหลากหลาย เพื่อส่งเสริมพฒันาผูส้อนใหน้าํหลกัการแนวคิดมาเป็นแนวทางพฒันาผูเ้รียนใหบ้รรลุ
วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร ผูว้ิจัยในฐานะผูบ้ริหารระดับหน่ึงของโรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรม
ราชูปถมัภ ์จึงไดศึ้กษารูปแบบและวิธีการสอนในรูปแบบต่างๆ ถึงความเหมาะสมกบัการบริหารการจดัการเรียนรู้
ของโรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถมัภ ์จงัหวดัสมุทรปราการ ทาํใหพ้บว่า การใหค้รูจดัการเรียนรู้
โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญันั้น ตอ้งมีกระบวนการอย่างหลากหลาย ทั้งในดา้นกระบวนการคิด กระบวนการกลุ่ม 
กระบวนการปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม และกระบวนการแสวงหาความรู้ จากการศึกษาทดลองในรูปแบบการบริหาร
การจดัการเรียนรู้ พบว่า รูปแบบท่ีสนบัสนุนครูใหจ้ดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัไดเ้หมาะสมและน่าสนใจ 
คือ รูปแบบโมเดลซิปปา (CIPPA MODEL) 
 ผู ้วิจัยมีความเช่ือว่าการสนับสนุนครูให้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบโมเดลซิปปา ใน  5 
องคป์ระกอบ ของทิศนา แขมมณี ดงักล่าว น่าจะมีความเหมาะสมกบัครูในโรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระ
บรมราชูปถมัภ ์จงัหวดัสมุทรปราการ มากท่ีสุด เพราะเป็นโรงเรียนท่ีส่งเสริมสนบัสนุนและเอ้ืออาํนวยต่อครูให้
พฒันาตนเองในการปฏิบติังานเป็นอย่างดียิ่ง โดยมุ่งหวงัให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูเ้รียน เม่ือนาํรูปแบบโมเดล
ซิปปา มาประยุกตใ์ชใ้นการบริหารการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญัของโรงเรียนราชประชาสมาสัย ใน
พระบรมราชูปถมัภ์ จงัหวดัสมุทรปราการ การบริหารงานการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั จะส่งเสริม
พฒันานกัเรียนของโรงเรียนราชประชาสมาสัย  ในพระบรมราชูปถมัภมี์คุณภาพ และยงัเป็นการบริหารวิชาการท่ี
เปิดโอกาสใหค้รูสามารถพฒันาตนเป็นครูมืออาชีพได ้การวิจยัเร่ืองน้ีน่าจะส่งผลสู่การพฒันาการบริหารการจดั
การศึกษาไดเ้หมาะสมมากข้ึน 
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วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 1. เพื่อศึกษาการบริหารการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัของโรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระ
บรมราชูปถมัภ ์จงัหวดัสมุทรปราการ ตามความคิดเห็นของครูผูส้อนในภาพรวม 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบการบริหารการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัของโรงเรียนราชประชาสมาสัย  
ในพระบรมราชูปถมัภ ์ จงัหวดัสมุทรปราการ  ตามความคิดเห็นของครูผูส้อน จาํแนกตามเพศ 
 3.  เพื่อเปรียบเทียบการบริหารการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัของโรงเรียนราชประชาสมาสัย  
ในพระบรมราชูปถมัภ์ จงัหวดัสมุทรปราการ  ตามความคิดเห็นของครูผูส้อน จาํแนกตามประสบการณ์ในการ
สอน 
 
สมมติฐานของการวจิยั 
 1.  การบริหารการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญัของโรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรม
ราชูปถมัภ ์จงัหวดัสมุทรปราการ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
 2. การบริหารการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญัของโรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระ
บรมราชูปถมัภ ์จงัหวดัสมุทรปราการ ตามความคิดเห็นของครูผูส้อน จาํแนกตามเพศ แตกต่างกนั 
 3.  การบริหารการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัของโรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระ
บรมราชูปถมัภ์  จังหวดัสมุทรปราการ ตามความคิดเห็นของครูผูส้อน จาํแนกตามประสบการณ์ในการสอน  
แตกต่างกนั 
 
ขอบเขตการวจิยั 
 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ครูผูส้อนโรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถมัภจ์งัหวดั
สมุทรปราการ จาํนวน 60 คน 
 
ระเบียบวธีิการวจิยั (Research  Methodology) 
 การวิจยัเร่ือง “การบริหารการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญัของโรงเรียนราชประชาสมาสัย ใน
พระบรมราชูปถมัภ ์จงัหวดัสมุทรปราการ” เป็นการวิจยัเชิงสาํรวจ (Survey  Research) ดาํเนินการวิจยัโดยใชว้ิธี
การศึกษาขอ้มูลเก่ียวกับความคิดเห็นของครูผูส้อน โดยใช้แบบสอบถามในการสอบถามความคิดเห็นของ
ครูผูส้อน 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บขอ้มูลเป็นแบบสอบถามท่ีผูว้ิจัยสร้างข้ึนเอง มีค่าความเช่ือมั่น 0.95 โดย
แบบสอบถามไดแ้บ่งเป็น 2 ตอน คือ 
 ตอนท่ี 1 สอบถามเก่ียวกับสถานภาพของครูผูส้อน ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบสํารวจรายการ 
(check list) 
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 ตอนท่ี 2 สอบถามความเห็นของครูผูส้อนเก่ียวกบัการบริหารการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญั
ของโรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถมัภ ์จงัหวดัสมุทรปราการ จาํนวน 50 ขอ้ เป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดบั 
 
การเก็บและรวบรวมข้อมูล 
 ผูว้ิจยัได้ดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการนาํแบบสอบถามแจกให้แก่ครูผูส้อนในโรงเรียนราช
ประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถมัภ ์จงัหวดัสมุทรปราการ และผูว้ิจยัรับคืนดว้ยตนเอง ไดแ้บบสอบถามคืนมา 
60 ฉบบั ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 100   
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 จดัทาํขอ้มูลโดยการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม นาํแบบสอบถามมาตรวจใหค้ะแนนและ
ป้อนขอ้มูลเขา้คอมพวิเตอร์ เพือ่ประมวลผลขอ้มูล ดงัต่อไปน้ี 
 1.  หาค่าสถิติพื้นฐานประกอบดว้ย ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย () ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน () ของ
แบบสอบถามเป็นรายขอ้และในภาพรวม 
 2.  เปรียบเทียบระดบัการบริหารการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัของโรงเรียนราชประชาสมาสัย 
ในพระบรมราชูปถมัภ ์ตามความคิดเห็นของครูผูส้อนจาํแนกตามเพศ และประสบการณ์ในการสอน 
 
สรุปผลการวจิยั 
 ผูว้ิจยัสรุปผลการวิจยัตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั ดงัน้ี 
 จากวัตถุประสงค์การวิจัยข้อ 1 ที่ว่า “การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้ เรียนเป็นสําคัญของโรงเรียนราชประชา
สมาสัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ ในภาพรวมน้ัน” สรุปได้ว่า ระดบัความคิดเห็นต่อการ
บริหารการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญัของโรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถมัภ์ จงัหวดั
สมุทรปราการ ตามความคิดเห็นของครูผูส้อน ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น สรุปไดว้่า ผล
การบริหารงานอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดยเรียงลาํดบัจากสูงสุดลงมา คือ 
 การส่งเสริมและพฒันาครูให้จดัการเรียนรู้โดยสนับสนุนให้ผูเ้รียนสร้างความรู้ดว้ยตนเอง สรุปไดว้่า 
การบริหารการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัท่ีมีการบริหารงานมากท่ีสุด เรียงลาํดบัจากสูงสุดลงมา คือ การ
ส่งเสริมและพฒันาครูใหท้บทวนความรู้เดิม เพื่อใหน้กัเรียนเช่ือมโยงกบัเน้ือหาใหม่ การส่งเสริมและพฒันาครูให้
จดัการเรียนรู้ท่ีเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมอยา่งทัว่ถึง และการส่งเสริมและพฒันาครูใหจ้ดัการเรียนรู้
ท่ีสนบัสนุนผูเ้รียนไดแ้สดงผลงานของตนเองและวิจารณ์ผลงานของตนเอง และเรียงตามลาํดบัจากตํ่าสุด คือ การ
ส่งเสริมและพฒันาครูให้จัดการเรียนรู้โดยสนับสนุนให้ผูเ้รียนคน้พบการเรียนรู้แบบใหม่ๆ ด้วยตนเอง การ
ส่งเสริมและพฒันาครูให้จดัการเรียนรู้ท่ีช่วยให้ผูเ้รียนสามารถหาคาํตอบได้ดว้ยตนเอง  และการส่งเสริมและ
พฒันาครูใหจ้ดัการเรียนรู้ท่ีช่วยใหผู้เ้รียนไดอ้ภิปรายสะทอ้นความคิดและสรุปความรู้โดยอิสระ 
 การส่งเสริมและพฒันาครูใหจ้ดักิจกรรมการเรียนรู้โดยสนบัสนุนใหผู้เ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์กนั สรุปไดว้่า 
การบริหารการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัท่ีมีการบริหารงานมากท่ีสุด เรียงลาํดบัจากสูงสุดลงมา คือ การ
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ส่งเสริมและพฒันาครูใหจ้ดัการเรียนรู้ท่ีเปิดโอกาสใหน้กัเรียนทาํงานร่วมกนั การส่งเสริมและพฒันาครูใหจ้ดัการ
เรียนรู้ท่ีช่วยใหผู้เ้รียนนาํหลกั  และการส่งเสริมและพฒันาครูใหจ้ดัการเรียนรู้ท่ีเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดท้าํกิจกรรม
ตามความสนใจ ความถนดัและความสามารถของตน และเรียงตามลาํดบัจากตํ่าสุด คือ การส่งเสริมและพฒันาครู
ใหจ้ดัการเรียนรู้ท่ีช่วยใหผู้เ้รียนไดร่้วมกนัอภิปรายหาคาํตอบเพ่ือใหไ้ดแ้นวปฏิบติัท่ีดีท่ีสุด การส่งเสริมและพฒันา
ครูใหจ้ดัการเรียนรู้แบบสนบัสนุนใหผู้เ้รียนร่วมคิดร่วมตดัสินใจ เพื่อหาขอ้สรุปท่ีเหมาะสม และการส่งเสริมและ
พฒันาครูใหจ้ดัการเรียนรู้ท่ีเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดแ้สดงความคิดเห็นและไดอ้ภิปรายอยา่งทัว่ถึง 
 การส่งเสริมและพฒันาครูให้จดัการเรียนรู้โดยสนับสนุนให้ผูเ้รียนเรียนรู้อย่างมีทกัษะกระบวนการ 
เรียงลาํดบัจากสูงสุดลงมา คือ การส่งเสริมและพฒันาครูใหมี้การจดัการเรียนรู้ท่ีมีการบูรณาการเน้ือหาสาระแก่
ผูเ้รียน การส่งเสริมและพฒันาครูใหมี้การจดัการเรียนรู้ท่ีมีการบูรณาการเน้ือหาสาระแก่ผูเ้รียน และการส่งเสริม
และพฒันาครูให้จัดการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนได้ปฏิบัติงานเป็นขั้นตอน และนําติดตัวไปใช้ในชีวิตจริง และเรียง
ตามลาํดบัจากตํ่าสุด คือ การส่งเสริมและพฒันาครูใหจ้ดัการเรียนรู้ท่ีเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดป้ฏิบติัโดยใชร่้างกาย
ความคิด และการพูด การส่งเสริมและพฒันาครูในการจดัการเรียนรู้เพื่อใหผู้เ้รียนไดแ้สดงออก และการส่งเสริม
และพฒันาครูใหจ้ดัการเรียนรู้ท่ีช่วยใหผู้เ้รียนเรียนแบบมีการร่วมมือ ร่วมแรง และทาํงานโดยใชก้ระบวนการกลุ่ม
สัมพนัธ์ 
 การส่งเสริมและพฒันาครูให้จดักิจกรรมการเรียนรู้โดยสนับสนุนให้ผูเ้รียนมีการเคล่ือนไหวทางกาย 
เรียงลาํดับจากสูงสุดลงมา คือ การส่งเสริมและพฒันาครูให้จัดการเรียนรู้ท่ีช่วยสร้างแรงเสริมให้ผูเ้รียน การ
ส่งเสริมและพฒันาครูใหจ้ดัการเรียนรู้ท่ีสนบัสนุนใหผู้เ้รียนไดเ้คล่ือนไหวทางกาย และการส่งเสริมและพฒันาครู
ใหจ้ดัการเรียนรู้ท่ีเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดแ้สดงออก และเรียงตามลาํดบัจากตํ่าสุดข้ึนไป 3 ขอ้ คือ การส่งเสริมและ
พฒันาครูใหจ้ดัการเรียนรู้โดยช่วยใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการกาํหนดและเขียนขั้นตอนวิธีการประเมินการเรียนรู้ 
การส่งเสริมและพฒันาครูให้จัดการเรียนรู้ท่ีช่วยให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการกาํหนดและเขียนแผนผงัลาํดับ
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ และการส่งเสริมและพฒันาครูใหจ้ดัการเรียนรู้โดยช่วยใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการกาํหนด
และเขียนแผนผงัลาํดบักิจกรรมการเรียนรู้ 
 การส่งเสริมและพฒันาครูให้จดักิจกรรมการเรียนรู้โดยสนับสนุนให้ผูเ้รียนนาํความรู้ไปประยุกต์ใช ้
เรียงลาํดบัจากสูงสุดลงมา คือการส่งเสริมและพฒันาครูในการจดัการเรียนรู้ท่ีช่วยใหผู้เ้รียนบูรณาการเน้ือหาใน
สาระการเรียนรู้และต่างสาระการเรียนรู้ การส่งเสริมและพฒันาครูใหจ้ดัการเรียนรู้ท่ีเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนสามารถ
นาํความรู้ท่ีเรียนไปประยุกตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั และการส่งเสริมและพฒันาครูใหจ้ดัการเรียนรู้ท่ีเปิดโอกาสให้
ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากชีวิตจริง และเรียงตามลาํดบัจากตํ่าสุดข้ึนไป 3 ขอ้ คือ การส่งเสริมและพฒันาครูในการจดัการ
เรียนรู้ท่ีเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนนาํความรู้ไปใชใ้นทอ้งถ่ินไดอ้ย่างเหมาะสม การส่งเสริมและพฒันาครูให้จดัการ
เรียนรู้โดยนาํผลการประเมินผูเ้รียนมาใชพ้ฒันาการเรียนการสอน และการส่งเสริมและพฒันาครูจดัการเรียนรู้ท่ี
ช่วยใหผู้เ้รียนไดเ้ช่ือมโยงแหล่งความรู้จากเครือข่ายอ่ืนๆ เช่น ครอบครัว ชุมชน และองคก์รต่างๆ  
 จากวัตถุประสงค์การวิจัยข้อ 2 ที่ว่า “การบริหารการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้ เรียนเป็นสําคัญของโรงเรียน
ราชประชาสมาสัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ ตามความคดิเห็นของครูผู้สอน จําแนกตามเพศ
น้ัน” สรุปไดว้่า ในภาพรวมครูเพศชายมีความคิดเห็นต่อการบริหารการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญัสูง
กวา่ครูเพศหญิง และแตกต่างกนั 
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 เม่ือพิจารณารายละเอียดของการบริหารการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญัในแต่ละด้าน สรุป
รายละเอียดไดด้งัน้ี 
 การส่งเสริมและพฒันาครูใหจ้ดัการเรียนรู้โดยสนบัสนุนใหผู้เ้รียนสร้างความรู้ดว้ยตนเอง มีปฏิสัมพนัธ์
กนั มีทกัษะกระบวนการ มีการเคล่ือนไหวทางกาย และสนบัสนุนใหผู้เ้รียนนาํความรู้ไปประยกุตใ์ช ้สรุปไดว้่า ใน
ภาพรวมครูเพศชายมีความคิดเห็นต่อการบริหารการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัสูงกว่าครูเพศหญิง และ
แตกต่างกนั 
 จากวัตถุประสงค์การวิจัยข้อ 3 ที่ว่า “การบริหารการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้ เรียนเป็นสําคัญของโรงเรียน
ราชประชาสมาสัย   ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดสมุทรปราการ ตามความคิดเห็นของครู  จําแนกตาม
ประสบการณ์ในการสอน”  สรุปได้ว่า ในภาพรวมครูท่ีมีประสบการณ์มาก มีความคิดเห็นต่อการบริหารการ
จดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัสูงกวา่ครูท่ีมีประสบการณ์นอ้ย และแตกต่างกนั 
 เม่ือพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ครูท่ีมีประสบการณ์มากมีความคิดเห็นต่อการบริหารการจดัการเรียนรู้ท่ี
เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัสูงกว่าครูท่ีมีประสบการณ์นอ้ยทุกดา้น ยกเวน้ การส่งเสริมและพฒันาครูใหจ้ดักิจกรรมการ
เรียนรู้โดยสนับสนุนให้ผูเ้รียนมีการเคล่ือนไหวทางกาย และ การส่งเสริมและพฒันาครูให้จดัการเรียนรู้โดย
สนบัสนุนใหผู้เ้รียนสร้างความรู้ดว้ยตนเอง ซ่ึงครูท่ีมีประสบการณ์นอ้ยมีความคิดเห็นต่อการบริหารการจดัการ
เรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัสูงกวา่ครูท่ีมีประสบการณ์มาก และแตกต่างกนัทุกดา้น 
 
อภปิรายผล 
 ผูว้ิจยัอภิปรายผลตามวตัถุประสงคแ์ละตรวจสอบสมมติฐานการวิจยั ดงัน้ี 
 จากวัตถุประสงค์การวิจัยข้อ 1 ที่ว่า “การบริหารการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้ เรียนเป็นสําคัญของโรงเรียน
ราชประชาสมาสัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ   ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน ในภาพรวม” 
นั้น พบว่า ความคิดเห็นของต่อการบริหารการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัของโรงเรียนราชประชาสมาสัย 
ในพระบรมราชูปถมัภ ์จงัหวดัสมุทรปราการ ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ซึ่งตอบรับสมมติฐานข้อ 1 ที่ว่า “การ
เรียนรู้ทีเ่น้นผู้ เรียนเป็นสําคญัของโรงเรียนราชประชาสมาสัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวดัสมุทรปราการ ตาม
ความคิดเห็นของครูผู้สอน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก” ท่ีเป็นเช่นน้ีเน่ืองจาก ผูบ้ริหารมีความสําคญัอย่างยิ่งใน
การจดัการเรียนรู้ การจดัการเรียนรู้ใหผู้เ้รียนมีการพฒันาทางดา้นร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาควบคู่กนั
ไปนั้น เป็นประโยชน์ท่ีจะช่วยส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถนาํความรู้ไปปรับใช้ให้เขา้กบัการดาํรงชีวิตในสังคม
ปัจจุบันได้อย่างเหมาะสม นอกจากน้ีครูต้องเป็นผูส่้งเสริมและพฒันารูปแบบการจัดการเรียนรู้ซ่ึงมีความ
หลากหลาย เพื่อกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดความสนใจ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ วฒันาพร ระงบัทุกข ์(2540, หนา้ 
33-39) ท่ีกล่าววา่ การเรียนรู้เป็นกระบวนการท่ีเป็นไปอยา่งมีชีวิตชีวา  
 และเม่ือนาํมาพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ผลการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดยเรียงลาํดบัจาก
สูงสุดลงมา ได้ดังน้ี การส่งเสริมและพฒันาครูให้จัดการเรียนรู้โดยสนับสนุนให้ผูเ้รียนเรียนรู้อย่างมีทักษะ
กระบวนการ การส่งเสริมและพฒันาครูใหจ้ดักิจกรรมการเรียนรู้โดยสนบัสนุนใหผู้เ้รียนนาํความรู้ไปประยกุตใ์ช ้
และการส่งเสริมและพฒันาครูใหจ้ดัการเรียนรู้โดยสนบัสนุนให้ผูเ้รียนสร้างความรู้ดว้ยตนเอง และดา้นท่ีมีการ
บริหารงานน้อยท่ีสุด คือ การส่งเสริมและพฒันาครูให้จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยสนับสนุนให้ผูเ้รียนมีการ
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เคล่ือนไหวทางกาย  ขอ้คน้พบดังกล่าวสะทอ้นให้เห็นว่า ผูบ้ริหารโรงเรียนราชประชาสมาสัย  ในพระบรม
ราชูปถมัภ์ เน้นการส่งเสริมและพฒันาครูให้จัดการจดัการเรียนรู้โดยสนับสนุนให้ผูเ้รียนเรียนรู้อย่างมีทกัษะ
กระบวนการ  เพื่อใหค้รูเขา้ใจหลกัวิธีคิดการวางแผนการดาํเนินงาน และทกัษะในการแกไ้ขปัญหาในการจดัการ
เรียนการสอน ซ่ึงเป็นพื้นฐานสําคญัในการบริหารการจดัการเรียนรู้ท่ีเป็นองคค์วามรู้กบัครู ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผล
การศึกษาของ สุวิทย ์ มูลคาํ (2542, หนา้ 11) ท่ีไดศึ้กษาวิจยัศึกษาเร่ืองการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม และสรุปว่า การ
จดัการเรียนการสอนเพื่อพฒันาผูเ้รียนให้แสดงออกถึงความสามารถของตน และทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นไดน้ั้น ครู
จาํเป็นตอ้งปรับเปล่ียนองคป์ระกอบของระบบการสอนใหส้อดคลอ้งกนัทั้งระบบเพื่อใหผู้เ้รียนมีจิตใจเขา้ร่วมใน
การเรียนรู้  
 จากวัตถุประสงค์การวิจัยข้อ 2 ที่ว่า “ เพื่อเปรียบเทียบการบริหารการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้ เรียนเป็น
สําคัญของโรงเรียนราชประชาสมาสัย   ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ ตามความคิดเห็นของ
ครูผู้สอน จาํแนกตามเพศ”  นั้น พบว่า ในภาพรวมครูผูส้อนเพศชายมีความคิดเห็นต่อการบริหารการจดัการเรียนรู้
ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัสูงกวา่ครูผูส้อนเพศหญิง และแตกต่างกนั ซึ่งตอบรับสมมติฐานที่ว่า การบริหารการจัดการ
เรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เ รียนเป็นสําคัญของโรงเรียนราชประชาสมาสัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์   จังหวัด
สมุทรปราการ ตามความคดิเห็นของครูผู้สอน จําแนกตามเพศ แตกต่างกัน ขอ้คน้พบดงักล่าวแสดงว่า ครูไม่ว่าจะ
เป็นเพศชายหรือเพศหญิง ไม่ใช่ปัจจยัท่ีสําคญัต่อการบริหารจดัการ ผูบ้ริหารทาํหนา้ท่ีส่งเสริมและพฒันา หรือ
ความคิดเห็นต่อการจดัการเรียนการสอน ให้ครูมีบทบาทและปฏิบติัหน้าท่ีไดอ้ย่างดียิ่งท่ีสําคญัท่ีสุดคือ ครูเป็น
บุคคลท่ีตอ้งจดัรูปแบบ ประสบการณ์การเรียนรู้และกระบวนการจดัการเรียนการสอน ตามจุดมุ่งหมายท่ีผูบ้ริหาร
ส่งเสริมและพฒันาใหมี้ความรู้ สามารถนาํไปใชพ้ฒันาตนเองในชีวิตประจาํวนัและในอนาคตได ้  และบทบาทท่ี
สาํคญัของผูบ้ริหาร  จะตอ้งทาํความเขา้ใจเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ซ่ึงไดแ้ก่ การวางแผน
การจดัการเรียนรู้ การกาํหนดบทบาทของครูผูส้อนและผูเ้รียน การวดัและประเมินผลอยา่งมีมาตรฐานเพื่อนาํผลท่ี
ไดก้ลบัมาแกไ้ขหรือพฒันาการจดักิจกรรมการเรียนรู้ใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ สุทศัน ์ 
สุวรรณโน (2549, หนา้ 32) ท่ีกล่าวว่า บทบาทและหนา้ท่ีของครูผูส้อนคือ การจดักิจกรรมการเรียนการสอน โดย
มีส่ือการเรียนการสอนเป็นตวักลางในการพฒันาการเรียนรู้ของนักเรียน ใหมี้การพฒันาในดา้นต่างๆ ข้ึนอยู่กบั
กิจกรรม กระบวนการและวตัถุประสงคข์องการสอน ซ่ึงวิธีสอนของครูแต่ละคนมีความแตกต่างกนั ข้ึนอยู่กบั
ความรับผิดชอบในการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระต่างๆ และเทคนิคต่างๆ ท่ีจะทาํให้ผูเ้รียนสามารถรับรู้และ
สามารถตอบสนองทางดา้นความคิด เช่น การตอบคาํถาม การแสดงออกดว้ยกิริยาท่าทางไดอ้ยา่งถูกตอ้ง มีการวดั
และประเมินผลการเรียนอยา่งเป็นระบบและมีมาตรฐาน 
 จากวัตถุประสงค์การวิจัยข้อ 3 ที่ว่า “ เพื่อเปรียบเทียบการบริหารการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้ เรียนเป็น
สําคัญของโรงเรียนราชประชาสมาสัย   ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดสมุทรปราการ  ตามความคิดเห็นของ
ครูผู้สอน  จําแนกตามประสบการณ์ในการสอน”  นั้น พบว่า ในภาพรวมครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์มาก มีระดบั
ความคิดเห็นต่อการบริหารการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญัสูงกว่าครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์น้อย และ
แตกต่างกนั ซึ่งตอบรับสมมติฐานที่ว่า ระดับการบริหารการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้ เรียนเป็นสําคัญของ
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน จําแนก
ตามประสบการณ์ในการสอน  แตกต่างกัน ซ่ึงขดัแยง้กบัผลการศึกษาของ สายฝน  ทบัทิมเกศ  (2546, บทคดัยอ่) ท่ี
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ได้ศึกษาถึงปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อความรู้ความเขา้ใจของครู  อาจารย ์ต่อการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผูเ้รียนเป็นสาํคญัของโรงเรียนมธัยมศึกษาจงัหวดัจนัทบุรี พบว่าปัจจยัส่วนบุคคลจาํแนกตามระดบัการศึกษาและ
เจตคติต่อการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญัส่งผลต่อความรู้  ความเขา้ใจในดา้นการประเมินผล  
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติตามลาํดบั  ส่วนปัจจยัส่วนบุคคลจาํแนกตามประสบการณ์ในการสอน การ
ได้รับการฝึกอบรมและการได้รับการนิเทศ ไม่ส่งผลต่อความรู้ ความเขา้ใจในด้านการเตรียมการสอน การ
ดาํเนินการสอนและการประเมินผล โดยแตกต่างกนัท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะ ครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์ต่างกนั อาจจะมี
แนวความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนับา้ง ข้ึนอยู่กบัความสนใจและการไดรั้บการกระตุน้จากผูบ้งัคบับญัชา แต่ถา้เป็น
นโยบายท่ีครูผูส้อนจะตอ้งดาํเนินการตามท่ีโรงเรียนไดก้าํหนดไว ้ครูผูส้อน ไม่ว่าจะมีประสบการณ์มากหรือนอ้ย 
ต่างก็ตอ้งมีเป้าหมายและทิศทางในการดาํเนินงานไปในแนวเดียวกนั ซ่ึงครูผูส้อนบางคนท่ีมีประสบการณ์มาก ก็
จะสามารถวางแผนและออกแบบรูปแบบการจดัการเรียนรู้ไดอ้ยา่งหลากหลาย เพราะมีการนาํมาปรับปรุงแกไ้ขใน
แต่ละปีการศึกษาอยู่เสมอ ซ่ึงเป็นผลดีท่ีจะส่งผลให้ครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์มาก จัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้
ประสบผลสําเร็จ สอดคลอ้งกบัความตอ้งการและความสนใจของผูเ้รียน แต่ในปัจจุบนัครูท่ีมีประสบการณ์นอ้ย
ต่างก็มีความตระหนกัและใหค้วามสาํคญักบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญั เน่ืองจากนโยบาย
ดงักล่าว สถานศึกษาตอ้งนําไปใช้พฒันารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยู่แลว้ อีกทั้งมีการพฒันา
บุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มข้ึน เก่ียวกบัวิธีการสอนและการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมและ
ทนัสมัยกบัการเปล่ียนแปลงของโลกในยุคปัจจุบนัอยู่เสมอ ดังนั้น การจัดการศึกษาของโรงเรียนจะประสบ
ผลสําเร็จได ้โรงเรียนควรมีการกระตุน้ใหค้รูผูส้อนทุกคน ให้ความสําคญักบัการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น
สาํคญั เพราะเป็นเป้าหมายหลกัของการจดัการศึกษาของประเทศไทยในปัจจุบนั 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาการบริหารการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญัของโรงเรียนราชประชาสมาสัย ใน
พระบรมราชูปถมัภ ์จงัหวดัสมุทรปราการ ไดข้อ้เสนอแนะในการวิจยั ดงัน้ี 
 1.  ข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลการวจิยัไปใช้  มดีงันี ้
  1.1  การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ควรนาํผลการวิจยัท่ีไดจ้ากความคิดเห็นของครูผูส้อน 
ต่อการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั ของโรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถมัภ์ จังหวดั
สมุทรปราการ ไปกาํหนดกรอบการดาํเนินงานและวางแผนการพฒันาการบริหารงานวิชาการจดัการเรียนการสอน
ของครูผูส้อนทุกกลุ่มสาระ  
  1.2  การบริหารการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญัไม่ใช่การให้ครูจดัการเรียนรู้ไปตาม
แบบเรียนแต่ผูบ้ริหารตอ้งส่งเสริมและพฒันาครูใหมี้วิสัยทศัน์มีความตระหนกัในหนา้ท่ีการบริหารท่ีดี  ผูบ้ริหาร
ตอ้งทาํใหค้รูตอ้งเป็นครูมืออาชีพ  
 2.  ข้อเสนอแนะสําหรับการวจิยัคร้ังต่อไป มีดงัน้ี 
  2.1  ควรศึกษาความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียน ต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนราช
ประชาสมาสยั ในพระบรมราชูปถมัภ ์จงัหวดัสมุทรปราการ 
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  2.2   ควรศึกษาปัญหาและความตอ้งการของครูผูส้อนท่ีมีต่อการบริหารงาน  แบบมีส่วนร่วม
ภายในโรงเรียนราชประชาสมาสยั ในพระบรมราชูปถมัภ ์จงัหวดัสมุทรปราการ  
  2.3  ควรศึกษาบทบาทการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียนราชประชา
สมาสยั ในพระบรมราชูปถมัภ ์จงัหวดัสมุทรปราการ 
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การมีส่วนร่วมของคณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนถิน่ในการจัดกิจกรรมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในจังหวดัสมุทรปราการ* 

The Par ticipation of  Administrators in Local Government activities of  
the  Non-Formal and Informal Education, Samutprakan Province 

 
 นางสาวธนิดา  สิงหพนัธ์** 
 Miss Thanida  Singhapan 
 
บทคดัย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา 1) ปริมาณการมีส่วนร่วม 2) ระดบัการมีส่วนร่วม และ 3) เพื่อ
เปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมของคณะผูบ้ริการองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินตาม เพศ อายุ ตาํแหน่ง ระดบั
การศึกษา ระยะเวลาในการดาํรงตาํแหน่ง ระดับชั้น และรายได ้กลุ่มตวัอย่าง คือ คณะผูบ้ริหารขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัสมุทรปราการ จาํนวน 240 คน วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การหาค่าสถิติที การหาค่าสถิติเอฟ และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
 ผลการวิจยัพบว่า 1) คณะผูบ้ริหารขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีปริมาณการมีส่วนร่วมในประเภท
การระดมทรัพยากรมากท่ีสุด รองลงมาคือการประสานงานและประชาสัมพนัธ์ และน้อยท่ีสุดคือประเภทการ
กาํกับติดตามประเมินผล 2) คณะผูบ้ริหารขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีระดับการมีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัในภาพรวมและรายกิจกรรมทุกดา้นอยู่ในระดบันอ้ย 3) 
คณะผูบ้ริหารขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีเพศ ระดับการศึกษา ตาํแหน่ง และระยะเวลาในการดํารง
ตาํแหน่งต่างกนัมีระดบัการมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัแตกต่าง
กนั แต่เม่ือเปรียบเทียบรายคู่พบว่า คณะผูบ้ริหารขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เพศหญิง การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ตาํแหน่งผูอ้าํนวยการ/หัวหน้ากองการศึกษา และมีระยะเวลาในการดาํรงตาํแหน่งมากกว่า 10 ปี มี
ค่าเฉล่ียระดบัการมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัโดยรวมสูงสุด ส่วนคณะ
ผูบ้ริหารขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีอายุ ระดบัชั้นเทศบาล-อบต. และรายไดเ้ทศบาล - อบต.ต่างกนั มี
ระดบัการมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัไม่ต่างกนั  
 
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 

                                                 
  * บทความวิทยานิพนธ์ 
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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 
 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2540-2544) เป็นจุดเปล่ียนสําคญัของการ
วางแผนพฒันาประเทศ และเป็นแผนปฏิรูปความคิดและคุณค่าใหม่ของสังคมไทยท่ีใหค้วามสาํคญักบัการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม ในพระราชบัญญติัการศึกษาแห่งชาติพุทธศกัราช 2542มาตรา 9 (6) ระบุว่า 
กระบวนการจดัการศึกษาใหย้ึดหลกัการมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคก์รชุมชน องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน เอกชน องคก์รเอกชน องคก์รวิชาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และสถาบนัสังคมอ่ืนๆ ใน
มาตรา 15 ไดก้าํหนดการจดัการศึกษามี 3 รูปแบบ คือการศึกษาในระบบโรงเรียน (formal education) การศึกษา
นอกระบบโรงเรียน(non-formal education) และการศึกษาตามอธัยาศยั(in-formal education) ซ่ึงรวมเรียกว่า
การศึกษาตลอดชีวิต (lifelong education) การมีส่วนร่วมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน นบัว่าเป็นปัจจยัท่ีสาํคญั
และจาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะช่วยใหก้ารจดักิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย
ไดอ้ยา่งครอบคลุมและทัว่ถึง ทาํใหกิ้จกรรมต่างๆเขา้ถึงและก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมายอยา่งแทจ้ริงและ
ต่อเน่ืองในชุมชน เพราะปรัชญาการศึกษานอกโรงเรียน กับปรัชญาการพฒันา เป็นปรัชญาท่ีสอดคล้องกับ
การศึกษาเพื่อพฒันาความเป็นมนุษย ์โดยมีแนวทางการพฒันาคือการเปิดโอกาสใหทุ้กๆ ฝ่ายเขา้มามีส่วนร่วมใน
กระบวนการพฒันาประเทศ ทั้งร่วมคิด ร่วมทาํ ร่วมติดตามประเมินผลการพฒันา เพื่อใหก้ารพฒันาประเทศเป็น
กระบวนการท่ีมีการผนึกกาํลงัอย่างสมานฉันท์ สร้างความเขา้ใจและเอ้ืออาทรต่อกนั ซ่ึงถือเป็นการพฒันาของ
ประชาชน โดยประชาชนและเพ่ือประชาชนอยา่งแทจ้ริง 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 1. เพื่อศึกษาปริมาณการมีส่วนร่วมประเภทต่างๆ อนัไดแ้ก่ การวางแผน การตดัสินใจ การระดม
ทรัพยากร การประสานงานและประชาสัมพนัธ์ การกาํกบัติดตามและประเมินผล ในการจดักิจกรรมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัของคณะผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัสมุทรปราการ 
 2.  เพื่อศึกษาระดบัการมีส่วนร่วมของคณะผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการจัดกิจกรรม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัในจงัหวดัสมุทรปราการ 



วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปีท่ี 10 ฉบบัท่ี 2 
โครงการบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 

 

 372

 3. เพื่อเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคล อนัไดแ้ก่ เพศ อาย ุตาํแหน่ง ระดบัการศึกษา ระยะเวลาในการดาํรง
ตาํแหน่ง ระดับชั้น และรายได้ ต่อการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อธัยาศยัของคณะผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัสมุทรปราการ 
 
สมมติฐานในการวจิยั 
 คณะผูบ้ริหารขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มีเพศ อายุ ตาํแหน่ง ระดบัการศึกษา ระยะเวลาในการ
ดาํรงตาํแหน่ง ระดบัชั้น และรายได ้ต่างกนั มีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมนอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัใน
จงัหวดัสมุทรปราการต่างกนั ขอบเขตของการวิจยั 
 ประชากร 
 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี เป็นคณะผูบ้ริหารเทศบาล และคณะผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
ซ่ึงประกอบด้วย นายกเทศบาล รองนายกเทศบาล 2 ท่าน ของแต่ละเทศบาลในจังหวดัสมุทรปราการ นายก
องคก์ารบริหารส่วนตาํบล  และรองนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 2 ท่าน  ของแต่ละองคก์ารบริหารส่วนตาํบล
ในจงัหวดัสมุทรปราการ  ปลดัเทศบาล และปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล และผูอ้าํนวยการหรือหัวหน้ากอง
การศึกษา ซ่ึงในจงัหวดัสมุทรปราการมี เทศบาล จาํนวน 16 แห่ง องคก์ารบริหารส่วนตาํบล จาํนวน 32 แห่ง รวม
จาํนวนผูต้อบแบบสอบถามทั้งส้ิน 240 คน 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี  ได้แก่แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนมีค่าความเ ช่ือมั่นเท่ากับ  0.95 
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน  คือ 
 1. สภาพของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ตาํแหน่ง ระยะเวลาในการ
ดาํรงตาํแหน่ง ระดบัชั้นของเทศบาลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล รายไดข้องเทศบาลและองคก์ารบริหารส่วน
ตาํบล 
 2. การมีส่วนร่วมของคณะผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการจดักิจกรรมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอธัยาศยัในจงัหวดัสมุทรปราการ ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจัยได้ดําเนินการเก็บขอ้มูล ขอความร่วมมือจากอาจารย  ์เจ้าหน้าท่ีและ
นกัศึกษาของมหาวิทยาลยัราชราชภฏัธนบุรี โดยนาํแบบสอบถามไปแจกใหก้ลุ่มตวัอยา่งไดก้รอกขอ้มูล จาํนวน 
240 ฉบบั จากนั้นไดไ้ปขอรับคืนดว้ยตนเอง 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 1. วิเคราะหข์อ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยหาความถ่ี และค่าร้อยละ 
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 2. วิเคราะห์ปริมาณและระดบัการมีส่วนร่วมของคณะผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการจดั
กิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัในจงัหวดัสมุทรปราการ โดยหาค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (SD) 
 3. เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลของคณะผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการจัดกิจกรรม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัในจงัหวดัสมุทรปราการ จาํแนกเพศ โดยใชค่้า t-test และจาํแนก
ตามอายุ ระดบัการศึกษา  ตาํแหน่ง ระยะเวลาในการดาํรงตาํแหน่ง ระดบัชั้น โดยใชค่้า F-test และการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว 
 
สรุปผลการวจิยั 
 1.  ปริมาณการมีส่วนร่วมของคณะผูบ้ริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการจัดกิจกรรม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัในจงัหวดัสมุทรปราการ 
  1.1  ดา้นการศึกษาขั้นพื้นฐานปริมาณการมีส่วนร่วมโดยรวมของคณะผูบ้ริหารขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษา ตามอธัยาศยัประเภทการระดม
ทรัพยากรมากท่ีสุด รองลงมาคือ ประเภทการประสานงานและประชาสัมพนัธ์ และน้อยท่ีสุดคือ ประเภทการ
กาํกบัติดตามประเมินผล 
  1.2  ด้านการศึกษาเพื่อพฒันาอาชีพปริมาณการมีส่วนร่วมโดยรวมของคณะผูบ้ริหารขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัประเภทการ
ระดมทรัพยากรมากท่ีสุด รองลงมาคือ ประเภทการประสานงานและประชาสัมพนัธ์ และนอ้ยท่ีสุดคือ ประเภท
การกาํกบัติดตามประเมินผล 
  1.3  ดา้นการพฒันาทกัษะชีวิตปริมาณการมีส่วนร่วมโดยรวมของคณะผูบ้ริหารขององคก์รปกครอง
ส่วนท้องถ่ินมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัประเภทการระดม
ทรัพยากรมากท่ีสุด รองลงมาคือ ประเภทการประสานงานและประชาสัมพนัธ์ และน้อยท่ีสุดคือ ประเภทการ
กาํกบัติดตามประเมินผล 
  1.4  ดา้นการศึกษาตามอธัยาศยัปริมาณการมีส่วนร่วมโดยรวมของคณะผูบ้ริหารขององคก์รปกครอง
ส่วนท้องถ่ินมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยประเภทการ
ประสานงานและประชาสัมพนัธ์มากท่ีสุด รองลงมาคือ ประเภทการระดมทรัพยากร  และนอ้ยท่ีสุดคือการกาํกบั
ติดตามประเมินผล 
 2.  ระดบัการมีส่วนร่วมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการจดักิจกรรมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอธัยาศยัในจงัหวดัสมุทรปราการ 
  ภาพรวมของการมีส่วนร่วมของคณะผูบ้ริหารขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอยูใ่นระดบันอ้ย เม่ือพิจารณาตามองคป์ระกอบของการมี
ส่วนร่วมในการจดักิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัแต่ละดา้นพบว่า ดา้นการศึกษาตาม
อธัยาศยั และดา้นการศึกษาเพื่อพฒันาอาชีพมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อธัยาศยัของคณะผูบ้ริหารขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอยู่ในระดบัปานกลาง  ส่วนดา้นการพฒันาทกัษะชีวิต 
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และดา้นการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัของ
คณะผูบ้ริหารขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอยูใ่นระดบันอ้ย 
 3.  ผลการเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคล อนัไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษาตาํแหน่ง ระยะเวลาในการ
ดาํรงตาํแหน่ง ระดบัชั้น และรายได ้ต่อการมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อธัยาศยัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัสมุทรปราการ 
  คณะผูบ้ริหารขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีเพศ ระดบัการศึกษา ตาํแหน่ง และระยะเวลาใน
การดาํรงตาํแหน่งมีปริมาณการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั
โดยรวมแตกต่างกนั แต่เม่ือเปรียบเทียบรายคู่พบว่า คณะผูบ้ริหารขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เพศหญิง 
การศึกษาระดบัปริญญาตรี ตาํแหน่งเป็นผูอ้าํนวยการ/หวัหนา้กองการศึกษา และมีระยะเวลาในการดาํรงตาํแหน่ง
มากกว่า 10 ปีมีค่าเฉล่ียปริมาณการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนโดยรวมสูงสุด  ส่วนคณะ
ผูบ้ริหารขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีอายุ ระดบัชั้นเทศบาล - อบต. และรายไดเ้ทศบาล - อบต. ต่างกนัมี
ปริมาณการมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัโดยรวมไม่ต่างกนั 
 
อภปิรายผล 
 จากผลการวิจยัเร่ือง การมีส่วนร่วมของคณะผูบ้ริหารขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการจดักิจกรรม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัในจงัหวดัสมุทรปราการ ผลการวิจยัมีประเด็นท่ีควรอภิปราย โดย
มีรายละเอียดดงัน้ี 
 1.  ปริมาณการมีส่วนร่วมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการจดักิจกรรมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอธัยาศยัในจงัหวดัสมุทรปราการ 
  จากการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของคณะผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการจดักิจกรรม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัในจังหวดัสมุทรปราการ ทั้ง 4 กิจกรรม คณะผูบ้ริหารองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมมากท่ีสุดคือ การจดักิจกรรมดา้นการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นการศึกษาเพื่อพฒันา
อาชีพ และการศึกษาพฒันาทกัษะชีวิต ส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากร ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะการบริหาร
บุคลากร การบริหารงบประมาณและการตดัสินใจข้ึนอยู่กบัคณะกรรมการบริหารส่วนทอ้งถ่ินในการจัดสรร
ทรัพยากร และในกิจกรรมการศึกษาตามอธัยาศยั คณะผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมมากท่ีสุด
คือ การประสานงานและประชาสัมพนัธ์  ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะการประสานงานและประชาสัมพนัธ์ คณะผูบ้ริหาร
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินสามารถประสานงานกบัประชาชนในชุมชนไดอ้ยา่งสะดวกโดยมีสมาชิก อบต. เป็น
ผูช่้วยในการประสานงานและประชาสมัพนัธ์ชุมชนนั้นๆ อยูแ่ลว้ 
 2.  ระดบัการมีส่วนร่วมของคณะผูบ้ริหารขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการจดักิจกรรมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัในจงัหวดัสมุทรปราการ 
  การมีส่วนร่วมของคณะผูบ้ริหารขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการจดักิจกรรมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั ในภาพรวมทั้ งในด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาพฒันาทักษะอาชีพ 
การศึกษาพฒันาทกัษะชีวิตและการศึกษาตามอธัยาศยั  มีส่วนร่วมอยูใ่นระดบันอ้ย  สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ วรา
ภรณ์  ภาตั้งใจจริง (2544, หนา้ 89) ศึกษาเร่ือง การศึกษาการมีส่วนร่วมของผูด้าํรงตาํแหน่งในองคก์ารบริหารส่วน
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ตาํบลและเจา้หนา้ท่ีฝ่ายจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศึกษากรณี ตาํบล
เสมด็เหนือ อาํเภอ บางคลา้ จงัหวดัฉะเชิงเทรา  ผลการศึกษาพบว่า ผูด้าํรงตาํแหน่งในองคก์ารบริหารส่วนตาํบล
และเจา้หนา้ท่ีฝ่ายจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนมีส่วนร่วมในระดบันอ้ย และสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ 
อวยพร  ศิริวรรณ (2537, หน้า 72) ศึกษาเร่ือง ความร่วมมือในการทาํงานการศึกษานอกโรงเรียนระหว่าง
สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดัราชบุรีกบัชุมชน ผลการศึกษาพบว่า 
ความร่วมมือในการทาํงานการศึกษานอกโรงเรียนกบัชุมชนในดา้นงานการศึกษาสายสามญัมีผูใ้ห้ความร่วมมือ
น้อยท่ีสุด รองลงมาคืองานการศึกษาตามอธัยาศยั และงานการศึกษาสายอาชีพ มีผูใ้ห้ความร่วมมือน้อยท่ีสุด  
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ อภยั  บุญสาม (2544, หนา้ 31) ศึกษาเร่ือง  การมีส่วนร่วมของสมาชิกองคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลในการจดัการศึกษา: ศึกษาเฉพาะกรณีก่ิงอาํเภอสว่างวีระวงศ ์จงัหวดัอุบลราชธานี ผลการศึกษาพบว่า 
สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล มีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา โดยรวมและรายดา้นทั้ง 4 ดา้น อยูใ่นระดบั
นอ้ย  ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากการขาดการประชาสัมพนัธ์ สร้างความเขา้ใจและขาดความต่อเน่ืองของบุคลากรใน
ระดบัพื้นท่ี จึงส่งผลใหมี้ระดบัการมีส่วนร่วมนอ้ย 
 3.  การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอธัยาศยัของคณะผูบ้ริหารขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัสมุทรปราการ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.  จากผลการศึกษาท่ีพบว่าคณะผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมในการกาํกบัติดตาม
ประเมินผลน้อย สําหรับการจดักิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัไม่ว่าจะเป็นรูปแบบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาเพื่อพฒันาอาชีพ การพฒันาทกัษะชีวิต และการศึกษาตามอธัยาศยั ดงันั้นจึงควร
เนน้ใหผู้บ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดมี้ส่วนร่วมในการกาํกบัติดตามประเมินผล เน่ืองจากภาระหนา้ท่ีน้ี
จะทาํใหค้ณะผูบ้ริหารไดเ้ห็นกระบวนการทาํงานท่ีใชกิ้จกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัเป็น
ตวัขบัเคล่ือนกิจกรรมพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน 
 2.  การจดักิจกรรมพบปะระหว่างคณะผูบ้ริหารองคก์รการปกครองส่วนทอ้งถ่ินแต่ละเทศบาล – อบต.
ยอ่มท่ีจะเป็นแนวทางหน่ึงท่ีจะทาํใหค้ณะผูบ้ริหารองคก์รการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จากแต่ละเทศบาล – อบต.ได้
เรียนรู้การจดักิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัสาํหรับการศึกษาแต่ละรูปแบบมากยิง่ข้ึน ทาํ
ให้สามารถนํามาปรับใช้กับเทศบาล – อบต.ของตนเองได้อย่างเหมาะสม เน่ืองจากวิธีน้ีเปรียบเสมือนการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ และเพิ่มประสบการณ์ซ่ึงกนัและกนั เป็นผลใหมี้การเรียนรู้ระหว่างกนั ทาํใหมี้รูปแบบในการ
ดาํเนินงานร่วมกนัมากยิง่ข้ึน เพราะจากการศึกษาน้ีพบว่าคณะผูบ้ริหารท่ีมีระยะเวลาในการดาํรงตาํแหน่งแตกต่าง
กนัจะมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 
 3.  การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอธัยาศยัของคณะผูบ้ริหารขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัสมุทรปราการ 
  3.1  เพศ 

  การศึกษาน้ีพบว่า คณะผูบ้ริหารขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีเพศต่างกนัมีระดบัการมีส่วน
ร่วมในการจดักิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัในภาพรวม และในดา้นการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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การศึกษาเพื่อพฒันาอาชีพ การพฒันาทกัษะชีวิต และการศึกษาตามอธัยาศยัแตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัการศึกษา
ของ นริศรา  เชิดชูสุวรรณ (2551, หนา้ 110) ศึกษาเร่ือง การมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาตามพระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติพุทธศกัราช2552 ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลอาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม พบว่า คณะ
ผูบ้ริหารท่ีมีเพศแตกต่างกนั มีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาแตกต่างกนั ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากผูบ้ริหารท่ีเป็นผูห้ญิงจะ
ไดรั้บการยอมรับจากสังคมมากขั้นและผูห้ญิงมีความละเอียดอ่อน มีความเขา้ใจ เห็นความสาํคญัและประโยชน์ท่ี
ชุมชนจะไดรั้บจากการนาํการศึกษามาพฒันาชุมชนอนัจะส่งผลดีต่อสงัคมต่อไป 

 3.2  อาย ุ
  จากการศึกษาพบว่า  คณะผูบ้ริหารขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีอายตุ่างกนัมีระดบัการมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัในภาพรวม และในดา้นการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
การศึกษาเพื่อพฒันาอาชีพ และการศึกษาตามอธัยาศยัไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ อภยั  บุญสาม 
(2544, หนา้ 31) ศึกษาเร่ือง  การมีส่วนร่วมของสมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลในการจดัการศึกษา ผลการศึกษา
พบว่าปัจจยัท่ีไม่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาคือ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายไดข้องครอบครัว 
ความรู้ความเขา้ใจในหนา้ท่ีดา้น  การจดัการศึกษา และสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ พุทธชาด  ทะลิ (2552, หนา้ 
94) ศึกษาเร่ือง การมีส่วนร่วมของผูน้าํชุมชนในการจดัการเรียนการสอนการศึกษาต่อเน่ืองของสาํนกังานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดันครนายก พบว่าผูน้าํชุมชนท่ีมีอายุต่างกนั มีส่วนร่วมใน
การจดัการเรียนการสอนการศึกษาต่อเน่ืองไม่แตกต่าง ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากผูน้าํชุมชนไม่ว่าจะอายุเท่าไรก็เห็น
ความสําคญัและประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการศึกษา ทุกคนจึงอยากมีส่วนร่วมในการทาํประโยชน์เพื่อสังคมและ
ชุมชนของตนเองไม่วา่จะมีอายอุยูใ่นช่วงใด 
 3.3  ระดบัการศึกษา 
  จากการศึกษาพบว่า คณะผูบ้ริหารขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมี
ระดบัการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัในภาพรวม และในรายดา้นทั้ง
ดา้นการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาเพื่อพฒันาอาชีพ การพฒันาทกัษะชีวิต และการศึกษาตามอธัยาศยัแตกต่างกนั  
สอดคลอ้งกับการศึกษาของ พิชิต  สุขเกษม (2547, หน้า 116-117) ศึกษาเร่ือง การมีส่วนร่วมในการบริหาร
โรงเรียนประถมศึกษาของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบลในจังหวดันครราชสีมา พบว่าสมาชิกท่ีมี
การศึกษาสูงว่าระดบัประถมศึกษา โดยภาพรวมมีส่วนร่วมแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั.05  ทั้งน้ี
เน่ืองมาจาก คณะผูบ้ริหารขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินส่วนใหญ่จะมีวุฒิทางรัฐศาสตร์หรือนิติศาสตร์ จะไม่
ค่อยมีวฒิุทางดา้นการศึกษา 
 3.4  ตาํแหน่งงาน 

  คณะผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีตาํแหน่งต่างกนั มีระดบัการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัในภาพรวม และในดา้นการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การศึกษาเพื่อพฒันา
อาชีพ การพฒันาทกัษะชีวิต และการศึกษาตามอธัยาศยัแตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ พุทธชาด   ทะลิ 
(2552, หน้า 94) ศึกษาเร่ือง การมีส่วนร่วมของผูน้ําชุมชนในการจดัการเรียนการสอนการศึกษาต่อเน่ืองของ
สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัจังหวดันครนายก พบว่าผูน้ําชุมชนท่ีดาํรง
ตาํแหน่งนายก,กาํนัน และรองนายก มีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดันครนายกสูงกว่าผูน้าํ
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ชุมชนท่ีดาํรงตาํแหน่งผูใ้หญ่บา้น และสอดคลอ้งนิคม  สุวรรณทา (2542 , หน้า 84) ศึกษาเร่ือง ความตอ้งการมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตาํบลในจังหวดันครราชสีมา พบว่า 
สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่ีมีตาํแหน่งแตกต่างกนั มีความคิดเห็นในการมีส่วนร่วมการจดัการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานแตกต่างกัน  ทั้ ง น้ีอาจเน่ืองจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้ความสําคัญกับการพัฒนาด้าน
สาธารณูปโภคมากกว่าการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการจัดการศึกษาทั้ งในระบบโรงเรียนและนอกระบบ
โรงเรียน 
 3.5  ระยะเวลาในการดาํรงตาํแหน่ง 
  คณะผูบ้ริหารขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีระยะเวลาในการดาํรงตาํแหน่งต่างกนั มีส่วน
ร่วมในกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัในภาพรวม รวมทั้งในดา้นการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
การศึกษาเพื่อพฒันาอาชีพ การพฒันาทกัษะชีวิต และการศึกษาตามอธัยาศยัแตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัการศึกษา
ของ มาลี  วรวิทยสุ์รวฒันา (2546, หนา้ 62) ศึกษาเร่ือง การมีส่วนร่วมของกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลในการจดักิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนจงัหวดัแพร่ พบว่า กรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลใน
การจดักิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนท่ีมีระยะเวลาในการดาํรงตาํแหน่งแตกต่างกนั มีส่วนร่วมในการจดัการ
เรียนการสอนต่อเน่ืองแตกต่างกนั ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากคณะผูบ้ริหารขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีระยะเวลา
ในการดาํรงตาํแหน่งนานกว่าและหลายสมยั เห็นความสําคญัของการจดัการศึกษา เพราะช่วยให้เกิดการพฒันา
ตนเองและชุมชนใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีดีข้ึน 
 3.6  ระดบัชั้นเทศบาล - อบต. 
  คณะผูบ้ริหารขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีระดบัชั้นเทศบาล - อบต.ต่างกนัมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัในภาพรวม และในดา้นการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การศึกษา
เพื่อพฒันาอาชีพ การศึกษาพฒันาทกัษะชีวิต และการศึกษาตามอธัยาศยัไม่แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษา
ของสุกญัญา  ภาคภูมิ (2547, หนา้ 57) ศึกษาเร่ือง  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมการศึกษานอก
โรงเรียนขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลในจงัหวดันครปฐม  พบว่า ระดบัชั้นขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลไม่มี
ความสมัพนัธ์กบัการมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมวิชาชีพ และการศึกษาตามอธัยาศยั สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ 
ประสิทธ์ิ  กอ้งเกียงไกร (2544, หน้า 48) ศึกษาเร่ืองความพร้อมในการจดัการศึกษาระดบัก่อนประถมศึกษาของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัสมุทรสาคร พบวา่ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่ีมีระดบัชั้นแตกต่างกนั มีความ
พร้อมในการจดัการศึกษาไม่แตกต่างกนั ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากภาระหนา้ท่ีตาํแหน่งงานของผูบ้ริหารขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินโดยทัว่ไปมีลกัษณะงานและขอบข่ายของงานท่ีใกลเ้คียงกนั 
 3.7  รายไดเ้ทศบาล – อบต.รวมในปี 2551 
  คณะผูบ้ริหารขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีรายไดเ้ทศบาล - อบต. รวมในปี 2551 ต่างกนั
มีปริมาณการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัในภาพรวม และในด้าน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาเพื่อพฒันาอาชีพ การศึกษาพฒันาทักษะชีวิต และการศึกษาตามอธัยาศยัไม่
แตกต่างกนั สอดคลอ้งสุกญัญา  ภาคภูมิ (2547, หนา้ 57) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนขององค์การบริหารส่วนตาํบลในจังหวดันครปฐม ผลการศึกษาพบว่า ไม่ว่า
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลจะมีรายไดม้ากหรือนอ้ยเพียงใด การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนไม่
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แตกต่างกัน ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษานอกโรงเรียนไม่ได้ข้ึนอยู่กับรายได้ของ
องคก์ารบริหารส่วนตาํบล เพราะกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมท่ีเนน้กระบวนการคิดเป็น 
แกปั้ญหาเป็น  
 
ข้อเสนอแนะทัว่ไป 
 1. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมกบัสมาชิกองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ท่ีดาํรงในตาํแหน่งงานระดบัอ่ืนๆ 
เพื่อให้สามารถเขา้ถึงขอ้มูลการมีส่วนร่วมของทุกคนท่ีทาํงานในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และอาจไดข้อ้มูล
เพิ่มเติมท่ีจะสามารถนํามาอธิบายเหตุผลท่ีคณะผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีส่วนร่วมในกิจกรรม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัในระดบันอ้ยได ้
 2. ควรจะมีการศึกษาดว้ยการใชว้ิธีวิจยัเชิงคุณภาพ เช่น การจดัสนทนากลุ่ม (focus group) และการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (interview) เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีละเอียดและลึกซ้ึง สาํหรับนาํมาใชว้ิจยัและส่งเสริมใหผู้บ้ริหารมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมการศึกษาเพิม่มากข้ึน 
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บทคดัย่อ 
 งานวิจยัเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาพฤติกรรมการซ้ือรถยนตมื์อสองของผูบ้ริโภค เขตสวนหลวง 
กรุงเทพมหานคร และเพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมการซ้ือรถยนตมื์อสองของผูบ้ริโภค จาํแนกตามสถานภาพส่วน
บุคคล กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 302 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้วามถ่ี ร้อย
ละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวน 

ผลการวิจยัพบว่า พฤติกรรมการซ้ือรถยนต์มือสองของผูบ้ริโภค ในภาพรวมมีคะแนนเฉล่ีย อยู่ใน
ระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น เรียงลาํดบัจากมากไปนอ้ย 3 อนัดบัแรก คือ ผู ้
มีส่วนสนบัสนุนในการซ้ือรถยนต ์ลกัษณะของผูซ้ื้อรถยนตมื์อสอง และสาเหตุในการซ้ือรถยนต ์เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้ พบวา่ ดา้นสาเหตุในการซ้ือรถยนต ์อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด จาํนวน 1 รายการ คือ ตอ้งการความสะดวกสบาย
และดา้นผูมี้ส่วนสนบัสนุนในการซ้ือรถยนต ์อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด จาํนวน 1 รายการ คือ ช่ือเสียงของเต็นทห์รือ
ของบริษทัมีผลต่อการซ้ือ ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการซ้ือรถยนตมื์อสองของผูบ้ริโภค จาํแนกตามสถานภาพ
ส่วนบุคคล พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศต่างกนั มีความคิดเห็น  ในภาพรวม แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า มีความคิดเห็น โดยรวม ดา้นลกัษณะของผูซ้ื้อรถยนตมื์อสอง แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม ด้านลกัษณะของ
รถยนต์มือสอง แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความ
คิดเห็น โดยรวม ดา้นช่วงเวลาท่ีซ้ือ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 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 

                                                        
 * บทความการคน้ควา้อิสระ 
** บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจดัการทัว่ไป) มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
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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 
               ดว้ยภาวการณ์และเศรษฐกิจสงัคมในปัจจุบนัมีการแข่งขนัสูง และการติดต่อส่ือสาร พบปะกนัมากข้ึน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมเมือง โดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร ท่ีเป็นจุดศูนยร์วม ของเศรษฐกิจ และสถานท่ี
ราชการ ทาํใหป้ฏิเสธไม่ไดว้่ารถยนตก์ลายเป็นปัจจยัท่ี 5 สาํหรับคนยคุปัจจุบนั และจะยงัคงเป็นไปอยา่งน้ีอีกนาน 
แมว้่าราคานํ้ ามนัเช้ือเพลิงจะพุ่งทะยานแบบติดจรวด อีกทั้งยงัผนัผวน โดย สัญญานํ้ ามนัดิบตลาดนิวยอร์กปิดพุ่ง
ข้ึนเหนือระดบั 52 ดอลลาร์/บาร์เรล เม่ือ วนัท่ี 2 เมษายน 2552 เพราะไดรั้บแรงหนุนจากค่าเงินดอลลาร์ท่ีอ่อนตวั
ลงเม่ือเทียบกบัสกุลเงินยูโร หลงัจากธนาคารกลางยุโรปลดอตัราดอกเบ้ียน้อยกว่าท่ีนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่
คาดการณ์ไว ้นอกจากน้ี ตลาดนํ้ามนัยงัไดรั้บปัจจยับวกจากความเช่ือมัน่ท่ีวา่ท่ีประชุมสุดยอด G20 จะใชม้าตรการ
ท่ีมีประสิทธิภาพในการยบัย ั้งภาวะเศรษฐกิจถดถอย  สํานักข่าวเอพีรายงานว่า สัญญานํ้ ามนัดิบตลาด NYME 
(New York Mercantile Exchange) ส่งมอบเดือนพฤษภาคม พุ่งข้ึน 4.25 ดอลลาร์ หรือ 8.78% ปิดท่ี 52.64 
ดอลลาร์/บาร์เรล หลงัจากเคล่ือนตวัในช่วง 48.45-52.87 ดอลลาร์ นกัลงทุนคาดว่าผูน้าํกลุ่ม G20 จะสามารถยบัย ั้ง
ภาวะเศรษฐกิจถดถอยและกระตุน้ความตอ้งการพลงังานข้ึนได ้หลงัจากแถลงการณ์ของท่ีประชุม G20 ระบุว่า ท่ี
ประชุมเห็นพอ้งท่ีจะอดัฉีดเงินทุนใหก้บักองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) เพิ่มอีก  5 แสนลา้นดอลลาร์ รวม
กบัเงินทุนเดิมเป็น 7.5 แสนลา้นดอลลาร์ สาํหรับช่วยเหลือประเทศท่ีเผชิญกบัมรสุมทางเศรษฐกิจและการเงิน 
และจะเปิดทางให้ IMF ปล่อยกูเ้งินยืมฉุกเฉินให้กบัตลาดทุนทัว่โลกในกรณีท่ีจาํเป็น (ท่ีมา:สํานักข่าวอินโฟ
เควสท ์(IQ) 3 เมษายน 2009) 
 จากภาวการณ์ ราคานํ้ ามนัดังกล่าวทาํให้ ผูบ้ริโภค จบัจ่ายใช้สอยน้อยลง ซ่ึงมีผลกระทบต่อตลาด 
อุสาหกรรมรถยนต ์ โดยท่ีอุปสงคส์าํหรับรถยนตใ์นตลาดโลกลดลงอยา่งมาก สถานการณ์อุตสาหกรรมรถยนต์
ของประเทศไทยในปัจจุบนัชะลอตวัลงอยา่งหนกั การเกิดวิกฤตการณ์อุตสาหกรรมรถยนตข้ึ์น ทาํใหร้ถยนต์ใหม่
ป้ายแดงในปัจจุบนัอาจกลายเป็นส่ิงเกินเอ้ือมสาํหรับมนุษยเ์งินเดือนยคุน้ี ท่ีค่าแรงไม่เพ่ิมข้ึน หรือเพิ่มตามไม่ทนั
ค่าครองชีพ ทางออกสาํหรับคนตอ้งการมีรถยนตห์น่ึงคนั คือการมองหารถยนตมื์อสอง เอามาไวใ้ชง้านหรือ
สาํหรับบางคนเหตุผลในการเลือกซ้ือรถยนตมื์อสองไม่ไดอ้ยูท่ี่เร่ืองทุนทรัพย ์แต่มองแลว้ทางเลือกน้ีมีความคุม้ค่า
กว่าการซ้ือรถยนตใ์หม่ป้ายแดง เพราะนอกจากค่าตวัของรถยนตแ์ลว้อาจลงทุนเพิ่มอีกไม่มากในระดบัหลกัหม่ืน
ในการปรับปรุงสภาพกพ็ร้อมใชง้านได ้ ธุรกิจรถมือ 2 ในเมืองไทย มีการเปล่ียนมือ เปล่ียนเจา้ของรถไม่ตํ่ากว่า 
500,000 - 600,000 คนัต่อปี มากหรือนอ้ยข้ึนอยูก่บัสภาวะเศรษฐกิจในช่วงนั้นนอกจากปัจจยัเร่ืองการเลือกซ้ือรถ



วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปีท่ี 10 ฉบบัท่ี 2 
โครงการบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 

 

 382

มือสองสักคนั จาํเป็นตอ้งดูถึงความซ่ือสัตย ์ จรรยาบรรณในอาชีพและการดูแลเอาใจใส่ของผูค้า้รถ ส่ิงต่างๆ 
เหล่าน้ีช่วยลดความเส่ียง และทาํใหไ้ดคุ้ณภาพดีเหมาะสมกบัราคาท่ีคาดหมายเอาไว ้ 
 ดงันั้นการคาดตลาดรถยนต์มือสองปีน้ีโต 10% รับอานิสงส์ราคานํ้ ามนัแพง โดยเฉพาะรถราคา
ระหว่าง4-8แสน แห่ซ้ือไปติดก๊าซหลงัค่ายรถยงัไม่รับวอร์รันตีรถใหม่ป้ายแดง จากวิกฤตินํ้ ามนันแพงทาํให้
รัฐบาลไดอ้อกมาสนบัสนุนการใชพ้ลงังานทางเลือกทั้งเอทานอล ไบโอดีเซล ฯลฯ ขณะท่ีผูบ้ริโภคผูใ้ชร้ถยนต์
จาํเป็นตอ้งหาทางช่วยเหลือตวัเอง เก่ียวกบัการประหยดัรายจ่ายในการบริโภคพลงังาน เป็นชนวนสําคญัท่ี
ผูบ้ริโภคตอ้งลดค่าใชจ่้ายในแต่ละวนัลง โดยเฉพาะการใชร้ถยนตด์ว้ยการหาพลงังานทางเลือกไม่ว่าจะเป็น ก๊าซ
แอลพีจีและเอน็จีวี และไดส่้งผลดีต่อสถานการณ์ของตลาดรถยนตมื์อสอง เน่ืองจากลูกคา้จะนิยมเลือกซ้ือเพื่อ
นาํไปติดก๊าซในรูปแบบต่างๆ นัน่เอง"รถยนตมื์อสองท่ีถูกเลือกเพ่ือนาํไปติดก๊าซมกัจะเป็นรถระดบัราคากลางๆ 
ซ่ึงเกิดจากการท่ีปัจจุบนัหากนาํรถใหม่ป้ายแดงหรือรถท่ียงัไม่พน้วอร์รันตีไปติดตั้งก๊าซดว้ยตนเอง ทางค่าย
รถยนตจ์ะถือว่าเป็นการดดัแปลงเคร่ืองยนตแ์ละส่งผลใหว้อร์รันตีซ่ึงส่วนใหญ่คือ 3 ปีหรือ 100,000 กิโลเมตรจะ
ส้ินสุดลงทนัที ทาํใหร้ถมือสองเป็นทางเลือกท่ีลูกคา้สนใจนาํไปติดก๊าซมากท่ีสุดโดยไม่ตอ้งลงัเลหรือเสียดาย 
อยา่งไรก็ตามทางเลือกของผูซ้ื้อรถมือสอง ก็ยงัคงใหค้วามสาํคญักบัผูป้ระกอบการท่ีมีมาตรฐานและมีนโยบายท่ี
ชดัเจน ดว้ยเหตุน้ีทาํใหย้อดขายรถยนตมื์อสองไม่ไดรั้บผลกระทบจากราคานํ้ามนั โดยในรอบ 5 เดือนแรกของปีน้ี
มีตวัเลขขยายตวัข้ึนกวา่ 10% เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีท่ีผา่นมา  
 ดงันั้นการศึกษาคร้ังน้ีผูวิ้จยัจึงสนใจศึกษาถึง พฤติกรรมผูบ้ริโภคต่อการเลือกซ้ือรถยนตมื์อสอง ใน
เขตสวนหลวง จงัหวดักรุงเทพมหานคร เน่ืองดว้ยเป็นผูป้ระกอบธุรกิจเก่ียวกบัรถยนตมื์อสอง เพื่อนาํผลจากการ
วิจยัน้ี ไปปรับกลยทุธ์ในการเพ่ิมยอดขาย และเหมาะสมกบัภาวะเศรษฐกิจการแข่งขนัในปัจจุบนั 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
              1. เพือ่ศึกษาพฤติกรรมการซ้ือรถยนตมื์อสองของผูบ้ริโภค เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 
 2.  เพือ่เปรียบเทียบพฤติกรรมการซ้ือรถยนตมื์อสองของผูบ้ริโภค จาํแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล 
 
สมมุติฐานของการวจิยั 
 พฤติกรรมการซ้ือรถยนตมื์อสองของผูบ้ริโภค จาํแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล แตกต่างกนั 
 
ขอบเขตของการวจิยั 
              การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการศึกษาพฤติกรรมการซ้ือรถยนต์มือสองของผูบ้ริโภค ในเขตสวนหลวง 
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีขอบเขตการศึกษา ดงัน้ี 
 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคท่ีมาเลือกซ้ือรถยนต์มือสองตามเต็นทร์ถในเขตสวน
หลวง กรุงเทพมหานคร จาํนวน 7 เตน็ท ์

1) เตน็ท ์O.A. Car Center ถ. พฒันาการ สวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 
2) เตน็ท ์54 ออโตเ้ซ็นเตอร์ ซ.พฒันาการ 29 ถ. พฒันาการ สวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 
3) เตน็ท ์Diamond Used Cars 140 ถ.พฒันาการ สวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 
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4) เตน็ท ์P.M. Car Center  ถนนพฒันาการ สวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 
5) เตน็ท ์P.Motorsport Used Cars พฒันาการ14   502/2 สวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 
6) เตน็ท ์LK used car  ถ. พฒันาการ สวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 
7) เตน็ท ์ต๋ีเลก็ คาร์ดี 2148 ถนนพฒันาการ แขวงสวนหลวง เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 

                โดยเลือกตวัอย่าง จากประชากร ท่ีมาซ้ือหรือมาสอบถามรถยนตมื์อสองทั้ง 7 เต็นท ์เฉล่ียต่อเดือน
ประมาณ 1,470 คน โดยหาขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 302 คน ไดจ้ากตารางกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งของ Krejcie 
และ Morgan (1970, p.608) 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
             เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนโดยมีขั้นตอนตามลาํดบัดงัน้ี  
 1.  การศึกษาเอกสาร ตาํรา และงานวิจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยัคร้ังน้ี 
 2.  การจดัทาํโครงสร้างของแบบสอบถาม   ใหมี้เน้ือหาครอบคลุมวตัถุประสงคข์องการวิจยัคร้ังน้ี 
แบบสอบถามมี  2 ส่วนคือ 
  ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน จาํนวน 6 ขอ้ 
  ส่วนท่ี 2 พฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีส่งผลต่อการซ้ือรถยนตมื์อสองไดแ้ก่ 6Ws และ 1H จาํนวน 20 ขอ้ 
ลกัษณะของแบบสอบถาม เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5ระดบัของลิเคิร์ท (Likert) 
 3.  นาํแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนให้อาจารยท่ี์ปรึกษา การคน้ควา้อิสระมหาวิทยาลยัราชภฎัธนบุรีได้
ตรวจสอบความสอดคลอ้งของเน้ือหา กับจุดประสงค์การวิจัย เป็นการศึกษาความเท่ียงตรง (validity) ของ
แบบสอบถาม แลว้นาํมาปรับปรุงแกไ้ข เพื่อใหค้าํถามชดัเจนสามารถส่ือความหมายไดต้รงประเด็นและเหมาะสม
ยิง่ข้ึน 
 4.  นาํแบบสอบถามไปทดลอง ใชลู้กคา้ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยั จาํนวน 30 คน แลว้นาํขอ้มูล
มาหาค่าความเช่ือมัน่(reliability) ของแบบสอบถามโดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิ แอลฟาของครอนบคั (Cronbach’s 
Alpha Coefficient)  ไดค่้าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.8071 

 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
             การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจัยได้ดําเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล ด้วยการขอความร่วมมือจากกลุ่ม
ตวัอยา่ง ผูบ้ริโภคท่ีมาซ้ือรถยนตมื์อสองในเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร โดยนาํแบบสอบถามไปแจกใหก้ลุ่ม
ตัวอย่างกรอกขอ้มูลจาํนวน 302 ชุด และขอรับแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง โดยเก็บแบบสอบถามในช่วง 
มกราคม ถึง มีนาคม 2553 ไดรั้บแบบสอบถามคืนมา จาํนวน 302 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100.00 
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การวเิคราะห์ข้อมูล 
              ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถาม จะนาํมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ทุกชุด และนาํมาลง
รหสั ประมวลผลขอ้มูลโดยโปรแกรมสาํเร็จรูป หาความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test และ F-
test  ดงัน้ี 
              1. วิเคราะหข์อ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามโดยใชค้วามถ่ี และค่าร้อยละ (percentage) 
              2.  วิเคราะห์พฤติกรรมการซ้ือรถยนตมื์อสองของผูบ้ริโภค โดยใชค้่าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (SD) 
              3.  เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนพฤติกรรมการซ้ือรถยนตมื์อสองของผูบ้ริโภคจาํแนกตาม
สถานภาพส่วนบุคคลโดยใช ้t-test และ F-test 
              4.  เปรียบเทียบพหุคูณ เพ่ือทดสอบค่าเฉล่ีย ( X ) ของพฤติกรรมการซ้ือรถยนตมื์อสอง ของผูบ้ริโภค 
จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน โดยใชว้ิธีของ Least Significant Difference (LSD) 
 
สรุปผลการวจิยั 
 1.    ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 60.93 อายุ 25-35 ปี ร้อยละ 52.98 รองลงมา ตํ่า
กวา่ 25 ปี ร้อยละ 29.47 สถานภาพโสด ร้อยละ 62.25 รองลงมา สมรส ร้อยละ 29.47 ระดบัการศึกษาปริญญาตรี ร้อย
ละ 58.61 รองลงมา สูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 25.83 อาชีพรับจา้ง/บริษทัเอกชน ร้อยละ 34.11 รองลงมา ธุรกิจ
ส่วนตวั ร้อยละ 31.79 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000-30,000 บาท ร้อยละ 46.03 รองลงมา ตํ่ากว่า 10,000 บาท ร้อย
ละ 21.52  
 2.   วเิคราะห์พฤติกรรมการซ้ือรถยนต์มือสองของผู้บริโภค จาํแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล 
  ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือรถยนตมื์อสอง ในภาพรวม อยู่ในระดบัมาก 
( X = 3.93) เม่ือพจิารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี 
  ลักษณะของรถยนต์มือสอง ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.89) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.64-4.20) ทุกรายการ คือ 
  1.  การซ้ือรถยนตมื์อสอง สามารถเลือกยีห่อ้และรุ่นท่ีตอ้งการไดใ้นราคาถูก 
  2.  รถยนตมื์อสองท่ีขายโดยผูข้ายเอง(รถบา้น)จะมีสภาพดีกวา่เตน็ทร์ถ 
  3.  รถจากเตน็ทมื์อสอง มกัถูกกลัน่กรองและบาํรุงรักษาดีพร้อมใช ้
  ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัเพศชาย และเพศหญิง อายตุ ํ่ากว่า 25 ปี, 25-35 ปี และ45 ปีข้ึนไป สถานภาพ
โสด และสมรส ทุกระดบัการศึกษา ทุกอาชีพ ทุกระดบัรายได ้
  ช่วงเวลาทีซื่้อ ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.93) เม่ือพิจารณาเป็นราย
ขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.22-4.29) จาํนวน 2 รายการ คือ 
  1.  ช่วงท่ีรถตกรุ่นทาํใหร้าคารถถูกลง 
  2.  การซ้ือรถมือสองเหมาะกบัช่วงเวลาท่ีนํ้ามนัแพง เพราะสามารถนาํไปติดตั้งแก๊สได ้
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  ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัเพศชาย และเพศหญิง ทุกระดบัอายุ ทุกสถานภาพสมรส ทุกระดับ
การศึกษา ทุกอาชีพ ทุกระดบัรายได ้
  สาเหตุในการซื้อรถยนต์ ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดบัมาก ( X = 3.98) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( X = 4.59) จาํนวน 1 รายการ คือ ตอ้งการความสะดวกสบาย 
  ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัเพศชาย และเพศหญิง ทุกระดบัอายุ ทุกสถานภาพสมรส ทุกระดบั
การศึกษา ทุกอาชีพ ทุกระดบัรายได ้
  การหาข้อมูลรถยนต์มือสอง ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.52) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.35) จาํนวน 1 รายการ คือ นิตยสาร ส่ือส่ิงพมิพ ์
  ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัเพศชาย และเพศหญิง ทุกระดบัอายุ ทุกสถานภาพสมรส ทุกระดบั
การศึกษา ทุกอาชีพ ทุกระดบัรายได ้
  ลักษณะของผู้ซื้อรถยนต์มือสอง ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดบัมาก ( X = 4.06) 
เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.36-4.42) จาํนวน 2 รายการ คือ  
  1.  ผูท่ี้ยงัขบัรถไม่คล่อง 
  2.  ผูมี้อายนุอ้ยควรเร่ิมตน้ดว้ยการขบัรถมือสอง 
  ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัเพศชาย อาย ุ25-35 ปี และ36-45 ปี สถานภาพโสด และสมรส การศึกษาสูง
กว่าปริญญาตรี อาชีพรับจา้ง/บริษทัเอกชน และธุรกิจส่วนตวั รายได ้10,000-30,000 บาท และ 30,001-50,000 
บาท 
  ผู้มีส่วนสนับสนุนในการซื้อรถยนต์ ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 
4.27) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( X = 4.59) จาํนวน 1 รายการ คือ ช่ือเสียงของเต็นท์
หรือของบริษทัมีผลต่อการซ้ือ 
  ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัเพศชาย และเพศหญิง ทุกระดบัอาย ุทุกสถานภาพสมรส การศึกษาปริญญา
ตรี และสูงกวา่ปริญญาตรี ทุกอาชีพ รายไดต้ ํ่ากวา่ 10,000 บาท, 10,000-30,000 บาท และ 50,000 บาทข้ึนไป 
  วิธีการเลือกซื้อรถยนต์ ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดบัมาก ( X = 3.83) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยู่ในระดบัมาก ( X = 4.34) จาํนวน 1 รายการ คือ การทดลองขบัรถมือสองมี
ความสาํคญัต่อการตดัสินใจซ้ือ 
  ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัเพศชาย และเพศหญิง อายุต ํ่ากว่า 25 ปี, 25-35 ปี และ 45 ปีข้ึนไป 
สถานภาพโสด และสมรส ทุกระดบัการศึกษา ทุกอาชีพ ทุกระดบัรายได ้

3.    การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนพฤติกรรมการซื้อรถยนต์มือสองของผู้บริโภค จําแนกตาม
สถานภาพส่วนบุคคล 
  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนพฤติกรรมการซ้ือรถยนต์มือสองของผูบ้ริโภค จาํแนก
ตามสถานภาพส่วนบุคคล พบว่า พฤติกรรมการซ้ือรถยนต์มือสองของผูบ้ริโภคท่ีมีเพศต่างกัน  ในภาพรวม 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพจิารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี 
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  ลักษณะของรถยนต์มือสอง ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
จาํนวน 1 รายการ คือ รถยนตมื์อสองท่ีขายโดยผูข้ายเอง(รถบา้น)จะมีสภาพดีกวา่เตน็ทร์ถ 
  และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ รถจากเต็นทมื์อสอง 
มกัถูกกลัน่กรองและบาํรุงรักษาดีพร้อมใช ้
  ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ 
รถยนตมื์อสองท่ีขายโดยผูข้ายเอง(รถบา้น)จะมีสภาพดีกวา่เต็นทร์ถ 
  ช่วงเวลาที่ซ้ือ ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
  สาเหตุในการซื้อรถยนต์ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ ตอ้งการความสะดวกสบาย 
  ลักษณะของผู้ ซื้อรถยนต์มือสอง ผูบ้ริโภคเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็น โดยรวม 
แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติ 
  ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 รายการ คือ รถยนตมื์อสอง
เหมาะสมกบัผูมี้รายไดน้อ้ย 

 ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ 
รถยนตมื์อสองเหมาะสมกบัผูมี้รายไดน้อ้ย 

 
อภปิรายผล 
 การศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการซ้ือรถยนตมื์อสองของผูบ้ริโภค เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ได้
ผลการวิจยัท่ีสามารถนาํมาอภิปรายผลดงัน้ี 
 1.    ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 60.93 อาย ุ25-35 ปี ร้อยละ 52.98 สถานภาพโสด ร้อย
ละ 62.25 ระดบัการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 58.61 อาชีพรับจา้ง/บริษทัเอกชน ร้อยละ 34.11 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน 10,000-30,000 บาท ร้อยละ 46.03 ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ รัชนีกร ณ พทัลุง (2548) การศึกษา
พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือรถยนตจ์ากเต็นทร์ถยนตมื์อสองในเขตบางนา ผลการวิจยั พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล คือ 
เพศ อาย ุการศึกษา อาชีพ รายได ้ มีความสาํคญัต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตจ์ากเต็นทร์ถยนตมื์อสอง เม่ือผูบ้ริโภค
เลือกช่วงเลาท่ีเหมาะสม โดยผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศชาย สาํเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาตรี อาชีพพนกังาน/
ลูกจา้งในหน่วยงานเอกชน และมีรายไดต่้อเดือน 10,000 - 19,999 บาท และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วรัตม ์
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ปกรณ์ธนกิจ (2549 ) ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการซ้ือและปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคล
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบว่ากลุ่มตวัอยา่งผูซ้ื้อและผูใ้ชร้ถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลในเขต
กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ระดบัการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนกังานเอกชน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
10,001-20,000 บาท และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ลาวรรณ ญาณปัญญา (2551) ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมในการ
เลือกซ้ือรถยนตใ์ชแ้ลว้ของผูบ้ริโภคในเขตอาํเภอเมืองเชียงราย ผลการศึกษาพบว่า ผูท่ี้ซ้ือรถยนตใ์ชแ้ลว้ส่วนใหญ่
เป็นเพศชาย มีอายรุะหวา่ง 26-40 ปี การศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวั  
 2.   วเิคราะห์พฤติกรรมการซื้อรถยนต์มือสองของผู้บริโภค จาํแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล 
  ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือรถยนตมื์อสอง ในภาพรวม อยู่ในระดบัมาก 
( X = 3.93) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า พนกังานมีความคิดเห็นเก่ียวกบัลกัษณะของรถยนตมื์อสอง ช่วงเวลา
ท่ีซ้ือ สาเหตุในการซ้ือรถยนต ์การหาขอ้มูลรถยนตมื์อสอง ลกัษณะของผูซ้ื้อรถยนตมื์อสอง ผูมี้ส่วนสนบัสนุนใน
การซ้ือรถยนต ์และวิธีการเลือกซ้ือรถยนต ์( X = 3.89, 3.93, 3.98, 3.52, 4.06, 4.27 และ 3.83 ตามลาํดบั) ซ่ึงมีค่า
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ชาตรี อินชยั (2551) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตใ์ชแ้ลว้ของ
ผูบ้ริโภค ในอาํเภอเมืองเชียงใหม่ 
ผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ริโภคในอาํเภอเมืองเชียงใหม่ ตดัสินใจซ้ือรถยนตใ์ชแ้ลว้จากปัจจยัทางดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้น
ราคาและดา้นการจดัจาํหน่ายอยู่ในระดบัมาก โดยพบว่าปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อผูบ้ริโภคมากท่ีสุดในการตดัสินใจ
เลือกซ้ือรถยนตใ์ชแ้ลว้ 3 อนัดบัแรก ซ่ึงเป็นปัจจยัทางดา้นผลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่ อนัดบัท่ีหน่ึง คือรถยนต์ใชแ้ลว้ท่ีมี
ความปลอดภยัสูง ในการขบัข่ี อนัดบัท่ีสอง คือ รถยนตท่ี์ช่วยประหยดันํ้ามนัในการเดินทาง และอนัดบัท่ีสาม คือ 
รถยนตท่ี์มีการควบคุมการขบัไดง่้าย 

3.    การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนพฤติกรรมการซื้อรถยนต์มือสองของผู้บริโภค จําแนกตาม
สถานภาพส่วนบุคคล 
  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนพฤติกรรมการซ้ือรถยนต์มือสองของผูบ้ริโภค จาํแนก
ตามสถานภาพส่วนบุคคล พบว่า พฤติกรรมการซ้ือรถยนต์มือสองของผูบ้ริโภคท่ีมีเพศต่างกัน  ในภาพรวม 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี 
  ลักษณะของรถยนต์มือสอง ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  
  ช่วงเวลาที่ซื้อ ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติระดบั 0.05  
  ลักษณะของผู้ ซื้อรถยนต์มือสอง ผูบ้ริโภคเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็น โดยรวม 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ มนสันนัท์ เธียรสว่างคุณ (2546) ศึกษาร่ือง พฤติกรรมการ
เปิดรับขอ้มูลข่าวสารของผูบ้ริโภครถยนต์มือสองในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีพบว่า ผูท่ี้มีอายุแตกต่างกนั มี
พฤติกรรมการใชป้ระโยชน์ขอ้มูลข่าวสารการตลาดแบบบูรณาการแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยั บริษทัควรพฒันาลกัษณะของรถยนตมื์อสอง เพื่อนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยั
มาใชใ้นการปรับปรุงใหส้ามารถตอบสนองพฤติกรรมการเลือกซ้ือรถยนตมื์อสองของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งดียิง่ข้ึน 
 2. บริษทัควรศึกษาปัญหาสําคญัในช่วงเวลาท่ีซ้ือของผูบ้ริโภค เพื่อช่วยลดปัญหาท่ีเกิดข้ึนและทาํให้
ผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือรถยนตมื์อสองไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
 3. บริษทัควรคาํนึกถึงลกัษณะของผูซ้ื้อรถยนตมื์อสอง เพราะผูบ้ริโภคท่ีมีเพศต่างกนั มีพฤติกรรมและ
การตดัสินใจการเลือกซ้ือรถยนตมื์อสองแตกต่างกนั  
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การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม : กรณศีึกษา เกษตรกรลูกค้าธนาคารเพื่อ 
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวดัสมุทรปราการ* 
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บทคดัย่อ 
 การวิจยัการมีส่วนร่วมในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม :  กรณีศึกษา เกษตรกรลูกคา้ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัสมุทรปราการ มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา 1) ระดบัการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อมของเกษตรกรลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  จังหวัดสมุทรปราการ  
2) ระดบัปัญหาอุปสรรคในการมีส่วนร่วมในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มของเกษตรกรลูกคา้ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัสมุทรปราการ 3) เปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมและปัญหาอุปสรรคในการ
อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มของเกษตรกรลูกคา้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัสมุทรปราการ ตาม
ตวัแปรภูมิหลงัของเกษตรกรลูกคา้ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัสมุทรปราการ ไดแ้ก่ 
เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพในกลุ่มสงัคม ประเภทของอาชีพ รายไดต้่อเดือน ระยะเวลาในการเป็นสมาชิก
ของธนาคาร วตัถุประสงคใ์นการกูเ้งิน  จาํนวนเงินท่ีกูไ้ด ้ และการไดรั้บขอ้มูลข่าวสารการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
โดยมีกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีจาํนวนทั้งส้ิน 400  คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยั
สร้างข้ึน มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.94 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค าร อยละ ค่าเฉล่ีย ส วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน สถิติเพื่อการทดสอบคือ ค่าทีและค่าเอฟ 
 ผลการวิจยัพบว่า 1) ระดบัการมีส่วนร่วมในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มของเกษตรกรลูกคา้ ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัสมุทรปราการ พบว่าโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 2) ระดบัปัญหาและ
อุปสรรคของการมีส่วนร่วมในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มของเกษตรกร ลูกคา้ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร จงัหวดัสมุทรปราการ พบว่าอยู่ในระดบัมาก 3) ผลการเปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้มและปัญหาอุปสรรคในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มของเกษตรกร จาํแนกตาม เพศ พบว่ามีความแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในขณะท่ีระดบัการมีส่วนร่วมอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและปัญหาอุปสรรค
ในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มของเกษตรกร จาํแนกตาม อายุ  ระดบัการศึกษา สถานภาพในกลุ่มสังคม รายไดต่้อ
เดือน  ประเภทของอาชีพ ระยะเวลาในการเป็นสมาชิกของธนาคาร วตัถุประสงคใ์นการกูเ้งิน  จาํนวนเงินท่ีกูไ้ด ้
และการไดรั้บขอ้มูลข่าวสารการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม พบวา่ไม่มีความแตกต่างกนั   

                                                            
 * บทความวิทยานิพนธ์ 
** ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาสงัคมศาสตร์เพ่ือการพฒันา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
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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 
 ช่วงทศวรรษท่ีผ่านมาความเส่ือมโทรมของส่ิงแวดลอ้มเป็นปัญหาของโลก และหลายประเทศ ปัญหา
ส่ิงแวดลอ้มไดท้วีความรุนแรงเพ่ิมสูงข้ึน ประเทศต่างๆ เหล่านั้นจาํเป็นตอ้งตระหนกัถึงอนัตรายท่ีส่งผลกระทบ
ต่อมนุษยช์าติเพิ่มมากข้ึน และตอ้งมีมาตรการท่ีจัดการส่ิงแวดลอ้มภายในประเทศของตนให้เหมาะสมภายใต้
ขีดจาํกดัในประเทศนั้นๆ เพือ่สร้างความเจริญอยา่งต่อเน่ือง ส่งผลต่อประโยชนต์่อโลกอยา่งย ัง่ยนื 
 ประเทศไทยในอดีตเป็นประเทศท่ีมีทรัพยากรธรรมชาติอยา่งอุดมสมบูรณ์ จึงส่งผลให้ประชากรมีการ
ดาํรงชีวิตท่ีดีแต่ผลจากการพฒันาดา้นเศรษฐกิจท่ีมิไดค้าํนึงถึงผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้มมากเท่าท่ีควร ทาํให้มี
การใชท้รัพยากรธรรมชาติอย่างฟุ่ มเฟือย ในท่ีสุดทรัพยากรธรรมชาติร่อยหรอลงและเส่ือมโทรมอย่างรวดเร็ว  
ก่อใหเ้กิดปัญหาต่างๆ ตามมาอย่างมากมาย จากสถานการณ์ส่ิงแวดลอ้มของไทยในปัจจุบนั พบว่าอยูใ่นขั้นวิกฤต
ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ และมลพิษมากมายซ่ึงบางอย่างเกิดจากการพฒันาของตามนโยบายของรัฐและเอกชน 
บางอยา่งเกิดจากการบริโภคของประชาชน  จากความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี  การเพิ่มข้ึนของประชากรทาํให้มี
การนาํทรัพยากรมาใชอ้ยา่งมากมายและไม่คาํนึงถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกบัส่ิงแวดลอ้ม ในท่ีสุดผลกระทบนั้นก็
จะยอ้นกลบัเขา้สู่มวลมนุษยโ์ดยหลีกเล่ียงไม่ไดท้ั้งทางตรงและทางออ้ม 
 ปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัเป็นปัญหาใหญ่ท่ีทุกคนตอ้งร่วมมือกนัและช่วยกนัแกไ้ข จึงมีการ
ร่วมมือกันทั้ งภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อม เช่น การกําหนดให้มีการรับรองมาตรฐาน
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ผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม การรับรองมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) มาตรการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม การตรวจสอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม การจดัการส่ิงแวดลอ้มในหน่วยงานท่ีผลิต การ
ประเมินวงจรผลิตภัณฑ์และฉลากเขียวส่ิงแวดล้อมเพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์และ
บริการต่างๆ ท่ีมีคุณภาพและไม่ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มในอนาคต 
 จังหวัดสมุทรปราการนับได้ว่าเป็นเมืองท่ีมีความเจริญทางด้านเศรษฐกิจทั้ งในด้านการเกษตร 
อุตสาหกรรม การคมนาคม การท่องเท่ียว และมีความหนาแน่นของประชากรมากเน่ืองจากการยา้ยถ่ินท่ีอยู่อาศยั
ของประชากรเพื่อมาประกอบอาชีพ และมีขนบธรรมเนียม ประเพณีวฒันธรรมทอ้งถ่ินท่ีท่ีดีงาม ซ่ึงปัจจุบนักาํลงั
ประสบปัญหาส่ิงแวดลอ้มเช่นเดียวกนักบัเมืองใหญ่ๆ ของประเทศเช่นกนั ไม่ว่าจะเป็นปัญหาอากาศเป็นพิษ 
ปัญหาขยะมูลฝอย ปัญหานํ้ าเน่าเสียและการขาดแคลนพลงังาน นอกจากนั้นความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร
การเกษตรลดลง ความเส่ือมโทรมของส่ิงแวดลอ้มเร่ิมปรากฏให้เห็นเป็นรูปธรรมมากข้ึน สาเหตุของปัญหาคือ 
การขยายตวัของเมือง การเพิ่มข้ึนของพลเมือง ความเจริญกา้วหนา้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการขยาย
ธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรม ในการแกไ้ขปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนนั้นจะตอ้งไดรั้บความร่วมมือจากหลายๆ ฝ่ายท่ีจะ
ช่วยกนัแกไ้ขอยา่งจริงจงั เช่น การรณรงคใ์หช่้วยกนัอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม การเผยแพร่ข่าวสารเพื่อการมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มหรือการคิดคน้ผลิตภณัฑท่ี์ช่วยอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม เช่น การแนะนาํการใชน้ํ้ าจุลินทรียซ่ึ์ง
เป็นส่ิงท่ีไดจ้ากธรรมชาติ แทนนํ้ ายาสารเคมีซ่ึงเป็นทางเลือกใหก้บัเกษตรกรและประชาชนท่ีมีความตระหนกัใน
ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม และเพือ่ช่วยเหลือสงัคมในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มใหย้ ัง่ยนืตลอดไป 
 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นหน่วยงานหน่ึงท่ีใหค้วามสําคญัในการ
แกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้ม เน่ืองจากเป็นหน่วยงานท่ีให้สินเช่ือแก่เกษตรกรเพื่อนาํไปประกอบกิจกรรมทางการ
เกษตร กิจกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการเกษตร การพฒันาความรู้และคุณภาพชีวิต ซ่ึงอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ดงันั้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 เป็นตน้มา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรได้กําหนดมาตรการในการให้ สิน เ ช่ือควบคู่กับการส่ง เสริมให้ เกษตรกรมีการอนุ รักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  และงดการให้สินเช่ือในโครงการท่ีมีแนวโน้มว่าจะทาํลายทรัพยากร 
ธรรมชาติ เช่น การบุกรุกป่าชายเลน  การทาํลายป่าไม ้โดยมุ่งท่ีจะเป็นธนาคารเพื่อดูแลและรักษาส่ิงแวดลอ้ม 
(green bank)ในอีก 10 ปีขา้งหนา้ โดย ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จะมีส่วนร่วมในการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนืดว้ยการพฒันาคุณภาพชีวิตเกษตรกรและการบริการท่ีลดและ
ไม่ส่งเสริมการทาํลายธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงการสนบัสนุนบทบาทองคก์รเกษตรกรใหมี้ความเขม้แขง็
และมีส่วนร่วมในธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มากข้ึน 
 ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มของเกษตรกรลูกคา้
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัสมุทรปราการ เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาการประกอบ
อาชีพ และแนวทางการมีส่วนร่วมอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มท่ีจะเกิดประโยชนต่์อสงัคมใหม้ากท่ีสุด 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 1.  เพื่อศึกษาระดบัการมีส่วนร่วมในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มของเกษตรกรลูกคา้ ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัสมุทรปราการ 
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 2.  เพือ่ศึกษาระดบัปัญหาและอุปสรรคของการมีส่วนร่วมในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มของเกษตรกรลูกคา้ 
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัสมุทรปราการ 
 3.  เพื่อเปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและปัญหาอุปสรรคในการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้มของเกษตรกรลูกคา้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัสมุทรปราการ ตามตวัแปร
ภูมิหลงัต่างกนั อนัไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพในกลุ่มสังคม ประเภทของอาชีพ รายไดต่้อเดือน 
ระยะเวลาในการเป็นสมาชิกของธนาคาร วตัถุประสงคใ์นการกูเ้งิน จาํนวนเงินท่ีกูไ้ด ้และการไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร
การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
 
สมมติฐานการวจิยั 
 จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนกรอบแนวคิดในการวิจยั ผูว้ิจยัไดน้าํมา
ตั้งสมมติฐานในการวิจยั ดงัน้ี 
 1.  เกษตรกรลูกคา้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัสมุทรปราการ ท่ีมีเพศ อาย ุ
ระดบัการศึกษา สถานภาพในกลุ่มสังคม ประเภทของอาชีพ รายไดต่้อเดือน ระยะเวลาในการเป็นสมาชิกของ
ธนาคาร วตัถุประสงคใ์นการกูเ้งิน จาํนวนเงินท่ีกูไ้ด ้และการไดรั้บขอ้มูลข่าวสารการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มท่ีต่างกนั 
มีส่วนร่วมในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มต่างกนั 
 2.  เกษตรกรลูกคา้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัสมุทรปราการ ท่ีมีเพศ อาย ุ
ระดบัการศึกษา สถานภาพในกลุ่มสังคม ประเภทของอาชีพ รายไดต่้อเดือน ระยะเวลาในการเป็นสมาชิกของ
ธนาคาร วตัถุประสงคใ์นการกูเ้งิน จาํนวนเงินท่ีกูไ้ด ้และการไดรั้บขอ้มูลข่าวสารการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มท่ีต่างกนั  
มีปัญหาอปุสรรคในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มต่างกนั 
 
เคร่ืองมือในการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัสร้างแบบสอบถาม (questionnaire) แบบสอบถามประกอบดว้ย 3 
ส่วน ดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1 เป็นขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม มีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (checklist) ซ่ึง
ถามเก่ียวกบั เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพในกลุ่มสงัคม ประเภทของอาชีพ รายได ้ระยะเวลาท่ีเป็นสมาชิก 
วตัถุประสงคใ์นการกูเ้งิน จาํนวนเงินท่ีกูไ้ด ้และการไดรั้บขอ้มูลขา่วสารการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม  
 ส่วนท่ี 2 เป็นขอ้คาํถามเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มของเกษตรกรลูกคา้ ธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัสมุทรปราการ มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating 
scale) 5 ระดบั ตามแบบของลิเคิร์ต (Likert’s Scale)  
 ส่วนท่ี 3 เป็นขอ้คาํถามเก่ียวกบัปัญหาและอุปสรรคในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มของเกษตรกรลูกคา้ 
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัสมุทรปราการ มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(rating scale) 5 ระดบั  ตามแบบของลิเคิร์ต (Likert’s Scale)  
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 ส่วนท่ี 4 เป็นคาํถามเก่ียวกับข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของผูต้อบแบบสอบถาม มีลกัษณะเป็นคาํถาม
ปลายเปิด เพื่อใหเ้กษตรกรลูกคา้ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัสมุทรปราการ แสดงความ
คิดเห็นไดโ้ดยเสรี 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัไดด้าํเนินการตามขั้นตอน ดงัน้ี 
 1.  เม่ือได้จาํนวนตวัอย่างในแต่ละอาํเภอแล้ว จะแจกแบบสอบถามให้เกษตรกรลูกคา้ธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในแต่ละอาํเภอ โดยการสุ่มตัวอย่างจากผูม้าใช้บริการของธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ.2552 จนครบจาํนวน 400 ราย ในพื้นท่ีทั้ง 3 อาํเภอ 
 2.  ผูว้ิจยัทาํความเขา้ใจและอธิบายให้ผูช่้วยวิจยัไดท้ราบถึงโครงสร้างของแบบสอบถาม และลกัษณะ
ของขอ้คาํถาม รวมทั้งพื้นท่ีท่ีจะทาํการเกบ็ขอ้มูล และวิธีการเกบ็ขอ้มูล 
 3.  ผูว้ิจยัและผูช่้วยวิจยั  เดินทางไปเกบ็ขอ้มูลจากเกษตรกรโดยตรงทุกพ้ืนท่ีท่ีทาํการวิจยั พร้อมทั้งช้ีแจง
ความมุ่งหมายของการวิจยั แนวทางการตอบแบบสอบถาม ทั้งน้ี ผูว้ิจยัไดข้อรับแบบสอบถามคืน ดว้ยตนเอง 
 
การวเิคราะห์ข้อมูลและสถติิทีใ่ช้ 
 แบบสอบถามท่ีใช้ในการวิจัยมีจาํนวนทั้ งส้ิน 400 ฉบับ จาํแนกตามจาํนวนกลุ่มตัวอย่าง ในพื้นท่ี
เป้าหมายตามท่ีกาํหนดไว ้ซ่ึงผูว้ิจยัไดแ้บบสอบถามคืน 400 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100.00 หลงัจากท่ีดาํเนินการเกบ็
รวบรวมขอ้มูลจนเสร็จส้ินแลว้ ผูว้ิจยันาํขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป ซ่ึงสถิติท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้มูล มีดงัน้ี 
 1.  ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ สถิติ การแจกแจงความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) เพื่ออธิบายถึง
ลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่างท่ีศึกษา ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพในกลุ่มสังคม อาชีพหลกั
ทางการเกษตร รายไดจ้ากการประกอบอาชีพ ระยะเวลาท่ีเป็นสมาชิกของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร จงัหวดัสมุทรปราการ จาํนวนเงินท่ีกูไ้ด ้และการไดรั้บขา่วสารเก่ียวกบัการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
 2.  ขอ้มูลเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มของเกษตรกรลูกคา้ ธนาคารเพ่ือการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัสมุทรปราการ วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติ ค่าเฉล่ีย ( X ) และค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) จากนั้นแปลผลเป็นระดบัการมีส่วนร่วม  
 3.  ขอ้มูลเก่ียวกบัปัญหาอุปสรรคในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มของเกษตรกรลูกคา้ ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร จังหวดัสมุทรปราการ วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติค่าเฉล่ีย ( X ) และค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) แลว้แปลผลเป็นระดบัปัญหาอุปสรรค  
 4.  การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมและปัญหาอุปสรรคในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มของเกษตรกรลูกคา้ 
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัสมุทรปราการ ใชส้ถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) 
ไดแ้ก่ ค่าสถิติ t-test ทดสอบ สําหรับตวัแปร เพศ สถานภาพในกลุ่มสังคม และประสบการณ์การได้รับขอ้มูล
ข่าวสารดา้นส่ิงแวดลอ้ม และ F-test เพื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างตวัแปรอิสระ คือ อาย ุระดบัการศึกษา 
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อาชีพหลกัทางการเกษตร รายไดจ้ากการประกอบอาชีพ ระยะเวลาท่ีเป็นสมาชิกของธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร จงัหวดัสมุทรปราการ และจาํนวนเงินท่ีกูไ้ด ้
 
สรุปผลการวจิยั 
 1.  การมีส่วนร่วมในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มของเกษตรกร ลูกคา้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร จงัหวดัสมุทรปราการ  พบว่า ในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า การมีส่วน
ร่วมท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ การร่วมกันขุดลอกคูคลองท่ีต้ืนเขิน รองลงมาได้แก่ การขอความร่วมมือหรือ
คาํแนะนําเก่ียวกบัการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มจากผูน้าํชุมชน การจดัการบาํรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติโดยคาํนึงถึงผลลพัธ์ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต การร่วมกนัอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มบริเวณท่ีพกัอาศยั 
การร่วมมือกันปลูกต้นไม้ในวันสําคัญต่ างๆ  ส่วนการมี ส่วนร่วม ท่ีมี ค่า เฉ ล่ียน้อย ท่ี สุด  คือ  การนํา
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีคุณภาพคลา้ยกนัมาปรับปรุงใชแ้ทนกนั 
 2.  ปัญหาและอปุสรรคในการมีส่วนร่วมอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มของเกษตรกร ลูกคา้ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัสมุทรปราการ พบว่า ในภาพรวม มีปัญหาและอุปสรรคอยู่ในระดับมาก เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ปัญหาและอุปสรรคซ่ึงมีค่าเฉล่ียสูงสุดไดแ้ก่ กฎเกณฑ์หรือมาตรการท่ีกาํหนดไวไ้ม่
เด็ดขาดเพียงพอ รองลงมาไดแ้ก่ การไม่มีงบประมาณในการประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ข่าวสารประโยชน์ในการ
อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มให้ทัว่ถึง การไม่มีสถานท่ีดาํเนินงานท่ีเป็นจุดศูนยก์ลางในการรวบรวมขอ้มูลและเผยแพร่
ข่าวสาร การไม่มีผูน้าํท่ีมีวิสัยทศัน์เพื่อดูแลส่ิงแวดลอ้มอย่างจริงจงั และเกษตรกรยงันิยมใชปุ๋้ยเคมีมากกว่าปุ๋ย
ชีวภาพ ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ โรงงานอุตสาหกรรมปล่อยนํ้าเสียและสารเคมีลงสู่แม่นํ้า 
 3.  เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมและปัญหาอุปสรรคในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มภายในกลุ่มของเกษตรกร
ลูกคา้ ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัสมุทรปราการ พบวา่ 
 3.1  เพศ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีเพศต่างกนั มีส่วนร่วมและปัญหาอุปสรรคในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 3.2  อาย ุพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายตุ่างกนั มีส่วนร่วมและปัญหาอุปสรรคในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม
ไม่แตกต่างกนั  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 3.3  ระดบัการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีส่วนร่วมและปัญหาอุปสรรคใน
การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 3.4  สถานภาพในกลุ่มสงัคม พบว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีสถานภาพในกลุ่มสังคมต่างกนั มีส่วนร่วมและ
ปัญหาอุปสรรคในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 3.5  ประเภทของอาชีพ พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีประเภทอาชีพท่ีต่างกนั มีส่วนร่วมและปัญหา
อุปสรรคในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 3.6  รายไดจ้ากการประกอบอาชีพต่อเดือน พบว่า  กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดจ้ากการประกอบอาชีพต่อ
เดือนท่ีต่างกนั มีส่วนร่วมและปัญหาอุปสรรคในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มไม่แตกต่างกนั  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 
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 3.7  ระยะเวลาท่ีเป็นสมาชิกของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรพบว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ี
มีระยะเวลาท่ีเป็นสมาชิกของธนาคารท่ีต่างกนั มีส่วนร่วมและปัญหาอุปสรรคในการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มไม่
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 3.8  วตัถุประสงคใ์นการกูเ้งิน พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีวตัถุประสงคใ์นการกูเ้งินต่างกนั มีส่วนร่วม
และปัญหาอุปสรรคในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 3.9  จาํนวนเงินท่ีกูไ้ด ้พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีจาํนวนเงินท่ีกูไ้ดต้่างกนั มีส่วนร่วมและปัญหาอุปสรรค
ในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 3.10  การไดรั้บขอ้มูลข่าวสารการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีประสบการณ์ท่ีเคย
ไดรั้บข่าวสารเก่ียวกบัการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มต่างกนั มีส่วนร่วมและปัญหาอุปสรรคในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มไม่
แตกต่างกนั  อยา่งมีนยัสาํคญัทาสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
อภปิรายผล 
 ผลจากการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี ผูวิ้จยัสามารถนาํมาอภิปรายผลได ้ดงัต่อไปน้ี 
 1.  การมีส่วนร่วมในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มของเกษตรกร ลูกคา้ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร จงัหวดัสมุทรปราการ พบว่า เกษตรกรมีส่วนร่วมในระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วารุณี  
พิมพา (2545, บทคดัย่อ) ท่ีไดศึ้กษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดาํเนินงานดา้นส่ิงแวดลอ้ม  ซ่ึงพบว่า 
ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในระดับมาก และพบว่า  การเป็นสมาชิกกลุ่มในชุมชน การเขา้ร่วมกิจกรรม
ทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม ความคิดเห็นเก่ียวกบัโครงการเมืองน่าอยู ่และความตระหนกัต่อปัญหาส่ิงแวดลอ้มเป็นปัจจยั
ท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะเกษตรกรมีอาชีพท่ีตอ้ง
เก่ียวขอ้งและพึ่งพาส่ิงแวดลอ้มตามธรรมชาติ ดังนั้น ถา้เกษตรกรไม่ให้ความสําคญักับการมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ย่อมทาํให้ส่ิงแวดลอ้มตามธรรมชาติถูกทาํลายไป  และส่งผลให้เกษตรกรอาจไดรั้บความ
เดือดร้อนและผลกระทบต่อการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต 
 2.  ปัญหาและอุปสรรคของการมีส่วนร่วมในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มของเกษตรกรลูกคา้ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัสมุทรปราการ ซ่ึงพบว่า มีปัญหาและอุปสรรคอยู่ในระดบัมาก เม่ือ
พิจารณาในรายละเอียด ก็พบว่า กฎเกณฑ์หรือมาตรการท่ีกาํหนดไวไ้ม่เด็ดขาดเพียงพอเป็นปัญหาอุปสรรคท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด ส่วนการท่ีโรงงานอุตสาหกรรมปล่อยนํ้ าเสียและสารเคมีลงสู่แม่นํ้ ามีค่าเฉล่ียตํ่าสุด ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัผลการวิจยัของ สุทศัน์ กีฬาแปง (2544, บทคดัย่อ) ท่ีศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
โครงการพฒันาป่าชุมชน อาํเภอจอมทอง จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงพบว่า มีปัญหาดา้นประชาชนขาดความรู้ความ
เขา้ใจ ขาดงบประมาณในการสนบัสนุน  และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ปรารถนา  ปรีชาลยั (2545, บทคดัยอ่) 
ท่ีศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนทอ้งถ่ินในการจดัการส่ิงแวดลอ้ม พบว่า ปัญหาและ
อุปสรรคท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วม คือ ประชาชนยงัไม่ตระหนกัในปัญหา  จึงไม่เห็นความสาํคญัของส่ิงแวดลอ้ม
และควรสนบัสนุนใหป้ระชาชนมีตาํแหน่งและบทบาทในการรับผิดชอบท่ีชดัเจน  ท่ีเป็นเช่นน้ี อาจเป็นเพราะผูท่ี้
มีอาํนาจหรือผูท่ี้ควบคุมกฎเกณฑแ์ละระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆ ไม่ปฏิบติัจริงจงักบัผูท่ี้กระทาํความผดิ และหวัหนา้
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กลุ่มหรือหวัหนา้ชุมชนท่ีเก่ียวขอ้งไม่ไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารใหส้มาชิกหรือคนในชุมชน จึงทาํใหค้นในชุมชน
ไม่ไดรั้บทราบถึงปัญหาและอุปสรรคอยา่งแทจ้ริง 
 3.  เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและปัญหาอุปสรรคในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม  
ของเกษตรกรลูกคา้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัสมุทรปราการ  ตามตวัแปรภูมิหลงั
ต่างกนั อนัไดแ้ก่ เพศ  อาย ุ ระดบัการศึกษา สถานภาพในกลุ่มสังคม รายได ้ ประเภทของอาชีพ ระยะเวลาในการ
เป็นสมาชิกของธนาคาร จาํนวนเงินท่ีกูไ้ด ้และการไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม พบว่า 
เกษตรกรลูกคา้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัสมุทรปราการ ท่ีมีเพศต่างกนั มีส่วนร่วมใน
การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและมีปัญหาอุปสรรคในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มแตกต่างกนั อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 ส่วน อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพในกลุ่มสังคม ประเภทของอาชีพ รายไดต่้อเดือน  ระยะเวลาใน
การเป็นสมาชิกของธนาคาร วตัถุประสงคใ์นการกูเ้งิน จาํนวนเงินท่ีกูไ้ด ้และการไดรั้บขอ้มูลข่าวสารการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้มท่ีต่างกนั ไม่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มและปัญหาอุปสรรคในการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้มของเกษตรกร ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ทรงพล  แสงประกาย (2544, บทคดัย่อ) ท่ีไดศึ้กษา
พฤติกรรมการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของประชาชนในทอ้งถ่ิน : กรณีศึกษา บึงบอระเพด็ 
จงัหวดันครสวรรค ์พบว่า เพศ มีผลต่อพฤติกรรมการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ส่วนอาย ุอาชีพ 
รายได ้สถานภาพทางสังคม และระยะเวลาท่ีอยู่อาศยัไม่มีผลต่อพฤติกรรมการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม ท่ีเป็นเช่นน้ี อาจเป็นเพราะหัวหน้าครอบครัวซ่ึงส่วนใหญ่เป็นเพศชาย เป็นผูมี้หน้าท่ีหลกัในการ
ประกอบอาชีพและหารายได ้ เพื่อนาํมาเป็นค่าใชจ่้ายต่างๆ ในครอบครัว ซ่ึงการประกอบอาชีพทางการเกษตรนั้น
ตอ้งพึ่งพาอาศยัส่ิงแวดลอ้มตามธรรมชาติ ทาํให้เพศชายไดรั้บรู้ถึงสภาพส่ิงแวดลอ้มและปัญหาอุปสรรคในการ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม มากกว่าเพศหญิง ท่ีเป็นสมาชิกในครอบครัว และส่วนใหญ่เป็นแม่บา้น  มีหน้าท่ีดูแล
ครอบครัว เป็นหลกัมากกวา่ภาระหนา้ท่ีในการประกอบอาชีพทางการเกษตร 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.  ข้อเสนอแนะต่อ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัสมุทรปราการ และหน่วยงาน
ท่ีเกีย่วข้อง 
 1.1  การศึกษาในคร้ังน้ี ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัสมุทรปราการ  ควร
ส่งเสริมให้เกษตรกรเกิดความร่วมมือในการดาํเนินงานอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม โดยการจดัตั้งกลุ่มและร่วมกนัทาํ
กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกับส่ิงแวดล้อมเพิ่มข้ึน  มีการประชาสัมพนัธ์ให้ขอ้มูลข่าวสารกับประชาชนอย่างทั่วถึง 
สนบัสนุนงบประมาณและวสัดุอุปกรณ์ใหเ้กษตรกรดาํเนินกิจกรรมท่ีเหมาะสมกบัสภาพพื้นท่ี และควรส่งเสริม
โอกาสในการเขา้มามีส่วนร่วมในการดาํเนินงานดา้นส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน 
 1.2  หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  ควรหาวิธีในการจดักิจกรรมส่งเสริมการพฒันาสังคม  ดา้นการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้มให้สูงข้ึน  เพื่อใหป้ระชาชนเกิดความรักความผกูพนัต่อสังคมท่ีตนเองอาศยัอยู ่ เช่น การจดักิจกรรม
ส่งเสริมใหส้มาชิกในสงัคมมีการสาํรวจปัญหาส่ิงแวดลอ้ม  ทาํการวางแผนแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มและร่วมกนัลง
มือปฏิบติัเพือ่แกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ 



วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปีท่ี 10 ฉบบัท่ี 2 
โครงการบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 

 398

 1.3  การจดักิจกรรมส่งเสริมให้ครอบครัวทาํหน้าท่ีอบรมสมาชิกท่ีเกิดมาใหม่ให้รู้จกัการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม  เช่น การจัดกิจกรรมส่งเสริมให้สมาชิกในสังคมรู้จักอดออม และรู้จักการใช้สอยทรัพยากรและ
ส่ิงแวดล้อมอย่างประหยดัและเกิดประโยชน์สูงสุด ซ่ึงจะส่งผลต่อการรักษาส่ิงแวดล้อมของสังคมให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 
 2.  ข้อเสนอแนะสําหรับการทาํวจิยัในคร้ังต่อไป 
 2.1  ควรมีการศึกษาวิจยัการมีส่วนร่วมในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มของเกษตรกรลูกคา้ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในจงัหวดัอ่ืนๆ นอกเหนือจากจงัหวดัสมุทรปราการ 
 2.2  ควรมีการวิจยัถึงตวัช้ีวดัการมีส่วนร่วมในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มของเกษตรกรและประชาชน
กลุ่มอ่ืนๆ ตลอดจนพฒันาการมีส่วนร่วมในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มของประชาชนกลุ่มต่างๆ อย่างชัดเจนและ
กวา้งขวางข้ึน 
 2.3  ควรมีการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพควบคู่ไปกบัการวิจยัเชิงปริมาณ โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 
เพื่อใหท้ราบถึงรายละเอียดของการมีส่วนร่วมและปัญหาอุปสรรคในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มของเกษตรกรและ
ประชาชนกลุ่มต่างๆ ใหดี้ยิง่ข้ึน 
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สุทศัน ์ กีฬาแปง. (2544). ปัจจยัท่ีมผีลต่อการมส่ีวนร่วมของประชาชนในโครงการพฒันาป่าชุมชน 
 อําเภอจอมทอง จงัหวดัเชียงใหม่. วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  สถาบนัราชภฏัเชียงใหม่. 
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การเพิม่ประสิทธิภาพการปฏิบัตงิานของพนักงานฝ่ายผลิต บริษัท ยูแทคไทย จํากัด* 
Reinforcement of Efficiency to Working of Employees in Production Depar tment,         

UTAC Thai Ltd. 
                         นางสาวนิสากร ศิริษา** 
 Miss. Nisakorn  Sirisa 
บทคดัย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษาการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนักงานฝ่ายผลิต 
บริษทั ยูแทคไทย  จาํกดั และเพ่ือเปรียบเทียบการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังานฝ่ายผลิต จาํแนก
ตามลกัษณะประชากรศาสตร์  กลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 132 คน เคร่ืองมือที่ใชคื้อ แบบสอบถาม สถิติท่ีใชคื้อ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว และการทดสอบ 
รายคู่ โดยวิธี แอล เอส ดี 

ผลการวิจยัพบว่า  พนกังานฝ่ายผลิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกบัการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบติังานของ
พนกังานในภาพรวม อยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า มีความคิดเห็น อยู่ในระดบัมากทั้ง 3 ดา้น 
เรียงลาํดบัจากมากท่ีสุดคือ ดา้นการจดัการ ดา้นลกัษณะของเน้ืองาน และดา้นบุคคล ผลการเปรียบเทียบการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังานฝ่ายผลิต จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ พบว่า พนกังานฝ่ายผลิต   
มีความคิดเห็นในภาพรวม ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า พนกังานฝ่าย
ผลิต มีความคิดเห็นโดยรวมทั้ง 3 ดา้น ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ   
 
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. 
 

                                                 
 * บทความการคน้ควา้อิสระ 
** บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจดัการทัว่ไป)  มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
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ความนํา 
จากกระแสการเปลี่ยนแปลงของโ ลกในปัจจุบันท่ีเป็นไปอย่างรวดเร็ว ทาํให้ปัจจัยต่างๆ  ซ่ึงเป็น

สภาพแวดลอ้มขององคก์าร อนัไดแ้ก่ ปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง เทคโนโลยี   คู่แข่งขนั รวมถึงความ
ตอ้งการอนัหลากหลาย และความแปรผนัของลูกคา้ท่ีเปลี่ยนแปลงตามสภาวการณ์ อย่างรวดเร็วเช่นกนั ส่งผลให้
องคก์าร ตอ้งพร้อมท่ีจะปรับเปลี่ยนการดาํเนินงานใหส้อดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มท่ีเปลี่ยนแปลงไป อุตสาหกรรม
ท่ีมีการแข่งขนัรุนแรงเพ่ิมข้ึนทั้งจากประเทศคู่แข่ง  ท่ีมีเทคโนโลยีการผลิตสินคา้อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีทนัสมยัมากกว่า
ประเทศไทย เช่น ประเทศสิงคโปร์ และประเทศมาเลเซีย  ทั้งจากประเทศคู่แข่งท่ีมีความไดเ้ปรียบในเร่ืองตน้ทุน 
ค่าจ้างแรงงานท่ีตํ่ากว่าคือ ประเทศจีน และประเทศเวียดนาม ประกอบกบัการเผชิญกบัปัจจยัเส่ียงดา้นการส่งออก
หลายประการที่อาจกดดนัใหมี้การขยายตวันอ้ยกว่าท่ีคาดการณ์ไว ้โดยเฉพาะในเร่ืองการบริหารตน้ทุนใหเ้ป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ และการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตสินคา้ใหมี้ประสิทธิภาพ เพ่ือรองรับกระแสเทคโนโลยี
ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาในตลาดช้ินส่วนอิเลก็ทรอนิกส์โ ลก  ทั้งน้ี  เพ่ือใหสิ้นคา้มีศกัยภาพสามารถท่ีจะ
ยืนหยดัอยู่ไดท้่ามกลางสภาวการณ์แข่งขนัในตลาดโลกท่ีทวีความรุนแรงข้ึนตลอดเวลา การดาํเนินงานจะประสบ
ความสําเร็จมิไดห้ากองคก์ารปราศจากทรัพยากรมนุษยท่ี์มีความรู้ ความสามารถ ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์และ
พร้อมปฏิบติังานเพ่ือใหเ้กิดประโยชนสู์งสุดแก่องคก์าร  

ปัจจุบนัการรับรู้หนา้ท่ีและประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังานฝ่ายผลิต ยงัขาดความรู้ ความ
เขา้ใ จ เกี่ยวกบักระบวนการทาํงาน รวมทั้งยงัขาดความชาํนาญเกี่ยวกับอุปกรณ์เคร่ืองจักรในการทาํงาน เม่ือ
เปรียบเทียบกบักาํลงัการผลิต เน่ืองจากผูบ้ริหารไม่ไดม้อบหมายกระจายอาํนาจการตดัสินใ จให้กบัพนักงาน 
รวมทั้งปัญหาสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังานท่ีเป็นทรัพยากรทางกายภาพท่ีผูบ้ริหารควรจดัการเกี่ยวกบัการใช้
ทรัพยากรให้คุม้ค่า และตอ้งบาํรุงรักษาเพ่ือให้พร้อมใชง้านอยู่เสมอ เน่ืองจากปัจจยัด้านสภาพแวดลอ้มในการ
ปฏิบติังานสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน เช่น  การจ่ายค่าตอบแทนและสวสัดิการ และปัจจัยอื่นๆ
ไดแ้ก่ ความสัมพนัธ์ระหว่างหัวหน้าและเพ่ือนร่วมงาน การปฏิบติังานของพนักงาน และดา้นแรงจูงใจในการ
ปฏิบติังาน 

จากปัญหาขา้งตน้ดงักล่าว มีความสาํคญัต่อการดาํเนินงานของบริษทั ยูแทคไทย จาํกดั ดงันั้นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังานฝ่ายผลิต จึงเก่ียวขอ้งโ ดยตรงต่อการรักษาคุณภาพ และมาตรฐานของ
สินคา้ เพ่ือใหเ้ป็นท่ีพึงพอใจของลูกคา้ และเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนัของตลาดธุรกิจสินคา้อิเล็กทรอนิกส์ 
ผูวิ้จัยซ่ึงปฏิบติังานอยู่ใน บริษทั ยูแทคไทย จาํกดั มีความสนใจท่ีจะศึกษาการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบติังานของ
พนกังานฝ่ายผลิต เพ่ือไดท้ราบขอ้มูลต่าง ๆ  ท่ีส่งผลต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังาน และ
ผูบ้ริหารสามารถนาํไปใชใ้นการปรับปรุงงานดา้นการบริหารการผลิต เพ่ือใหพ้นกังานสามารถปฏิบติังานไดอ้ย่าง
เหมาะสม มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

1. เพ่ือศึกษาการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังานฝ่ายผลิต บริษทั ยูแทคไทย  จาํกดั   
2. เพ่ือเปรียบเทียบการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนักงานฝ่ายผลิต จาํแนกตาม ลกัษณะ

ประชากรศาสตร์ 
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สมมุติฐานการวจิยั 
การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนักงานฝ่ายผลิต จาํแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์

แตกต่างกนั 
 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยั 
เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนโดยมีขั้นตอนตามลาํดบั  ดงัน้ี 
1. การศึกษาเอกสาร ตาํรา และงานวิจยัต่าง ๆ  ท่ีเกี่ยวขอ้งกบังานวิจัยคร้ังน้ี 

 2. การจัดทาํโ ครงสร้างของแบบสอบถามให้มีเน้ือหาครอบคลุมวตัถุประสงค์ของการวิจัยคร้ังน้ี 
แบบสอบถามมี 2 ส่วน ดงัน้ี 

2.1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ  อายุ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน  
และระยะเวลาท่ีปฏิบติังานจาํนวน 5 ขอ้ 

2.2  ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังานฝ่ายผลิต แบ่งออกเป็น 3  ดา้น คือ 
ดา้นบุคคล  ดา้นลกัษณะของเน้ืองาน และดา้นการจดัการ  ลกัษณะของแบบสอบถาม เป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดบั ของ ลิเคิร์ท (Likert) จาํนวน 28 ขอ้ 

3.  นาํแบบสอบถามท่ีไดส้ร้างข้ึนใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระของมหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
ไดต้รวจสอบความสอดคลอ้งของเน้ือหา กบัวตัถุประสงคข์องการวิจยั เป็นการศึกษาความเท่ียงตรง (validity) ของ
แบบสอบถาม แลว้นาํมาปรับปรุงแกไ้ขเพ่ือใหค้าํถามชดัเจน สามารถส่ือความหมายไดต้รงประเด็น และเหมาะสม
ย่ิงข้ึน 

4. นาํแบบสอบถามไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอย่างท่ีไม่ใ ช่กลุ่มตวัอย่างในการวิจยั จาํนวน 30 คน แลว้
นําขอ้มูลมาหาค่าความเช่ือมั่น (reliability) ของแบบสอบถามโ ดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาของ ครอนบัค 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) ไดค้า่ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามเท่ากบั 0.8520 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูวิ้จยัไดด้าํเนินการเกบ็รวบรวม ดว้ยการขอความร่วมมือจากกลุ่มตวัอย่าง พนกังาน บริษทั ยูแทคไทย  
จาํกดั โ ดยนาํแบบสอบถามไปแจกให้กลุ่มตวัอย่างกรอกขอ้มูลจาํนวน 132 ฉบบั   แลว้ขอรับคืนดว้ยตวัเอง ได้
แบบสอบถามคืนมา 132 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100.00   
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

ขอ้มูลท่ีได้จากแบบสอบถาม  จะนํามาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ทุกชุด และนํามาลงรหัส
ประมวลผลขอ้มูล โ ดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป หาความถ่ี  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test , F-test  
และLSD ดงัน้ี 

1. วิเคราะหข์อ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยใชค้วามถ่ีและค่าร้อยละ (percentage) 
2. วิเคราะหป์ระสิทธิภาพการปฏิบติัทาํงานของพนกังานฝ่ายผลิต โ ดยใชค่้าเฉลี่ย ( ) และค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (SD) 



วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปีท่ี 10 ฉบบัท่ี 2 
โครงการบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 

 

 402

3. เปรียบเทียบประสิทธิภาพการปฏิบัติทาํงานของพนักงานฝ่ายผลิต จําแนกตามลักษณะ
ประชากรศาสตร์ โดยใช ้t-test และ F-test  

4. เปรียบเทียบพหุคูณเพ่ือทดสอบค่าเฉลี่ย ( ) ของคะแนนประสิทธิภาพการปฏิบติัทาํงานของ
พนกังานฝ่ายผลิต จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยวิธี Least Significant Difference (LSD) 
 
สรุปผลการวจิยั 

1. ข้อมูลทัว่ไปของพนักงานฝ่ายผลติ 
 พนกังานฝ่ายผลิตส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 66.70  อายุ 25-35 ปี  ร้อยละ 44.70 และตํ่ากว่า 25 ปี 
ร้อยละ 22.70 ระดบัการศึกษามธัยมปลาย ร้อยละ 54.60 รองลงมา ตํ่ากว่ามธัยมปลาย ร้อยละ 34.80  รายไดเ้ฉลี่ย
ต่อเดือน 10,000- 15,000 บาท ร้อยละ 52.30  รองลงมา 15,001-20,000 บาท ร้อยละ 28.00 ระยะเวลาปฏิบติังาน 1-
3 ปี ร้อยละ 34.80 รองลงมา 7 ปีข้ึนไป ร้อยละ 32.60  

2. วิเคราะห์การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายผลิต บริษัท ยูแทคไทย  จํากัด 
จาํแนกตาม ลกัษณะประชากรศาสตร์ 

พนกังานฝ่ายผลิตมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังานในภาพรวม 
อยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.16) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี 

ด้านบุคคล พนกังานฝ่ายผลิตมีความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.90) เม่ือพิจารณาเป็นราย
ขอ้ พบวา่อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.71- 4.21) ทุกรายการ 5 อนัดบัแรก คือ 

1. ท่านมีความพอใจและรู้สึกดีต่องานท่ีท่านรับผดิชอบอยูปั่จจุบนั  
2. ผูบ้งัคบับญัชามีการส่งเสริมใหมี้โอกาสพฒันาตนเอง  
3. สามารถถ่ายทอดประสบการณ์ ความชาํนาญการปฏิบติังานแก่เพือ่นร่วมงานไดดี้ 
4. ท่านปฏิบติังานไดถู้กตอ้งตรงตามคาํสัง่  
5. ค่าจา้งท่ีไดรั้บเหมาะสมกบัความรู้ความสามารถ   
ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัเพศชาย และเพศหญิง อาย ุ25-35 ปี 36-40 ปี และ 40 ปีข้ึนไปการศึกษาตํ่ากว่า

มธัยมปลาย และมธัยมปลาย รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตํ่ากว่า 10,000 บาท 10,000 – 15,000 บาท และ15,001-20,000 
บาท ทุกระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน  

ด้านลักษณะของเน้ืองาน พนกังานฝ่ายผลิตมีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดบัมาก( X = 4.22) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.99-4.35) ทุกรายการ 5 อนัดบัแรก คือ  

1. ความเหมาะสมของเวลาหยดุพกัระหวา่งการทาํงาน  
2. ปริมาณงานท่ีไดรั้บในแต่ละวนัเหมาะสมกบัเวลาทาํงาน  
3. ความทนัสมยัของเคร่ืองจกัร และอปุกรณ์ท่ีใชท้าํงาน  
4. งานท่ีรับผดิชอบมีความน่าสนใจ ทา้ทายความสามารถ  
5. มีคู่มือในการปฏิบติังานอยา่งชดัเจน  
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ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัเพศชาย และเพศหญิง อาย ุ25-35 ปี และ 36-40 ปี การศึกษาตํ่ากว่ามธัยมปลาย 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน10,000 – 15,000 บาท, 15,001-20,000 บาท และ 20,001บาทขึ้นไประยะเวลาท่ีปฏิบติังาน 
นอ้ยกวา่ 1 ปี, 1-3 ปี และ7 ปีข้ึนไป 

ด้านการจัดการ พนกังานฝ่ายผลิตมีความคิดเห็นโดยรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.34) เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้ พบว่า อยู่ในระดบัมากท่ีสุด ( X = 4.60) จาํนวน 1 รายการ คือ การบริหารงานของบริษทัมีความยืดหยุ่น
เหมาะสม  

ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัเพศหญิงอาย ุ25-35 ปี รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,000 – 20,000 บาท ระยะเวลาท่ี
ปฏิบติังาน 1-3 ปี, 4-7 ปี และ7 ปีข้ึนไป 

3. การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายผลิต 
บริษัท ยูแทคไทย จาํกดั จําแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ 

ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบติั งานของพนักงานฝ่ายผลิต 
จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ พบว่า ความคิดเห็นเก่ียวกับการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
พนกังานฝ่ายผลิต ในภาพรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี 

ด้านบุคคล พนักงานฝ่ายผลิตท่ีมีอายุต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญั
ทางสถิติ  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน  1 รายการ คือ 
ค่าจา้งท่ีไดรั้บเหมาะสมกบัความรู้ความสามารถ 

และแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการคือ ท่านพร้อมศึกษา เรียนรู้
นวตักรรมใหม่เสมอ 

ด้านลักษณะของเน้ืองาน พนกังานฝ่ายผลิตมีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีท่ีระดบั 0.05  จาํนวน 2 
รายการ คือ  

1. มีบาํเหน็จรางวลัสาํหรับการปฏิบติังานท่ีไดม้าตรฐาน  
2. ความเหมาะสมของเวลาหยุดพกัระหวา่งการทาํงาน 
พนกังานฝ่ายผลิตท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญั

ทางสถิติเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 รายการ คือ 
งานท่ีรับผิดชอบมีความน่าสนใจ ทา้ทายความสามารถ 

นอกนั้นไม่แตกต่างกนั 
พนักงานฝ่ายผลิตท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมี

นัยสําคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 
รายการ คือ มีคู่มือในการปฏิบติังานอย่างชดัเจน 

นอกนั้นไม่แตกต่างกนั 
พนักงานฝ่ายผลิตท่ีมีระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน ต่างกนั มีความคิดเห็น โ ดยรวม ไม่แตกต่างกนัอย่างมี

นัยสําคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 2 
รายการ คือ  
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1. มีการสนบัสนุนใหโ้ อกาสศึกษาเพ่ิมเติมในระดบัท่ีสูงข้ึน 
2. มีคู่มือในการปฏิบติังานอย่างชดัเจน 
นอกนั้นไม่แตกต่างกนั 
ด้านการจัดการ พนกังานฝ่ายผลิตท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่าง

กนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
จาํนวน 2 รายการคือ 

1. ความพึงพอใจต่อความร่วมมือและการช่วยเหลือกนัระหว่างเพ่ือนร่วมงาน  
2. บริษทัมีความมัน่คง มีการพฒันาความกา้วหนา้อยู่เสมอ 
นอกนั้นไม่แตกต่างกนั 
พนักงานฝ่ายผลิตท่ีมีระยะเวลาท่ีปฏิบติังานต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมี

นัยสําคญัทางสถิติ  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01จาํนวน 1 
รายการ คือ ความพึงพอใจต่อความร่วมมือและการช่วยเหลือกนัระหว่างเพ่ือนร่วมงาน 

นอกนั้นไม่แตกต่างกนั 
 
อภปิรายผล 

การศึกษาเร่ือง การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังานฝ่ายผลิตบริษทั ยูแทคไทย  จาํกดั ได้
ผลการวิจยัท่ีสามารถนาํมาอภิปรายผลดงัน้ี  

1.ข้อมูลทัว่ไปของพนักงานฝ่ายผลติ 
พนกังานฝ่ายผลิตส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 66.70  อายุ 25-35 ปี  ร้อยละ 44.70 ระดบัการศึกษา

มธัยมปลาย ร้อยละ 54.60 รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 10,000- 15,000 บาท ร้อยละ 52.30  ระยะเวลาปฏิบติังาน 1-3 ปี 
ร้อยละ 34.80 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ปัทมา  จิโ นวฒัน์ (2549) ศึกษา เร่ืองการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ทาํงานโดยใชก้ลยุทธ์สมดุลชีวิตกบัการทาํงาน ผลการศึกษาพบว่า “สมดุลชีวิตกบัการทาํงาน”(work life balance) 
หมายถึง สภาวะที่บุคคลสามารถบริหารจัดการรูปแบบการทาํงานให้สอดคลอ้งกบัสภาพการทาํงาน สุขภาพ       
การใชเ้วลาว่าง ชีวิตครอบครัว และความรับผิดชอบดา้นอื่นๆ  ของตนเองไดอ้ย่างลงตวั และมีประสิทธิภาพสูงสุด 
ภายใตค้วามสมดุลทางผลประโยชน์ระหว่างองคก์ารและตนเอง และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ รดา  มณีพราย
พรรณ (2549) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังาน บริษทั ยู.อาร์.เคมีคอล 
จาํกดั ผลการวิจยัพบว่า พนกังานบริษทั ยู.อาร์.เคมีคอล จาํกดั ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 18 - 27 ปี สถาน ภาพ
สมรส มีระดบัการศึกษามธัยมศึกษาตอนตน้ มีระยะเวลาในการปฏิบติังานนอ้ยกว่า 7 ปี และอยู่ในตาํแหน่งงาน
ระดบัพนกังาน และสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ กิตติพงษ ์  ศิริพร (2551)  วิจยัเร่ืองศึกษาปัจจยัแรงจูงใจท่ีมีผล
ต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพการทาํงานของพนักงานระดบัปฏิบติัการ : กรณีศึกษาโ รงงานผลิตรถยนต์  จังหวดั
สมุทรปราการ ผลการศึกษาวิจัยปรากฏดงัน้ี ปัจจัยแรงจูงใจภายในของพนกังานระดบัปฏิบติัการ โ ดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก  จาํนวน 4 ดา้น  ไดแ้ก่ ดา้นลกัษณะของงานท่ีทา้ทาย  ด้านความมัน่คงในงาน  ดา้นผลสําเร็จในการ
ปฏิบติังาน และดา้นการมีส่วนร่วมในงาน และระดบัปานกลาง  จาํนวน 3 ดา้น  อนัได้แก่  ดา้นของโ อกาสใน
ความกา้วหนา้ ดา้นการยกย่องและยอมรับนบัถือ  และดา้นการมีอาํนาจในหนา้ท่ี 
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2. วิเคราะห์การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายผลิต บริษัท ยูแทคไทย จํากัด  
จําแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ 

พนกังานฝ่ายผลิตมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังานฝ่ายผลิต ใน
ภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.16) พิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า พนกังานมีความคิดเห็นเก่ียวกบัดา้นบุคคล ดา้น
ลกัษณะของเน้ืองาน และดา้นการจดัการ อยู่ในระดบัมาก ( X = 4.34 และ 4.22 ตามลาํดบั) ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
ผลการวิจยัของ กิตติพงษ ์  ศิริพร  (2551)  วิจยัเร่ือง ศึกษาปัจจยัแรงจูงใจท่ีมีผลต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ทาํงานของพนกังานระดบัปฏิบติัการ : กรณีศึกษาโ รงงานผลิตรถยนต ์ จังหวดัสมุทรปราการ ผลการวิจัยพบว่า 
ปัจจยัแรงจูงใจภายนอกของพนกังานระดบัปฏิบติัการโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลางดา้นความปลอดภยั ในการ
ทาํงาน มีระดบัมาก และระดับปานกลางจาํนวนทั้งส้ิน 5 ดา้น ซ่ึงไดแ้ก่ ด้านนโ ยบายและการบริหาร ด้านการ
พฒันาการฝึกอบรมทาง ด้านของการเลื่อนตาํแหน่งงาน ด้านเทคโ นโ ลยีท่ีทนัสมยั และดา้นค่าตอบแทนและ
สวสัดิการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ รดา   มณีพรายพรรณ (2549) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพ
ในการปฏิบติังานของพนกังาน บริษทั ยู.อาร์.เคมีคอล จาํกดั ผลการวิจยัพบว่า พนกังานบริษทั ยู.อาร์.เคมีคอล 
จาํกดั มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานโดยรวมอยู่ในระดบัสูง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยู่
ในระดบัสูงทุกขอ้ อาทิเช่น ท่านปฏิบติังานโดยมีวตัถุประสงคข์องบริษทัเป็นแนวทางในการปฏิบติังานกาํหนดไว้
อย่างชดัเจน ท่านปฏิบติังานใหเ้สร็จทนัตามเวลาท่ีกาํหนด ท่านปฏิบติังานดว้ยความยุติธรรม และการปฏิบติังาน
ของท่านผลงานท่ีได้จะตอ้งตรงตามมาตรฐานท่ีตั้งไวซ่ึ้งสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของสมยศ แยม้เผ่ือน (2551) 
ศึกษาเร่ือง ปัจจยัที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทาํงานของพนกังานปฏิบติัการบริษทั เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จาํกดั 
(มหาชน)  ผลการวิจยัพบว่า1. พนกังานปฏิบติัการของบริษทั เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จาํกดั (มหาชน) ส่วนใหญ่
เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 23-35 ปี มีการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา/ปวช. มีระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน  ระหว่าง 1-8 ปี 
เป็นพนกังานในตาํแหน่งระดบัปฏิบติัการ และมีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน ระหว่าง 10,151 – 16,100 บาท 2. ความ
คิดเห็นเกี่ยวกบัสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังานของพนกังานปฏิบติัการ บริษทั เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จาํกดั 
(มหาชน) ดา้นบรรยากาศในการทาํงาน พนกังานมีระดบัความคิดเห็นต่อสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังานโดยรวม
อยู่ในระดบัดีมาก ส่วนดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างผูป้ฏิบติังานกบัผูบ้งัคบับญัชา และดา้นความสัมพนัธ์ระหว่าง
ผูป้ฏิบติังานกบัเพ่ือนร่วมงาน พนกังานมีระดบัความคิดเห็นต่อสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังานโดยรวมอยู่ใน
ระดบัดี 

3. การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายผลิต 
จําแนกตาม ลกัษณะประชากรศาสตร์ 

ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนักงานฝ่ายผลิต 
จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ พบว่า ความคิดเห็นเก่ียวกับการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
พนกังานฝ่ายผลิต ในภาพรวมไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี 
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ด้านบุคคล พนกังานฝ่ายผลิตท่ีมีอายุ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และระยะเวลาที่ปฏิบติังาน 
ต่างกนั มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  

ด้านลักษณะของเน้ืองาน พนกังานฝ่ายผลิตท่ีมีระดบัการศึกษา และระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ สมยศ  แยม้เผ่ือน (2551) ท่ีพบว่า พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษา
ต่างกนัมีประสิทธิภาพในการทาํงานดา้นคุณภาพแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยท่ีพนกังาน
ท่ีมีการศึกษาระดับประถมศึกษา มีประสิทธิภาพการทาํงานด้านคุณภาพดีกว่าพนักงานท่ีมีการศึกษาระดับ           
ปวส./ อนุปริญญาตรี หรือเทียบเท่า และพนักงานที่มีรายไดต่้อเดือน ต่างกนัมีประสิทธิภาพในการทาํงานดา้น
ผลผลิตแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โ ดยท่ีพนกังานท่ีมีรายไดต่้อเดือน 22,051 บาทข้ึนไป 
และ 16,101-22,050 บาท มีประสิทธิภาพการทาํงานด้านผลผลิตดีกว่าพนักงานที่มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง        
10,151-16,100 บาท 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากการวิจยั  
1.1  ดา้นบุคคล จากขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจัยคร้ังน้ี องคก์ารควรเนน้สร้างความผูกพนัของพนกังานต่อ

องคก์าร ไม่เช่นนั้นอาจทาํใหเ้กิดการสูญเสียทรัพยากรบุคคลไปไดง่้าย ดา้นสิทธิส่วนบุคคลในการทาํงานควรมี
การปรับปรุง และมีนโยบายในดา้นสิทธิส่วนบุคคลในการทาํงานมากข้ึน เช่น การมีโอกาสเติบโตในการทาํงาน
ในอนาคต และควรจดัหนา้ท่ีความรับผิดชอบในงานท่ีมีความทา้ทายมากข้ึน เช่น ทาํใหง้านท่ีปฏิบติัมีคุณค่า และ
ก่อใหเ้กิดประโยชนต่์อหน่วยงานมากข้ึน เพ่ือใหพ้นกังานรู้สึกผูกพนักบัองคก์ารมากข้ึน 

1.2  ดา้นผลผลิต จากขอ้มูลที่ไดจ้ากการวิจยัคร้ังน้ี เนน้การพฒันาและวิจยัผลิตภณัฑใ์หม่ใหม้ากข้ึน
เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้  การบริการลูกคา้อย่างเต็มที่ เช่น การใหข้อ้มูลเกี่ยวกบัผลิตภณัฑ ์ การ
บริการหลงัการขายทาํใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจมากท่ีสุดจนอยากบอกต่อกบัคนอื่น  

1.3  ดา้นการงาน จากขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัคร้ังน้ี สามารถนาํไปใชเ้ป็นแนวทางในประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการให้ตรงกับความต้องการของพนักงาน ซ่ึงจะเป็นการสร้างความพึงพอใจ ความมีคุณค่าให้แก่
พนกังาน ส่งผลใหพ้นกังานมีการปฏิบติังานใหก้บัองคก์ารอยา่งมีประสิทธิภาพ  

1.4  ดา้นการจัดการ จากขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัคร้ังน้ี พบว่า ดา้นการจัดการมีความสัมพนัธ์กบั
ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังานฝ่ายผลิต สภาพแวดลอ้มจึงเป็นส่วนหน่ึงท่ีสาํคญั และจะทาํใหพ้นกังาน
อยู่ในสภาวะท่ีดี และพร้อมทาํงาน เช่น บริษทัมีความมัน่คง มีการพฒันาความกา้วหนา้อยู่เสมอ 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกบัความสมัพนัธร์ะหวา่งประสิทธิภาพการส่ือสารในองคก์ารกบัการปฏิบติังาน
ของพนกังานในมุมมองของผูบ้ริหารเพ่ือนาํไปสู่การพฒันาการปฏิบติังานของพนกังานใหมี้ประสิทธิผลเพ่ิมมาก
ข้ึน 
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2. ในการศึกษาคร้ังน้ีขนาดของกลุ่มตวัอย่างอาจนอ้ยเกินไปเม่ือเทียบกบัสัดส่วนของพนกังานของ
บริษทั เน่ืองจากจาํกดัดว้ยระยะเวลาของการศึกษา ดงันั้นในการศึกษาคร้ังต่อไปน่าจะมีการศึกษาใหค้ลอบคลุมถึง
พนักงานของบริษทั ทั้งหมด เพ่ือท่ีจะไดม้าซ่ึงขอ้มูลที่ละเอียดทาํให้ทราบถึงประสิทธิภาพการปฏิบติังานของ
พนกังานในบริษทัไดช้ดัเจนมากข้ึน 

3. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและคุณภาพชีวิตในการทาํงาน
ของพนกังานแต่ละสาขา เพ่ือจะไดน้าํไปใชใ้นการพฒันาองคก์ารต่างๆ  โ ดยอาจทาํการเปรียบเทียบเป็นบริษทักบั
บริษทั มีวิธีการดาํเนินการขององคก์ารอย่างไรบา้ง 
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ปัจจัยทีม่ีผลต่อความพงึพอใจของผู้ใช้บริการ โรงพยาบาลเจ้าพระยา* 
Factors Affecting to Service Receivers’ Satisfaction at Chaophya Hospital 

 

 
 นางสาวพะเยาว ์ สงัคนาคินทร์** 
 Miss Payao  Sungkanakin 
 
บทคดัย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์ เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการ โรงพยาบาล
เจา้พระยา เพื่อเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ โรงพยาบาลเจา้พระยา จาํแนกตามปัจจยั
ส่วนบุคคล  กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการใช ้ความถ่ี ร้อย
ละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวน 
 ผลการวิจยัพบว่า ผูใ้ชบ้ริการโรงพยาบาลเจา้พระยาส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง ร้อยละ 56.00  และเป็นเพศ
ชาย  ร้อยละ 44.00 มีอาย ุ40 ปีข้ึนไป  ร้อยละ 39.00 อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน ร้อยละ 41.50 การศึกษาปริญญา
ตรี ร้อยละ 59.75 รายได ้15,000-30,000 บาท ร้อยละ 39.50 มีสถานภาพโสด ร้อยละ 49.50 ผูใ้ชบ้ริการ
โรงพยาบาลเจา้พระยา มีความพึงพอใจ ดา้นการบริการดา้นสถานท่ี  ดา้นการแพทยแ์ละบุคลากรดา้นการบริหาร
และเทคโนโลยีการแพทย ์อยู่ในระดบัมาก ส่วนดา้นค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปาน
กลาง ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีเพศ และสถานภาพท่ีแตกต่างกนัมีความพึงพอใจในการใชบ้ริการ โรงพยาบาลเจา้พระยา ไม่
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ส่วนอายุ อาชีพ ระดบัการศึกษา และรายไดท่ี้แตกต่างกนัของผูใ้ชบ้ริการ มี
ความพึงพอใจในการใชบ้ริการโรงพยาบาลเจา้พระยา แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 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 
                                                 
  * บทความภาคนิพนธ ์
** บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด) มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
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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 
 โรงพยาบาลเป็นองคก์ารหน่ึง ซ่ึงมีเป้าหมายในการดาํเนินงาน เพื่อใหก้ารบริการในดา้นการป้องกนั การ
วินิจฉยัโรค และการรักษาโรคแก่ผูป่้วย และประชาชนทัว่ไป ในปัจจุบนัผูรั้บบริการมีโอกาสในการเลือกใชบ้ริการ
ของโรงพยาบาลรัฐหรือเอกชน สภาพความเป็นจริงท่ีเกิดข้ึนในโรงพยาบาลของรัฐบาล นั่นคือ สัดส่วนของผู ้
ใหบ้ริการมีจาํนวนนอ้ยเม่ือเปรียบเทียบกบัผูรั้บบริการซ่ึงมีจาํนวนมากขึ้นทุกปี ผูรั้บบริการจึงตอ้งเผชิญกบัสภาพ
ความล่าช้า ความไม่สะดวกในการรับบริการ ก่อให้เกิดความไม่พึงพอใจในการบริการ จึงหาทางเลือกใหม่ท่ี
สะดวกและรวดเร็วกวา่ทาํใหโ้รงพยาบาลเอกชนจึงเป็นอีกทางเลือกหน่ึง 
 ในปัจจุบนัโรงพยาบาลเอกชนมีภาวการณ์แข่งขนัสูงมาก (4 กนัยายน 2552 มีโรงพยาบาลเอกชนใน
กรุงเทพมหานคร จาํนวน 43 โรงพยาบาล) จึงไดมี้การปรับตวัเพื่อตอบสนองต่อภาวการณ์แข่งขนั เพ่ือการบรรลุ
เป้าหมายให้ลูกคา้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด การดาํเนินในรูปแบบธุรกิจท่ีหวงัผลกาํไร จึงจาํเป็นต้องพฒันา
รูปแบบการบริการ 
 จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ จะเห็นว่ามีปัจจยัหลายประการท่ีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการทางการแพทย ์ไม่ว่า
จะเป็นปัจจยัส่วนบุคคล เช่น รายได ้อายุ อาชีพ การศึกษา หรือปัจจยัท่ีเป็นมูลเหตุจูงใจ เช่น คุณภาพการบริการ 
ช่ือเสียงแพทย ์ความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการ นอกจากน้ี ความพึงพอใจในการรับบริการ ก็เป็นปัจจยั
สาํคญัท่ีบ่งบอกถึงคุณภาพในการบริการท่ีไดรั้บ ผูรั้บบริการจะรับรู้ความพึงพอใจไดจ้ากประสบการณ์ท่ีไดรั้บจาก
การบริการ หากคุณภาพการบริการท่ีไดรั้บตํ่ากวา่ความคาดหวงั ผูรั้บบริการจะไม่พอใจและจะไม่กลบัมาใชบ้ริการ
อีก ความพงึพอใจของผูรั้บบริการเป็นมาตรวดัอีกอยา่งหน่ึง ท่ีใชว้ดัประสิทธิภาพของการบริหารงานในองคก์าร 
 ดว้ยเหตุผลดงักล่าว โรงพยาบาลเจา้พระยาจึงถือกาํเนิดข้ึนบนพื้นท่ีประมาณ 8 ไร่ ดว้ยทุนจดทะเบียน 
300 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 15 เมษายน 2531 เป็นอาคารแฝด สูง 9 ชั้น ขนาด 400 เตียง เปิดใหบ้ริการรักษาตลอด 24 
ชัว่โมง เปิดดาํเนิน การอยา่งเป็นทางการเม่ือวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2534 ปัจจุบนัมีพื้นท่ีเพิ่มข้ึนประมาณ 15 ไร่ ทุนจด
ทะเบียน 440 ลา้นบาท และผูถื้อหุน้ประมาณ 1,500 ท่าน 
 นอกจากน้ีคณะกรรมการยงัเล็งเห็นถึงความปลอดภยัของผูป่้วย โดยสร้างตึกมีทางลาดสามารถขนส่ง
ผูป่้วยจากชั้นสูงสุด มาถึงพ้ืนดินไดโ้ดยสะดวก ซ่ึงจะทาํใหเ้กิดความปลอดภยัแก่ผูม้าใชบ้ริการในกรณีท่ีเกิด
อคัคีภยั หรือลิฟทเ์สีย 
 ด้วยเล็งเห็นถึงประโยชน์ส่วนรวมในด้านสภาพแวดลอ้ม ด้านความปลอดภัยทางด้านสาธารณสุข 
โรงพยาบาลมีระบบกาํจดันํ้ าเสีย โดยการฆ่าเช้ือก่อนท่ีจะระบายออก จึงไม่แพร่กระจายเช้ือโรคสู่สาธารณะ โดย
ติดตั้งเคร่ืองบาํบดันํ้ าเสียภายในโรงพยาบาล จาํนวน 2 เคร่ือง ซ่ึงไดรั้บการยอมรับว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน จาก
คณะกรรมการ ส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ 
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 ปัจจัยเหล่าน้ีเป็นปัจจัยท่ีผู ้วิจัยสนใจท่ีจะทําการศึกษาในเร่ืองน้ี เพ่ือให้ทราบถึงพฤติกรรมของ
ผูรั้บบริการว่า หลงัจากรับบริการท่ีโรงพยาบาลเจา้พระยาแลว้ เกิดความพึงพอใจมากนอ้ยเพียงใด ขอ้มูลท่ีไดจ้าก
การศึกษาวิจัยน้ี จะเป็นองค์ประกอบหน่ึง ท่ีช่วยให้ผูบ้ริหาร หรือคณะกรรมการดําเนินการของโรงพยาบาล
เจ้าพระยา ได้นาํไปประกอบการตดัสินใจในการกาํหนดแนวนโยบายหรือปรับกลยุทธ์เพื่อดึงดูดให้มีผูม้าใช้
บริการมากข้ึน นอกจากน้ียงัเป็นการสร้างภาพพจน์ท่ีดีของโรงพยาบาลเจา้พระยา ช่วยสร้างและปรับปรุงแผนการ
และรูปแบบการบริการของโรงพยาบาลเจา้พระยา ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งของผูใ้ชบ้ริการใหม้ากยิง่ข้ึน 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 1.  เพือ่ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ริการของโรงพยาบาลเจา้พระยา 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการ โรงพยาบาลเจา้พระยา จาํแนกตาม
ปัจจยัส่วนบุคคล 
 
สมมุติฐานของการวจิยั 
 ปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการ โรงพยาบาลเจ้าพระยา จาํแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
แตกต่างกนั 
 
ขอบเขตในการวจิยั 
 1.  ประชากร 
  ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูป่้วยนอก ซ่ึงใชบ้ริการ โรงพยาบาลเจา้พระยา เฉล่ีย จาํนวน 
22,067 คน ต่อเดือน (5,094 คน ต่อสปัดาห์) (ขอ้มูลตั้งแต่เดือนมกราคมถึงธนัวาคม 2552) 
 2.  กลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูป่้วยนอก ท่ีมาใชบ้ริการ โรงพยาบาลเจา้พระยา เลือกเป็น
กลุ่มตวัอย่าง โดยการสุ่มตวัอย่าง และขนาดของกลุ่มตวัอย่างไดจ้ากตารางกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างของ 
Krejcie และ Morgan (1970, p. 608) ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 377 คน ในการศึกษาคร้ังน้ีใชก้ลุ่มตวัอยา่ง 400 คน 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 ในการวิจยัคร้ังน้ี  ใชแ้บบสอบถาม ซ่ึงผูว้ิจยัไดส้ร้างแบบสอบถามโดยแบ่งเป็น 2 ตอน คือ 
 ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ สถานภาพ อาชีพ ระดบัการศึกษา รายได้
ต่อเดือน จาํนวน 6 ขอ้ 
 ตอนท่ี 2 ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ โรงพยาบาลเจ้าพระยา โดยแบบสอบถามเป็น
แบบมาตราส่วน ประมาณค่า 5 ระดบัของลิเคิร์ท (Likert) จาํนวน 37 ขอ้ 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การรวบรวมขอ้มูลผูว้ิจยัจะไดด้าํเนินการเกบ็ขอ้มูลดว้ยการขอความร่วมมือจากผูใ้ชบ้ริการ โรงพยาบาล
เจา้พระยา โดยนาํแบบสอบถามไปแจกใหก้ลุ่มตวัอยา่งไดก้รอกขอ้มูล จาํนวน 30 ฉบบั 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถาม ดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูป หาความถ่ี ร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test และ F-test ดงัน้ี 
 1.  วิเคราะหข์อ้มูลทัว่ไปโดยใชค้วามถ่ี และค่าร้อยละ 
 2.  วิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ โรงพยาบาลเจา้พระยา โดยหาค่าเฉล่ีย ( X ) 
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 
 3.  เปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการโรงพยาบาลเจา้พระยา จาํแนกตามลกัษณะ
ประชากรศาสตร์ โดยใช ้t-test และ F-test   
 
สรุปผลการวจิยั 
 การวิเคราะห์ขอ้มูล ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ โรงพยาบาลเจา้พระยา สรุปผลได้
ดงัต่อไปน้ี 
 1.  การวเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของผู้ใช้บริการ 
  ผูใ้ชบ้ริการโรงพยาบาลเจา้พระยา เป็นเพศหญิง ร้อยละ 56.00  และเป็นเพศชาย ร้อยละ 44.00 มีอาย ุ
40 ปีข้ึนไป  ร้อยละ 39.00 อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน ร้อยละ 41.50 การศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 59.75 รายได ้
15,000-30,000 บาท ร้อยละ 39.50 มีสถานภาพโสด ร้อยละ 49.50 
 2.  การวเิคราะห์ความพงึพอใจของผู้ใช้บริการโรงพยาบาลเจ้าพระยา 
  ผูใ้ชบ้ริการโรงพยาบาลเจา้พระยา มีความพึงพอใจโดยรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.87) เม่ือพิจารณา
เป็นรายดา้น พบว่า ดา้นค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการ อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 3.49) นอกนั้นมีความพึงพอใจ อยู่
ในระดบัมาก คือ ดา้นการแพทยแ์ละบุคลากร ( X = 4.12) ดา้นการบริหารและเทคโนโลยีการแพทย ์( X = 3.98) 
ดา้นการบริการดา้นสถานท่ี ( X = 3.87) 
  ผูใ้ชบ้ริการโรงพยาบาล เจา้พระยามีความพึงพอใจดา้นการบริการดา้นสถานท่ี ในภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก ( X = 3.87) เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัมาก ทุกรายการ ( X = 3.50 - 4.15) ตามลาํดบั คือ 
   1.  ความสะอาดและถูกสุขลกัษณะของโรงพยาบาล 
   2.  แผนกตอ้นรับมีความสะอาดเรียบร้อยพร้อมรองรับผูม้าใชบ้ริการ 
   3.  ตกแต่งสถานท่ีอยา่งสวยงาม 
   4.  ท่ีตั้งขอโรงพยาบาลมีความสะดวกและง่ายต่อการติดต่อและใชบ้ริการ  
   5.  มีท่ีพกัรองรับญาติผูป่้วยกรณีผูป่้วยเขา้พกัเป็นผูป่้วยใน 
   6.  มีป้ายบอกแผนกหรือทิศทางท่ีชดัเจน 
   7. ท่ีจอดรถของโรงพยาบาลสามารถรองรับบริการของผูใ้ชบ้ริการไดอ้ยา่งเพียงพอ 
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   8.  ทางเขา้ออกของโรงพยาบาลสะดวกแก่การสญัจรไปมา 
  ผูใ้ชบ้ริการโรงพยาบาล เจา้พระยามีความพึงพอใจดา้น การแพทยแ์ละบุคลากร ในภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมาก ( X = 4.12) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัมาก ทุกรายการ ( X = 3.97 - 4.35) ตามลาํดบั คือ 
   1.  แพทย ์พยาบาลและเจา้หนา้ท่ี แต่งกายสะอาด สุภาพเรียบร้อย 
   2.  แพทย ์พยาบาลและเจา้หนา้ท่ี มีอธัยาศยัดี ยิม้แยม้และเป็นมิตร 
   3.  แพทย ์พยาบาลและเจา้หนา้ท่ีพดูจาสุภาพ ไพเราะ 
   4.  แพทย ์พยาบาลและเจา้หนา้ท่ี ใหค้าํแนะนาํตามขั้นตอนท่ีถูกตอ้ง 
   5.  เอกสารกาํกบัยา อ่านและทาํความเขา้ใจง่าย 
   6.  แพทยแ์ละพยาบาลมีความรู้ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยท่ีีทนัสมยั 
   7.  มัน่ใจว่าโรงพยาบาลมีเทคโนโลยีการแพทยท่ี์ทนัสมยัและเจา้หนา้ท่ีมีความรู้ความสามารถ
เป็นอยา่งดีในการใชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์ในการปฏิบติังาน 
   8.  เจา้หนา้ท่ีใหค้าํแนะนาํอธิบาย ช้ีแจงขอ้มูลท่ีสาํคญัและจาํเป็นต่อผูป่้วย 
   9.  เอกสารการเงินเขา้ใจง่ายไม่ซบัซอ้น 
   10.  โรงพยาบาลมีการปรับปรุงคุณภาพของอุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีทนัสมยัอยูเ่สมอ 
   11.  เอกสารท่ีใชใ้นการส่ือสารเขา้ใจง่ายไม่ซบัซอ้น 
  ผูใ้ชบ้ริการโรงพยาบาล เจา้พระยามีความพึงพอใจดา้นค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการในภาพรวมอยูใ่น
ระดบัปานกลาง ( X = 3.49) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยู่ในระดบัมาก 2 รายการ ( X = 3.50 – 3.53) 
ตามลาํดบั คือ 
   1.  ค่าใชจ่้ายดา้นวสัดุ อุปกรณ์ และเวชภณัฑท์างการแพทยมี์ราคาเหมาะสมดี 
   2.  ค่าแพทยข์องโรงพยาบาลมีความเหมาะสม 
  อยูใ่นระดบัปานกลาง 2 รายการ ( X = 3.46 – 3.49) ตามลาํดบั คือ 
   1.  โรงพยาบาลคิดคา่ยาอยา่งเหมาะสม 
   2.  ค่าท่ีพกัสาํหรับญาติผูป่้วยมีราคาท่ีเหมาะสม 
  ผูใ้ช้บริการโรงพยาบาล เจา้พระยามีความพึงพอใจดา้นการบริหารและเทคโนโลยีการแพทย ์ใน
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.98) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัมากทุกรายการ ( X = 3.85 - 4.10) 
ตามลาํดบั คือ 
   1.  ใหบ้ริการอยา่งเท่าเทียมกนั 
   2.  โรงพยาบาลมีการบริการครอบคลุมเพียงพอกบัส่ิงท่ีตอ้งการ 
   3.  สามารถใหบ้ริการตรงเวลา รวดเร็ว และตรงต่อเวลา 
   4.  เจา้หนา้ท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการไดต้ามท่ีคาดหวงั 
   5.  การบริการถูกตอ้งเหมาะสมและมีความซ่ือสัตย ์
   6.  ใหบ้ริการไดต้ามท่ีสญัญา 
   7.  สามารถดูแลเอาใจใส่ผูรั้บบริการ ตามความตอ้งการท่ีแตกต่างกนัของผูรั้บบริการแต่ละคน 
   8.  คาํนึงถึงผลประโยชนสู์งสุดของผูใ้ชบ้ริการ 
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   9.  เจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ 
   10.  เช่ือมัน่ในความสามารถของเจา้หนา้ท่ีโรงพยาบาลและเจา้หนา้ท่ีมีความรู้ความสามารถเป็น
อยา่งดีในการใชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์การปฏิบติังาน 
   11.  มัน่ใจวา่โรงพยาบาลจะรักษาใหมี้อาการดีข้ึน 
 3.  การเปรียบเทยีบความพงึพอใจของผู้ใช้บริการ โรงพยาบาลเจ้าพระยา จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
  ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีเพศแตกต่างกนัมีความพึงพอใจในการใชบ้ริการ โรงพยาบาลเจา้พระยา โดยรวมไม่
แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีเพศแตกต่างกนัมีความพึง
พอใจในการใชบ้ริการ โรงพยาบาลเจา้พระยา ดา้นค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 นอกนั้นไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
  ผูใ้ช้บริการท่ีมีอายุแตกต่างกนัมีความพึงพอใจในการใช้บริการโรงพยาบาลเจ้าพระยา โดยรวม
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอายแุตกต่างกนัมี
ความพึงพอใจในการใชบ้ริการ โรงพยาบาลเจา้พระยา ดา้นการบริการดา้นสถานท่ี  ดา้นการแพทยแ์ละบุคลากร 
และด้านการบริหารและเทคโนโลยีการแพทย ์แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ส่วนดา้น
ค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
  ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอาชีพ แตกต่างกนัมีความพึงพอใจในการใชบ้ริการ โรงพยาบาลเจา้พระยา  โดยรวม
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอาชีพ แตกต่าง
กนัมีความพึงพอใจในการใชบ้ริการ โรงพยาบาลเจา้พระยา  ดา้นการบริการดา้นสถานท่ี  และดา้น การแพทยแ์ละ
บุคลากร แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนดา้นค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ และดา้นการ
บริหารและเทคโนโลยกีารแพทยไ์ม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
  ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีระดบัการศึกษา แตกต่างกนัมีความพึงพอใจในการใชบ้ริการ โรงพยาบาลเจา้พระยา  
โดยรวมแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีระดบั
การศึกษา แตกต่างกนัมีความพึงพอใจในการใช้บริการ โรงพยาบาลเจา้พระยา  การบริการด้านสถานท่ี  ดา้น
การแพทยแ์ละบุคลากร และดา้นค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วน
ดา้นการบริหารและเทคโนโลยกีารแพทยไ์ม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
  ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีรายได ้แตกต่างกนัมีความพึงพอใจในการใชบ้ริการ โรงพยาบาลเจา้พระยา  โดยรวม
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีรายได ้แตกต่าง
กนัมีความพึงพอใจในการใช้บริการ โรงพยาบาลเจ้าพระยา  การบริการด้านสถานท่ี การแพทยแ์ละบุคลากร 
แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนดา้นค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการ และดา้นการบริหารและ
เทคโนโลยกีารแพทยไ์ม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
   ผูใ้ช้บริการท่ีมีสถานภาพสมรส แตกต่างกันมีความพึงพอใจในการใช้บริการ โรงพยาบาล
เจา้พระยา  โดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
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อภปิรายผล 
 การวิจยั เร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ โรงพยาบาลเจา้พระยา นาํมาอภิปราย  ดงัน้ี 
  1.  จากการศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการโรงพยาบาลเจา้พระยา ดา้นการบริการดา้นสถานท่ี 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุดตามลาํดบัคือ ความสะอาดและถูกสุขลกัษณะของโรงพยาบาลและ
แผนกตอ้นรับมีความสะอาดเรียบร้อยพร้อมรองรับผูม้าใชบ้ริการตกแต่งสถานท่ีอยา่งสวยงาม ท่ีตั้งขอโรงพยาบาล
มีความสะดวกและง่ายต่อการติดต่อและใชบ้ริการ  มีท่ีพกัรองรับญาติผูป่้วยกรณีผูป่้วยเขา้พกัเป็นผูป่้วยใน มีป้าย
บอกแผนกหรือทิศทางท่ีชดัเจน ท่ีจอดรถของโรงพยาบาลสามารถรองรับบริการของผูใ้ชบ้ริการไดอ้ยา่งเพียงพอ 
ทางเขา้ออกของโรงพยาบาลสะดวกแก่การสัญจรไปมา ซ่ึงสอดคลอ้งกบั วราภรณ์  รุ้งรัศมี (2538, หนา้ 32) ได้
เสนอแนวคิดเก่ียวกบัการเขา้ถึงบริการ ว่าตอ้งเป็นการเขา้ถึงแหล่งใหบ้ริการไดอ้ยา่งสะดวกโดยคาํนึงถึงลกัษณะ
ท่ีตั้ง ความสะดวกในการเดินทาง (Affordability) ความสะดวกและส่ิงอาํนวยความสะดวกของแหล่งบริการ 
(Accomodation) คือ แหล่งบริการท่ีผูรั้บบริการยอมรับว่าให้ความสะดวกและมีส่ิงอาํนวยความสะดวกให้แก่
ผูรั้บบริการ เพือ่ใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิดความพึงพอใจ 
  2.  การศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการโรงพยาบาลเจา้พระยา ดา้นการแพทยแ์ละบุคลากรใน
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุดตามลาํดบัคือ แพทย ์พยาบาลและเจา้หนา้ท่ี แต่งกายสะอาด สุภาพ
เรียบร้อย แพทย ์พยาบาลและเจา้หนา้ท่ี มีอธัยาศยัดี ยิม้แยม้และเป็นมิตร แพทย ์พยาบาลและเจา้หนา้ท่ีพูดจาสุภาพ 
ไพเราะ แพทย ์พยาบาลและเจา้หนา้ท่ี ใหค้าํแนะนาํตามขั้นตอนท่ีถูกตอ้ง เอกสารกาํกบัยา อ่านและทาํความเขา้ใจ
ง่าย แพทยแ์ละพยาบาลมีความรู้ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีท่ีทนัสมยั มัน่ใจว่าโรงพยาบาลมีเทคโนโลยี
การแพทยท่ี์ทันสมัยและเจ้าหน้าท่ีมีความรู้ความสามารถเป็นอย่างดีในการใช้เคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการ
ปฏิบติังาน เจา้หนา้ท่ีใหค้าํแนะนาํอธิบาย ช้ีแจงขอ้มูลท่ีสาํคญัและจาํเป็นต่อผูป่้วย เอกสารการเงินเขา้ใจง่ายไม่
ซบัซอ้น โรงพยาบาลมีการปรับปรุงคุณภาพของอุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีทนัสมยัอยูเ่สมอและสุดทา้ยคือ เอกสารท่ี
ใชใ้นการส่ือสารเขา้ใจง่ายไม่ซบัซอ้น ซ่ึงสอดคลอ้งกบัรุ่งฤดี  กลา้หาญ (2546, หนา้ 29-32) กล่าวว่า ดา้นความ
เช่ือถือไวว้างใจได ้(Reliability) หมายถึง ความสามารถในการให้บริการใหต้รงกบัสัญญาท่ีใหไ้วก้บัผูรั้บบริการ 
บริการท่ีใหทุ้กคร้ังจะตอ้งมีความถูกตอ้งเหมาะสมและไดผ้ลออกมาเช่นเดิมในทุกจุดของบริการ ความสมํ่าเสมอน้ี
จะทาํใหผู้รั้บบริการรู้สึกวา่บริการท่ีไดรั้บนั้นมีความน่าเช่ือถือสามารถใหค้วามไวว้างใจได ้ 
  3.  การศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการโรงพยาบาลเจา้พระยา ดา้นค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการใน
ภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง คือโรงพยาบาลคิดค่ายาอย่างเหมาะสมและ ค่าท่ีพกัสําหรับญาติผูป่้วยมีราคาท่ี
เหมาะสม ซ่ึงอาจหมายถึง ผูใ้ชบ้ริการมีความเห็นว่าราคาค่ายาและค่าท่ีพกัเป็นราคาท่ียงัแพงอยู ่จึงมีความพึงพอใจ
อยูใ่นระดบัปานกลางเท่านั้น  
  4.  การศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการโรงพยาบาลเจา้พระยา ดา้นการบริหารและเทคโนโลยี
การแพทยใ์นภาพรวมอยู่ในระดับมาก ตามลาํดับคือ ให้บริการอย่างเท่าเทียมกันโรงพยาบาลมีการบริการ
ครอบคลุมเพียงพอกบัส่ิงท่ีตอ้งการ สามารถให้บริการตรงเวลา รวดเร็ว และตรงต่อเวลา เจา้หนา้ท่ีสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการไดต้ามท่ีคาดหวงั การบริการถูกตอ้งเหมาะสมและมีความซ่ือสัตย ์ ใหบ้ริการไดต้ามท่ี
สัญญา สามารถดูแลเอาใจใส่ผูรั้บบริการ ตามความตอ้งการท่ีแตกต่างกนัของผูรั้บบริการแต่ละคน คาํนึงถึง
ผลประโยชน์สูงสุดของผูใ้ชบ้ริการ  เจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ เช่ือมัน่ใน
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ความสามารถของเจา้หนา้ท่ีโรงพยาบาลและเจา้หนา้ท่ีมีความรู้ความสามารถเป็นอย่างดีในการใชเ้คร่ืองมือและ
อุปกรณ์การปฏิบติังาน และสุดทา้ยคือมัน่ใจว่าโรงพยาบาลจะรักษาใหมี้อาการดีข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั มิลเลท 
(Millet, 1954, p. 397 อา้งถึงใน รุ่งฤดี  กลา้หาญ, 2546, หนา้ 27) ไดก้ล่าวถึงความพึงพอใจในการบริการ 
(Satisfactory Serviced) หรือความสามารถในการสร้างความพึงพอใจในการบริการ โดยพิจารณาจาก 
องคป์ระกอบความสามารถในการใหบ้ริการอยา่งเท่าเทียมกนั (Equitable Service) หมายถึง ความยติุธรรมในการ
บริการโดยยดึหลกัการว่าผูรั้บบริการทุกคนมีความเท่าเทียมกนั ดงันั้น ผูรั้บบริการทุกคนจะไดรั้บการปฏิบติัอยา่ง
เท่าเทียมกนัในแง่มุมของนกักฎหมาย ไม่มีการแบ่งแยกชั้นกนัในการใหบ้ริการ ผูรั้บบริการจะไดรั้บการปฏิบติัใน
ฐานะท่ีเป็นปัจเจกบุคคลท่ีใชม้าตรฐานในการใหบ้ริการเหมือนกนั 
 การเปรียบเทยีบความพงึพอใจของผู้ใช้บริการ โรงพยาบาลเจ้าพระยา  จาํแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล จาก
การวเิคราะห์สรุปได้ว่า 
 ผูใ้ช้บริการท่ีมีเพศแตกต่างกนัมีความพึงพอใจในการใช้บริการ โรงพยาบาลเจา้พระยา โดยรวมไม่
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้เหตุท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเน่ืองมาจากบริการ
ของโรงพยาบาลเป็นบริการท่ีตอบสนองความตอ้งการและความจาํเป็นขั้นพื้นฐานเพื่อการมีชีวิตอยูร่อดของมนุษย ์
ดงันั้นเม่ือเกิดเจ็บป่วย ผูป่้วยทุกคนในฐานนะท่ีเป็นมนุษยไ์ม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชาย ย่อมมีความคาดหวงัหรือ
ความพึงพอใจไม่แตกต่างกนั  
 ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอายแุตกต่างกนัมีความพึงพอใจในการใชบ้ริการ โรงพยาบาลเจา้พระยา  โดยรวมแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้เหตุท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะ ดว้ย
อายุท่ีแตกต่างกนัของผูใ้ช้บริการ ทาํให้วุฒิภาวะ หรือจุดมุ่งหมายในการใชบ้ริการของโรงพยาบาลแตกต่างกนั
ออกไป จึงเป็นผลใหร้ะดบัของความพึงพอใจแตกต่างกนัไป 
 ผูใ้ช้บริการท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัมีความพึงพอใจในการใช้บริการ โรงพยาบาลเจ้าพระยา  โดยรวม
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้เหตุท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็น
เพราะอาชีพของผูใ้ชบ้ริการ ท่ีมีอาชีพรับราชการมีความพึงพอใจสูงสุด อาจเป็นเพราะเน่ืองจากผูป่้วยท่ีมีอาชีพรับ
ราชการเขา้มาใชบ้ริการ ในเร่ืองของค่าใชจ่้ายหรือสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ท่ีขา้ราชการพึงไดจ้ากรัฐ ส่งผลให้เกิด
ความพึงพอใจในการใชบ้ริการในทุกๆ ดา้น 
 ผูใ้ช้บริการท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความพึงพอใจในการใช้บริการ โรงพยาบาลเจ้าพระยา 
โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้เหตุท่ีเป็นเช่นน้ีอาจ
เป็นเพราะในภาวะปัจจุบนั กระแสความเปล่ียนแปลงของโลกในยคุโลกาภิวตัน์ไดส่้งผลกระทบมายงัประเทศไทย 
การพฒันาดา้นเทคโนโลยีและการส่ือสารทาํใหผู้รั้บบริการไดรั้บขอ้มูลข่าวสารทางดา้นสุขภาพมากข้ึน มีโอกาส
ในการเลือกสถานพยาบาลมากข้ึน จึงก่อใหเ้กิดความพึงพอใจท่ีแตกต่างกนัในแต่ละระดบัของการศึกษา 
 ผูใ้ช้บริการท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกนัมีความพึงพอใจในการใช้บริการ โรงพยาบาลเจ้าพระยา  โดยรวม
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้เหตุท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็น
เพราะการบริการดา้นการพยาบาลเป็นส่ิงท่ีจาํเป็นต่อชีวิตมนุษย ์เน่ืองจากเป็นบริการท่ีตอบสนองความตอ้งการ
ของมนุษยแ์ละความจาํเป็นในขั้นพื้นฐานเพื่อการมีชีวิตอยู่รอดของมนุษย ์ ดงันั้นเม่ือเกิดเจ็บป่วยไม่ว่าจะอยู่ใน
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สถานใด จ่ายเงินมากกว่าหรือนอ้ยกว่ายย่อมมีความคาดหวงัในคุณภาพของบริการไม่แตกต่างกนั แต่ผลท่ีออกมา
คือความพึงพอใจท่ีไดอ้าจแตกต่างกนัไปตามสถานภาพของแต่ละบุคคล 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.  ผลการวิจยัพบว่า ความพึงพอใจในการใชบ้ริการโรงพยาบาลเจา้พระยา อยูใ่นระดบัมาก เกือบทุกขอ้ 
ในด้านการบริการดา้นสถานท่ี  ความสะอาดและถูกสุขลกัษณะของโรงพยาบาล  ดา้นการแพทยแ์ละบุคลากร 
แพทยแ์ละพยาบาลแต่งกายสะอาดสุภาพเรียบร้อย มีอธัยาศยัดี เป็นมิตร ให้คาํแนะนาํกบัผูบ้ริการเป็นขั้นตอนน  
ดา้นการบริหารและเทคโนโลยกีารแพทย ์มีการใหบ้ริการอยา่งเท่าเทียมกนั มีบริการท่ีครอบคลุมเพียงพอกบัความ
ตอ้งการในการใช้บริการ อีกทั้งให้บริการอย่างรวดเร็วตรงเวลา ใช้อุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีทนัสมยั  ดงันั้นในการ
จัดการให้บริการอย่างมีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการให้เกิดความพึงพอใจ ผูบ้ริการพยาบาลจะต้อง
คาํนึงถึงคุณภาพตามเกณฑท่ี์ผูรั้บบริการกาํหนดในดา้นความน่าเช่ือถือ ความสามารถของพยาบาลในการสร้าง
ความน่าเช่ือถือใหเ้กิดแก่ผูรั้บบริการ พยาบาลจะตอ้งแสดงถึงทกัษะความรู้ความสามารถในการพยาบาล ใหเ้ป็นท่ี
ประจกัษ ์และตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ ดว้ยการปฏิบติัต่อต่อผูใ้ชบ้ริการอยา่งสุภาพมีกิริยามารยาท
ท่ีดี และให้ความมั่นใจว่าผูป่้วยจะได้รับบริการท่ีดี ท่ีสุดและในด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ อุปกรณ์ 
เคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ี้ทนัสมยั สภาพแวดลอ้ม และส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ 
 2.  ผูบ้ริหารโรงพยาบาลควรนาํแนวคิดเชิงการตลาดในดา้นการบริการดา้นพยาบาลท่ีใหค้วามสาํคญักบั
ผูรั้บบริการมาประยุกต์ใช้ในโรงพยาบาลให้มากข้ึน เพื่อให้การบริการมีคุณภาพ เป็นท่ีพอใจ ประทบัใจ  แต่
คุณภาพตามแนวคิดทางการตลาดเป็นเพียงส่วนหน่ึงของคุณภาพบริการในโรงพยาบาล เน่ืองจากการบริการดา้น
พยาบาลเป็นงานท่ีละเอียดอ่อนมีความสาํคญัเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัชีวิตมนุษย ์ซ่ึงผูใ้หบ้ริการจะตอ้งให้การดูแลท่ีดี 
ถูกตอ้งตามเทคนิค วิธีการท่ีมาตรฐานวิชาชีพกาํหนด ดงันั้นผูบ้ริหารโรงพยาบาลจะตอ้งนาํแนวคิดการตลาดใน
การใหค้วามสาํคญักบัผูรั้บบริการมาประยกุตใ์ชใ้นการบริหารพยาบาลมากข้ึน โดยผสมผสานควบคู่กบัคุณภาพ
เชิงวิชาชีพ 
 
ข้อเสนอแนะสําหรับการทาํวจิัยคร้ังต่อไป 
 1.  ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ โรงพยาบาลเจา้พระยา โดยการจาํแนกตามแผนกต่างๆ 
 2.  ควรมีการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการตดัสินใจใช้บริการกบัความคาดหวงัในการคุณภาพของ
บริการโรงพยาบาลเจา้พระยา 
 3.  ควรมีการศึกษาความคาดหวงัคุณภาพบริการโรงพยาบาล ทั้งผูป่้วยในและผูป่้วยนอก ของ
โรงพยาบาลเจา้พระยา 
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การส่ือสารการตลาดท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจทําประกันชีวติของผู้บริโภค  
บริษัท อเมริกัน อินเตอร์แนชช่ันแนล แอสชัวรันส์ จํากัด เขตสําโรงเหนือ  

จังหวดัสมุทรปราการ* 
Marketing Communication affecting customers’ decisions to make life-insurance 
with Amer ican International Assurance Company Limited, Khet Samrong Nuea, 

Samut prakan. 
 
                                                                                                                                     นางสาวเมธาพร  รุจสมบติั** 
                                                                                                                            Miss Mataporn  Rujsombat 
 
บทคดัย่อ 

       การวิจยัเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการส่ือสารการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจทาํประกนัชีวิต 
ของผูบ้ริโภค บริษทั อเมริกนั อินเตอร์แนชชัน่แนล แอสชวัรันส์ จาํกดั เขตสําโรงเหนือ  จงัหวดัสมุทรปราการ 
และเพ่ือเปรียบเทียบการส่ือสารการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจทาํประกนัชีวิตของผูบ้ริโภค จาํแนกตามลกัษณะ
ประชากรศาสตร์  กลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 136 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั เป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูล     
โดยใช ้ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวน 

      ผลการวิจยัพบว่า 1) ความคิดเห็นต่อการส่ือสารการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจทาํประกนัชีวิต 
กบั บริษทั อเมริกนั อินเตอร์แนชชัน่แนล แอสชวัรันส์ จาํกดั ในทศันะของผูต้อบแบบสอบถาม ดา้นต่าง ๆ  คือ   
1) การโฆษณา การส่งเสริมการขาย การประชาสมัพนัธ์และการเผยแพร่ขา่ว การขายโดยบุคคล  การตลาดเจาะตรง 
โดยรวมและรายดา้น มีคะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก 2) ผลการเปรียบเทียบการส่ือสารการตลาดท่ีส่งผลต่อการ
ตดัสินใจทาํประกนัชีวิตของผูบ้ริโภค  พบว่า ผูบ้ริโภค ในเขตสําโรงเหนือ จงัหวดัสมุทรปราการ ท่ีมีเพศ อาย ุ
ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน แตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการส่ือสาร
การตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจทาํประกนัชีวิต กบั บริษทั อเมริกนั อินเตอร์แนชชัน่แนล แอสชวัรันส์ จาํกดั   
ในภาพรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ   
 
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 

                                                 
 * บทความการคน้ควา้อิสระ 
** บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจดัการทัว่ไป)  มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
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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 

       ปัจจุบนัการแข่งขนัทางการตลาด ไดท้วีความรุนแรงข้ึนอย่างเห็นไดช้ดั จากการออกผลิตภณัฑ/์ 
บริการใหม่ ๆ มากมาย เพื่อตอบสนองความตอ้งการและความพึงพอใจของลูกคา้ จากสินคา้และบริการ ดงักล่าว 
แต่มีผูบ้ริโภคเป้าหมายกลุ่มเดียวกัน ทาํให้การตลาดปัจจุบนัเป็นการตลาดท่ีเรียกได้ว่ามุ่งเน้นลูกคา้เป็นจุด
ศูนยก์ลาง (Customer Oriented) อยา่งแทจ้ริง ท่ีนกัการตลาดสมยัใหม่ตอ้งเขา้ใหถึ้งกลุ่มเป้าหมาย จากช่องทางท่ี
หลากหลายข้ึน และเปล่ียนแปลงไป การบริหารลูกคา้ในประเภทต่าง ๆ ท่ีแตกต่างกนัในโลกของการคา้สมยัใหม่ 
การส่ือสารการตลาดเป็นกระบวนการท่ีมีความสําคญัต่อการตลาด เพราะเป็นองค์ประกอบตวัหน่ึงในส่ี
องคป์ระกอบของกิจกรรมทางการตลาดท่ีจะนาํธุรกิจไปสู่เป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้ ดงันั้นการวางแผนการส่ือสาร
การตลาดท่ีดีจะทาํใหธุ้รกิจสามารถส่ือสารไดอ้ย่างมีทิศทางท่ีชดัเจน ช่วยใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย
ทางการตลาด  ธุรกิจสาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี  ซ่ึงการส่ือสารการตลาดในปัจจุบนั นบัไดว้่ามีอิทธิพลกบัชีวิตมนุษย์
เป็นอยา่งมาก โดยเฉพาะยคุท่ีมีการพฒันาทางดา้นเทคโนโลยีมากข้ึน ยอ่มส่งผลกบัประสิทธิภาพการส่งข่าวสาร
ผ่านส่ือต่าง ๆ เพื่อกระจายข่าวสาร แนวทางปฏิบติั ค่านิยม เพิ่มตามไปดว้ย  ดงันั้นการส่ือสารการตลาดจึง
เปรียบเสมือนหวัใจของการดาํเนินธุรกิจ 

       ธุรกิจประกนัชีวิต เป็นธุรกิจท่ีมีการแข่งขนัอยา่งเสรี มีการแข่งขนัระหว่างองคก์ร มากข้ึน ตามอตัรา
การเจริญเติบโตของภาคธุรกิจท่ีต่อเน่ือง บรรดาบริษทัประกนัชีวิตลว้นเล็งเห็นถึงความสาํคญัของการตลาดต่อ
ธุรกิจเป็นอนัดบัตน้ ๆ การวางแผน และดาํเนินการทางการตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ จะสามารถทาํใหเ้กิดการใกลชิ้ด
กนัมากข้ึนระหวา่งองคก์รไปจนถึงเป้าหมาย หรือลูกคา้ ตลอดจนสร้างความไดเ้ปรียบในเชิงการแข่งขนั (strategic 
competitive advantage) และรักษา หรือกา้วตาํแหน่งของตนในตลาดได ้ การประกนัชีวิตเป็นปัจจยัสาํคญัในการ
ดาํเนินชีวิต และเป็นการสร้างมาตรฐานคุณภาพชีวิตท่ีดี แต่ในประเทศไทยมีสัดส่วนผูเ้อาประกนัชีวิตต่อจาํนวน
ประชากรทั้งประเทศเพียงเลก็นอ้ย แมแ้ต่ในเมืองหลวงอยา่งกรุงเทพมหานครมีจาํนวนผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัชีวิต
ไม่ถึงคร่ึงหน่ึงของจาํนวนประชากรทั้งหมด จึงเป็นท่ีน่าสนใจว่า เพราะเหตุใดคนไทยจึงมีอตัราการทาํประกนั
ชีวิตท่ีต ํ่ามาก  

       การส่ือสารทางการตลาดจึงเป็นส่ิงสาํคญัอย่างยิ่งสาํหรับการแข่งขนัทางธุรกิจประกนัชีวิต ซ่ึงหาก
ผูป้ระกอบการ มีความสามารถในการส่ือสารใหค้วามรู้ รวมทั้งสร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัประชาชนได ้ ก็จะทาํให้
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ตลาดประกนัภยัเติบโตข้ึนอีกมาก ในขณะเดียวกนัอิทธิพลของการส่ือสารทางการตลาด ก็ถือเป็นการช่วยกระตุน้
ใหผู้บ้ริโภคมีการตดัสินใจซ้ือไดเ้ร็วข้ึน ดงันั้นผูศึ้กษาจึงสนใจศึกษาเร่ือง การส่ือสารการตลาดท่ีส่งผลต่อการ
ตดัสินใจทาํประกนัชีวติของผูบ้ริโภค บริษทั อเมริกนั อินเตอร์แนชชัน่แนล แอสชวัรันส์ จาํกดั ในเขตสาํโรงเหนือ 
จงัหวดัสมุทรปราการ เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการส่ือสารการตลาดใหมี้ความเหมาะสม และสัมพนัธ์กนั
กบัความตอ้งการของลูกคา้ต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

     1. เพื่อศึกษา การส่ือสารการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจทาํประกนัชีวิต ของผูบ้ริโภคบริษทั 
อเมริกนั อินเตอร์แนชชัน่แนล แอสชวัรันส์ จาํกดั เขตสาํโรงเหนือ  จงัหวดัสมุทรปราการ 

     2. เพื่อเปรียบเทียบการส่ือสารการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจทาํประกนัชีวิตของผูบ้ริโภค  จาํแนก
ตามลกัษณะประชากรศาสตร์ 

 
สมมติฐานของการวจิยั 

      การส่ือสารการตลาดท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจทาํประกันชีวิตของผูบ้ริโภค จาํแนกตามลกัษณะ
ประชากรศาสตร์แตกต่างกนั 

1. ประชากร 
 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ผูบ้ริโภคท่ีทาํประกนัชีวิต กบั บริษทั อเมริกนั อินเตอร์แนชชัน่แนล 
แอสชวัรันส์  จาํกดั  เขตสาํโรงเหนือ  จงัหวดัสมุทรปราการ  

2. กลุ่มตัวอย่าง 
     กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคท่ีทาํประกันชีวิต กับ บริษัท อเมริกัน 
อินเตอร์แนชชัน่แนล แอสชวัรันส์ จาํกดั  เขตสําโรงเหนือ  จงัหวดัสมุทรปราการ ในแต่ละเดือน ประมาณ 212 
คน เลือกเป็นกลุ่มตวัอยา่งโดยใชต้ารางกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งของ  Krejcie และ Morgan (1970,p.680) ไดก้ลุ่ม
ตวัอยา่งจาํนวน 136 คน  
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน โดยมีขั้นตอนตามลาํดบั ดงัน้ี 
       1.  การศึกษาเอกสาร ตาํรา และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
       2. การจดัทาํโครงสร้างของแบบสอบถาม ให้มีเน้ือหาครอบคลุมวตัถุประสงค์ของการวิจัยคร้ังน้ี 

แบบสอบถามมี 2 ตอน คือ 
           2.1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ 

และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
           2.2  การส่ือสารการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจทาํประกันชีวิต ของผูบ้ริโภค ลกัษณะของ

แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน ประมาณค่า 5 ระดบั ของลิเคิร์ท(Likert) จาํนวน 5 ดา้น คือ การโฆษณา       
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การส่งเสริมการขาย การประชาสมัพนัธ์และการเผยแพร่ข่าว การขายโดยบุคคล และการตลาดเจาะตรง จาํนวน 25  
ขอ้ 
       3. นาํแบบสอบถามท่ีไดส้ร้างข้ึนใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษา การคน้ควา้อิสระ ไดต้รวจสอบความสอดคลอ้ง
ของเน้ือหา กบัวตัถุประสงคข์องการวิจยัเป็นการศึกษาความเท่ียงตรง (validity) ของแบบสอบถามแลว้นาํมา
ปรับปรุงแกไ้ขเพื่อใหค้าํถามชดัเจน สามารถส่ือความหมายไดต้รงประเด็น และเหมาะสมยิง่ข้ึน 

       4. นาํแบบสอบถามไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัจาํนวน 30 คน แลว้
นําข้อมูลดังกล่าวมาหาค่าความเช่ือมั่น  (reliability) ของแบบสอบถาม  โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา
ของครอนบคั (Cronbach’s Alpha Coefficient)  
  
วธีิการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  การรวบรวมขอ้มูล ผูวิ้จัยไดด้าํเนินการเก็บขอ้มูล ด้วยการขอความร่วมมือจากกลุ่มตวัอย่างที่ทาํ
ประกนัชีวิต กบั บริษทั อเมริกนั อินเตอร์แนชชัน่แนล แอสชวัรันส์ จาํกดั ท่ีอาศยัอยู่ในเขตสําโรงเหนือ  จงัหวดั
สมุทรปราการ โ ดยนําแบบสอบถามไปแจกให้กลุ่มตวัอย่างกรอกขอ้มูล  จาํนวน 136 ฉบบั แลว้ขอรับคืนดว้ย
ตวัเอง 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

       ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถาม จะนาํมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ทุกชุด และนาํมา    
ลงรหสั ประมวลผลขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป 

       1. วิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูบ้ริโภค บริษทัอเมริกนั อินเตอร์แนชชัน่แนล แอสชวัรันส์ จาํกดั เขต
สาํโรงเหนือ  จงัหวดัสมุทรปราการ โดยใชค้วามถ่ีและค่าร้อยละ 
       2. วิเคราะห์การส่ือสารการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจทาํประกนัชีวิต ของผูบ้ริโภค จาํแนกตาม

ลกัษณะประชากรศาสตร์ โดยใชค่้าเฉล่ีย  X  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 

       3. เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย  X  ของคะแนนการส่ือสารการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจทาํประกนั
ชีวิต ของผูบ้ริโภค จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ โดยใช ้t-test และ F-test 

       4. เปรียบเทียบพหุคูณ เพื่อทดสอบค่าเฉล่ีย  X  ของคะแนนการส่ือสารการตลาดท่ีส่งผลต่อการ
ตัดสินใจทาํประกันชีวิต ของผูบ้ริโภค เป็นรายคู่ จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน โดยวิธีของ Least 
Significant Difference (LSD) 

 
สรุปผลการวจิยั 
       ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล เร่ือง การส่ือสารการตลาดท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจทาํประกันชีวิตของ
ผูบ้ริโภค บริษทั อเมริกนั อินเตอร์แนชชัน่แนล แอสชวัรันส์ จาํกดั เขตสาํโรงเหนือ จงัหวดัสมุทรปราการ สามารถ
สรุปไดด้งัน้ี 
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       ส่วนที ่1 การวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูบ้ริโภค 
       ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 47.10 อาย ุ41-50 ปี ร้อยละ 33.80 รองลงมา อายมุากกว่า 50 

ปี  ร้อยละ 26.50  ระดบัการศึกษา ตํ่ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 63.20 รองลงมา ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 33.80  
สถานภาพ สมรส ร้อยละ 45.60 รองลงมา โสด ร้อยละ 36.80  อาชีพพนักงานบริษทัเอกชน ร้อยละ 40.40 
รองลงมา ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 26.50  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000-20,000 บาท  ร้อยละ 47.80 รองลงมา 
30,000 บาทข้ึนไป ร้อยละ 21.30   

       ส่วนที่ 2  การวิเคราะห์การส่ือสารการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจทาํประกันชีวิต กับ บริษทั 
อเมริกนั อินเตอร์แนชชัน่แนล แอสชวัรันส์ จาํกดั ในทศันะของผูบ้ริโภค รวม 5 ดา้น คือ การโฆษณา การส่งเสริม
การขาย  การประชาสมัพนัธ์และการเผยแพร่ข่าว  การขายโดยบุคคล  การส่งเสริมการขาย  และการตลาดเจาะตรง 
สามารถสรุปได ้คือ 

       1. การส่ือสารการตลาดท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจทาํประกันชีวิตกับ บริษัท อเมริกัน อินเตอร์  
แนชชัน่แนล แอสชวัรันส์ จาํกดั  ในทศันะของผูบ้ริโภค  ในภาพรวม อยู่ในระดบัมาก ( = 3.72) เม่ือพิจารณา
เป็นรายดา้น พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก ทุกดา้น  ( = 3.61–3.82) คือ  

             1. การขายโดยบุคคล   
             2. การส่งเสริมการขาย   
             3. การตลาดเจาะตรง 
             4. การโฆษณา  
             5. การประชาสมัพนัธ์และการเผยแพร่ 
       2. การส่ือสารการตลาดท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจทําประกันชีวิตกับบริษัท อเมริกัน อินเตอร์   

แนชชัน่แนล แอสชวัรันส์ จาํกดั ดา้นการโฆษณา  ในทศันะของผูบ้ริโภค โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก ( = 3.66) 
เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัมาก ( = 3.54–3.71) ทุกรายการ คือ   

             1. สปอร์ทโฆษณาทางโทรทศัน ์
             2. โฆษณาตามหนา้หนงัส่ือพิมพ ์วารสาร นิตยสาร  
             3. ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ต่าง ๆ เวบ็ไซด ์ฯลฯ 
             4. สปอร์ทโฆษณาทางวิทย ุ  
             5. โฆษณาบิลบอร์ดตามสถานท่ีต่างๆ 
       3. การส่ือสารการตลาดท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจทาํประกันชีวิต กับบริษัท อเมริกัน อินเตอร์  

แนชชัน่แนล แอสชวัรันส์ จาํกดั ดา้นการส่งเสริมการขาย ในทศันะของผูบ้ริโภค โดยรวม  อยูใ่นระดบัมาก ( = 
3.79) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัมาก ( = 3.60–3.88) จาํนวน 4 รายการ คือ  

             1. มอบส่วนลดเบ้ียประกนั 
             2. มีการจดัใหไ้ปเท่ียวต่างประเทศ 
             3. แถมหรือใหสิ้ทธิซ้ืออนุสญัญาคุม้ครองเพิ่มเติมทั้งดา้นชีวิตและสุขภาพ 
             4. บริการหลงัการขายดี มีความกระตือรือร้น 
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       4. การส่ือสารการตลาดท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจทําประกันชีวิต กับบริษัท อเมริกัน อินเตอร์  
แนชชัน่แนล แอสชวัรันส์ จาํกดั ดา้นการประชาสัมพนัธ์และการเผยแพร่ข่าว  ในทศันะของผูบ้ริโภค โดยรวม อยู่
ในระดบัมาก ( = 3.61) เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัมาก ( = 3.68–3.82) จาํนวน 3 รายการ คือ  

             1. มีแผนการพฒันาตวัแทนประกนัชีวิต เช่น จดัตั้งศูนยฝึ์กอบรมพนกังาน 
             2. เป็นผูจ้ดัหรือร่วมจดักิจกรรมพเิศษต่าง ๆ เช่น ประกวดนางงาม, จดัใหร้างวลัพนกังาน ฯลฯ 
             3. เป็นสปอนเซอร์รายการโทรทศัน ์
       5. การส่ือสารการตลาดท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจทําประกันชีวิต กับบริษัท อเมริกัน อินเตอร์  

แนชชัน่แนล แอสชวัรันส์ จาํกดั ดา้นการขายโดยบุคคล ในทศันะของผูบ้ริโภค โดยรวม อยู่ในระดบัมาก ( = 
3.82) เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัมาก ( = 3.78–3.88)  ทุกรายการ คือ  

             1. ตวัแทนประกนัชีวิตมีความรอบรู้ในเร่ืองการประกนัชีวิต 
             2. ตวัแทนประกนัชีวิตมีความซ่ือสตัย ์
             3. การออกบู๊ทขายตามสถานท่ีต่าง ๆ 
             4. ใหต้วัแทนประกนัชีวิตไปขายถึงสถานท่ี เช่น ท่ีทาํงาน ฯลฯ 
             5. การแนะนาํแบบปากต่อปาก 
       6. การส่ือสารการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจทาํประกนัชีวิต กบับริษทั อเมริกนั อินเตอร์แนชชัน่

แนล แอสชวัรันส์ จาํกดั ดา้นการตลาดเจาะตรง ในทศันะของผูบ้ริโภค โดยรวม   อยูใ่นระดบัมาก ( = 3.71) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก ( = 3.71–3.85) จาํนวน 4 รายการ คือ  

             1. การมี call center เพือ่ใหบ้ริการลูกคา้ ตลอด 24 ชัว่โมง 
             2. ตวัแทนใชค้อมพิวเตอร์ มือถือ ในการนาํเสนอขายใหก้บัลูกคา้ 
             3. การจดัทาํเวบ็ไซดข์องบริษทัเพือ่ใหลู้กคา้สามารถเขา้ดูขอ้มูลต่างๆ ของบริษทัได ้
             4. มีการจดัทาํเอกสารเพ่ือให้ลูกคา้ทราบรายละเอียดต่าง ๆ ของ สินคา้และบริการใหม่ๆ ทุก

เดือน 
       ส่วนที่ 3 การเปรียบเทียบ การส่ือสารการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจทาํประกนัชีวิต กบั บริษทั 
อเมริกนั อินเตอร์แนชชัน่แนล แอสชวัรันส์ จาํกดั ในทศันะของผูบ้ริโภค จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ 
สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

       1. ผูบ้ริโภค ท่ีมีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการส่ือสารการตลาดท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจทาํ
ประกันชีวิตกับ บริษทั อเมริกนั อินเตอร์แนชชั่นแนล แอสชัวรันส์ จาํกัด ในภาพรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ทุกดา้นไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

       2. ผูบ้ริโภค ท่ีมีอายุต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการส่ือสารการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจทาํ
ประกนัชีวิต กบั บริษทั อเมริกนั อินเตอร์ แนชชั่นแนล แอสชัวรันส์ จาํกดั ในภาพรวม ไม่แตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ทุกดา้น ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  

       3. ผูบ้ริโภค ท่ีมีระดบัการศึกษา ต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการส่ือสารการตลาดท่ีส่งผลต่อการ
ตดัสินใจทาํประกนัชีวิต กบั บริษทั อเมริกนั อินเตอร์แนชชัน่แนล แอสชวัรันส์ จาํกดั ในภาพรวม ไม่แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ทุกดา้น ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
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       4. ผูบ้ริโภค ท่ีมีระดบัการศึกษา ต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการส่ือสารการตลาดท่ีส่งผลต่อการ
ตดัสินใจทาํประกนัชีวิต กบั บริษทั อเมริกนั อินเตอร์แนชชั่นแนล แอสชวัรันส์ จาํกดั ดา้นการตลาดเจาะตรง 
โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ มีการส่งข่าวสารจากบริษทัอยา่งสมํ่าเสมอ  

       5. ผูบ้ริโภค ท่ีมีสถานภาพสมรส ต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการส่ือสารการตลาดท่ีส่งผลต่อการ
ตดัสินใจทาํประกนัชีวิต กบั บริษทั อเมริกนั อินเตอร์แนชชัน่แนล แอสชวัรันส์ จาํกดั ในภาพรวม  ไม่แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  เม่ือพจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ทุกดา้น ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  

       6. ผูบ้ริโภค ท่ีมีอาชีพ ต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการส่ือสารการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจทาํ
ประกนัชีวิต กบั บริษทั อเมริกนั อินเตอร์ แนชชั่นแนล แอสชัวรันส์ จาํกดั ในภาพรวม ไม่แตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติ  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ทุกดา้นไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  

       7. ผูบ้ริโภค ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการส่ือสารการตลาดท่ีส่งผลต่อการ
ตดัสินใจทาํประกนัชีวิต กบั บริษทั อเมริกนั อินเตอร์แนชชัน่แนล แอสชวัรันส์ จาํกดั ในภาพรวม ไม่แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  เม่ือพจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ทุกดา้น ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

       8. ผูบ้ริโภค ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการส่ือสารการตลาดท่ีส่งผลต่อการ
ตดัสินใจทาํประกนัชีวิต กบั บริษทั อเมริกนั อินเตอร์แนชชั่นแนล แอสชวัรันส์ จาํกดั ดา้นการตลาดเจาะตรง 
โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ มีการส่งข่าวสารจากบริษทัอยา่งสมํ่าเสมอ  

 
อภปิรายผล 
       จากผลการศึกษา การส่ือสารการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจทาํประกนัชีวิตของผูบ้ริโภค  บริษทั 
อเมริกนั อินเตอร์แนชชัน่แนล แอสชวัรันส์ จาํกดั เขตสาํโรงเหนือ จงัหวดัสมุทรปราการ มีประเด็นสาํคญั คือ 

       1. การส่ือสารการตลาดท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจทาํประกันชีวิต กับ บริษัท อเมริกัน อินเตอร์ 
แนชชั่นแนล แอสชัวรันส์ จาํกัด ในทศันะของผูบ้ริโภค โดยรวม อยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่า ผูบ้ริโภค       
ใหค้วามสนใจกบัการส่ือสารการตลาด ของบริษทั อเมริกนั อินเตอร์แนชชัน่แนล แอสชวัรันส์ จาํกดั ประกนัชีวิต 
อยูใ่นอนัดบั ตน้ ๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จอน จิระพนัธ์ุ (2549) พบว่า ปัจจยัการส่ือสารการตลาดเพ่ือการ
ตดัสินใจทาํประกนัชีวิตของผูบ้ริโภคใน  เขตกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

       2. ส่ือสารการตลาดท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจทําประกันชีวิต  กับ  บริษัท  อเมริกัน  อินเตอร์        
แนชชัน่แนล แอสชวัรันส์ จาํกดั ในทศันะของผูบ้ริโภค ดา้นการโฆษณา  อยูใ่นระดบัมาก โดยดา้นท่ีมีระดบัความ
คิดเห็นมากท่ีสุด คือ สปอร์ทโฆษณาทางโทรทศัน ์ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นว่า การโฆษณาเป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารท่ีมี
กลุ่มผูฟั้งจาํนวนมาก เป็นการกระจายข่าวสาร (pervasiveness) ไปยงักลุ่มผูฟั้งอยา่งกวา้งขวางและย ํ้าซํ้ าแลว้ซํ้ าอีก 
และผูบ้ริโภคก็มีการรับรู้และใหค้วามสนใจ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีของ ชมพูนุท  นุตาคม  (2541) ท่ีกล่าวว่า การ
โฆษณา มีประสิทธิภาพในการเขา้ถึงผูรั้บสารจาํนวนมาก 

       3. การส่ือสารการตลาดท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจทาํประกันชีวิต กับ บริษัท อเมริกัน อินเตอร์ 
แนชชัน่แนล แอสชวัรันส์ จาํกดั ในทศันะของผูบ้ริโภค ดา้นการส่งเสริมการขาย   อยู่ในระดบัมาก โดยขอ้ท่ีมี
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ระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุดคือการมอบส่วนลดเบ้ียประกนั ซ่ึงถือว่าเป็นการจูงใจท่ีไดผ้ลดีกว่าการแจกของแถม 
ของท่ีระลึก ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จอน จิระพนัธุ์ (2549) พบว่า ปัจจยัการส่ือสารการตลาดเพื่อการ
ตดัสินใจทาํประกนัชีวิตของผูบ้ริโภคใน  เขตกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยปัจจยัการส่ือสาร
การตลาดเพื่อการตดัสินใจทาํประกนัชีวิตของผูบ้ริโภคเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการส่งเสริมการขายมีนํ้ าหนกั
การตดัสินใจมากเป็นอนัดบั  

       4. การส่ือสารการตลาดท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจทาํประกันชีวิต กับ บริษัท อเมริกัน อินเตอร์ 
แนชชัน่แนล แอสชวัรันส์ จาํกดั ในทศันะของผูบ้ริโภค ดา้นการประชาสัมพนัธ์และการเผยแพร่ข่าว  อยูใ่นระดบั
มาก ไดแ้ก่ มีแผนการพฒันาตวัแทนประกนัชีวิต เช่น จดัตั้งศูนยฝึ์กอบรมพนกังานมอบส่วนลดเบ้ียประกนั เป็นผู ้
จดัหรือร่วมจัดกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ เช่น ประกวดนางงาม, จัดให้รางวลัพนักงาน ฯลฯ  และเป็นสปอนเซอร์
รายการโทรทศัน์ ส่วนเป็นรายการ ผูใ้ห้ขอ้มูลข่าวสารความ เคล่ือนไหวท่ีน่าสนใจซ่ึงแสดงให้เห็นว่า ลูกคา้จะ
คาํนึงถึงในขอ้ดงักล่าว อยา่งมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กรกนก  มีประเสริฐวาจา (2551) พบว่า  ผูต้อบ
แบบสอบถาม ให้ความสําคญัต่อขั้นตอนและกระบวนการท่ีใช้ในการตัดสินใจซ้ือประกันชีวิต โดยจะทาํ 
การศึกษาขอ้มูลก่อนตัดสินใจซ้ือในเร่ืองของการ ศึกษาขอ้มูลจากข่าวสารและส่ิงพิมพ์ต่าง ๆ การประเมิน
ทางเลือกเพือ่การตดัสินใจซ้ือ 

       5. การส่ือสารการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจทาํประกันชีวิต กับ บริษทั อเมริกนั อินเตอร์ 
แนชชัน่แนล แอสชวัรันส์ จาํกดั ในทศันะของผูบ้ริโภค ดา้นการขายโดยบุคคล  อยูใ่นระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้ พบวา่ ทุกขอ้ อยูใ่นระดบัมาก  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กรกนก  มีประเสริฐวาจา (2551) พบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถาม ใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยั ขอ้  ตวัแทนประกนัชีวิตมีความน่าเช่ือถือไวว้างใจ 

       6. การส่ือสารการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจทาํประกันชีวิต กับ บริษทั อเมริกนั อินเตอร์ 
แนชชัน่แนล แอสชวัรันส์ จาํกดั  ในทศันะของผูบ้ริโภค ดา้นการตลาดเจาะตรง อยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ การมี call 
center เพื่อใหบ้ริการลูกคา้ ตลอด 24 ชัว่โมง  ตวัแทนใชค้อมพิวเตอร์ มือถือ ในการนาํเสนอขายใหก้บัลูกคา้ การ
จดัทาํเวบ็ไซด์ของบริษทัเพื่อให้ ลูกคา้ สามารถเขา้ดูขอ้มูลต่างๆ ของ บริษทัไดมี้การจดัทาํเอกสารเพ่ือให้ลูกคา้
ทราบรายละเอียดต่าง ๆ ของสินคา้และบริการใหม่ ๆ ทุกเดือน  ส่วนรายการมีการส่งข่าวสารจากบริษทัอย่าง
สมํ่าเสมอ  อยูใ่นระดบัปานกลาง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กรกนก  มีประเสริฐวาจา (2551) พบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถาม ใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยั  คือ  การท่ีบริษทัประกนัชีวิตมีเวบ็ไซดเ์พื่อใหข้อ้มูลแก่ลูกคา้ 
 
ข้อเสนอแนะ 

       1.ขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากการทาํวิจยั 
          1.1 การโฆษณา 
               บริษทั อเมริกัน อินเตอร์แนชชั่นแนล แอสชัวรันส์ จาํกัด ควรให้ความสนใจเก่ียวกับการ

โฆษณาท่ีไดท้าํไป ไม่ว่าจะเป็นทางโทรทศัน์ วิทยุ หนงัสือพิมพ ์วารสาร ฯลฯ ว่ามีผลตอบรับจากผูบ้ริโภคมาก
นอ้ยเพียงใด เพื่อท่ีจะไดน้าํมาเป็นส่วนในการตดัสินใจเลือกส่ือท่ีจะเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

          1.2 การส่งเสริมการขาย 
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                จากการศึกษาขอ้มูลพบว่ามีความคิดเห็นแตกต่าง 2 ระดับ คือ ความคิดเห็นระดบัมาก และ
ปานกลาง โดยในเร่ืองของการแจกของแถมของท่ีระลึกนั้น อาจไม่ใช้ปัจจยัจูงใจ ท่ีลูกคา้หรือผูบ้ริโภคตอ้งการ 
ดงันั้น ทางบริษทัควรเน้นการส่งเสริมการขายในดา้นอ่ืน ๆ เช่น การบริการหลงัการขายท่ีดี หรือจดัการลดเบ้ีย
ประกนัแทน เป็นตน้ 

          1.3 การประชาสมัพนัธ์และการเผยแพร่ข่าว 
                จากการศึกษาขอ้มูลพบว่า ผูบ้ริโภคใหค้วามสนใจกบัการประชาสัมพนัธ์ทางวิทยุ และความ

เคล่ือนไหวของขอ้มูลนอ้ย อาจเป็นเพราะผูบ้ริโภคอาจไม่มีเวลาในการฟังวิทยุ หรืออาจจะฟังแค่เพียงช่วงสั้น ๆ 
เช่น เวลาขบัรถ ดงันั้นจึงควรใหค้วามสาํคญักบั การประชาสัมพนัธ์ โดยใชส่ื้ออ่ืนแทน เช่น โทรทศัน์ การจดั
ฝึกอบรม หรือการจดักิจกรรมพเิศษแทน เพ่ือไม่ใหก้ารลงทุนเกิดการสูญเปล่า 

          1.4 การขายโดยบุคคล 
               จะพบว่าการขายโดยบุคคลไดรั้บความสนใจจากผูบ้ริโภคค่อนขา้งมาก ดงันั้นพนกังาน หรือ

ตวัแทนประกนัชีวิต ควรจะหมัน่ศึกษาหาความรู้ในวิชาชีพของตนอย่างสมํ่าเสมอ ดูแลลูกคา้อย่างจริงใจ คอย
แนะนาํรายละเอียดต่าง ๆ ใหลู้กคา้ทราบอยา่งสมํ่าเสมอ เพื่อใหลู้กคา้   พึงพอใจสูงสุด 

          1.5 การตลาดเจาะตรง 
               ในส่วนของการตลาดเจาะตรง พบว่า ไดรั้บการตอบสนองท่ีดีจากผูบ้ริโภค อาจเน่ืองมาจาก

ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ตอ้งการความเป็นส่วนตวั หรือบางท่านอาจมีเวลาไม่แน่นอน ซ่ึงการตลาดเจาะตรงน้ีสามารถ
ช่วยใหลู้กคา้ดูขอ้มูลของตนเอง หรือทราบความเคล่ือนไหวของบริษทัไดร้วดเร็ว ดงันั้น ทางบริษทัควรจะทาํการ
ปรับปรุงขอ้มูลทั้งในทางอินเทอร์เน็ต หรือเอกสารต่าง ๆ ท่ีจะส่งตรงถึงลูกคา้อย่างสมํ่าเสมอ ฝึกอบรมพนกังานท่ี
คอยตอบคาํถามลูกคา้ใหลู้กคา้ไดค้วามกระจ่างมากท่ีสุด เพือ่เป้าหมายสูงสุดขององคก์ร     

       2.  ขอ้เสนอแนะสาํหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
            สาํหรับผูท่ี้มีความสนใจสามารถนาํผลท่ีไดไ้ปศึกษาต่อดงัน้ี 
            2.1  ควรนาํวิธีการวิจยัเชิงคุณภาพมาใชใ้นการศึกษาการส่ือสารการตลาดเพ่ือการตดัสินใจทาํ

ประกนัชีวิต กบั บริษทั อเมริกนั อินเตอร์แนชชัน่แนล แอสชวัรันส์ จาํกดั เพื่อให้ขอ้มูลท่ีไดรั้บมีความละเอียด
ลึกซ้ึงมากยิง่ข้ึน 

            2.2 ควรทาํการประเมินผลเก่ียวกับการส่ือสารการตลาดของ บริษทั อเมริกัน อินเตอร์       
แนชชัน่แนล แอสชวัรันส์ จาํกดั เพือ่ใหก้ารส่ือสารการตลาด มีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

            2.3 การส่ือสารการตลาดเพื่อการตดัสินใจทาํประกนัชีวิต ของผูบ้ริโภค เพื่อนาํ ผลของการวิจยัท่ี
มีความแตกต่างระหว่างกลุ่ม และไม่แตกต่าง ในดา้นต่าง ๆ นาํผลท่ีไดม้าวิเคราะห์หาจุดอ่อน จุดแขง็ เพื่อนาํ ไป
ปรับปรุง และหาวิธีในการเปิดอบรม ฝึกความเขา้ใจ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของ และบรรลุ
วตัถุประสงคข์องการส่ือสารใหม้ากท่ีสุด 
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ความคดิเห็นของพนักงานต่อการนํามาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2546) ไปปฏิบัติ 
ของบริษัท โตไก อิสเทิร์น รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด  

(เฉพาะส่วนอิสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง)* 
Employees'  Opinions on Implementation of Thai Labor  Standard: TLS 8001- 
2003               at Rayong Eastern Seaboard Branch of Tokai Eastern Rubber  

(Thailand), Ltd 
นางสาวเพลินใจ  หอมพญา** 

                Miss Ploenjai  Hompaya 
 

บทคดัย่อ 
 การวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของพนักงานต่อการนํามาตรฐานแรงงานไทย           
(มรท.8001-2546) ไปปฏิบติัของบริษทั โตไก อิสเทิร์น รับเบอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (เฉพาะส่วนอิสเทิร์น           
ซีบอร์ด ระยอง) และเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงานต่อการนาํมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-
2546) ไปปฏิบติัของพนกังานจาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 196 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การวิจยัเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช ้ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า
ที และการวิเคราะห์ความแปรปรวน  
 ผลการวิจยัพบว่า ความคิดเห็นของพนกังานต่อการนาํมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2546) ไป
ปฏิบติั ในภาพรวมคะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ทุกดา้น อยูใ่นระดบัมาก ผลการ
เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียความคิดเห็นของพนกังานต่อการนาํมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2546) ไปปฏิบติั
ของพนกังาน จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ พบว่า พนกังานท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน การศึกษา ตาํแหน่ง
งาน ต่างกนั ในภาพรวม แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า 
พนกังานท่ีมีอายตุ่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม ดา้นขอ้กาํหนดทัว่ไปแตกต่างกนั และพนกังานท่ีมีเพศต่างกนั มี
ความคิดเห็น โดยรวม ดา้นระบบการจดัการ วินัยและการลงโทษ และการใช้แรงงานหญิง แตกต่างกนัอย่างมี
นัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 พนกังานท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ระดบัการศึกษา ตาํแหน่งงาน ต่างกนั มีความ
คิดเห็นโดยรวม ด้านการใช้แรงงานบงัคบั ค่าตอบแทนการทาํงาน ชั่วโมงการทาํงาน และสวสัดิการ โดยรวม
แตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 ตามลาํดบั  
 
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 
                                                        
 * บทความการคน้ควา้อิสระ 
** บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจดัการทัว่ไป) มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
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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 

 ปัจจุบันประเทศต่างๆ ทั่วโลกต่างตระหนักดีว่า อุตสาหกรรมการผลิตเป็นอุตสาหกรรมท่ีมี
ความสาํคญัต่อประเทศในการพฒันาทางการคา้และเพิ่มผลผลิตของประเทศ เม่ือมีการเรียกร้องของจาํนวนลูกจา้ง
เพิ่มสูงข้ึนเหตุบางประการมาจากนายจา้งหรือองคก์ร บริษทัมีการละเมิดสิทธิของลูกจา้งจึงทาํให้ลูกจา้งออกมา
เรียกร้องสิทธิเสรีภาพของคนท่ีมีให้เห็นกนัทัว่ไป หน่วยงานท่ีรับผิดชอบกาํลงัหาทางแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนอยู ่
ประกอบกบัขณะน้ีทางรัฐบาลไดมี้การเจรจาทางการคา้และมีขอ้ตกลงการคา้ FTA กบัประเทศคู่คา้ต่างๆ เพื่อการ
ส่งออกสินคา้อุตสาหกรรมไปยงัประเทศท่ีมีการตกลงการคา้ FTA เช่น ประเทศจีน ออสเตรเลียและสหรัฐอเมริกา 
เป็นตน้ ซ่ึงประเทศต่างๆ เหล่าน้ีไดห้ยิบยกในเร่ืองของสิทธิมนุษยชนและจริยธรรมความรับผิดชอบทางสังคม
ข้ึนมาเป็นเร่ืองท่ีสําคญั และหลายคร้ังท่ีพบว่ามีการนํามาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ มาตรฐานความ
รับผิดชอบทางสังคม มาตรฐานทางจริยธรรม ตลอดจนมาตรฐานอ่ืนๆ ท่ีมีลกัษณะการนาํไปปฏิบติัคลา้ยคลึงกนั 
มาเป็นขอ้พิจารณาการส่ังซ้ือผลิตภณัฑ์ ทาํให้เกิดปัญหากับองค์กร บริษทั ของไทยท่ีไม่ได้นําไปปฏิบติัตาม
มาตรฐานต่างๆ เหล่านั้นดว้ย 

 ทั้งน้ีผลกระทบท่ีเกิดจากกระแสดงักล่าว ทาํใหก้ารส่งออกสินคา้และบริการหดตวัรุนแรง การผลิต
สินคา้อุตสาหกรรมและอตัราการใชก้าํลงัการผลิตลดลงอยา่งมาก สินคา้คงคลงัเพ่ิมข้ึนอยา่งรวดเร็ว ภาคการผลิต
ตอ้งปรับลดกะ ชั่วโมงการทาํงาน และ/หรือปลดคนงาน รวมถึงปัจจยัเส่ียงรอบดา้นทั้งทางด้านเศรษฐกิจโลก 
เศรษฐกิจภายในประเทศและการเมือง ดังนั้นแนวทางการแก้ไขผลกระทบดังกล่าว ภาคอุตสาหกรรมต้อง
เตรียมพร้อมในการรับมาตรการแนวใหม่ท่ีทาํใหภ้าคอุตสาหกรรมอยูร่อด ดงันั้นการจดัตั้งสถาบนัท่ีรับผิดชอบจึง
เป็นเร่ืองเร่งด่วนท่ีตอ้งกระทาํและศึกษาวิจยั 

 ในขณะท่ีประเทศไทยเป็นประเทศหน่ึงท่ีเผชิญหนา้กบัปัญหาภาคอุตสาหกรรมและดา้นแรงาน และ
ปัจจยัส่วนหน่ึงมาจากจุดมุ่งหมาย ท่ีจะเพิ่มการเติบโตทางเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมในเวทีการแข่งขนัระดบั
โลก กระบวนการท่ีนาํไปสู่เป้าหมายดงักล่าวมาจากนโยบายพฒันาประเทศภายใตแ้ผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
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แห่งชาติทั้ง 8 ฉบบัท่ีมุ่งพฒันาเศรษฐกิจเป็นหลกัภายใตแ้นวทางทุนนิยมอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจตลาดเสรี ซ่ึง
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนทาํใหป้ระเทศไทยตลอดจนประชาคมโลกและองคก์ร ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต่างๆ ต่างพยายาม
หามาตรการและกลยทุธ์ท่ีจะช่วยลดอุปสรรคทางการคา้ ทั้งน้ี โดยมีเป้าหมายท่ีสาํคญัคือ ความยัง่ยนืของเศรษฐกิจ
และแรงงานต่อความรับผดิชอบของธุรกิจไทย 

 มาตรการหน่ึงท่ีอยู่ในความสนใจและเป็นท่ียอมรับในวงกวา้งคือ มาตรฐานแรงงานไทยความ
รับผิดชอบทางสังคม จดัข้ึนตามกรอบของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย โดยกรมสวสัดิการและคุม้ครอง
แรงงาน กระทรวงแรงงาน ไดป้ระกาศมาตรฐานข้ึนมาใชท่ี้เรียกว่า มาตรฐานแรงงานไทย (Thai Labour Standard) 
ความรับผิดชอบทางสังคมทางธุรกิจไทย (Thai Corporate Social Responsibility : TCSR) ข้ึนในปี 2546 หรือเรียก
ยอ่ว่า มรท. หรือ TLS และกาํหนดหมายเลขมาตรฐานเป็น 8001 จึงนิยมเรียกมาตรฐานน้ีว่า มรท. 8001-2546 เพื่อ
ใชเ้ป็นการสนบัสนุนใหอ้งคก์ร บริษทั นาํไปปฏิบติั เพื่อสร้างศกัยภาพในการแข่งขนั เพิ่มผลผลิต การสรรหา การ
ว่าจา้งท่ีมีประสิทธิภาพ ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมกบัลูกจา้ง อีกทั้งสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างนายจา้งกบั
ลูกจา้ง  

 การดาํเนินการตามมาตรการดงักล่าว จะช่วยส่งเสริมการปฏิบติัต่อแรงงานดา้นสภาพการจา้งและ
สภาพการทาํงานให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานแรงงานสากลอย่างเป็นระบบ อนัจะมีผลทาํให้เกิดความเช่ือมัน่กบั
องคก์ร บริษทั ดาํเนินธุรกิจโดยมีความรับผิดชอบต่อสังคมและจะช่วยเพิ่มศกัยภาพการแข่งขนัในเวทีการคา้โลก  
ลดอุปสรรคทางการคา้ สามารถรักษาตลาดเดิมและเพิ่มตลาดใหม่ ลดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพยสิ์น เพิ่ม
ผลผลิตดีมีคุณภาพ สร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อลูกจา้ง  และทาํใหลู้กจา้งมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน มีขวญัและกาํลงัใจใน
การทาํงาน มีสภาพแวดลอ้มท่ีดีและเหมาะสมกบัการทาํงาน  และมีความสมัพนัธ์ท่ีดีต่อนายจา้ง 
 ดว้ยเหตุน้ี บริษทั โตไก อิสเทิร์น รับเบอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั จึงให้ความสําคญัและนําระบบ
มาตรฐานแรงงานไทย (มรท. 8001-2546) มาใชใ้นการจดัการและบริหารพนกังานมาได ้3 ปีแลว้ บริษทัไดผ้่าน
การตรวจประเมินจากกรมแรงงานและสวสัดิการคุม้ครองแรงงาน เม่ือวนัท่ี 11 มิถุนายน 2551 และมีการผา่นการ
ประเมินการรักษาระบบในทุกๆ ปี เพราะบริษทัเห็นว่าบุคลากรหรือพนกังานมีคุณค่าและสําคญัยิ่ง ในฐานะเป็น
ผูส้ร้างผูผ้ลิตท่ีตอบสนองความตอ้งการของสังคมอย่างต่อเน่ืองเสมอมา การมีระบบการจดัการแรงงานท่ีดีจะทาํ
ใหแ้รงงานไดรั้บการคุม้ครองและการปฏิบติัอยา่งเป็นธรรม เป็นผลใหมี้คุณภาพชีวิตท่ีดี สามารถสร้างผลผลิตท่ีมี
คุณภาพและนาํมาซ่ึงความสงบสุขในสังคมตลอดจนการพฒันาเศรษฐกิจท่ีกา้วหนา้ย ัง่ยืนสืบไป ในเบ้ืองตน้ผูว้ิจยั
ตั้ งขอ้สังเกตว่า ความสําเร็จดงักล่าวอยู่บนพื้นฐานเง่ือนไขและปัจจัยหลายประการ ทั้งการบริหารจดัการและ
คุณภาพของพนกังานร่วมใจจนประสบผลสาํเร็จดงักล่าว 
 จากเหตุผลขา้งตน้ผูว้ิจยัเป็นพนักงานในบริษทั โตไก อิสเทิร์น รับเบอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั จึง
สนใจศึกษา ความคิดเห็นของพนกังานต่อการนาํมาตรฐานแรงงานไทย (มรท. 8001-2546) ไปปฏิบติัของบริษทั 
โตไก อิสเทิร์น รับเบอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (เฉพาะส่วนอิสเทิร์น ซีบอร์ด ระยอง) และการมีบริหารจดัการธาํรง
และการรักษาไวซ่ึ้งระบบอยา่งไร รักษา order และคุณภาพของสินคา้ คุณภาพชีวิตของพนกังานไดดี้ข้ึนอย่างไร
ตามระบบมาตรฐานดงักล่าว เพื่อจะไดใ้ช้ผลการศึกษาเป็นแนวทางสําหรับ การปรับปรุงและพฒันาบริษทัให้
เจริญเติบโตอย่างย ัง่ยืน อีกทั้ งเป็นแบบอย่างในการบริหารจัดการให้กับหน่วยงานอ่ืน เพื่อการปรับปรุงและ
ประยกุตใ์ชต่้อไป 
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วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 1.  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของพนักงานต่อการนํามาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2546)            
ไปปฏิบติัของบริษทั โตไก อิสเทิร์น รับเบอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (เฉพาะส่วนอิสเทิร์น ซีบอร์ด ระยอง) 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของพนกังานต่อการนาํมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2546) 
ไปปฏิบติั จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ 
 
สมมติฐานของการวจิยั 
 ความคิดเห็นของพนกังานต่อการนาํมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2546) ไปปฏิบติัจาํแนกตาม
ลกัษณะประชากรศาสตร์แตกต่างกนั 
 ประชากร 
 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจัยคร้ังน้ี ไดแ้ก่ พนกังานบริษทั โตไก อิสเทิร์น รับเบอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 
(เฉพาะส่วนอิสเทิร์น ซีบอร์ด ระยอง) จาํนวน 397 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี เป็น พนกังานบริษทั (เฉพาะส่วนอิสเทิร์น ซีบอร์ด ระยอง) ท่ี
เลือกเป็นกลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงไดม้าจากการเปิดตารางขนาดกลุ่มตวัอยา่งของ Krejcie and Morgan และใชว้ิธีการสุ่ม
แบบแบ่งชั้น (Stratified random sampling) ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 196 คน 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนซ่ึงมีค่าความเช่ือมัน่ 0.9024
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
 1. ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ระดบั
การศึกษา ตาํแหน่งงาน อายกุารทาํงาน จาํนวน 7 ขอ้ 
 2. ความคิดเห็นของพนักงานต่อการนาํมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2546) ไปปฏิบติั แบ่ง
ออกเป็น 10 ดา้น ลกัษณะของแบบสอบถามเป็น มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ของ ลิเคิร์ท (Likert) 
 
การรวบรวมข้อมูล 
  การรวบรวมขอ้มูลผูว้ิจยัไดด้าํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล ดว้ยการขอความร่วมมือจาก กลุ่มตวัอยา่ง
ท่ีเป็นพนกังานบริษทั โตไก อิสเทิร์น รับเบอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั โดยนาํแบบสอบถามไปแจกใหก้ลุ่มตวัอยา่ง
กรอกขอ้มูล จาํนวน 196 ฉบบั แลว้ขอรับคืนดว้ยตนเอง 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
  ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถาม จะนาํมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ทุกชุด และนาํมาลง
รหสั ประมวลผลขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป หาความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test, F-test 
และ LSD ดงัน้ี 
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  1. วิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยใชค้วามถ่ีและค่าร้อยละ (percentage) 
  2. วิเคราะห์ความคิดเห็นของพนกังานต่อการนาํมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2546) ไปปฏิบติั
ของบริษทั โตไก อิสเทิร์น รับเบอร์ (ประเทศไทย) จาํกดัโดยใชค่้าเฉล่ีย (X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 
  3.  เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย (X ) ของคะแนนความคิดเห็นของพนกังานต่อการนาํมาตรฐานแรงงาน
ไทย (มรท.8001-2546) ไปปฏิบติั จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ โดยใช ้t-test และ   F-test 
  4. เปรียบเทียบพหุคูณ เพื่อทดสอบค่าเฉล่ีย (X ) ของคะแนนความคิดเห็นของพนกังานต่อการนาํ
มาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2546) ไปปฏิบติั จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน โดยใช ้Least Significant 
Difference (LSD) 
 
สรุปผลการวจิยั 

1. ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  พนกังานท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง ร้อยละ 61.22 อาย ุ25 - 34 ปี ร้อยละ 66.33 

รองลงมา นอ้ยกว่า 25 ปี ร้อยละ 26.53 สถานภาพ สมรส ร้อยละ 51.53 รองลงมา โสด ร้อยละ 46.94 รายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือน นอ้ยกว่า 20,000 บาท ร้อยละ 81.12 รองลงมา 20,000 - 35,000 บาท ร้อยละ 15.31 ระดบัการศึกษา        
ตํ่ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 69.90 รองลงมา ปริญญาตรี ร้อยละ 28.57 ตาํแหน่ง พนกังานฝ่ายผลิต ร้อยละ 63.27 
รองลงมา พนกังานสายสาํนกังาน ร้อยละ 19.39 อายุงาน นอ้ยกว่า 5 ปี ร้อยละ 51.53 รองลงมา 5 - 10 ปี ร้อยละ 
44.39 

2. การวเิคราะห์คดิเห็นของพนักงานต่อการนํามาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2546) ไปปฏบัิติ 
   พนักงานมีความคิดเห็นต่อการนํามาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2546) ไปปฏิบัติ ใน
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (X = 3.98) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี 

 ข้อกําหนดทั่วไป พนกังานมีความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (X = 3.81) เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก (X = 3.77-3.88) 

 ระบบการจดัการ พนกังานมีความคิดเห็น โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (X = 3.84) เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก (X = 3.66-4.04)  

 การใช้แรงงานบังคบั พนกังานมีความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (X = 4.06) เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้พบวา่อยูใ่นระดบัมาก (X = 4.07-4.09)  

 ค่าตอบแทนการทํางาน พนักงานมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดบัมาก (X = 4.15) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่อยูใ่นระดบัมาก (X = 4.06-4.28) 

 ช่ัวโมงการทํางาน พนกังานมีความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (X = 4.12) เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้พบวา่อยูใ่นระดบัมาก (X = 4.10-4.14) 

 การเลือกปฏิบัติ พนกังานมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดบัมาก (X = 3.70) เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้พบวา่อยูใ่นระดบัมาก (X = 3.68-3.72) 

 วนัิยและการลงโทษ พนกังานมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดบัมาก (X = 4.00) เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้พบวา่อยูใ่นระดบัมาก (X = 3.98-4.03)  
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 การใช้แรงงานหญิง พนกังานมีความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (X = 4.00) เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้พบวา่อยูใ่นระดบัมาก (X = 4.17-4.34) 
 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พนกังานมีความคิดเห็นโดยรวม
อยูใ่นระดบัมาก (X = 4.07) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าอยูใ่นระดบัมาก (X = 4.04-4.13) 
 สวสัดิการ พนกังานมีความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (X = 4.03) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้
พบวา่อยูใ่นระดบัมาก (X = 3.91-4.18) 

3. การเปรียบเทยีบค่าเฉลีย่ของคะแนนคดิเห็นของพนักงานต่อการนํามาตรฐานแรงงานไทย (มรท.
8001-2546) ไปปฏบัิติ จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ 
  ผลการเปรียบเทียบคิดเห็นของพนกังานต่อการนาํมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2546) ไป
ปฏิบติั จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ พบว่า พนักงานท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน การศึกษา ตาํแหน่งงาน 
ต่างกนั มีความคิดเห็นในภาพรวม แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 
ดงัน้ี 
 ข้อกําหนดทั่วไป พนักงานท่ีมีอายุ ต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 
0.05 

ระบบการจัดการ พนักงานเพศชายและเพศหญิง มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
และ 0.05 

พนักงานท่ีมีสถานภาพ รายได้เฉล่ียต่อเดือน ระดับการศึกษา ตาํแหน่งงาน ต่างกัน มีความ
คิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกันอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 

 การใช้แรงงานบังคบั พนกังานท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่าง
กนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01   

 พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.01 เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 
 ค่าตอบแทนการทํางาน พนักงานเพศชายและเพศหญิง มีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 พนกังานท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ตาํแหน่งงาน ต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
และ 0.05  
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 พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.01 เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 ช่ัวโมงการทํางาน พนกังานเพศชายและเพศหญิง อาย ุต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 พนกังานท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ตาํแหน่งงาน ต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
และ 0.05 
 พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษา ต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.01 เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 การเลือกปฏิบัติ พนกังานท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 
 พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษา ต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.01 เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 พนกังานท่ีมีตาํแหน่งงาน ต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 
 วินัยและการลงโทษ พนกังานเพศชายและเพศหญิง มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 พนกังานท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 
 พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษา ต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 พนกังานท่ีมีตาํแหน่งงาน ต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 

การใช้แรงงานหญิง พนกังานเพศชายและเพศหญิง มีความคิดเห็น โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

พนกังานท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 

พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษา ต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.01 เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.0 

พนกังานท่ีมีตาํแหน่งงาน ต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
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  ความปลอดภยั อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษา และ
ตาํแหน่งงาน ต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้ พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 สวัสดิการ พนกังานท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 พนักงานท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทาง
สถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
อภปิรายผล 
 จากผลการศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นของพนกังานต่อการนาํมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2546) 
ไปปฏิบติัของบริษทั โตไก อิสเทิร์น รับเบอร์ (ประเทศไทย) จาํกัด (เฉพาะส่วนอิสเทิร์น ซีบอร์ด ระยอง ได้
ผลการวิจยัท่ีสามารถนาํมาอภิปรายผล ดงัน้ี 
 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของพนักงานต่อการนํามาตรฐานแรงงานไทย  (มรท.8001-2546) ไป
ปฏบัิติ 
 พนกังานมีความคิดเห็นต่อการนาํมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2546) ไปปฏิบติั ในภาพรวม 
อยูใ่นระดบัมาก (X = 3.98) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ทุกดา้น อยูใ่นระดบัมาก (X = 3.81 3.84 4.06 4.15 
4.12 3.70 4.00 4.00 4.07 และ 4.03 ตามลาํดบั) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลวิจยัของ นายมโนชญ ์วงศศ์รีวิลยั, (2548) 
ศึกษาเร่ือง ผลการนาํมาตรฐานแรงงานไทย “มรท 8001” ไปปฏิบติัในสถานประกอบการในจงัหวดัเชียงใหม่     
จากขอ้คน้พบดงักล่าว มีผลใหพ้นกังานมีสภาพการทาํงาน สวสัดิการและความปลอดภยั อาชีวอนามยั ตลอดจน มี
ขวญัและแรงจูงใจในการทาํงานท่ีดีข้ึน  

การเปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงานต่อการนํามาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2546) ไป
ปฏบัิติ จาํแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ 

ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนความคิดเห็นของพนักงาน  จําแนกตามลักษณะ
ประชากรศาสตร์ พบวา่ พนกังานท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน การศึกษา ตาํแหน่งงาน ต่างกนั ในภาพรวม แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี 
 ข้อกําหนดทั่วไป พนกังานท่ีมีอายุ ต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05  
 ระบบการจัดการ พนกังานเพศชายและเพศหญิง มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
  การใช้แรงงานบังคับ พนักงานท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน ระดบัการศึกษา ต่างกนั มีความคิดเห็น
โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 ค่าตอบแทนการทํางาน พนกังานท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ระดบัการศึกษา ตาํแหน่งงาน ต่างกนั มี
ความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
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 ช่ัวโมงการทํางาน พนกังานท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ตาํแหน่งงาน ระดบัการศึกษา ต่างกนั มีความ
คิดเห็นโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 การเลือกปฏิบัติ พนกังานท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมี
นัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และพนักงานท่ีมีระดบัการศึกษา ตาํแหน่งงาน ต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 วินัยและการลงโทษ พนกังานเพศชายและเพศหญิง ตาํแหน่งงาน ต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และพนกังานท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ระดบัการศึกษาต่างกนั มี
ความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  
  การใช้แรงงานหญิง พนกังานเพศชายและเพศหญิง ตาํแหน่งงาน ต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และพนกังานท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ระดบัการศึกษา ต่างกนั มี
ความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  
  ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พนักงานท่ีมีระดบัการศึกษา และ
ตาํแหน่งงาน ต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 สวัสดิการ พนักงานท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ นายมโนชญ ์วงศศ์รีวิลยั, (2548) จากขอ้คน้พบดงักล่าว 1) พนกังาน
ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของมาตรฐานแรงงานไทย (มรท. 8001-2546) ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองขอ้กาํหนดทัว่ไป ระบบการ
จดัการ การใชแ้รงงานบงัคบั ค่าตอบแทนในการทาํงาน ชัว่โมงการทาํงาน การเลือกปฏิบติั วินยัและการลงโทษ 
การใชแ้รงงานหญิง ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน สวสัดิการไดใ้นระดบัมาก     
2) พนกังานไดรั้บการจดัการดา้นสวสัดิการ ความปลอดภยัในการทาํงานและขวญั กาํลงัใจในการทาํงานท่ีดีข้ึน   
3) บริษทัไดรั้บความร่วมมือจากพนกังานในการทาํงานท่ีเพิ่มสูงข้ึน 4) บริษทัไดรั้บการยอมรับจากลูกคา้เพิ่มมาก
ข้ึน ตลอดจนผลผลิตเพิ่มมากข้ึน นั้นแสดงใหเ้ห็นวา่บริษทัและพนกังานนาํเอามาตรฐานแรงงานไทย (มรท. 8001-
2546) ไปปฏิบติัไดอ้ยา่งมีระบบการบริหาร การจดัการท่ีดีและมีประสิทธิภาพ 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. บริษทัควรมีนโยบายส่งเสริมทางดา้นการนาํมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2546) ให้มาก
ยิ่งข้ึน โดยเนน้การเขา้ถึงพนักงานในแต่ละระดบั รายไดเ้ฉล่ีย การศึกษา ตาํแหน่งงาน เพราะพนักงานในกลุ่ม
ดงักล่าวมีความคิดเห็นต่อการนาํมาตรฐานแรงงานไทยไปปฏิบติั โดยเฉพาะในเร่ือง ค่าตอบแทนการทาํงาน 
ชัว่โมงการทาํงาน การเลือกปฏิบติั วินยัและการลงโทษ และการใชแ้รงงานหญิง 

2. สร้างความเขา้ใจหรือให้ความรู้กบัพนักงานสําหรับเร่ืองค่าตอบแทน ชั่วโมงการทาํงาน การ
เลือกปฏิบติั วินยัและการลงโทษ การใชแ้รงงานหญิง ใหม้ากยิง่ข้ึน เพื่อใหพ้นกังานมีความรู้เร่ืองดงักล่าวเท่าเทียม
กนั 

3. จดัใหมี้กิจกรรมการรณรงค ์การส่งเสริม ใหพ้นกังานมีจิตสาํนึกในการนาํมาตรฐานแรงงานไทย 
(มรท.8001-2546) ไปปฏิบติั ไดม้ากยิง่ข้ึน  
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4. นาํขอ้มูลหรือความรู้เก่ียวกบัมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2546) มาเผยแพร่เขา้สู่ระบบ
อินทราเน็ตของบริษทัเพือ่ใหพ้นกังานรับรู้ขา่วสารและกฎระเบียบใหม่ๆไดต้ลอดเวลาและทุกระดบัชั้น 
 
ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
 ทาํการเก็บรวบรวมกลุ่มตวัอยา่งประชากรใหไ้ดเ้ฉพาะส่วนยอ่ยลงไปเพื่อใหเ้ห็นภาพรวมมากยิ่งข้ึน 
เช่น การเก็บกลุ่มตัวอย่างประชากรในฝ่ายผลิตอย่างเดียวและควรมีการกระจายกลุ่มตัวอย่างประชากรให้
ครอบคลุมในการส่งแบบสอบถาม กจ็ะสามารถวิจยัและไดผ้ลท่ีละเอียดยิง่ข้ึน 
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บทคดัย่อ 
การวิจัย เ ร่ืองน้ีมีว ัตถุประสงค์ เ พ่ือศึกษาการบริหารธุรกิจค้าปลีกผลิตภัณฑ์อาหารเสริมใน

ห้างสรรพสินคา้ อาํเภอเมือง  จังหวดัสมุทรปราการ และเพื่อเปรียบเทียบการบริหารธุรกิจคา้ปลีกผลิตภณัฑ ์
อาหารเสริม ของผูป้ระกอบธุรกิจ จาํแนกตามลกัษณะผูป้ระกอบการ กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 103 คน เคร่ืองมือท่ีใช้
ในการวิจยั เป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูล โดยใช ้ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการ
วิเคราะห์ความแปรปรวน 

ผลการวิจยั พบวา่ 1) การบริหารธุรกิจคา้ปลีกผลิตภณัฑอ์าหารเสริม ของผูป้ระกอบธุรกิจ   ในภาพรวมมี
คะแนนเฉล่ีย อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า  อยู่ในระดบัมาก  จาํนวน 6 ดา้น  เรียงลาํดบัจาก
มากท่ีสุด คือ การขาย การจดัการสินคา้ ระบบขอ้มูลสารสนเทศ การจดัสินคา้ การจดัการดา้นการเงิน และการ
ส่งเสริมการขาย  2) ผลการเปรียบเทียบการบริหารธุรกิจคา้ปลีกผลิตภณัฑ์อาหารเสริม ของผูป้ระกอบธุรกิจ 
จาํแนกตามลกัษณะผูป้ระกอบการ พบว่า ผูป้ระกอบธุรกิจคา้ปลีกผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ท่ีมีรูปแบบกิจการ 
ประสบการณ์การเปิดร้านคา้ปลีก ระดบัการศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต่างกนั มีความคิดเห็น ในภาพรวม ไม่
แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ผูป้ระกอบธุรกิจคา้ปลีกผลิตภณัฑอ์าหาร
เสริม ท่ีมีประสบการณ์การเปิดร้านคา้ปลีก ต่างกนั มีความคิดเห็น ดา้นตาํแหน่งท่ีตั้งร้านคา้ โดยรวม แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 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 

                                                 
 * บทความการคน้ควา้อิสระ 
** บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจดัการทัว่ไป)  มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
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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     
 

ปัจจุบนัผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ต่างเล็งเห็นถึงความสําคญัและหันมาบริโภคอาหาร  เพื่อสุขภาพมากข้ึน      
อนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจาก ภาวะความต่ืนกลวัจากสถานการณ์ต่างๆ ดงัเช่น  เม่ือเกิดข่าวของโรคไขห้วดันก รวมทั้ง
โรคระบาดอ่ืนๆ ในสตัว ์ผูบ้ริโภคกจ็ะเลิกรับประทานเน้ือไก่ และหนัมาบริโภคอาหารโปรตีนประเภทอ่ืนทดแทน 
ดงันั้น เพื่อเป็นการตดัปัญหา ผูบ้ริโภคจึงหนัมาสนใจผลิตภณัฑอ์าหารเพื่อสุขภาพซ่ึงกาํลงัเป็นท่ีนิยมตามกระแส
ของตลาดโลกท่ีผูบ้ริโภคมีความใส่ใจในเร่ืองสุขภาพกนัมากข้ึน จากการคาดการณ์ของหน่วยงานทางดา้นอาหาร
ของสหรัฐอเมริกาพบว่า ตลาดผลิตภณัฑอ์าหาร Functional foods โลกจะมีมูลค่าเพิ่มข้ึนเป็น 167 พนัลา้นเหรียญ
สหรัฐฯ ภายในปี 2553 หรือมีอตัราการเติบโตเฉล่ียท่ีร้อยละ 14 ต่อปี ประเทศท่ีมีมูลค่าตลาดสูงสุดประมาณร้อย
ละ 33 ของตลาดโลก คือ ญ่ีปุ่น รองลงมาคือ ออสเตรเลียจะมีมูลค่าตลาดคิดเป็นร้อยละ 1 ของตลาดโลก อยา่งไร   
ก็ตาม แมว้่าออสเตรเลียจะมีมูลค่าตลาดผลิตภณัฑอ์าหารเพ่ือสุขภาพค่อนขา้งนอ้ยมากเม่ือเทียบกบัประเทศญ่ีปุ่น 
แต่ถือเป็นตลาดท่ีมีศกัยภาพและมีโอกาสสูงจากการเปิดเสรีทางการคา้ระหว่างไทยกบัออสเตรเลีย (Thai-Australia 
Free Trade Area) นบัเป็นการเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้กบัผูป้ระกอบการไทยไดค้่อนขา้งสูง เน่ืองจาก          
เป็นผลิตภัณฑ์อาหารท่ีมีการเพิ่มมูลค่าจึงสามารถขายได้ในราคาท่ีสูงกว่าผลิตภัณฑ์อาหารประเภทอ่ืนๆ
ทัว่ไป   (ศูนยว์จิยักสิกรไทย จาํกดั, 2552) 

ผลิตภณัฑอ์าหารเพ่ือสุขภาพ (Functional foods) ถือไดว้่า เขา้มามีบทบาทต่อวิถีชีวิตหรือการดาํเนินชีวิต
ของผูค้นในปัจจุบนั เน่ืองจากกระแสของการดูแลและรักษาสุขภาพท่ีไดข้ยาย  วงกวา้ง ส่งผลใหพ้ฤติกรรมในการ
บริโภคอาหารโดยรวมของผูบ้ริโภคเปล่ียนแปลงไป โดยหนัมารับประทานผลิตภณัฑอ์าหารเพื่อสุขภาพกนัมาก
ข้ึน ไม่ว่าจะเป็นอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ ผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร หรืออาหารตา้นโรคภยัต่างๆ สินคา้และผลิตภณัฑ์
ทางธรรมชาตินั้น กาํลงัเป็นท่ีนิยมค่อนขา้งสูงในหมู่ผูบ้ริโภค ทั้งในแถบเอเชีย และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแถบ
ตลาดยโุรป ทั้งน้ีเน่ืองมาจากผูบ้ริโภคต่างหนัมาใหค้วามสนใจกบัสุขภาพร่างกายกนัมากข้ึน จึงหนัมาบริโภค
อาหารและผลิตภณัฑท์างธรรมชาติซ่ึงไม่เป็นพิษต่อร่างกาย ดงัจะเห็นไดจ้ากการทยอยเปิดร้านสะดวกซ้ือซ่ึง
จาํหน่ายเฉพาะสินคา้จากธรรมชาติเพือ่สุขภาพ ท่ีสามารถเห็นไดใ้นเมืองใหญ่ๆ ของประเทศ 
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 ขณะท่ีแนวโนม้ผลิตภณัฑอ์าหารเสริมสุขภาพในตลาดโลกท่ีจะเขา้มากระตุน้ให้ตลาด  มีการขยายตวั
อยา่งรวดเร็วยิ่งข้ึน คือ อาหารเสริมสุขภาพท่ีมีคุณสมบติัเป็นยา (Nutraceuticals) นบัว่าเป็นตลาดท่ีมีขนาดใหญ่
และทา้ทายใหป้ระเทศท่ีมีศกัยภาพดา้นการผลิต รวมทั้งการวิจยัและพฒันาอาหารเสริมสุขภาพประเภทน้ี ต่างเร่ง
พฒันาขีดความสามารถของตนเพ่ือรองรับความต้องการของตลาดท่ีมีแนวโน้มขยายตัว โดยสรุปแลว้ธุรกิจ
ผลิตภณัฑอ์าหารเสริมสุขภาพนบัวา่เป็นธุรกิจท่ีน่า  จบัตามองเพราะค่อนขา้งมาแรง เน่ืองจากยงัคงมีโอกาสในการ
ขยายตวัไดอ้ยา่งต่อเน่ือง โดยมีปัจจยัหนุนคือ กระแสการรักษาสุขภาพในเชิงป้องกนั รวมทั้งการขยายฐานลูกคา้
โดยการท่ีผูป้ระกอบการจาํเป็นตอ้งให้ความรู้และขอ้มูลท่ีถูกตอ้งของอาหารเสริมสุขภาพ และผูศึ้กษามีความ
สนใจท่ีจะทาํธุรกิจผลิตภณัฑอ์าหารเสริม จึงเป็นสาเหตุท่ีให้ผูศึ้กษาสนใจในการศึกษาการบริหารธุรกิจคา้ปลีก
ผลิตภณัฑอ์าหารเสริม ในหา้งสรรพสินคา้   อาํเภอเมือง  จงัหวดัสมุทรปราการซ่ึงเป็นจงัหวดัท่ีมีการเจริญเติบโต
ทางธุรกิจอยา่งมาก  เอ้ืออาํนวยต่อการขยายตลาด จึงเป็นหวัขอ้วิจยัท่ีน่าสนใจต่อการศึกษาในคร้ังน้ี 

     
วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

1. เพื่อศึกษาการบริหารธุรกิจคา้ปลีกผลิตภณัฑ์อาหารเสริม ในห้างสรรพสินคา้ อาํเภอเมือง จังหวดั
สมุทรปราการ  

2. เพื่อเปรียบเทียบการบริหารธุรกิจคา้ปลีกผลิตภณัฑ์อาหารเสริม ของผูป้ระกอบธุรกิจ จาํแนกตาม
ลกัษณะผูป้ระกอบการ 
 
สมมติฐานของการวจิยั 

การบริหารธุรกิจคา้ปลีกผลิตภณัฑอ์าหารเสริม ของผูป้ระกอบธุรกิจ จาํแนกตามลกัษณะผูป้ระกอบการ
แตกต่างกนั 

1. ประชากร 
 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูป้ระกอบธุรกิจผลิตภณัฑอ์าหารเสริม ในหา้งสรรพสินคา้  
อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ   

2. กลุ่มตัวอย่าง 
     กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี คือ ผูป้ระกอบธุรกิจคา้ปลีกผลิตภัณฑ์อาหารเสริม         
ในหา้งสรรพสินคา้ อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ จาํนวน 145 คน เลือกเป็นกลุ่มตวัอยา่งโดยใชต้ารางกาํหนด
ขนาดกลุ่มตวัอยา่งของ  Krejcie and Morgan (1970, p.680) ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 103 คน  
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

     เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน โดยมีขั้นตอนตามลาํดบั ดงัน้ี 
     1.  การศึกษาเอกสาร ตาํรา และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
     2.  การจดัทาํโครงสร้างของแบบสอบถาม ให้มีเน้ือหาครอบคลุมวตัถุประสงค์ของการวิจัยคร้ังน้ี 

แบบสอบถามมี 2 ตอน คือ 
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         2.1  ข้อมูลทั่วไปของผูป้ระกอบธุรกิจค้าปลีกผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ได้แก่ รูปแบบกิจการ 
ประสบการณ์การเปิดร้านคา้ปลีก ระดบัการศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

         2.2  การบริหารธุรกิจคา้ปลีกผลิตภณัฑ์อาหารเสริม แบ่งออกเป็น 7 ดา้น ไดแ้ก่ ตาํแหน่งท่ีตั้ ง
ร้านคา้  การขาย  การจดัการดา้นการเงิน  การส่งเสริมการขาย  ระบบขอ้มูลสารสนเทศ การจดัสินคา้  และการ
จดัการสินคา้  ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน ประมาณค่า  5 ระดบั ของลิเคิร์ท (Likert) จาํนวน 
23 ขอ้ 
     3. นาํแบบสอบถามท่ีไดส้ร้างข้ึนใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษา การคน้ควา้อิสระ ไดต้รวจสอบความสอดคลอ้ง
ของเน้ือหา กบัวตัถุประสงคข์องการวิจยัเป็นการศึกษาความเท่ียงตรง (validity) ของแบบสอบถามแลว้นาํมา
ปรับปรุงแกไ้ขเพื่อใหค้าํถามชดัเจน สามารถส่ือความหมายไดต้รงประเด็น และเหมาะสมยิง่ข้ึน 

     4. นาํแบบสอบถามไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างในการวิจยัจาํนวน 30 คน แลว้
นําข้อมูลดังกล่าวมาหาค่าความเช่ือมั่น  (reliability) ของแบบสอบถาม  โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา
ของครอนบคั (Cronbach’s Alpha Coefficient)  
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจัยได้ดําเนินการเก็บขอ้มูล ด้วยการขอความร่วมมือจากกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็น 
ผูป้ระกอบธุรกิจคา้ปลีกผลิตภณัฑอ์าหารเสริมในห้างสรรพสินคา้ อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ โดยนาํ
แบบสอบถามไปแจกใหก้ลุ่มตวัอยา่งกรอกขอ้มูล จาํนวน 103 ฉบบั แลว้ขอรับคืนดว้ยตวัเอง 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถาม จะนาํมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ทุกชุดและนาํมาลงรหสั 
ประมวลผลขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป ดงัน้ี 
 1. วิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูป้ระกอบธุรกิจคา้ปลีกผลิตภณัฑอ์าหารเสริม โดยใชค้วามถ่ี และค่าร้อยละ 
 2. วิเคราะห์การบริหารธุรกิจคา้ปลีกผลิตภณัฑอ์าหารเสริม ของผูป้ระกอบธุรกิจผลิตภณัฑอ์าหารเสริม 

จาํแนกตามลกัษณะผูป้ระกอบการ โดยใชค่้าเฉล่ีย  X  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 

 3. เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย  X  ของคะแนนการบริหารธุรกิจคา้ปลีกผลิตภณัฑอ์าหารเสริม ของผูป้ระกอบ
ธุรกิจ จาํแนกตามลกัษณะผูป้ระกอบการ โดยใช ้F-test 
 4. เปรียบเทียบพหุคุณ เพื่อทดสอบค่าเฉล่ีย  X  ของคะแนนการบริหารธุรกิจคา้ปลีกผลิตภณัฑ์
อาหารเสริม จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน โดยวิธี Least Significant Difference (LSD)    
 
สรุปผลการวจิยั 

    ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการบริหารธุรกิจคา้ปลีกผลิตภณัฑอ์าหารเสริม ในหา้งสรรพสินคา้  อาํเภอเมือง  
จงัหวดัสมุทรปราการ  สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
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       1. ข้อมูลทัว่ไปของผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกผลติภณัฑ์อาหารเสริม 
           ผูป้ระกอบธุรกิจคา้ปลีกผลิตภณัฑ์อาหารเสริม ส่วนใหญ่เป็นเจา้ของคนเดียว ร้อยละ 59.20  

รองลงมา ห้างหุ้นส่วนจาํกัด ร้อยละ 27.20 มีประสบการณ์การเปิดร้านคา้ปลีก นอ้ยกว่า 1  ปี ร้อยละ 46.60 
รองลงมา 1-5  ปี ร้อยละ 28.20 ระดบัการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 61.10 รองลงมาปริญญาตรี ร้อยละ 35.00 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท ร้อยละ 55.40 รองลงมา 30,000 บาทข้ึนไป ร้อยละ 25.20  
       2. วเิคราะห์การบริหารธุรกิจค้าปลีกผลิตภณัฑ์อาหารเสริม  

           ผูป้ระกอบธุรกิจคา้ปลีกผลิตภณัฑ์อาหารเสริม มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารธุรกิจคา้ปลีก
ผลิตภณัฑอ์าหารเสริม ในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก ( = 3.76) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี 

       ตําแหน่งทีต่ั้งร้านค้า   
       ผูป้ระกอบธุรกิจคา้ปลีกผลิตภณัฑอ์าหารเสริม มีความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง ( = 

3.49) เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัมาก ( = 3.74–3.80) จาํนวน 2 รายการ คือ  
       1. ความสะดวกของทางเดินเลือกซ้ือสินคา้ภายในร้าน 
       2. ความเหมาะสมของทาํเลท่ีตั้ง 

      ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัผูป้ระกอบธุรกิจ ท่ีเป็นเจา้ของคนเดียว ระดบัการศึกษา ปริญญาตรี และรายได้
เฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บาท และ30,000 บาทข้ึนไป 

      การขาย 
      ผูป้ระกอบธุรกิจคา้ปลีกผลิตภณัฑอ์าหารเสริม มีความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก ( = 3.93) 

เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัมาก ( = 3.87–4.01) ทุกรายการ คือ 
       1. พนกังานพดูจาสุภาพอ่อนนอ้มและดูแลเอาใจใส่ท่านเป็นอยา่งดี 
       2. พนกังานสามารถแนะนาํผลิตภณัฑไ์ดเ้ป็นอยา่งดี 
       3. พนกังานแต่งกายไดเ้หมาะสม สุภาพ 
       4. พนกังานตอ้นรับมีมนุษยสมัพนัธ์ดี ยิม้แยม้ แจ่มไส และเป็นกนัเองกบัลูกคา้ 
       ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัผูป้ระกอบธุรกิจ ทุกรูปแบบกิจการ ทุกประสบการณ์การเปิดร้านคา้ปลีก ระดบั

การศึกษา ตํ่ากวา่ปริญญาตรี และปริญญาตรี และทุกรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  
       การจดัการด้านการเงนิ 
       ผูป้ระกอบธุรกิจคา้ปลีกผลิตภณัฑอ์าหารเสริม มีความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก ( = 3.65) 

เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัมาก ( = 3.51–4.01) จาํนวน 2 รายการ คือ 
       1. การควบคุมตน้ทุนในการดาํเนินงาน 
       2. ความเพยีงพอของเงินลงทุน 
       ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัผูป้ระกอบธุรกิจ ท่ีเป็น หา้งหุน้ส่วนสามญั ระดบัการศึกษา ตํ่ากว่าปริญญาตรี 

และปริญญาตรี  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ตํ่ากวา่ 20,000 บาท และ30,000 บาทข้ึนไป 
       การส่งเสริมการขาย 
       ผูป้ระกอบธุรกิจคา้ปลีกผลิตภณัฑอ์าหารเสริม มีความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก ( = 3.60) 

เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัมาก ( = 3.69–3.70) จาํนวน 2 รายการ คือ 
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       1. การมีบตัรสะสมแตม้ 
       2. มีการสมคัรสมาชิกเพื่อใหไ้ดรั้บส่วนลดพิเศษ 
       ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัผูป้ระกอบธุรกิจ ท่ีเป็น เจา้ของคนเดียว และหา้งหุน้ส่วนสามญั  ประสบการณ์

การเปิดร้านคา้ปลีก นอ้ยกวา่ 1 ปี ระดบัการศึกษา ตํ่ากวา่ปริญญาตรี และปริญญาตรี  และทุกรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  
       ระบบข้อมูลสารสนเทศ 
       ผูป้ระกอบธุรกิจคา้ปลีกผลิตภณัฑอ์าหารเสริม มีความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก ( = 3.87) 

เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัมาก ( = 3.74–3.95) ทุกรายการ คือ 
       1. มีการนาํคอมพิวเตอร์เขา้มาใชใ้นการขาย เช่น จาํนวนขาย สินคา้คงเหลือ ฯลฯ 
       2. มีการแจง้ขอ้มูลข่าวสารใหลู้กคา้ทราบอยา่งสมํ่าเสมอ 
       3. มีการนาํคอมพิวเตอร์เขา้มาใชใ้นการสาธิตผลิตภณัฑต์่าง ๆ 
       ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัผูป้ระกอบธุรกิจ ทุกรูปแบบกิจการ ทุกประสบการณ์การเปิดร้านคา้ปลีก ระดบั

การศึกษา ตํ่ากวา่ปริญญาตรี และปริญญาตรี  และทุกรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  
       การจดัสินค้า 
       ผูป้ระกอบธุรกิจคา้ปลีกผลิตภณัฑอ์าหารเสริม มีความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก ( = 3.86) 

เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัมาก ( = 3.72–3.97) ทุกรายการ คือ 
       1. จดัสินคา้แยกเป็นหมวดหมู่เพ่ือใหลู้กคา้เลือกซ้ือไดง่้าย 
       2. จดัสินคา้หรือผลิตภณัฑต์วัใหม่ท่ีกาํลงัไดรั้บความนิยมไวห้นา้ร้าน 
       3. จดัสินคา้ท่ีลดราคาหรือมีโปรโมชัน่เพือ่ดึงดูดลูกคา้ในตาํแหน่งท่ีเด่นชดั 
       ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัผูป้ระกอบธุรกิจ ทุกรูปแบบกิจการ ทุกประสบการณ์การเปิดร้านคา้ปลีก ระดบั

การศึกษา ตํ่ากวา่ปริญญาตรี และปริญญาตรี  และทุกรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  
       การจดัการสินค้า 
       ผูป้ระกอบธุรกิจคา้ปลีกผลิตภณัฑอ์าหารเสริม มีความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก ( = 3.88) 

เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัมาก ( = 3.78–4.03) ทุกรายการ คือ 
       1. มีการจดัเตรียมสินคา้ใหพ้ร้อมสาํหรับการขาย 
       2. มีการจดัหาสินคา้หรือผลิตภณัฑใ์หม่ ๆ เขา้มาจาํหน่ายในร้านอยา่งสมํ่าเสมอ 
       3. มีการจดัระบายสินคา้ท่ีคา้งสต๊อกอยูต่ลอด 
       ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัผูป้ระกอบธุรกิจ ทุกรูปแบบกิจการ  ทุกประสบการณ์การเปิดร้านคา้ปลีก 

ระดบัการศึกษา ตํ่ากวา่ปริญญาตรี และปริญญาตรี  และ ทุกรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  
      3. การเปรียบเทียบการบริหารธุรกิจค้าปลีกผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ของผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีก
ผลิตภณัฑ์อาหารเสริม ของผู้ประกอบธุรกิจ จาํแนกตามลกัษณะผู้ประกอบการ  
         ผลการเปรียบเทียบการบริหารธุรกิจคา้ปลีกผลิตภณัฑอ์าหารเสริม ของผูป้ระกอบธุรกิจ จาํแนกตาม
ลกัษณะผูป้ระกอบการ พบว่า ผูป้ระกอบธุรกิจคา้ปลีกผลิตภณัฑอ์าหารเสริม จาํแนกตามลกัษณะผูป้ระกอบการ    
มีความคิดเห็น ในภาพรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี 
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       ตําแหน่งทีต่ั้งร้านค้า   
       ผูป้ระกอบธุรกิจคา้ปลีกผลิตภณัฑอ์าหารเสริม ท่ีมีประสบการณ์การเปิดร้านคา้ปลีก ต่างกนั มีความ

คิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 รายการ คือ ความเหมาะสมของทาํเลท่ีตั้ง และแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือความสะดวกของทางเดินเลือกซ้ือสินคา้ภายในร้าน  

      การขาย 
       ผูป้ระกอบธุรกิจคา้ปลีกผลิตภณัฑอ์าหารเสริม ท่ีมีระดบัการศึกษา ต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม 

ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ พนกังานตอ้นรับมีมนุษยสมัพนัธ์ดี    ยิม้แยม้ แจ่มไส และเป็นกนัเองกบัลูกคา้ 

       ผูป้ระกอบธุรกิจคา้ปลีกผลิตภณัฑ์อาหารเสริม ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต่างกนั มีความคิดเห็น 
โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ พนกังานพดูจาสุภาพอ่อนนอ้ม และดูแลเอาใจใส่ท่านเป็นอยา่งดี 

       การส่งเสริมการขาย 
       ผูป้ระกอบธุรกิจคา้ปลีกผลิตภณัฑอ์าหารเสริม ท่ีมีประสบการณ์การเปิดร้านคา้ปลีก ต่างกนั มีความ

คิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ มีการแจกรางวลัหรือของท่ีระลึก 
 
อภปิรายผล 

     การวิจัยเร่ือง  การบริหารธุรกิจคา้ปลีกผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ในห้างสรรพสินคา้  อาํเภอเมือง  
จงัหวดัสมุทรปราการ  ไดผ้ลการวิจยัท่ีสามารถนาํมาอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

      1. ข้อมูลท่ัวไปของผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกผลติภณัฑ์อาหารเสริม 
           ผูป้ระกอบธุรกิจส่วนใหญ่เป็นเจา้ของคนเดียว มีประสบการณ์การเปิดร้านคา้ปลีก นอ้ยกว่า  1  ปี 

ระดบัการศึกษาตํ่ากวา่ปริญญาตรี และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,000 – 30,000 บาท  
      2. วเิคราะห์การบริหารธุรกิจค้าปลีกผลติภณัฑ์อาหารเสริม 
    ผูป้ระกอบธุรกิจคา้ปลีกผลิตภัณฑ์อาหารเสริมมีความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารธุรกิจคา้ปลีก

ผลิตภณัฑอ์าหารเสริม ในภาพรวม อยู่ในระดบัมาก  ( = 3.76) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า มีความคิดเห็น 
โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก ( = 3.60 3.65 3.86 3.87 3.88 และ 3.93) จาํนวน 6 ดา้น  เรียงลาํดบัจากมากท่ีสุด คือ 
การขาย การจดัการสินคา้ ระบบขอ้มูลสารสนเทศ การจดัสินคา้ การจดัการดา้นการเงิน และการส่งเสริมการขาย  
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยู่ในระดบัมาก ทุกรายการ ยกเวน้ รายการความคุม้ค่าของกาํไรจากการขาย และ
รายการมีการแจกรางวลัหรือของท่ีระลึก อยูใ่นระดบัปานกลาง ( = 3.41 และ  = 3.44 ตามลาํดบั) สาํหรับดา้น
ตาํแหน่งท่ีตั้ งร้านคา้  ผูป้ระกอบธุรกิจคา้ปลีกผลิตภณัฑอ์าหารเสริม มีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดบั ปาน
กลาง ( = 3.49) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัมาก จาํนวน 2 รายการ คือ ความเหมาะสมของทาํเล
ท่ีตั้ง และความสะดวกของทางเดินเลือกซ้ือสินคา้ภายในร้าน 
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       3. การเปรียบเทียบการบริหารธุรกิจค้าปลีกผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ของผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีก
ผลิตภณัฑ์อาหารเสริม จําแนกตามลกัษณะผู้ประกอบการ  

       การขาย การส่งเสริมการขาย การจัดการด้านการเงิน ระบบข้อมูลสารสนเทศ การจัดสินค้า และการ
จัดการสินค้า ผูป้ระกอบธุรกิจคา้ปลีกผลิตภณัฑอ์าหารเสริม ท่ีมีรูปแบบกิจการ ระดบัการศึกษา และรายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือน ต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ สําหรับด้านตําแหน่งที่ตั้งร้านค้า  
ผูป้ระกอบธุรกิจคา้ปลีกผลิตภณัฑ์อาหารเสริม ท่ีมีประสบการณ์การเปิดร้านคา้ปลีก ต่างกนัมีความคิดเห็น 
โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

      จากผลการคน้พบดังกล่าว พบว่า มีค่าสอดคล้องกบัผลการวิจัยของ ณัฐถกามาศ  พลศรี  (2549, 
บทคดัย่อ)  ศึกษาเร่ือง  กลยุทธ์การปรับตัวเพื่อความอยู่รอดของร้านคา้ปลีกขนาดเล็ก  ในเขตเทศบาลนคร
อุบลราชธานี  พบว่า ผูป้ระกอบการร้านคา้ปลีกขนาดเล็ก  มีกลยุทธ์การปรับตวัเพ่ือความอยู่รอดดา้นดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด  โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ไพฑูรย ์ สุขวงษ ์ (2547)  ศึกษา
เร่ือง  ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อร้านคา้ปลีก ผลการศึกษา พบว่า ผูป้ระกอบการร้านคา้ปลีกขนาดเลก็ส่วนใหญ่ขาย
สินคา้ปลีก ร้อยละ 72.5 เป็นการลงทุนขายคนเดียว ร้อยละ 65.5 มีการบริหารจดัการหรือมีการปรับปรุงดา้น
การตลาด ในเร่ืองของการจดัวางสินคา้ท่ีเป็นระเบียบเรียบร้อย และมีการจดัวางสินคา้เป็นหมวดหมู่ นอกจากน้ี ใน
ส่วนของร้านคา้ปลีกขนาดเลก็ควรมีการพิจารณาปรับปรุงร้านในดา้นการจดัวางสินคา้ การหาสินคา้มาจาํหน่ายท่ี
หลากหลายมากข้ึน และปรับปรุงดา้นมนุษยสัมพนัธ์กบัลูกคา้ให้ดีข้ึน  และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ สุเมต 
ไกรพิทกัษก์ุล (2545)  ศึกษาเร่ือง ผลกระทบจากการขยายตวัของดิสเคาน์สโตร์ท่ีมีต่อร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิมใน
เขตจงัหวดัชลบุรี ผลการศึกษา พบว่า ร้านคา้ปลีกเองจะตอ้งมีการปรับตวัทั้งในดา้นการเอาใจใส่ลูกคา้และสร้าง
ไมตรีท่ีดีแก่ลูกคา้ตลอดจนกระทัง่จดัหาสินคา้ใหม่ ๆ มาบริการแก่ลูกคา้ในชุมชนอยูอ่ยา่งตลอดเวลา เพื่อท่ีจะ
สร้างความจงรักภกัดีและความเอาใจใส่จากลูกคา้ เพราะผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกบัร้านคา้ปลีกในปัจจุบนัมีสาเหตุ
ใหญ่มาจากลูกและพฤติกรรมการซ้ือสินคา้เป็นสาํคญั  และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ บุณฑริก มงคลพิทกัษสุ์ข 
(2551) ศึกษาเร่ือง กลยุทธ์ในการบริหารสินคา้คงเหลือของธุรกิจคา้ปลีก กรณีศึกษากิจการเฟรชมาร์ทกิจการ            
เฟรชมาร์ท  ผลการศึกษา พบว่า ควรมีการควบคุมปริมาณสินคา้สูญหาย และสินคา้สูญเสียเกินกว่ามาตรฐานท่ี
กิจการกาํหนดเพื่อพฒันาและปรับปรุงระบบการจดัการสินคา้คงคลงัและการทาํงานของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งต่าง 
ๆ ใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน อีกทั้งวางแนวทางและกาํหนดกลยทุธ์ในการแกไ้ขปัญหาสินคา้คงคลงัดงักล่าว โดย
นาํทฤษฎีต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการสินคา้คงคลงั ไดแ้ก่การบริหารและการป้องกนัสินคา้ไม่ใหสู้ญเสีย การ
วิเคราะห์อตัราการหมุนเวียนสินคา้คงเหลือระบบการจดัการสินคา้คงคลงัแบบเอบีซี ทฤษฎีการพยากรณ์ต่าง ๆ 
การคาํนวณหาปริมาณการสัง่ซ้ือแบบประหยดั และการคาํนวณจุดสัง่ซ้ือใหม่มาใชใ้นการแกปั้ญหา 
 
ข้อเสนอแนะในการทาํวจิยั 

       1.ขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากการทาํวิจยั 
           ดา้นตาํแหน่งท่ีตั้งร้านคา้ 
            ผูป้ระกอบธุรกิจคา้ปลีกผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ให้ความสําคญัในด้านตาํแหน่งท่ีตั้ งร้านคา้ 

เน่ืองจาก เป็นแหล่งท่ีจะทาํใหธุ้รกิจสามารถประกอบกิจกรรมทางธุรกิจได ้โดยพิจารณาถึง กาํไร ค่าใชจ่้าย ความ
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สะดวกของลูกคา้ และปัจจยัท่ีสาํคญัอ่ืน ๆ ตลอดจนระยะเวลาท่ีผูป้ระกอบการประสงคท่ี์จะประกอบการคา้ โดย
พยายามหาแหล่งท่ีตั้งท่ีเหมาะสาํหรับสินคา้ประเภทนั้น ๆ และก่อใหเ้กิดผลประโยชน์โดยรวมจากการเลือกทาํเล
ท่ีตั้งสูงสุดแต่เสียค่าใชจ่้ายตํ่าสุด เท่าท่ีจะสามารถเป็นไปได ้โดยพิจารณาเลือกตาํแหน่ง หรือจุดท่ีเฉพาะเจาะจง
ของท่ีตั้งธุรกิจว่าอยูท่ี่ เลขท่ี ถนน หรืออาคารใดภายในทาํเลท่ีตั้ง 

      2.  ขอ้เสนอแนะสาํหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
            ผูท่ี้ตอ้งการศึกษาเก่ียวกบัการบริหารธุรกิจคา้ปลีกผลิตภณัฑอ์าหารเสริม สามารถนาํผลท่ีไดไ้ป
ศึกษาต่อ ดงัน้ี 

            1.  ควรศึกษาความตอ้งการของผูป้ระกอบธุรกิจคา้ปลีกผลิตภณัฑ์อาหารเสริม เก่ียวกบัการ
บริการ ต่าง ๆ ของร้านคา้ปลีกผลิตภณัฑอ์าหารเสริม เพื่อเป็นแนวทางใหผู้ป้ระกอบธุรกิจคา้ปลีกผลิตภณัฑอ์าหาร
เสริม มีความเขม้แขง็ยิง่ข้ึน 

            2. ควรศึกษาปัจจัยท่ีส่งเสริมให้ผูป้ระกอบธุรกิจคา้ปลีกผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ประสบ
ความสาํเร็จ เพื่อเป็นแนวทางใหผู้ป้ระกอบธุรกิจคา้ปลีกผลิตภณัฑอ์าหารเสริมต่อไป 

            3. ควรศึกษาปัญหา การบริหารธุรกิจคา้ปลีกผลิตภณัฑอ์าหารเสริม ในเชิงลึก เพื่อใหท้ราบถึง
ปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนโดยละเอียด 
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บทคดัย่อ 
           การวิจยัเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดท่ีผูบ้ริโภคใชใ้นการตดัสินใจซ้ือ
คอนโดมิเนียม ในเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร และเพ่ือเปรียบเทียบส่วนประสมทางการตลาดท่ีผูบ้ริโภคใชใ้น
การตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม จาํแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล กลุ่มตวัอย่าง คือ ผูบ้ริโภคท่ีพกัอาศยั หรือมีท่ี
ทาํงานอยู่ในเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร จาํนวน 383 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์
ขอ้มูลโดยใชค้วามถ่ี ร้อยละ คา่เฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวน  
 ผลการวิจัยพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดท่ีผูบ้ริโภคใช้ในการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม               
ในภาพรวม อยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า อยู่ในระดบัมากทุกดา้น เรียงลาํดบัจากมากไปนอ้ย 
คือ ดา้นผลิตภณัฑ ์ช่องทางการจดัจาํหน่าย ราคา และการส่งเสริมการขาย ผลการการเปรียบเทียบส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีใชใ้นการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมของผูบ้ริโภค จาํแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล พบว่า ผูบ้ริโภคท่ี
มีอายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็น ในภาพรวม 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศต่างกนั มีความ
คิดเห็น โดยรวม ดา้นราคา และดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุ สถานภาพสมรส และอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมการขาย แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ
ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม ดา้นราคา ดา้นช่องทางการ
จดัจาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมการขาย แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เฉพาะดา้นผลิตภณัฑ ์
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 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 

                                                        
 * บทความการคน้ควา้อิสระ 
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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 
              จากสภาพเศรษฐกิจและการเจริญเติบโตของสังคมเมือง ทาํให้ประชากร ยา้ยท่ีอยู่อาศยัเขา้มาเพื่อหา
งานทาํในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงถือไดว้่าเป็นศูนยก์ลางและแหล่งรวมของเศรษฐกิจ   ของไทย ทาํใหพ้ื้นท่ีสาํหรับ
การอยูอ่าศยั ไม่เพียงพอเกิดความแออดั อีกทั้งชีวิตท่ีตอ้งรีบเร่งและตอ้งแข่งขนักนัสูง ทาํใหไ้ม่มีเวลาในการดูแล
บา้น ดงันั้นการซ้ือท่ีอยูอ่าศยัเป็นคอนโดมิเนียม จึงเป็นอีกทางเลือกหน่ึง ท่ีนิยมสาํหรับคนท่ีตอ้งการมาประกอบ
อาชีพในสังคมเมืองอย่างกรุงเทพมหานคร ศูนยข์อ้มูลอสังหาริมทรัพยเ์ผยตวัเลขขอ้มูลท่ีอยู่อาศยัสร้างเสร็จจด
ทะเบียนใหม่ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปี 2551 ถึง มกราคม 2552 โดยนายสัมมา คีตสิน 
ผูอ้าํนวยการศูนยข์อ้มูลอสังหาริมทรัพย ์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดเผยตวัเลขขอ้มูลท่ีอยู่อาศยัสร้างเสร็จ           
จดทะเบียนใหม่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดงัน้ี 
 ปี 2551 จาํนวนท่ีอยูอ่าศยัสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ทั้งหมดในช่วง ปี 2551 ในเขตกรุงเทพฯ และ 5 
จงัหวดัปริมณฑล ทั้งแนวราบและแนวสูงรวมกนั มี 82,437 หน่วย  เพิ่มข้ึนร้อยละ 9.8  เม่ือเทียบกบัปี 2550  ซ่ึงมี 
75,110 หน่วย โดยท่ีอยูอ่าศยัประเภทคอนโดมิเนียมมีจาํนวนเพิ่มข้ึนร้อยละ 85 จาก 17,012 เป็น 31,535 หน่วย แต่
ในจาํนวนหน่วยท่ีเพ่ิมข้ึนมากทั้งหมดน้ี ไดร้วมบา้นเอ้ืออาทรประเภทแนวสูงสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ดว้ย 
ประมาณ 7,720 หน่วย เพิ่มข้ึนมากจากปี 2550 ซ่ึงมีเพียง 76 หน่วย ดงันั้น หากหกัจาํนวนบา้นเอ้ืออาทรในส่วนน้ี
ออกไป จะพบว่าจาํนวนหน่วยท่ีอยูอ่าศยัสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ทั้งหมดในปี 2551 จะใกลเ้คียงกบัยอดรวมใน
ปี 2550 สาํหรับท่ีอยูอ่าศยัประเภทแนวราบนั้น จาํนวนบา้นเด่ียวลดลงร้อยละ 11 จาก 38,705 หน่วย ในปี 2550 
เหลือ 34,525 หน่วย ในปี  2551 ในจาํนวนน้ีเป็นบา้นในโครงการจดัสรรเพียง 13,698 หน่วย ท่ีเหลือเป็นหน่วย
สร้างเองหรือนอกโครงการจดัสรร ท่ีเหลือเป็นท่ีอยู่อาศยัประเภททาวน์เฮาส์ และอาคารพาณิชย ์และบา้นแฝด  
เม่ือแยกสัดส่วนท่ีอยูอ่าศยัประเภทต่างๆ พบว่า ท่ีอยู่อาศยัประเภทคอนโดมิเนียม มีสัดส่วนร้อยละ 38 ของท่ีอยู่
อาศยัสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ทั้งหมดในปี 2551 เพิ่มข้ึนมาก เม่ือเทียบกบัปี 2550 ซ่ึงมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 23 
ในขณะท่ีบา้นเด่ียว  มีสัดส่วนร้อยละ 42 ของท่ีอยูอ่าศยัสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ทั้งหมดในปี 2551 ลดลงมาก
เม่ือเทียบกบัปี 2550 ซ่ึงมีสัดส่วนถึงร้อยละ 52 ส่วนทาวนเ์ฮาส์และอาคารพาณิชยมี์สัดส่วนร้อยละ 17 ลดลงจากปี 
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2550 ซ่ึงมีสดัส่วนร้อยละ 24 ท่ีเหลือเป็นบา้นแฝดมีสดัส่วนร้อยละ 3 เพิ่มข้ึนจากร้อยละ 2 ในปี 2550  ผูอ้าํนวยการ
ศูนยข์อ้มูลอสังหาริมทรัพย ์ใหร้ายละเอียดเพ่ิมเติมว่า โดยในจาํนวนท่ีอยูอ่าศยัประเภทคอนโดมิเนียมท่ีสร้างเสร็จ
จดทะเบียนใหม่ 31,535 หน่วยนั้น อยูใ่นกรุงเทพมหานครจงัหวดัเดียวถึง 24,151 หน่วย หรือร้อยละ 77 เฉพาะใน
กรุงเทพมหานครจงัหวดัเดียว มีคอนโดมิเนียมท่ีสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 48 ของท่ีอยู่
อาศยัสร้างเสร็จ จดทะเบียนใหม่ทั้งหมดในจงัหวดั ขณะท่ีบา้นเด่ียวในกรุงเทพมหานครมีเพียง 16,847 หน่วย หรือ
ประมาณร้อยละ 34 ของท่ีอยูอ่าศยัสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ทั้งหมดในจงัหวดัเท่านั้น ในรอบปี 2551 พื้นท่ีในเขต
กรุงเทพมหานคร-ปริมณฑล ท่ีมีจาํนวนท่ีอยู่อาศยัสร้างเสร็จจดทะเบียนประเภทคอนโดมิเนียมมากท่ีสุด 10 
อนัดบั คือ เขตบางกะปิ 5,468 หน่วย เขตบางเขน 3,856 หน่วย เขตมีนบุรี 2,980 หน่วย (ซ่ึงเป็นคอนโดมิเนียมเอ้ือ
อาทรทั้งหมด) เขตพระโขนง 2,167 หน่วย เขตธนบุรี 1,986 หน่วย อาํเภอปากเกร็ด 1,816 หน่วย อาํเภอเมือง
นนทบุรี 1,813 หน่วย อาํเภอเมืองสมุทรปราการ 1,450 หน่วย เขตหว้ยขวาง 1,215 หน่วย และเขตจตุจกัร 910 
หน่วย  อน่ึงในปี 2551 มีจาํนวนหน่วยคอนโดมิเนียมสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่เพียง 4,743 หน่วย ในไตรมาสแรก 
มี 4,288 หน่วย ในไตรมาสสอง และเพ่ิมพรวดเป็น 12,482 หน่วย ในไตรมาสสาม ส่วนในไตรมาสสุดทา้ยมี 
10,022 หน่วย โดยเดือนท่ีมีจาํนวนหน่วยคอนโดมิเนียมสร้างเสร็จ จดทะเบียนใหม่ออกมามากท่ีสุดคือ เดือน
ตุลาคม มี 5,107 หน่วย และเดือนท่ีมีคอนโดมิเนียมสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ออกมา นอ้ยท่ีสุด คือเดือนเมษายน  
มี 560 หน่วย  
 จากขอ้มูลเบ้ืองตน้และสภาวะเศรษฐ์กิจในปัจจุบนั ท่ีมีการแขง่ขนัสูงทาํใหผู้ป้ระกอบการตอ้งหากล
ยุทธ์ให้เหมาะสม เพื่อสร้างโอกาสให้กับกิจการของตน  ดังนั้ นข้าพเจ้าในฐานะผู ้ประกอบการเก่ียวกับ
อสังหาริมทรัพย ์โดยเฉพาะคอนโดมิเนียม จึงอยากศึกษาถึงพฤติกรรมท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม  
เพือ่เป็นขอ้มูลในการวางแผนใหก้บัองคก์าร 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
             1.  เพือ่ศึกษาส่วนประสมทางการตลาดท่ีผูบ้ริโภคใชใ้นการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมในเขตประเวศ 
กรุงเทพมหานคร 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบส่วนประสมทางการตลาดท่ีผูบ้ริโภคใชใ้นการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม จาํแนก
ตามสถานภาพส่วนบุคคล 
 
สมมุติฐานของการวจิยั 
              ส่วนประสมทางการตลาดท่ีผูบ้ริโภคใชใ้นการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม จาํแนกตามสถานภาพส่วน
บุคคลแตกต่างกนั 
 
ขอบเขตของการวจิยั 
 การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการศึกษาถึงส่วนประสมทางการตลาดท่ีผู ้บริโภคใช้ในการตัดสินใจซ้ือ
คอนโดมิเนียม ในเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร   ซ่ึงมีขอบเขตการศึกษา ดงัน้ี 
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 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูท่ี้เขา้มาติดต่อสอบถามขอ้มูลเพื่อขอซ้ือคอนโดมิเนียมระหว่าง
เดือนมกราคมถึงธนัวาคม 2552 จาํนวนประมาณ 80,000 คน  เลือกเป็นกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 383 คน ขนาดของ
กลุ่มตวัอยา่ง ไดจ้ากตารางกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งของ Krejcie and Morgan (1970, p. 608) 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนโดยมีขั้นตอนตามลาํดบัดงัน้ี  
 1.  การศึกษาเอกสาร ตาํรา และงานวิจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยัคร้ังน้ี 
 2.  การจดัทาํโครงสร้างของแบบสอบถาม ให้มีเน้ือหาครอบคลุมวตัถุประสงคข์องการวิจยัคร้ังน้ี 
แบบสอบถามมี 3 ส่วน คือ 
 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน จาํนวน 6 ขอ้ 
 ส่วนท่ี 2 การตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม ลกัษณะของแบบสอบถาม เป็นแบบให้เลือกตอบ (Check 
list) จาํนวน 8 ขอ้ 
  ส่วนท่ี 3 ส่วนประสมทางการตลาดท่ีผูบ้ริโภคใชใ้นการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม แบ่งออกเป็น 
4 ด้าน คือ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจาํหน่าย และการส่งเสริมการขาย จาํนวน 16 ขอ้ ลกัษณะของ
แบบสอบถาม เป็นมาตราส่วนประมาณ 5 ค่าระดบัของลิเคิร์ท (Likert) 
 3.  นาํแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษา การคน้ควา้อิสระของมหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
ได้ตรวจสอบความสอดคลอ้งของเน้ือหา กบัจุดประสงค์การวิจยั เป็นการศึกษาความเท่ียงตรง (validity) ของ
แบบสอบถาม แลว้นาํมาปรับปรุงแกไ้ข เพื่อใหค้าํถามชดัเจนสามารถส่ือความหมายไดต้รงประเด็นและเหมาะสม
ยิง่ข้ึน 
 4.  นาํแบบสอบถามไปทดลอง ใชก้บัลูกคา้ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างในการวิจยั จาํนวน 30 คน แลว้นาํ
ข้อมูลมาหาค่าความเช่ือมั่น(reliability) ของแบบสอบถามโดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิ แอลฟาของครอนบัค 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) ไดค่้าความเช่ือมัน่  0.7285 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง โดยแจกแบบสอบถามจาํนวน 383 ชุด กบักลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีซ้ือคอนโดมิเนียมในเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร โดยใหก้รอกขอ้มูลและรอรับแบบสอบถามคืนดว้ย
ตนเอง ไดรั้บแบบสอบถามคืนมาจาํนวน 383 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100.00  
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถาม จะนาํมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ทุกชุด และนาํมาลง
รหัส ประมวลผลขอ้มูลโดยโปรแกรมสําเร็จรูป หาความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test และ  
F-test ดงัน้ี 
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 1.  วิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม และการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม ใชค้วามถ่ี  
และค่าร้อยละ (percentage) 
 2.  วิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดท่ีผูบ้ริโภคใชใ้นการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม โดยใช้
ค่าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 
 3.  เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนส่วนประสมทางการตลาดท่ีผูบ้ริโภคใชใ้นการตดัสินใจ
ซ้ือคอนโดมิเนียม จาํแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล โดยใช ้t-test และ F-test 
 4.  เปรียบเทียบพหุคูณ เพ่ือทดสอบค่าเฉล่ีย ( X ) ของส่วนประสมคะแนนทางการตลาดท่ีผูบ้ริโภค
ใช้ในการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม จากการวิเคราะห์ความแปรปรวน โดยใช้วิธีของ Least Significant 
Difference (LSD) 
 
สรุปผลการวจิยั 

1.   ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม   
  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 50.65  อายุ 25 – 30 ปี  ร้อยละ 38.90 
รองลงมา อายุ  31-40  ปี  ร้อยละ  36.55  สถานภาพโสด ร้อยละ 65.01 รองลงมาสมรส ร้อยละ 25.59  ระดับ
การศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 36.03 รองลงมามธัยมศึกษา ร้อยละ  32.11 อาชีพ รับจา้ง/บริษทัเอกชน ร้อยละ 50.13 
รองลงมา ธุรกิจส่วนตวั ร้อยละ 23.24  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000 – 30,000 บาท  ร้อยละ 46.48  รองลงมา  ตํ่า
กวา่ 10,000 บาท บาท ร้อยละ  24.02   
 การตัดสินใจซื้อคอนโดมเินียมของผู้บริโภค สรุปได้ดังนี ้
 1.  บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของท่าน ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ตดัสินใจดว้ย
ตนเอง ร้อยละ 39.16 รองลงมา ครอบครัว ร้อยละ 37.08 
 2.  ท่านคิดว่าราคาคอนโดมิเนียมในปัจจุบันเป็นอย่างไร ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่คิดว่าราคาเหมาะสมเม่ือ
เทียบกบับา้นเด่ียว, อาคารพาณิชย ์และทาวน์เฮาส์ ร้อยละ 40.20 รองลงมา ราคาถูกเม่ือเทียบกบับา้นเด่ียว, อาคาร
พาณิชย ์และทาวนเ์ฮาส์ ร้อยละ 32.38  
 3.  เหตุผลใดที่ท่านใช้ตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมมากที่สุด ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เลือกทาํเลท่ีตั้ ง ร้อยละ 
47.78 รองลงมา ขนาดหอ้งและพ้ืนท่ีใชส้อย ร้อยละ 20.89  
 4.  ถ้าท่านมโีอกาสซื้อคอนโดมิเนียม ระยะเวลาในการผ่อนชําระนานเท่าใดที่ท่านสนใจ ผูบ้ริโภคส่วน
ใหญ่เลือกระยะเวลา 10 ปี ร้อยละ 30.81 รองลงมา 20 ปี ร้อยละ 27.15  
 5.  สาเหตุที่ท่านต้องการซื้อคอนโดมิเนียม ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ซ้ือเพื่อความสะดวกในการทาํงาน ร้อย
ละ 47.26 รองลงมา ซ้ือเกบ็ไวเ้ผือ่อนาคต ร้อยละ 20.37  
 6.  ท่านมีแผนที่จะซื้อท่ีอยู่อาศัยเม่ือใด ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีแผนท่ีจะซ้ือมากกว่า 3 ปี ร้อยละ 43.60 
รองลงมา ภายใน 1-2 ปี ร้อยละ 27.42  
 7.  ท่านคิดว่าปัจจัยใดมีผลต่อการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมของท่านมากท่ีสุด ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เลือก
ซ้ือเพราะบุคคลใกลชิ้ดเป็นผูแ้นะนาํ ร้อยละ 34.20 รองลงมา การส่งเสริมการขาย เช่น ลด แลก แจก แถม การ
จดับูท๊ ร้อยละ 31.85  
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 8.  ท่านมีลักษณะการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมอย่างไร ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ไปชมหอ้งตวัอยา่ง และ
กลบัมาปรึกษาครอบครัว ร้อยละ 51.44 รองลงมา ไปชมหอ้งตวัอยา่ง และตดัสินใจซ้ือดว้ยตนเอง ร้อยละ 36.55  
 2.   วิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดท่ีผู้บริโภคใช้ในการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม จําแนกตาม
สถานภาพส่วนบุคคล 
  ส่วนประสมทางการตลาดท่ีผูบ้ริโภคใช้ในการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม ในภาพรวม อยู่ใน
ระดบัมาก ( X = 3.69) เม่ือพจิารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี 
  ด้านผลิตภัณฑ์ ผูบ้ริโภคมีการตดัสินใจ โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.93) เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.64-4.26) ทุกรายการ คือ 
  1.  มีระบบรักษาความปลอดภยัตลอด 24 ช.ม. 
  2.  ตอ้งมีท่ีจอดรถท่ีเพียงพอสาํหรับทุกหอ้ง 
  3.  คอนโดมิเนียมจะตอ้งมีสาธารณูปโภคครบครัน 
  4.  มีการแบ่งพื้นท่ีหอ้งท่ีเป็นสดัส่วนตายตวั 
  ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัเพศชาย อาย ุ25-30 ปี, 31-40 ปี และ 50 ปีข้ึนไป สถานภาพสมรส การศึกษา
ประถมศึกษา มธัยมศึกษา และปริญญาตรี อาชีพขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีรายได ้10,000-30,000 บาท 
  ด้านราคา ผูบ้ริโภคมีการตดัสินใจ โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.57) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.61-3.86) จาํนวน 2 รายการ คือ  
  1.  ราคาเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีสุดในการเลือกซ้ือ 
  2.  ราคาซ้ือขายคอนโดมิเนียมจะเป็นตวัคดัเกรดผูท่ี้มาพกัอาศยั 
  ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัเพศชาย สถานภาพสมรส 
  ช่องทางการจัดจําหน่าย ผูบ้ริโภคมีการตดัสินใจ โดยรวม อยู่ในระดบัมาก ( X = 3.69) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.52-3.84) ทุกรายการ คือ 
  1.  การจดัแสดงสินคา้ช่วยท่านรับทราบขอ้มูลและตดัสินใจซ้ือไดง่้ายข้ึน 
  2.  ป้ายโฆษณาตามท่ีสาธารณะสร้างความน่าสนใจใหก้บัคอนโดท่ีพกัอาศยั 
  3.  นิตยสารและส่ือส่ิงพิมพ ์ทาํใหส้ะดวกในการเลือกท่ีอยูอ่าศยั 
  4.  การโฆษณาทางส่ือวิทยสุ่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม 
  ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัเพศหญิง อาย ุ25-30 ปี และ 31-40 ปี สถานภาพโสด และสมรส การศึกษา
มธัยมศึกษา และปริญญาตรี เป็นนกัศึกษา ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ และรับจา้ง/บริษทัเอกชน มีรายไดต้ ํ่ากว่า 
10,000 บาท และ 10,000-30,000 บาท 
  การส่งเสริมการขาย ผูบ้ริโภคมีการตดัสินใจ โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.57) เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.78-4.02) จาํนวน 2 รายการ คือ 
  1.  การใหผ้อ่นชาํระเงินดาวน ์โดยไม่คิดดอกเบ้ีย ส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือมากข้ึน 
  2.  การใหส่้วนลดทางการเงิน เป็นส่ิงท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 
  ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัเพศหญิง อายุ 31-40 ปี การศึกษามธัยมศึกษา และปริญญาตรี อาชีพ
ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีรายไดต้ํ่ากวา่ 10,000 บาท 
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3.   การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนส่วนประสมทางการตลาดที่ผู้บริโภคใช้ในการตัดสินใจซื้อ
คอนโดมเินียม จาํแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล 
 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนส่วนประสมทางการตลาดท่ีผูบ้ริโภคใชใ้นการตดัสินใจ
ซ้ือคอนโดมิเนียม จาํแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา 
อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีการตดัสินใจ ในภาพรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี 
  ด้านผลิตภัณฑ์ ผูบ้ริโภคเพศชาย และเพศหญิง มีการตดัสินใจ โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอย่างมี
นัยสําคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 
รายการ คือ มีระบบรักษาความปลอดภยัตลอด 24 ช.ม. 
  ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุต่างกนั มีการตดัสินใจ โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 2 รายการ คือ  
  1.  มีระบบรักษาความปลอดภยัตลอด 24 ช.ม. 
  2.  มีการแบ่งพื้นท่ีหอ้งท่ีเป็นสดัส่วนตายตวั 
  และแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ คอนโดมิเนียม
จะตอ้งมีสาธารณูปโภคครบครัน 
  ผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกนั มีการตดัสินใจ โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 3 
รายการ คือ  
  1.  ตอ้งมีท่ีจอดรถท่ีเพียงพอสาํหรับทุกหอ้ง 
  2.  มีระบบรักษาความปลอดภยัตลอด 24 ช.ม. 
  3.  มีการแบ่งพื้นท่ีหอ้งท่ีเป็นสดัส่วนตายตวั 
  และแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ คอนโดมิเนียม
จะตอ้งมีสาธารณูปโภคครบครัน 
  ผูบ้ริโภคท่ีมีระดับการศึกษาต่างกนั มีการตดัสินใจ โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 2 
รายการ คือ  
  1.  คอนโดมิเนียมจะตอ้งมีสาธารณูปโภคครบครัน 
  2.  มีการแบ่งพื้นท่ีหอ้งท่ีเป็นสดัส่วนตายตวั 
  และแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ ตอ้งมีท่ีจอดรถท่ี
เพยีงพอสาํหรับทุกหอ้ง 
  ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพต่างกนั มีการตดัสินใจ โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ทุกรายการ คือ  
  1.  คอนโดมิเนียมจะตอ้งมีสาธารณูปโภคครบครัน 
  2.  ตอ้งมีท่ีจอดรถท่ีเพียงพอสาํหรับทุกหอ้ง 
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  3.  มีระบบรักษาความปลอดภยัตลอด 24 ช.ม. 
  4.  มีการแบ่งพื้นท่ีหอ้งท่ีเป็นสดัส่วนตายตวั 
  ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีการตดัสินใจ โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 3 
รายการ คือ  
  1.  คอนโดมิเนียมจะตอ้งมีสาธารณูปโภคครบครัน 
  2.  มีระบบรักษาความปลอดภยัตลอด 24 ช.ม. 
  3.  มีการแบ่งพื้นท่ีหอ้งท่ีเป็นสดัส่วนตายตวั 
  ด้านราคา ผูบ้ริโภคเพศชาย และเพศหญิง มีการตดัสินใจ โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 
รายการ คือ คอนโดมิเนียมชั้นยิง่สูงราคายิง่แพง 
  และแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ ราคาเป็นปัจจัย
สาํคญัท่ีสุดในการเลือกซ้ือ 
  ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุต่างกนั มีการตดัสินใจ โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ทุกรายการ คือ  
  1.  คอนโดมิเนียมท่ีดีมกัมีราคาสูง 
  2.  ราคาเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีสุดในการเลือกซ้ือ 
  3.  คอนโดมิเนียมชั้นยิง่สูงราคายิง่แพง 
  4.  ราคาซ้ือขายคอนโดมิเนียมจะเป็นตวัคดัเกรดผูท่ี้มาพกัอาศยั 
  ผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกนั มีการตดัสินใจ โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ทุกรายการ คือ  
  1.  คอนโดมิเนียมท่ีดีมกัมีราคาสูง 
  2.  ราคาเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีสุดในการเลือกซ้ือ 
  3.  คอนโดมิเนียมชั้นยิง่สูงราคายิง่แพง 
  4.  ราคาซ้ือขายคอนโดมิเนียมจะเป็นตวัคดัเกรดผูท่ี้มาพกัอาศยั 
  ผูบ้ริโภคท่ีมีระดับการศึกษาต่างกนั มีการตดัสินใจ โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 2 
รายการ คือ  
  1.  คอนโดมิเนียมท่ีดีมกัมีราคาสูง 
  2.  คอนโดมิเนียมชั้นยิง่สูงราคายิง่แพง 
  ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพต่างกนั มีการตดัสินใจ โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ทุกรายการ คือ  
  1.  คอนโดมิเนียมท่ีดีมกัมีราคาสูง 
  2.  ราคาเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีสุดในการเลือกซ้ือ 
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  3.  คอนโดมิเนียมชั้นยิง่สูงราคายิ่งแพง 
  4.  ราคาซ้ือขายคอนโดมิเนียมจะเป็นตวัคดัเกรดผูท่ี้มาพกัอาศยั 
  ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีการตดัสินใจ โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ทุกรายการ คือ  
  1.  คอนโดมิเนียมท่ีดีมกัมีราคาสูง 
  2.  ราคาเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีสุดในการเลือกซ้ือ 
  3.  คอนโดมิเนียมชั้นยิง่สูงราคายิ่งแพง 
  4.  ราคาซ้ือขายคอนโดมิเนียมจะเป็นตวัคดัเกรดผูท่ี้มาพกัอาศยั 
  ช่องทางการจัดจําหน่าย ผูบ้ริโภคเพศชาย และเพศหญิง มีการตดัสินใจ โดยรวม แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 จาํนวน 1 รายการ คือ ป้ายโฆษณาตามท่ีสาธารณะสร้างความน่าสนใจใหก้บัคอนโดท่ีพกัอาศยั 
  และแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ นิตยสารและส่ือ
ส่ิงพมิพ ์ทาํใหส้ะดวกในการเลือกท่ีอยูอ่าศยั 
  ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุต่างกนั มีการตดัสินใจ โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ทุกรายการ คือ  
  1.  การจดัแสดงสินคา้ช่วยท่านรับทราบขอ้มูลและตดัสินใจซ้ือไดง่้ายข้ึน 
  2.  ป้ายโฆษณาตามท่ีสาธารณะสร้างความน่าสนใจใหก้บัคอนโดท่ีพกัอาศยั 
  3.  นิตยสารและส่ือส่ิงพิมพ ์ทาํใหส้ะดวกในการเลือกท่ีอยูอ่าศยั 
  4.  การโฆษณาทางส่ือวิทยสุ่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม 
  ผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกนั มีการตดัสินใจ โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ทุกรายการ คือ  
  1.  การจดัแสดงสินคา้ช่วยท่านรับทราบขอ้มูลและตดัสินใจซ้ือไดง่้ายข้ึน 
  2.  ป้ายโฆษณาตามท่ีสาธารณะสร้างความน่าสนใจใหก้บัคอนโดท่ีพกัอาศยั 
  3.  นิตยสารและส่ือส่ิงพิมพ ์ทาํใหส้ะดวกในการเลือกท่ีอยูอ่าศยั 
  4.  การโฆษณาทางส่ือวิทยสุ่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม 
  ผูบ้ริโภคท่ีมีระดับการศึกษาต่างกนั มีการตดัสินใจ โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 2 
รายการ คือ  
  1.  นิตยสารและส่ือส่ิงพิมพ ์ทาํใหส้ะดวกในการเลือกท่ีอยูอ่าศยั 
  2.  การโฆษณาทางส่ือวิทยสุ่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม 
  และแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ ป้ายโฆษณาตามท่ี
สาธารณะสร้างความน่าสนใจใหก้บัคอนโดท่ีพกัอาศยั 
  ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพต่างกนั มีการตดัสินใจ โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 3 รายการ คือ  
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  1.  การจดัแสดงสินคา้ช่วยท่านรับทราบขอ้มูลและตดัสินใจซ้ือไดง่้ายข้ึน 
  2.  ป้ายโฆษณาตามท่ีสาธารณะสร้างความน่าสนใจใหก้บัคอนโดท่ีพกัอาศยั 
  3.  นิตยสารและส่ือส่ิงพิมพ ์ทาํใหส้ะดวกในการเลือกท่ีอยูอ่าศยั 
  และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ การโฆษณาทางส่ือ
วิทยสุ่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม 
  ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีการตดัสินใจ โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ทุกรายการ คือ  
  1.  การจดัแสดงสินคา้ช่วยท่านรับทราบขอ้มูลและตดัสินใจซ้ือไดง่้ายข้ึน 
  2.  ป้ายโฆษณาตามท่ีสาธารณะสร้างความน่าสนใจใหก้บัคอนโดท่ีพกัอาศยั 
  3.  นิตยสารและส่ือส่ิงพิมพ ์ทาํใหส้ะดวกในการเลือกท่ีอยูอ่าศยั 
  4.  การโฆษณาทางส่ือวิทยสุ่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม 
  การส่งเสริมการขาย ผูบ้ริโภคเพศชาย และเพศหญิง มีการตดัสินใจ โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่ง
มีนัยสําคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 
รายการ คือ การใหข้องแถม เช่น เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม 
  ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุต่างกนั มีการตดัสินใจ โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ทุกรายการ คือ  
  1.  การใหส่้วนลดทางการเงิน เป็นส่ิงท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 
  2.  การใหข้องแถม เช่น เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม 
  3.  การจบัฉลากลุน้รางวลัสาํหรับผูท่ี้ซ้ือคอนโดมิเนียมช่วยสร้างความน่าสนใจยิง่ข้ึน 
  4.  การใหผ้อ่นชาํระเงินดาวน ์โดยไม่คิดดอกเบ้ีย ส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือมากข้ึน  
 ผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกนั มีการตดัสินใจ โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ทุกรายการ คือ  
  1.  การใหส่้วนลดทางการเงิน เป็นส่ิงท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 
  2.  การใหข้องแถม เช่น เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม 
  3.  การจบัฉลากลุน้รางวลัสาํหรับผูท่ี้ซ้ือคอนโดมิเนียมช่วยสร้างความน่าสนใจยิง่ข้ึน 
  4.  การใหผ้อ่นชาํระเงินดาวน ์โดยไม่คิดดอกเบ้ีย ส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือมากข้ึน 
  ผูบ้ริโภคท่ีมีระดับการศึกษาต่างกนั มีการตดัสินใจ โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 3 
รายการ คือ  
  1.  การใหข้องแถม เช่น เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม 
  2.  การจบัฉลากลุน้รางวลัสาํหรับผูท่ี้ซ้ือคอนโดมิเนียมช่วยสร้างความน่าสนใจยิง่ข้ึน 
  3.  การใหผ้อ่นชาํระเงินดาวน ์โดยไม่คิดดอกเบ้ีย ส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือมากข้ึน 
  ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพต่างกนั มีการตดัสินใจ โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 3 รายการ คือ  
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  1.  การใหส่้วนลดทางการเงิน เป็นส่ิงท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 
  2.  การใหข้องแถม เช่น เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม 
  3.  การใหผ้อ่นชาํระเงินดาวน ์โดยไม่คิดดอกเบ้ีย ส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือมากข้ึน 
  ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีการตดัสินใจ โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 3 
รายการ คือ  
  1.  การใหส่้วนลดทางการเงิน เป็นส่ิงท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 
  2.  การใหข้องแถม เช่น เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม 
  3.  การใหผ้อ่นชาํระเงินดาวน ์โดยไม่คิดดอกเบ้ีย ส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือมากข้ึน 
 
อภปิรายผล 
 การศึกษาเร่ือง ส่วนประสมทางการตลาดท่ีผูบ้ริโภคใชใ้นการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม ในเขต
ประเวศ กรุงเทพมหานคร ไดผ้ลการวิจยัท่ีสามารถนาํมาอภิปรายผลดงัน้ี 

1.   ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม   
  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 50.65  อายุ 25 – 30 ปี  ร้อยละ 38.90 
สถานภาพโสด ร้อยละ 65.01 ระดบัการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 36.03 อาชีพ รับจา้ง/บริษทัเอกชน ร้อยละ 50.13 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000 – 30,000 บาท  ร้อยละ 46.48  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ อภิญญา เสมเสริมบุญ 
(2549) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัการตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมในยา่นถนนทองหล่อ กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา
พบว่า คุณลกัษณะส่วนบุคคลผูบ้ริโภค ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 130 คน มีอาย ุ25 – 30 ปี  จาํนวน 78 คน มี
การศึกษาระดบัปริญญาตรี จาํนวน 130 คน มีรายได ้10,000 - 20,000 บาท จาํนวน 114 คน และสอดคลอ้งกบั
ผลการวิจยัของ กญัญณัท วฒันาธร (2549) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ
คอนโดมิเนียมในย่านสุขุมวิทของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาวิจัยพบว่าผูบ้ริโภคท่ีตอบ
แบบสอบถามจาํนวน 280 คน เป็นเพศชาย และเพศหญิงในสัดส่วนท่ีเท่ากนั มีอาย ุ25-35 ปี สถานภาพสมรสโสด 
ระดบัการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนกังานบริษทั รายไดต่้อเดือนตํ่ากว่าหรือเท่ากบั 30,000 บาท จากขอ้คน้พบ
ดงักล่าว บา้นเป็นหน่ึงในปัจจยัท่ีส่ีท่ีจาํเป็นต่อการดาํรงชีวิตของมนุษย ์ การจะเป็นเจา้ของบา้นสักหลงัหน่ึงนั้น 
สําหรับคนธรรมดาทัว่ ๆ ไปแลว้ไม่ใช่เร่ืองง่าย ๆ ฉะนั้น ก่อนท่ีจะซ้ือบา้นจึงตอ้งหาขอ้มูลและตรวจสอบ
รายละเอียดอยา่งรอบคอบ เพื่อการตดัสินใจท่ีถูกตอ้งและป้องกนัขอ้ผิดพลาดท่ีอาจนาํไปสู่การเสียเงิน เสียเวลา 
และเสียใจในภายหลงั 
 2.   วิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดที่ผู้บริโภคใช้ในการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม จําแนกตาม
สถานภาพส่วนบุคคล 
  ผูบ้ริโภคมีการตดัสินใจเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดท่ีผูบ้ริโภคใช้ในการตัดสินใจซ้ือ
คอนโดมิเนียม ในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.67) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าผูบ้ริโภคมีการตดัสินใจ
เก่ียวกบัดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย และการส่งเสริมการขาย  อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.93, 
3.57, 3.69 และ 3.57 ตามลาํดบั) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ธนู  ทองงาม (2547) ศึกษาเร่ือง ศึกษาความ
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ตอ้งการท่ีอยู่อาศยัของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า 
โดยทัว่ไปพนกังานในนิคมอุตสาหกรรมบางชนั เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ในภาพรวม มีความตอ้งการอาคารท่ี
อยูอ่าศยั ในระดบัมากทุกดา้น โดยเลียงลาํดบัค่าเฉล่ียดงัน้ี ดา้นเทคนิคการก่อสร้าง ดา้นราคาท่ีอยูอ่าศยั ดา้นพ้ืนท่ี
การใชส้อย และด้านลกัษณะของแบบบา้น จากขอ้คน้พบดังกล่าว เม่ือตดัสินใจจะซ้ือคอนโดมิเนียม ส่ิงท่ีควร
คาํนึงถึงก็คงหนีไม่พน้เร่ือง ทาํเล, งบประมาณ และขนาดพ้ืนท่ีของห้องท่ีตอ้งการซ้ือ หลายท่านอาจจะเลือก
คอนโดมิเนียมท่ีอยู่ใกลก้ับท่ีทาํงาน บางท่านเลือกใกล้สถานศึกษา ตลอดไปจนถึงห้างสรรพสินคา้ หรือ 
โรงพยาบาล 

3.   การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนส่วนประสมทางการตลาดท่ีผู้บริโภคใช้ในการตัดสินใจซื้อ
คอนโดมเินียม จาํแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล 
 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนส่วนประสมทางการตลาดท่ีผูบ้ริโภคใชใ้นการตดัสินใจ
ซ้ือคอนโดมิเนียม จาํแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา 
อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั ในภาพรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณา
เป็นรายดา้น สรุปไดด้งัน้ี 
  ด้านผลิตภณัฑ์ ผูบ้ริโภคเพศชาย และเพศหญิง อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ และ
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีการตดัสินใจ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 ตามลาํดบั 
  ด้านราคา ผูบ้ริโภคเพศชาย และเพศหญิง อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีการตดัสินใจ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 ตามลาํดบั 
  ช่องทางการจัดจําหน่าย ผูบ้ริโภคเพศชาย และเพศหญิง อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา 
อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีการตดัสินใจ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 
ตามลาํดบั   
  การส่งเสริมการขาย ผูบ้ริโภคเพศชาย และเพศหญิง อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ 
และรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีการตดัสินใจ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ 0.05 
ตามลาํดบั   
  ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ กญัญณัท วฒันาธร (2549) ท่ีพบว่าลกัษณะประชากรศาสตร์
ท่ีต่างกนั ไดแ้ก่ ระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือน มีแนวโนม้พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมในยา่น
สุขมุวิทแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ตามลาํดบั 
  ลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีต่างกนั ไดแ้ก่ อาชีพ รายไดต่้อเดือน มีแนวโนม้พฤติกรรมการ
ตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมในยา่นสุขมุวิท ดา้นขนาดพ้ืนท่ีใชส้อยของคอนโดมิเนียมแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ตามลาํดบั 
  ลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีต่างกนั ไดแ้ก่ อาชีพ รายไดต่้อเดือน มีแนวโนม้พฤติกรรม  การ
ตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมในยา่นสุขมุวิท ดา้นระดบัราคาคอนโดมิเนียมแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 และอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ตามลาํดบั 
  ส่วนประสมทางการตลาด  ท่ี มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือ
คอนโดมิเนียมในยา่นสุขมุวิท โดยรวมอยูใ่นระดบัความสาํคญัมาก แยกเป็นรายดา้นสามารถสรุปผลไดด้งัน้ี  
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  ส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์มีความสัมพนัธ์กบัแนวโนม้พฤติกรรม การตดัสินใจ
ซ้ือคอนโดมิเนียมในยา่นสุขมุวิท โดยรวมมีความสัมพนัธ์ระดบัตํ่าในทิศทางเดียวกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01  
  ส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์มีความสัมพนัธ์กบัแนวโนม้พฤติกรรม การตดัสินใจ
ซ้ือคอนโดมิเนียมในยา่นสุขมุวิท ดา้นขนาดพ้ืนท่ีใชส้อยของคอนโดมิเนียม โดยรวมมีความสัมพนัธ์ระดบัตํ่าใน
ทิศทางเดียวกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  
 จากขอ้คน้พบดงักล่าว การเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม ปัจจุบนัการอยูค่อนโด เป็นเร่ืองท่ีใกลต้วัมาก
ข้ึน เพราะพฒันาการของการอยูอ่าศยัในคอนโดนั้น มีการกา้วหนา้อยา่งรวดเร็ว โดยเฉพาะคนในเมือง ท่ีตอ้งการ
ความสะดวก ในการอยูอ่าศยั ดูแลรักษาง่าย ใกลท่ี้ทาํงาน ถึงแมจ้ะตอ้งจ่ายเงินซ้ือแพงกวา่ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจยัเร่ือง  การเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมของผูบ้ริโภคในเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร  ขอ้มูล
ท่ีไดจ้ากการวิจยัคร้ังน้ีดา้นพฤติกรรมผูไ้ม่แตกต่างกนัมากนกั แต่ก็ยงัมีส่วนท่ีแตกต่างกนั ดงันั้นจึงควรศึกษาทาํ
การตลาดสาํหรับลูกคา้ในเขตอ่ืน ๆ  เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีหลากหลาย และออกแบบคาํถามการวิจยัเพื่อเป็นขอ้มูลสาํ
หลบัใชใ้นการบริหาร ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
 ด้านผลิตภัณฑ์  ควรมีสาธารณูปโภคท่ีพร้อมสําหรับลูกคา้ มีท่ีจอดรถท่ีเพียงพอ มีระบบรักษาความ
ปลอดภยัตลอด 24 ช.ม.และแบ่งพื้นท่ีใชส้อยใหมี้ความเหมาะสม ซ่ึงสามารถเปล่ียนไดต้ามรูปแบบการใช้ชีวิต
ของคนในแต่ละวิถีชีวิต ควรรักษาความสะอาด และส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ ทนัสมยัอยู่ตลอดเวลา และ
บรรยากาศภายในเพือ่ใหเ้กิดความแปลกใหม่สาํหรับลูกคา้ท่ีเขา้มาอยูอ่าศยั  
 ด้านราคา   ควรมีคอนโดท่ีมีขอ้เสนอทางการเงิน หรือจดัหาสถาบนัทางการเงิน ไวใ้หก้บัลูกคา้ การ
ผอ่นชาํระ และมีทางเลือกทางดา้นราคา ใหก้บัลูกคา้ไวห้ลากหลาย 
 ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย  ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการสร้างประสิทธิภาพของการ
ติดต่อส่ือสารทางการตลาดโดยเนน้ในเร่ืองของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการติดต่อส่ือสารทางการตลาด  เพื่อให้บรรลุ
วตัถุประสงคท์างการติดต่อส่ือสารขององคก์ารประกอบดว้ยการโฆษณา (Advertising) การตลาดทางตรง (Direct 
marketing) การส่งเสริมการขาย (Sales promotion) การเผยแพร่ข่าวสารและการประชาสัมพนัธ์ (Publicity and 
Public Relations :PR) และการขายโดยใชพ้นกังานขาย (Personal selling) ทั้งน้ีเน่ืองจากในการทาํการวิจยัคร้ังน้ี
ไม่ไดน้าํมาเป็นขอ้คาํถามในการวิจยั และจากการศึกษาพบว่าเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการติดต่อส่ือสารทางการตลาดมี
ความสาํคญัเป็นอยา่งมากในการท่ีส่งผา่นขอ้ มูล ,สร้างความสนใจ และดึงดูดผูบ้ริโภคใหส้นใจคอนโดมิเนียม 
 ด้านการส่งเสริมทางการขาย ควรทาํการส่งเสริมการขายในเร่ืองการให้ส่วนลด หรือจดัแถม ของ
ตกแต่งบา้น ตามเทศกาล/โอกาสต่างๆ ใหม้ากขึ้น หรือมีการจดัแดงสินคา้ในท่ีต่างๆ เพ่ือประชาสัมพนัธ์ และให้
ขอ้มูลแก่ลูกคา้ 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาคร้ังต่อไป  
 ควรศึกษาระดบัส่วนประสมทางการตลาดท่ีผูบ้ริโภคใชใ้นการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม ในเขตและ
พื้นท่ีอ่ืน ๆ เพือ่ใหเ้กิดความหลากหลาย และศึกษาถึงโปรแกรมทางการตลาดตวัอ่ืน รวมถึงรูปแบบการดาํเนินชีวิต 
ความตอ้งการของลูกคา้ในปัจจุบนั และลูกคา้ในอนาคต เพื่อสามารถนาํมาเป็นขอ้มูลสําหลบัใชใ้นการบริหาร
ต่อไป ใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน เพือ่ใหลู้กคา้เกิดความพอใจสูงสุด 
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บทคดัย่อ 

  การวิจยัเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการจดัการธุรกิจสปา  เขตอาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ  
และเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการธุรกิจสปา ของผูป้ระกอบธุรกิจสปา จาํแนกตามปัจจยัส่วน
บุคคล กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 92 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั เป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูล โดยใช ้ความถ่ี 
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวน 

ผลการวิจยั พบว่า ความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการธุรกิจสปา เขตอาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ ของ
ผูป้ระกอบธุรกิจสปา ในภาพรวม อยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น  พบว่า อยูใ่นระดบัมาก 1 ดา้น คือ  
ดา้นการจดัองคก์าร  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัมาก ทุกรายการ 2 อนัดบัแรก คือ สถานบริการส
ปามีโครงสร้างการบริหารท่ีชัดเจน และ สถานบริการสปามีเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้  ในการบริการท่ีทันสมัย  
ผลเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการธุรกิจสปา  พบว่า ผูป้ระกอบธุรกิจสปา  ท่ีมีอาย ุประเภทธุรกิจสปา 
และ ประสบการณ์ในการดาํเนินธุรกิจ ต่างกัน  มีความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการธุรกิจสปา เขตอาํเภอเมือง 
จงัหวดัสมุทรปราการ ในภาพรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น  
พบวา่ เฉพาะผูป้ระกอบธุรกิจสปา ท่ีมีประสบการณ์ในการดาํเนินธุรกิจ ต่างกนั มีความคิดเห็น แตกต่างกนัอยา่งมี
นัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ทุกด้าน คือ ด้านการวางแผน ด้านการจัดองค์การ ด้านการสั่งการ ด้านการ
ประสานงาน และดา้นการควบคุม 

 
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 

                                                 
 * บทความการคน้ควา้อิสระ 
** บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจดัการทัว่ไป)  มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
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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 

ปัจจุบนัความเจริญกา้วหน้าทางเทคโนโลยี   และการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเน่ืองทาํให้ตอ้ง
เผชิญกบัปัญหาส่ิงแวดลอ้มจากการท่ีผูค้นต่างตอ้งแข่งขนักนัเพื่อเอาตวัรอด   ทั้งใน  ดา้นการเรียน  การทาํงาน  
และสงัคมในการดาํเนินชีวิตทาํใหห้ลาย  ๆ  คนลืมท่ีจะดูแลรักษาสุขภาพร่างกาย  รวมไปถึงเร่ืองของจิตใจสังเกต
ไดจ้ากคนในปัจจุบนัมกัเกิดอาการเจ็บป่วยไดง่้ายกว่าคนในสมยัก่อนหลายเท่าตวั   ทั้งน้ีเน่ืองจากระบบร่างกาย
ของมนุษยเ์ป็นแหล่งสะสมสารพิษ (toxin) ท่ีมีอยูใ่นสภาพแวดลอ้ม  เอาไวอ้ย่างมาก  ดว้ยสาเหตุน้ีจึงเป็นบ่อเกิด
แห่งการเจ็บป่วยและความอ่อนแอทางร่างกาย ยากท่ีจะหลีกเล่ียงได ้ ส่งผลใหค้นส่วนใหญ่เพิ่มความเอาใจใส่ต่อ
สุขภาพร่างกายอยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง    เพื่อใหพ้น้จากโรคภยัไขเ้จ็บต่าง  ๆ  ท่ีมีอยูร่อบตวั การดูแลเอาใจใส่กบั
สุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจ  สามารถทาํไดห้ลายวิธีข้ึนอยูก่บัความตอ้งการและความสะดวกสบายของผูท่ี้จะ
ปฏิบติัวา่จะเลือกใชว้ิธีใดในการดูแลสุขภาพของตนเองเพือ่ใหป้ราศจากโรคภยัไขเ้จบ็ 

สปา  เป็นศาสตร์ท่ีทัว่โลกเช่ือว่าสามารถฟ้ืนฟูสุขภาพและเพิ่มพลงัให้ชีวิตได ้ปัจจุบนัสถานบริการ 
สปาจึงเป็นอีกทางเลือกหน่ึงของผูรั้กสุขภาพและความงามซ่ึงกาํลงัเป็นท่ีนิยม  เน่ืองมาจาก "สปา" เป็นอีกวิธีหน่ึง
ในการขบัสารพิษ (detox)  ออกจากร่างกาย  โดยองคก์ร  สปาระหว่างประเทศ สาํนกังานท่ีสหรัฐอเมริกา กล่าวว่า    
สปาเป็นเมืองเล็ก  ๆ  แห่งหน่ึงในประเทศเบลเยี่ยม  ซ่ึงมีบ่อนํ้ าสําหรับให้ผูป่้วยดว้ยโรคต่างๆ  ใช้แช่รักษาตวั  
เน่ืองจากความร้อนของนํ้ าจะเป็นตวัขบั  toxin หรือพิษท่ีมีอยู่ในร่างกายให้หมดไป และช่วยทาํใหร่้างกายเกิด
ความผ่อนคลายและสร้างความสดช่ืนให้ร่างกายไดดี้   การแช่ตวัในบ่อนํ้ าแร่จะรู้สึกไดถึ้งความสุขสดช่ืน และ
ความสงบท่ีธรรมชาติสร้างสรรคม์าให ้ พร้อมกบัไอแห่งความร้อนจากนํ้ าแร่ ส่ิงเหล่าน้ีทาํใหรั้บรู้ไดถึ้งความผอ่น
คลายทั้งทางร่างกายและจิตใจ  และเม่ือร่างกาย จิตใจสดช่ืนแลว้  เซลลแ์ละระบบการทาํงานต่าง  ๆ  ของร่างกายก็
จะทาํงานไดดี้และเต็มประสิทธิภาพ นอกจากการแช่ตวัในบ่อนํ้ าแร่ สปายงัมีความหมายรวมถึงการทาํเซาวน์น่า 
การอบไอนํ้า  และการนวดตามส่วนต่าง ๆ  ของร่างกายดว้ยนํ้ามนัหอมระเหย  (aromatherapy) 

ปัจจุบนัธุรกิจสปา  เป็นส่ิงท่ีดึงดูดใหผู้ป้ระกอบธุรกิจ หรือเจา้ของทั้งหลายเขา้มาดาํเนินธุรกิจประเภท
น้ีเป็นจาํนวนมากเพื่อท่ีจะเขา้มาแสวงหาประโยชน์จากการทาํธุรกิจประเภทน้ี โดยมุ่งเนน้เพียงกาํไรแต่เพียงอยา่ง
เดียว ไม่คาํนึงถึง หวัใจสาํคญั คือการใหบ้ริการท่ีมีคุณภาพทาํใหธุ้รกิจประเภทน้ีเจริญเติบโตไปไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 
คือ การกาํหนดมาตรฐานและการควบคุมธุรกิจ สปา  เพือ่ใหลู้กคา้ไดรั้บบริการอยา่งมีคุณภาพถูกตอ้งตามหลกัการ
ก่อใหเ้กิดความประทบัใจแก่ลูกคา้ หรือผูใ้ชบ้ริการ รวมถึงเป็นการรักษาภาพพจน์ท่ีดีและช่ือเสียงของประเทศ
ไทยท่ีถือว่าเป็นประเทศท่ีเป็นศูนยร์วมของธุรกิจสปา  ซ่ึงเป็นท่ีรู้จกัและไดรั้บความนิยมอยา่งมาก ปัจจุบนัรัฐบาล
ไดส่้งเสริมให้เจา้ของธุรกิจบริการเพื่อสุขภาพในประเทศมุ่งหนา้สู่ตลาดโลก ยิ่งตอ้งมีการควบคุมอย่างเขม้งวด
เพราะถือว่าธุรกิจสปา  เป็นการบริการท่ีกาํลงัไดรั้บความนิยมและส่งออกไดเ้ช่นกนั ดว้ยเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ 
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ส่งผลใหผู้ว้ิจยัจึง  สนใจศึกษารูปแบบการจดัการธุรกิจสปา  เขตอาํเภอเมือง  จงัหวดัสมุทรปราการ  เพื่อนาํขอ้มูล
มาเป็นแนวทางกาํหนดกลยทุธ์ทางการตลาดในการดาํเนินธุรกิจใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

1.  เพือ่ศึกษาการจดัการธุรกิจสปา  เขตอาํเภอเมือง  จงัหวดัสมุทรปราการ 
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการธุรกิจสปาของ ผูป้ระกอบธุรกิจสปา จาํแนกตาม

ปัจจยัส่วนบุคคล 
 
สมมติฐานของการวจิยั 

ความคิดเห็นเก่ียวกบัการจัดการธุรกิจสปาของผูป้ระกอบธุรกิจสปา จาํแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  
แตกต่างกนั 
 
ขอบเขตของการวจิยั 

  1.  ขอบเขตด้านประชากร 
        ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาไดแ้ก่  ผูป้ระกอบธุรกิจสปา เขตอาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ  120 
คน เลือกเป็น กลุ่มตวัอยา่ง โดยใชต้ารางกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งของ Krejcie and Morgan (1970, p.608) ได้
กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 92 คน 

 2.   ขอบเขตด้านเน้ือหา 
          2.1 ตวัแปรอิสระ (independent variables) คือ ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุประเภทธุรกิจสปา  
ระดบัการศึกษาสูงสุด และประสบการณ์ในการดาํเนินธุรกิจ 

2.2  ตวัแปรตาม (dependent variable) คือ การจดัการธุรกิจสปา ไดแ้ก่ ดา้นการวางแผน  ดา้นการ
จดัองคก์าร   ดา้นการสัง่การ ดา้นการประสานงาน  และดา้นการควบคุม 

  3. ระยะเวลาดําเนินการวจิยั 
                      ระหวา่งเดือนสิงหาคม ถึง เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 

 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
     เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน โดยมีขั้นตอนตามลาํดบั ดงัน้ี 
     1. การศึกษาเอกสาร ตาํรา และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
     2. การจัดทาํโครงสร้างของแบบสอบถาม ให้มีเน้ือหาครอบคลุมวตัถุประสงค์ของการวิจัยคร้ังน้ี 
แบบสอบถามมี 2  ตอน คือ 
           2.1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่  เพศ  อายุ  ประเภทธุรกิจสปา ระดบัการศึกษา
สูงสุด  และประสบการณ์ในการดาํเนินธุรกิจ  5  ขอ้ 
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           2.2  การจดัการธุรกิจสปา  แบ่งออกเป็น  5 ดา้น คือ ดา้นการวางแผน  ดา้นการจดัองคก์าร  ดา้น
การสัง่การ ดา้นการประสานงาน  และดา้นการควบคุม  จาํนวน 25 ขอ้  ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน 
ประมาณค่า 5 ระดบั  ของลิเคิร์ท (Likert)   
     3. นาํแบบสอบถามท่ีไดส้ร้างข้ึนใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษา การคน้ควา้อิสระของมหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี  
ไดต้รวจสอบความสอดคลอ้งของเน้ือหา กบัวตัถุประสงคข์องการวิจยัเป็นการศึกษาความเท่ียงตรง(validity) ของ
แบบสอบถามแลว้นาํมาปรับปรุงแกไ้ขเพื่อใหค้าํถามชดัเจน สามารถส่ือความหมายไดต้รงประเด็น และเหมาะสม
ยิง่ข้ึน 
     4. นาํแบบสอบถามไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างในการวิจยั  จาํนวน30 คน แลว้
นําข้อมูลดังกล่าวมาหาค่าความเช่ือมั่น  (reliability) ของแบบสอบถาม  โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา
ของครอนบคั (Cronbach’s Alpha Coefficient)  
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการเก็บขอ้มูล ดว้ยการขอความร่วมมือจากกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็น ผู ้
ประกอบธุรกิจสปา  เขตอาํเภอเมือง  จงัหวดัสมุทรปราการ จาํนวน 92 คน โดยนาํแบบสอบถามไปแจกใหก้ลุ่ม
ตวัอยา่งกรอกขอ้มูล จาํนวน 92 ฉบบั แลว้ขอรับคืนดว้ยตวัเอง 

 
การวเิคราะห์ข้อมูล  
         ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถาม จะนาํมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ทุกชุดและนาํมาลงรหสั 
ประมวลผลขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป หาความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test F-test , และ 
LSD ดงัน้ี 
         1. วิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูป้ระกอบธุรกิจสปา   เขตอาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ โดยใช้

ความถ่ี   และค่าร้อยละ (percentage) 

2. วิเคราะห์การจดัการธุรกิจสปา  ของผูป้ระกอบธุรกิจสปา จาํแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล โดยใช้

ค่าเฉล่ีย  X  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 

3. เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย  X    ของคะแนนความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการธุรกิจสปา ของผูป้ระกอบ
ธุรกิจสปา จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล โดยใช ้t-test และ F-test 

             4. เปรียบเทียบพหุคุณ เพ่ือทดสอบค่าเฉลี่ย  X  ของคะแนนความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการธุรกิจ
สปา  ของผูป้ระกอบธุรกิจสปา  เป็นรายคู่  จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน โดยวิธี Least Significant 
Difference (LSD)   
 
สรุปผลการวจิยั 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล การจดัการธุรกิจสปา  เขตอาํเภอเมือง  จงัหวดัสมุทรปราการ  สามารถสรุปได้
ดงัน้ี 
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1. ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
     ผูป้ระกอบธุรกิจสปา ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 79.30 อาย ุ35-40 ปี ร้อยละ 63.00 รองลงมา อาย ุ

40 ปีข้ึนไป  ร้อยละ 19.60  ธุรกิจสปา เป็นแบบ สปาท่ีไม่มีท่ีพกัคา้งคืน ร้อยละ 89.10  และ แบบสปาท่ีมีท่ีพกัคา้ง
คืน ร้อยละ 10.90 การศึกษาระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 52.20 รองลงมาอนุปริญญา/ ปวส.  ร้อยละ 18.50  

       2. วเิคราะห์การจดัการธุรกิจสปา   
        ผูป้ระกอบธุรกิจสปา มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการธุรกิจสปา ในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก  ( 

= 3.50 ) เม่ือพจิารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี 
             ด้านการวางแผน   

       ผูป้ระกอบธุรกิจสปา  มีความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง ( = 3.40) เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้ พบวา่อยูใ่นระดบัมาก ( = 3.58-3.76)  จาํนวน 2 รายการ คือ 

      1. จดัทาํแผนในการรับพนกังานใหเ้หมาะ สมกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ  
      2. นโยบายในการจดัทาํแผนดาํเนินงานโดยคาํนึง ถึงเศรษฐกิจในอนาคต 
       ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัเพศหญิง อาย ุ35-40 ปี 
      ด้านการจดัองค์การ 
      ผูป้ระกอบธุรกิจสปา  มีความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก ( = 4.07) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 

พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก ( = 3.92- 4.20) ทุกรายการ คือ 
      1.  สถานบริการธุรกิจสปาท่ีอยูมี่โครงสร้างการบริหารท่ีชดัเจน 
      2.  สถานบริการธุรกิจสปามีเคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการบริการท่ีทนัสมยั 
      3. สถานบริการธุรกิจสปามีเคร่ืองมือเคร่ือง ใช ้ท่ีใชใ้นธุรกิจน้ีเพยีงพอ 
      4. สถานบริการธุรกิจสปามีโครงสร้างขององค์การโดยมุ่งเน้นสู่ความสําเร็จทั้ งในปัจจุบันและ

อนาคต 
       5. โครงสร้างสถานบริการธุรกิจสปาท่ีมีการกาํหนดภารกิจของบุคลากรไวอ้ยา่งชดัเจน 
         ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัเพศชายและเพศหญิง อาย ุตํ่ากว่า 35  ปี และ 35-40 ปี สปาท่ีไม่มีท่ีพกัคา้งคืน 

การศึกษาตํ่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย  มัธยมศึกษาตอนปลาย /ปวช. อนุปริญญา/ปวส. และปริญญาตรี
ประสบการณ์ในการดาํเนินธุรกิจ นอ้ยกวา่ 4 ปี และ 4-6 ปี 

ด้านการส่ังการ 
      ผูป้ระกอบธุรกิจสปา  มีความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง ( = 3.27) เม่ือพิจารณาเป็น

รายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัปานกลาง  ( = 3.11- 3.39  )   ทุกรายการ คือ 
1. การใหอิ้สรภาพในการทาํงานท่ีไดส้ัง่การภาย ในขอบเขต อาํนาจหนา้ท่ีท่ีกาํหนด 
2.  มีการสัง่การตามลาํดบัชั้นตามโครง สร้างขององคก์าร 
3. สัง่การดว้ยกิริยาท่ีสุภาพ 
4. การสัง่การดว้ยความเสมอภาคแก่บุคลากรทุกคนอยา่งเสมอภาคโดยไม่เลือกปฏิบติั 
5. การสัง่การโดยรับฟังความคิดเห็นหรือขอ้ เสนอแนะของพนกังาน 
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     ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกับเพศชายและเพศหญิง อายุ 35-40 ปี สปาท่ีไม่มีท่ีพกัคา้งคืน การศึกษา 
มธัยมศึกษาตอนปลาย /ปวช. และปริญญาตรี  ประสบการณ์ในการดาํเนินธุรกิจ นอ้ยกว่า 4 ปี  และ 4-6 ปี 

ด้านการประสานงาน 
         ผูป้ระกอบธุรกิจสปา มีความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง ( = 3.42 ) เม่ือพิจารณาเป็น

รายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก  ( = 3.61 )  จาํนวน 1  รายการ คือ สถานบริการธุรกิจ สปามีการประสานงานตาม
แผนการปฏิบติังานท่ีกาํหนดไว ้ 

ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบั ผูท่ี้มีอาย ุ35-40 ปี  
     ด้านการควบคุม 

  ผูป้ระกอบธุรกิจสปา  มีความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง ( = 3.34 ) เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัปานกลาง  ( = 3.29 - 3.41 )   ทุกรายการ คือ 

 1. การกาํกบัดูแลและทบทวนใหก้ารดาํเนินงานกิจกรรรมต่าง ๆ  เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมาย   
ท่ีวางไวต้ั้งแต่เร่ิมตน้ 

 2. มีการตรวจสอบการปฏิบติังานของพนกังาน  วา่เป็นไปตามแผนท่ีกาํหนดไว ้
 3. การแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในองคก์าร เพื่อใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปตามแผนท่ีกาํหนดไว ้
 4. การตรวจสอบ ดูแลแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้ผดิพลาด  ท่ีเกิดข้ึนในองคก์ารเป็นประจาํทุกสปัดาห์ 
 5.  การมีการตั้งดชันีวดัความสาํเร็จตามวตัถุ ประสงค ์ท่ีกาํหนดไว ้
ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัเพศหญิง อาย ุตํ่ากว่า 35  ปี และ 35-40 ปี สปาท่ีไม่มีท่ีพกัคา้งคืน การศึกษา ตํ่า

กวา่มธัยมศึกษาตอนปลาย  อนุปริญญา/ปวส. และปริญญาตรี ประสบการณ์ในการดาํเนินธุรกิจ นอ้ยกว่า 4 ปี  และ  
4-6 ปี 
      3. ผลการเปรียบเทยีบค่าเฉล่ียของคะแนนการจดัการธุรกจิสปา  จําแนกตามลักษณะปัจจัยส่วนบุคคล 
สรุปได้ดงันี ้

ด้านการวางแผน    
     ผูป้ระกอบธุรกิจสปา ท่ีมีอาย ุ ต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการธุรกิจสปา โดยรวม แตกต่าง

กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01  จาํนวน  4 รายการ คือ  

      1. ความสาํคญัการดาํเนินกิจการดว้ยการวิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบนั 
 2. ความสาํคญัการดาํเนินกิจการดว้ยการวิเคราะหส์ถานการณ์เศรษฐกิจในอนาคต 
 3. ความสาํคญัในการจดัทาํแผนดาํเนินงานโดยวิเคราะห์เศรษฐกิจในปัจจุบนั 

   4. จดัทาํแผนในการรับพนกังานใหเ้หมาะ สมกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ 
  และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน  1 รายการ คือ นโยบายในการจดัทาํ

แผนดาํเนินงาน โดยคาํนึง ถึงเศรษฐกิจในอนาคต 
    ผูป้ระกอบธุรกิจสปา ท่ีมีประเภทธุรกิจสปา ต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการธุรกิจสปา  

โดยรวม  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า  แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ทุกรายการ  คือ 
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1. ความสาํคญัการดาํเนินกิจการดว้ยการวิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบนั 
2. ความสาํคญัการดาํเนินกิจการดว้ยการวิเคราะหส์ถานการณ์เศรษฐกิจในอนาคต 
3. ความสาํคญัในการจดัทาํแผนดาํเนินงานโดยวิเคราะห์เศรษฐกิจในปัจจุบนั 
4. นโยบายในการจดัทาํแผนดาํเนินงานโดยคาํนึง ถึงเศรษฐกิจในอนาคต 
5. จดัทาํแผนในการรับพนกังานใหเ้หมาะ สมกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ 
ผูป้ระกอบธุรกิจสปา  ท่ีมีระดบัการศึกษาสูงสุด  ต่างกนั  มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการธุรกิจสปา  

โดยรวม  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่า  แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 3 รายการ  คือ 

1. ความสาํคญัการดาํเนินกิจการดว้ยการวิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบนั 
2. ความสาํคญัการดาํเนินกิจการดว้ยการวิเคราะหส์ถานการณ์เศรษฐกิจในอนาคต 
3. ความสาํคญัในการจดัทาํแผนดาํเนินงานโดยวิเคราะห์เศรษฐกิจในปัจจุบนั 
และแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ  นโยบายในการจดัทาํ

แผนดาํเนินงานโดยคาํนึง ถึงเศรษฐกิจในอนาคต 
ผูป้ระกอบธุรกิจสปา  ท่ีมีประสบการณ์ในการดาํเนินธุรกิจ  ต่างกนั  มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการ

ธุรกิจสปา  โดยรวม  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่า  แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ทุกรายการ คือ 

1. ความสาํคญัการดาํเนินกิจการดว้ยการวิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบนั 
2. ความสาํคญัการดาํเนินกิจการดว้ยการวิเคราะหส์ถานการณ์เศรษฐกิจในอนาคต 
3. ความสาํคญัในการจดัทาํแผนดาํเนินงานโดยวิเคราะหเ์ศรษฐกิจในปัจจุบนั 
4. นโยบายในการจดัทาํแผนดาํเนินงานโดยคาํนึง ถึงเศรษฐกิจในอนาคต  
5. จดัทาํแผนในการรับพนกังานใหเ้หมาะ สมกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ 
ด้านการจดัองค์การ    
ผูป้ระกอบธุรกิจสปา ท่ีมีอายุ ต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการธุรกิจสปา โดยรวม ไม่

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 จาํนวน  1 รายการ คือ สถานบริการธุรกิจสปาท่ีอยูมี่โครงสร้างการบริหารท่ีชดัเจน  

และแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ สถานบริการธุรกิจสปามี
เคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ี้ใชใ้นธุรกิจน้ีเพียงพอ 

ผูป้ระกอบธุรกิจสปา ท่ีมีประเภทธุรกิจสปา ต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการธุรกิจสปา  
โดยรวม  ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน  1  รายการ  คือ สถานบริการธุรกิจสปามีเคร่ืองมือเคร่ือง ใช ้ท่ีใชใ้นธุรกิจน้ีเพยีงพอ 

ผูป้ระกอบธุรกิจสปา  ท่ีมีระดับการศึกษา  ต่างกัน  มีความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการธุรกิจสปา  
โดยรวม  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่า  แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน  1 รายการ คือ สถานบริการธุรกิจสปาท่ีอยูมี่โครงสร้างการบริหารท่ีชดัเจน 

และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 3 รายการ คือ  
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1. โครงสร้างสถานบริการธุรกิจสปาท่ีมีการกาํหนดภารกิจของบุคลากรไวอ้ยา่งชดัเจน 
2. สถานบริการธุรกิจสปามีเคร่ืองมือเคร่ือง ใช ้ท่ีใชใ้นธุรกิจน้ีเพียงพอ 
3.สถานบริการธุรกิจสปามีเคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการบริการท่ีทนัสมยั 
ผูป้ระกอบธุรกิจสปา  ท่ีมีประสบการณ์ในการดาํเนินธุรกิจ ต่างกนั  มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการ

ธุรกิจสปา  โดยรวม  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่า  แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 3 รายการ คือ  

1.  สถานบริการธุรกิจสปาท่ีอยูมี่โครงสร้างการบริหารท่ีชดัเจน 
2. สถานบริการธุรกิจสปามีเคร่ืองมือเคร่ือง ใช ้ท่ีใชใ้นธุรกิจน้ีเพยีงพอ 
3. สถานบริการธุรกิจสปามีเคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการบริการท่ีทนัสมยั 
และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ สถานบริการธุรกิจสปามี

โครงสร้างขององคก์ารโดยมุ่งเนน้สู่ความสาํเร็จทั้งในปัจจุบนัและอนาคต 
ด้านการส่ังการ 

  ผูป้ระกอบธุรกิจสปา ท่ีมีเพศ ต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการธุรกิจสปา โดยรวม ไม่แตกต่าง
กนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ   เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
จาํนวน  1 รายการ คือ  การสัง่การดว้ยความเสมอภาคแก่บุคลากรทุกคนอยา่งเสมอภาคโดยไม่เลือกปฏิบติั 

ผูป้ระกอบธุรกิจสปา ท่ีมีอาย ุ ต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการธุรกิจสปา โดยรวม ไม่แตกต่าง
กนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
จาํนวน  2  รายการ คือ  

1. มีการส่ังการตามลาํดบัชั้นตามโครง สร้างขององคก์าร  
2. การใหอิ้สรภาพในการทาํงานท่ีไดส้ัง่การภาย ในขอบเขต อาํนาจหนา้ท่ีท่ีกาํหนด 
ผูป้ระกอบธุรกิจสปา ท่ีมีประเภทธุรกิจสปา ต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกับการจดัการธุรกิจสปา  

โดยรวม  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า  แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน  2  รายการ  คือ 

1. มีการสัง่การตามลาํดบัขั้นตามโครงสร้างขององคก์าร 
2. การใหอิ้สรภาพในการทาํงานท่ีไดส้ัง่การภายในขอบเขตอาํนาจท่ี ท่ีกาํหนด 
ผูป้ระกอบธุรกิจสปา  ท่ีมีระดบัการศึกษาสูงสุด  ต่างกนั  มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการธุรกิจสปา  

โดยรวม    ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่า  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 รายการ คือ  การใหอิ้สรภาพในการทาํงานท่ีไดส้ั่งการภายในขอบเขต อาํนาจ
หนา้ท่ีท่ีกาํหนด   

และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน  1 รายการ คือ  มีการสั่งการตามลาํดบั
ชั้นตามโครง สร้างขององคก์าร 

ผูป้ระกอบธุรกิจสปา  ท่ีมีประสบการณ์ในการดาํเนินธุรกิจ  ต่างกนั  มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการ
ธุรกิจสปา  โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่า  แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ทุกรายการ คือ  
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1.  มีการสัง่การตามลาํดบัชั้นตามโครงสร้างขององคก์าร 
2. สัง่การดว้ยกิริยาท่ีสุภาพ 
3. การสัง่การดว้ยความเสมอภาคแก่บุคลากรทุกคนอยา่งเสมอภาคโดยไม่เลือกปฏิบติั 
4. การสัง่การโดยรับฟังความคิดเห็นหรือขอ้ เสนอแนะของพนกังาน 
5. การใหอิ้สรภาพในการทาํงานท่ีไดส้ัง่การภาย  ในขอบเขต อาํนาจหนา้ท่ีท่ีกาํหนด 
ด้านการประสานงาน    
ผูป้ระกอบธุรกิจสปา ท่ีมีเพศต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการธุรกิจสปา โดยรวม   ไม่แตกต่าง

กนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
จาํนวน 1  รายการ คือ สถานบริการธุรกิจสปามีการประสานงานตามแผนการปฏิบติังานท่ีกาํหนดไว ้

ผูป้ระกอบธุรกิจสปา ท่ีมีอาย ุ ต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการธุรกิจสปา โดยรวม แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 จาํนวน 3  รายการ คือ  

1. สถานบริการธุรกิจสปาใชก้ารประสาน งานตามสายบงัคบับญัชาโดยผา่นหวัหนา้เป็นหลกั 
2. สถานบริการธุรกิจสปามีการประสาน งานการปฏิบติังานทั้ งภายในและภายนอกสถานท่ีว่ามี

ขอ้ขดัขอ้งผดิพลาดอยา่งใดบา้ง 
3.  สถานบริการธุรกิจสปาใชร้ะบบบนัทึกการทาํงานในการประสานงาน 
และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ  สถานบริการธุรกิจสปา

การประสานงานปรับเปล่ียนตามการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลง   
ผูป้ระกอบธุรกิจสปา ท่ีมีประเภทธุรกิจสปา ต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการธุรกิจสปา 

โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ   เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน  1 รายการ คือ  สถานบริการธุรกิจสปามีการประสานงานตามแผนการปฏิบติังานท่ี
กาํหนดไว ้

ผูป้ระกอบธุรกิจสปา  ท่ีมีระดบัการศึกษาสูงสุด  ต่างกนั  มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการธุรกิจสปา 
โดยรวม  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  จาํนวน 4 รายการ คือ  

1. สถานบริการธุรกิจสปา การประสานงานปรับเปล่ียนตามการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มท่ี
เปล่ียนแปลง 

2. สถานบริการธุรกิจสปาใชก้ารประสานงานตามสายบงัคบับญัชาโดยผา่นหวัหนา้เป็นหลกั 
3 สถานบริการธุรกิจสปามีการประสานงานการปฏิบติังานทั้ งภายในและภายนอกสถานท่ีว่ามี

ขอ้ขดัขอ้งผดิพลาดอยา่งใดบา้ง 
4. สถานบริการธุรกิจสปาใชร้ะบบบนัทึกการทาํงานในการประสานงาน 
และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  จาํนวน 1 รายการ คือ สถานบริการธุรกิจสปามี

การประสานงานตามแผน การปฏิบติังานท่ีกาํหนดไว ้
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ผูป้ระกอบธุรกิจสปา  ท่ีมีประสบการณ์ในการดาํเนินธุรกิจ ต่างกนั  มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการ
ธุรกิจสปา  โดยรวม  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่า แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ทุกรายการ คือ  

1.  สถานบริการธุรกิจสปามีการประสานงานตามแผนการปฏิบติังานท่ีกาํหนดไว ้
2. สถานบริการธุรกิจสปาการประสานงานปรับเปล่ียนตามการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มท่ี

เปล่ียนแปลง 
3. สถานบริการธุรกิจสปาใชก้ารประสาน งานตามสายบงัคบับญัชาโดยผา่นหวัหนา้เป็นหลกั 
4. สถานบริการธุรกิจสปามีการประสาน งานการปฏิบติังานทั้ งภายในและภายนอกสถานท่ีว่ามี

ขอ้ขดัขอ้งผดิพลาดอยา่งใดบา้ง 
5.  สถานบริการธุรกิจสปาใชร้ะบบบนัทึกการทาํงานในการประสานงาน 
ด้านการควบคุม   
ผูป้ระกอบธุรกิจสปา ท่ีมีเพศต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการธุรกิจสปา โดยรวม   แตกต่าง

กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 จาํนวน 3  รายการ คือ 

1. การตรวจสอบ ดูแลแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้ผดิพลาด  ท่ีเกิดข้ึนในองคก์ารเป็นประจาํทุกสปัดาห์ 
2. การแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในองคก์าร เพื่อใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปตามแผนท่ีกาํหนดไว ้
3. การมีการตั้งดชันีวดัความสาํเร็จตามวตัถุ ประสงค ์ท่ีกาํหนดไว ้
และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 2 รายการ คือ   
1. การกาํกบัดูแลและทบทวนใหก้ารดาํเนินงานกิจกรรรมต่าง ๆ เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมาย  ท่ี

วางไวต้ั้งแต่เร่ิมตน้ 
2.  มีการตรวจสอบการปฏิบติังานของพนกังานวา่เป็นไปตามแผนท่ีกาํหนดไว ้
ผูป้ระกอบธุรกิจสปา ท่ีมีอาย ุต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการธุรกิจสปา โดยรวม ไม่แตกต่าง

กนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
จาํนวน  1 รายการ คือ การกาํกบัดูแลและทบทวนใหก้ารดาํเนินงานกิจกรรมต่าง  ๆ เป็นไปตามแผนงานและ
เป้าหมาย  ท่ีวางไวต้ั้งแต่เร่ิมตน้ 

ผูป้ระกอบธุรกิจสปา ท่ีมีประเภทธุรกิจสปา ต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการธุรกิจสปา 
โดยรวม  แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 3 รายการ คือ   

1 . การกาํกบัดูแลและทบทวนใหก้ารดาํเนินงานกิจกรรรมต่าง  ๆ เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมาย  ท่ี
วางไวต้ั้งแต่เร่ิมตน้ 

2. การตรวจสอบ ดูแลแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้ผดิพลาด ท่ีเกิดข้ึนในองคก์ารเป็นประจาํทุกสปัดาห์ 
3. มีการตรวจสอบการปฏิบติังานของพนกังาน วา่เป็นไปตามแผนท่ีกาํหนดไว ้
และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ การแกไ้ขปัญหาต่างๆ ท่ี

เกิดข้ึนในองคก์าร เพือ่ใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปตามแผนท่ีกาํหนดไว ้
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ผูป้ระกอบธุรกิจสปา  ท่ีมีระดบัการศึกษาสูงสุด  ต่างกนั  มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการธุรกิจสปา  
โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 3 รายการ คือ 
   1. การกาํกบัดูแลและทบทวนใหก้ารดาํเนินงานกิจกรรรมต่างๆ เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายท่ีวาง
ไวต้ั้งแต่เร่ิมตน้ 

2. การตรวจสอบดูแลแกไ้ข เปล่ียนแปลงขอ้ผดิพลาด ท่ีเกิดข้ึนในองคก์ารเป็นประจาํ ทุกสปัดาห์ 
3.  มีการตรวจสอบการปฏิบติั งานของพนกังาน วา่เป็นไปตามแผนท่ีกาํหนดไว ้
และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 2 รายการ คือ   
1. การแกไ้ขปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในองคก์รเพือ่ใหก้ารดาํเนินงาน เป็นไปตาม ท่ีกาํหนดไว ้
2. การมีการตั้งดชันีวดัความสาํเร็จตามวตัถุ ประสงคท่ี์กาํหนดไว ้
ผูป้ระกอบธุรกิจสปา  ท่ีมีประสบการณ์ในการดาํเนินธุรกิจ  ต่างกนั  มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการ

ธุรกิจสปา  โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 4 รายการ คือ   

1. การกาํกบัดูแลและทบทวนใหก้ารดาํเนินงานกิจกรรรมต่างๆ เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมาย ท่ี
วางไวต้ั้งแต่เร่ิมตน้ 

2. การตรวจสอบ ดูแลแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้ผิด  พลาด  ท่ีเกิดข้ึนในองคก์ารเป็นประจาํทุกสปัดาห ์
3. การแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในองคก์าร เพ่ือใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปตามแผนท่ีกาํหนดไว ้
4. มีการตรวจสอบการการปฏิบติังานของพนกังาน  ว่าเป็นไปตามแผนท่ีกาํหนดไว ้
และแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ   การมีการตั้งดชันีวดั

ความสาํเร็จตามวตัถุประสงค ์ ท่ีกาํหนดไว ้
ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล เร่ือง ผลกระทบของวิกฤติเศรษฐกิจ ท่ีมีต่อประสิทธิภาพการทาํงานของพนกังาน บริษทั ซี
เกท เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จาํกดั สาขาเทพารักษ ์ สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 
อภปิรายผล 

 การวิจยัเร่ือง  การจดัการธุรการสปา   เขตอาํเภอเมือง  จงัหวดัสมุทรปราการ  ไดผ้ลการวิจยัท่ีสามารถ
นาํมาอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

       1. ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
      ผูป้ระกอบธุรกิจสปา ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ35-40 ปี ประเภทธุรกิจสปา  เป็นแบบ สปาท่ีไม่

มีท่ีพกัคา้งคืน การศึกษาระดบั ปริญญาตรี  ประสบการณ์ในการดาํเนินธุรกิจ  4-6 ปี   
        2. วเิคราะห์การจดัการธุรกิจสปา 
       ผูป้ระกอบธุรกิจสปา  มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการธุรกิจสปา  ในภาพรวม อยูใ่นระดบัระดบั

มาก ( = 3.50 )  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า  อยูใ่นระดบัมาก ( =4.07 ) จาํนวน1 ดา้น คือ ดา้นการจดัการ
องคก์าร และอยูใ่นระดบัปานกลาง ( =3.27 , 3.34 , 3.40 , 3.42 ตามลาํดบั) จาํนวน 4 ดา้น เรียงลาํดบัจากค่ามาก
ท่ีสุด คือ ด้านการประสานงาน ด้านการวางแผน  ด้านการควบคุม  และด้านการส่งการ ซ่ึงสอดคล้องกับ 
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ผลการวิจยัของ  วชัราภรณ์  อกัษรแหลม (2547)  ศึกษาเร่ือง การศึกษาถึงกลยุทธ์ทางการตลาด ท่ีมีผลต่อการใช้
บริการสปา  ราคาพอสมควรเหมาะสมกบัคุณภาพบริการ สถานท่ีตั้งมีท่ีจอดรถสะดวก และพนกังานมีความรู้
ความสามารถในงานท่ีตอ้งรับผิดชอบอย่างแทจ้ริง ส่วน ดา้นการสั่งการ  และดา้นการควบคุม   ผูป้ระกอบธุรกิจ
สปา มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการธุรกิจสปา อยูใ่นระดบัปานกลาง  ( = 3.11 , 3.29 , 3.39 , 3.41 ตามลาํดบั) 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฏีของ  ศิริวรรณ  เสรีรัตน์และคณะ (2545) การจดัการเป็นกระบวนการท่ีสมาชิกทุกคนใน
องค์การจะตอ้งทาํหน้าท่ีของตนและประสานการทาํงานร่วมกนัผูอ่ื้นอย่างดีท่ีสุด ภายใตก้ารควบคุมดูแลของ
ผูบ้ริหารท่ีเขา้ใจถึงสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยสามารถใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ใน
องค์การอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายหลักขององค์การท่ีได้วางไว้ โดยใช้
กระบวนการจดัการพื้นฐาน 
      3. ผลการเปรียบเทยีบค่าเฉล่ียของคะแนนการจดัการธุรกจิสปา  จําแนกตามลักษณะปัจจัยส่วนบุคคล 
สรุปได้ดงันี ้

       ด้านการวางแผน   ผูป้ระกอบธุรกิจสปา ท่ีมีอาย ุประเภทธุรกิจสปา การศึกษา และประสบการณ์ใน
การดาํเนินธุรกิจ  ต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการธุรกิจสปา โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01  

       ด้านการจัดองค์การ   ผูป้ระกอบธุรกิจสปา  ท่ีมีระดบัการศึกษา  และประสบการณ์ในการดาํเนิน
ธุรกิจ ต่างกนั  มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการธุรกิจสปา  โดยรวม  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01  

      ด้านการส่ังการ ผูป้ระกอบธุรกิจสปา ท่ีมีประเภทธุรกิจสปา และประสบการณ์ในการดาํเนินธุรกิจ  
ต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการธุรกิจสปา  โดยรวม  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

      ด้านการประสานงาน   ผูป้ระกอบธุรกิจสปา  ท่ีมีการศึกษา  และประสบการณ์ในการดาํเนินธุรกิจ 
ต่างกนั  มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการธุรกิจสปา โดยรวม  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

       ด้านการควบคุม  ผูป้ระกอบธุรกิจสปา ท่ีมีเพศ ประเภทธุรกิจสปา การศึกษา และประสบการณ์ใน
การดาํเนินธุรกิจ  ต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการธุรกิจสปา โดยรวม   แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01  

       ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  วชัราภรณ์   อกัษรแหลม (2547) ศึกษาเร่ือง  การศึกษาถึงกลยุทธ์
ทางการตลาดท่ีมีผลต่อการใช้บริการสปา  พบว่า ปัจจยัอายุ   เพศ   ระดบัการศึกษา ระดบัรายได ้และอาชีพ มี
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการสปา อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั   0.05  และปัจจยักลยทุธ์ทาง
การตลาดด้านผลิตภัณฑ์  ราคา  ช่องทางการจําหน่าย   การส่งเสริมการตลาด  พนักงานและการบริการ  
กระบวนการให้บริการและส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ  มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการ สปา อย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05 
 
ข้อเสนอแนะ 
                     ผูท่ี้ตอ้งการศึกษาเก่ียวกบัการจดัการธุรกิจสปา  สามารถนาํผลท่ีไดไ้ปศึกษาต่อ ดงัน้ี 
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1. ควรเนน้เร่ือง บุคลากร ตั้งแต่การสรรหาพนกังานท่ีมีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม มีความสุภาพ 
อธัยาศยัดี มีความกระตือรือร้น และเอาใจใส่ในการบริการ รวมถึงการจดัฝึกอบรมเพ่ือมีประสบการณ์และความ
ชาํนาญของพนกังาน 

     2. ควรมีการส่งเสริมการขายและการตลาด โดยเนน้ใหเ้ห็นถึงประโยชน์ของการบาํบดัดว้ยนํ้ าและ
อาจตอ้งมีการใหบ้ริการเสริมอ่ืน ๆ ท่ีเป็นการช่วยเพ่ิมความผ่อนคลายและควรมีการสร้างกลยทุธ์ดา้นการตลาดท่ี
ใหเ้กิดความแตกต่างในเชิงธุรกิจ   และสร้างความไดเ้ปรียบทางการตลาดต่อไป 
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บทคดัย่อ 
           การวิจยัเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค ์ เพื่อศึกษาการจดัการธุรกิจจาํหน่ายเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย ์ 
ภายใตว้ิกฤตเศรษฐกิจ  และเพ่ือเปรียบเทียบการจดัการธุรกิจจาํหน่ายเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย ์ ของผู ้
ประกอบธุรกิจ จาํแนกตามประเภทของธุรกิจ  กลุ่มตวัอย่างคือ  ผูป้ระกอบธุรกิจจาํหน่ายเคร่ืองมือและอุปกรณ์
ทางการแพทยจ์าํนวน 152 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบถาม  วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้วามถ่ี  ร้อยละ  
ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  การทดสอบคา่ที และการวิเคราะห์ความแปรปรวน  
 ผลการวิจัยพบว่า  ผูป้ระกอบธุรกิจมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการจัดการธุรกิจจาํหน่ายเคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ทางการแพทย ์ ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดบัมากทุกด้าน 
เรียงลาํดบัจากค่ามากไปน้อยคือ  ด้านการการวางแผน  ดา้นการอาํนวยการ  ด้านการจดัองค์กร และดา้นการ
ควบคุม  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการธุรกิจจาํหน่ายเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการ
แพทย ์จาํแนกตามประเภทของธุรกิจ พบวา่ ผูป้ระกอบธุรกิจท่ีมี ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  ระยะเวลาท่ี
ประกอบธุรกิจ ต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการธุรกิจจาํหน่ายเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย ์ ใน
ภาพรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 ตามลาํดบั  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า 
ดา้นการวางแผน ดา้นการจดัองคก์ร และดา้นการอาํนวยการ แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
และ 0.05 ตามลาํดบั 
 

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. 
 
 

                                                 
 * บทความการคน้ควา้อิสระ 
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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 
 ปัจจุบนัสภาพเศรษฐกิจ อยู่ในสภาวะตกตํ่าทาํให้วิกฤตการณ์หลายประการ เช่น การผนัผวนทาง
เศรษฐกิจในประเทศ ราคานํ้ามนัขยบัตวัสูงข้ึน รวมถึงปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกตํ่า ซ่ึงไดส่้งผลกระทบ
ต่อการดาํรงชีวิตของประชาชนทัว่ไป  อีกทั้งการเกิดปัญหาการว่างงานซ่ึงเกิดจากการลดกาํลงัคนในภาคธุรกิจ
อุตสาหกรรม หรือปัญหาการมีรายไดไ้ม่เพียงพอกบัรายจ่ายจากการประกอบอาชีพหลกั   
 สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา (2552) กล่าวว่า ปัจจุบนัความเจริญรุ่งเรืองและเสถียรภาพใน
ดา้นเศรษฐกิจของประเทศนั้น เป็นท่ียอมรับว่านอกจากจะเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจเพิ่มรายไดแ้ละมาตรฐานการ
ครองชีพของประเทศใหสู้งข้ึนแลว้ ยงันาํมาซ่ึงความมัน่คงของประเทศในดา้นอ่ืน ๆ  ลกัษณะตลาดของเคร่ืองมือ 
และอุปกรณ์ทางการแพทยจ์ะแตกต่างกบัตลาดของสินคา้อุปโภคบริโภค (consumer products) เน่ืองจากเคร่ืองมือ
และอุปกรณ์ทางการแพทยเ์ป็นสินคา้ท่ีมีการซ้ือขาย หรือมีกลุ่มเป้าหมายทางการตลาดเฉพาะดา้นนัน่เอง (niche 
market) แต่ทั้งน้ีไม่ไดห้มายความว่าจะไม่มีการแข่งขนักนัทางตลาด กล่าวคือ นอกจากจะมีคู่แข่งขนัท่ีเป็นผูน้าํเขา้
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทยจ์ากต่างประเทศแลว้ ยงัมีผูป้ระกอบการท่ีเป็นผูผ้ลิตเคร่ืองมือและอุปกรณ์
ทางการแพทยภ์ายในประเทศอีกดว้ย 
 ธุรกิจเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทยภ์ายในประเทศมีมูลค่าการตลาดปีละ 20,000 ลา้นบาท 
(สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา, 2552) โดยเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทยมี์หลายประเภท แต่ละ
ประเภทจะใช้เทคโนโลยีแตกต่างกนั ขณะท่ีการพฒันาการผลิตเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทยข้ึ์นใช้เอง
ภายในประเทศเกิดข้ึนอย่างชา้ ๆ เน่ืองจากเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทยเ์ป็นอุตสาหกรรมท่ีใชเ้ทคโนโลยี
การผลิตและการลงทุนสูง อุตสาหกรรมในไทยส่วนใหญ่มีศกัยภาพในการผลิตเคร่ืองมือ และอุปกรณ์ทางการ
แพทยท่ี์ใชเ้ทคโนโลยรีะดบักลางและระดบัตํ่า   ท่ีสามารถผลิตใชเ้องไดภ้ายในประเทศส่วนใหญ่เป็นอุปกรณ์ท่ีใช้
เทคนิคและเทคโนโลยีไม่ซบัซอ้น ซ่ึงมีทั้งเวชภณัฑท์างการแพทย ์ไดแ้ก่ อุปกรณ์ส้ินเปลืองท่ีตอ้งการเปล่ียนการ
ใชบ่้อยหรือใชค้ร้ังเดียว และครุภณัฑท์างการแพทย ์ไดแ้ก่ เคร่ืองมือต่าง ๆ ท่ีใชห้ลายคร้ังแต่ใชเ้ทคโนโลยีไม่สูง
นกั ซ่ึงสามารถผลิตไดเ้อง เพือ่ทดแทนการนาํเขา้และสามารถส่งออกไดบ้างรายการ 
 ตั้งแต่ประเทศไทยประสบภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา ภาพรวมของอุตสาหกรรม
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทยมี์ยอดการจดัจาํหน่ายลดลงอยา่งมาก   การแข่งขนัดา้นราคามีความรุนแรงมาก
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ยิง่ข้ึน สินคา้บางรายการมีราคาลดลงกว่าคร่ึงจากราคาเดิมและยงัมีสินคา้จากประเทศจีนเขา้มาแข่งขนัเพิ่มมากข้ึน
ทาํใหร้าคาสินคา้ลดลงอีก  จนมีผูป้ระกอบการบางรายไดปิ้ดกิจการลง และบางรายก็ไดเ้ลิกทาํการผลิตเองแต่สั่ง
สินคา้จากประเทศจีนเขา้มาเป็นตวัแทนจาํหน่าย  สภาพของธุรกิจในอดีตจนถึงปัจจุบนันบัไดว้่ามีการเปล่ียนแปลง
ไปมาก และด้วยขอ้จาํกดัในดา้นต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเงินลงทุน บุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ การเขา้ไม่ถึง
ขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ ทาํใหก้ารปรับตวัของสถานประกอบการเป็นไปล่าชา้ รวมทั้งขาดการวิเคราะห์และปรับปรุง
การทาํงาน วิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาการจดัการธุรกิจจาํหน่ายเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย ์ภายใตว้ิกฤต
เศรษฐกิจ  เพ่ือนาํขอ้มูลของตลาดเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทยม์าใชใ้นการวิเคราะห์เพื่อลดความสูญเสีย
ในกระบวนการ เป็นการเพิ่มยอดขาย ซ่ึงจะส่งผลต่อความอยูร่อดของกิจการในระยะยาว 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 1.  เพื่อศึกษาการจดัการธุรกิจจาํหน่ายเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย ์ ภายใตว้ิกฤตเศรษฐกิจ 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบการจดัการธุรกิจจาํหน่ายเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย ์ภายใตว้ิกฤต
เศรษฐกิจ ของผูป้ระกอบธุรกิจ จาํแนกตามขอ้มูลของธุรกิจ 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร ท่ีใช้ในการศึกษา คือ ผูป้ระกอบธุรกิจจาํหน่ายเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย ์ ใน
กรุงเทพมหานคร  จาํนวนประมาณ 250  คน (กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย)์  
 กลุ่มตัวอย่าง ท่ีใชใ้นการศึกษาคือผูป้ระกอบธุรกิจจาํหน่ายเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย ์เลือก
เป็นกลุ่มตวัอยา่งโดยการสุ่มตวัอยา่งอยา่งง่าย (simple random sampling) และกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างตาม
ตารางกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งของ Krejcie และ Morgan (1970, p.608) ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 152 คน 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามจาํนวน 1 ฉบบั แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ  
   1.  ขอ้มูลทัว่ไปของธุรกิจของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ ประเภทของธุรกิจ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
และระยะเวลาท่ีประกอบธุรกิจ  จาํนวน  3 ขอ้ 
 2.  การจดัการธุรกิจจาํหน่ายเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย ์ภายใตวิ้กฤตเศรษฐกิจ ดา้นต่าง ๆ  
แบ่งออกเป็น 4 ดา้น คือ ดา้นการวางแผน  ดา้นการจดัองคก์าร  ดา้นการอาํนวยการ และดา้นการควบคุม ลกัษณะ
แบบสอบถาม เป็นแบบมาตราส่วนประมาณคา่ 5 ระดบั ของลิเคิร์ท (Likert) จาํนวน  20 ขอ้ 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการเก็บขอ้มูล ด้วยการขอความร่วมมือจากกลุ่มตวัอย่างท่ี
ประกอบธุรกิจจาํหน่ายเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย ์โดยนาํแบบสอบถามไปแจกให้กลุ่มตวัอย่างกรอก
ขอ้มูล จาํนวน 152 ฉบบั โดยเก็บแบบสอบถามในเดือน พฤศจิกายน ช่วงวนัจนัทร์ – วนัเสาร์  เวลา 9.00 – 16.00 
น.  และขอรับคืนแบบสอบถามดว้ยตนเอง ไดรั้บแบบสอบถามคืนมาจาํนวน 152 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100.00 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถาม  จะนาํมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ของทุกชุดและนาํมา
ลงรหสัประมวลขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ หาความถ่ี  ร้อยละ ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน               
t - test,  F - test  และ  LSD  ดงัน้ี 
 1.  วิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยใชค้วามถ่ีและค่าร้อยละ (percentage) 
 2.  วิเคราะห์การจดัการธุรกิจจาํหน่ายเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย ์ภายใตว้ิกฤตเศรษฐกิจ โดย
ใชค่้าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD)  
 3.  เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนการจดัการธุรกิจจาํหน่ายเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการ
แพทย ์ภายใตว้ิกฤตเศรษฐกิจ ของผูป้ระกอบธุรกิจ จาํแนกตามขอ้มูลของธุรกิจ  โดยใช ้t-test และ F-test  และ
เปรียบเทียบพหุคูณ เพ่ือทดสอบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนการจดัการธุรกิจจาํหน่ายเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการ
แพทย ์ ภายใตว้ิกฤตเศรษฐกิจ ของผูป้ระกอบธุรกิจ เม่ือมีความแตกต่าง จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนดว้ย
วิธีของ Least Significant Difference (LSD) 
 
สรุปผลการวจิยั 
 1.  ข้อมูลท่ัวไปของธุรกิจของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีประเภทของธุรกิจ แบบบริษทัจาํกดัร้อยละ 55.26  รองลงมา ห้าง
หุ้นส่วนจาํกดั ร้อยละ 41.45 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ตํ่ากว่า 5,000,000 บาท ร้อยละ 44.74  รองลงมา 5,000,000 – 
10,000,001 บาท ร้อยละ 34.87  ระยะเวลาท่ีประกอบธุรกิจ 5 ปี – 10 ปี ร้อยละ 48.03  รองลงมา 11 ปี – 15 ปี ร้อย
ละ 36.04   
 2.  การวเิคราะห์การจดัการธุรกิจจําหน่ายเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์  ภายใต้วกิฤตเศรษฐกิจ 
 ผูป้ระกอบธุรกิจท่ีตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการธุรกิจจาํหน่ายเคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ทางการแพทย ์โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.12)   เม่ือพจิารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี 
 ด้านการวางแผน 
 ผูป้ระกอบธุรกิจมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการธุรกิจจาํหน่ายเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย ์ 
ในภาพรวม อยู่ในระดบัมาก  ( X = 4.28)   เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูป้ระกอบธุรกิจมีความคิดเห็น อยู่ใน
ระดบัมากทุกขอ้ ( X = 4.13 - 4.44)  คือ  
 1.  มีการกาํหนดการวางแผนในการปฏิบติังานไวล่้วงหนา้   
 2.  แผนท่ีวางไวมี้การกาํหนดระยะเวลา คือ ระยะสั้นหรือระยะยาว  
 3.  มีการเตรียมการ การออกแบบ การกาํหนดเป้าหมายในการปฏิบติังานไวเ้ป็นประจาํและสมํ่าเสมอ    
 4.  ผูบ้ริหารมองวา่องคก์ารควรจะเดินไปสู่จุดใด มีการกาํหนดกลยทุธ์และเลือกแนวทางท่ีดีท่ีสุด 
 5.  ในการวางแผนไดค้าํนึงถึงปัจจยัต่าง  ๆ ท่ีสาํคญั เช่น เงินทุน สภาพเศรษฐกิจ เป็นตน้ 
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 ด้านการจดัองค์กร 
 ผูป้ระกอบธุรกิจมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการธุรกิจจาํหน่ายเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย ์ 
ในภาพรวม อยู่ในระดบัมาก ( X = 4.06) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูป้ระกอบธุรกิจมีความคิดเห็น อยู่ใน
ระดบัมากทุกขอ้  ( X = 3.95 – 4.26)  คือ   
 1.  มีการกาํหนดบทบาทหนา้ท่ีของแต่ละตาํแหน่งอยา่งชดัเจน  
 2.  การประสานงานภายในองคก์าร มีการแบ่งตามสายงาน 
 3.  มีการพฒันาระบบงานต่าง ๆ ภายในองคก์ารใหส้ามารถดาํเนินไปอยา่งดี   
 4.  มีหลกัเกณฑ ์และมีการจดัแบ่งรูปแบบของการจดัองคก์าร  
 5.  โครงสร้างองคก์ารประกอบดว้ยการบริหารระดบั   ต่าง ๆ  
 ด้านการอํานวยการ 
 ผูป้ระกอบธุรกิจมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการธุรกิจธุรกิจจาํหน่ายเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการ
แพทย ์ ในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.11)   เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูป้ระกอบการมีความคิดเห็น อยู่
ในระดบั มากทุกขอ้ ( X = 4.01 -4.20)   คือ  
 1.  สามารถจูงใจผูอ่ื้นในองคก์ารใหร่้วมกนัทาํงาน  เพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์ารท่ีกาํหนดไว ้ 
 2.  ธุรกิจมีการแบ่งงานตามสายการบงัคบับญัชา   
 3.  มีการช่วยเหลือและช้ีแนะ สร้างความเขา้ใจในงานท่ีทาํอยู ่ 
 4.  มีการกระตุน้ใหพ้นกังานแสดงความสามารถท่ีมีอยูอ่อกมาอยา่งเตม็ท่ี  
 5.  มีการจูงใจพนกังานในองคก์าร เช่น ค่าตอบแทน โบนสั สวสัดิการท่ีดี การเล่ือนตาํแหน่ง  
 ด้านการควบคุม 
 ผูป้ระกอบธุรกิจ มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการธุรกิจจาํหน่ายเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย ์
ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( X = 4.05)   เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูป้ระกอบธุรกิจมีความคิดเห็น อยู่ใน
ระดบัมากทุกขอ้  ( X = 3.98 – 4.14)  คือ  
 1.  มีการติดตามและกาํกบัดูแลความกา้วหนา้ของกิจกรรมต่าง ๆ ในองคก์าร  
 2.  ผูบ้ริหารสามารถควบคุมการดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามวิธีการหรือขั้นตอน ใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีตั้ง
ไว ้
 3.  ผูบ้ริหารมีการกาํหนดมาตรฐานการทาํงาน  
 4.  ใชเ้คร่ืองมือในการควบคุมงาน เช่น ปริมาณ เวลา และค่าใชจ่้าย  
 5.  มีการใหค้าํแนะนาํเก่ียวกบัการทาํงาน และขอ้เสนอแนะท่ีควรปรับปรุงแกไ้ข  
 3.  การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนการจัดการธุรกจิจําหน่ายเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์  
ของผู้ประกอบธุรกิจ จาํแนกตามข้อมูลของธุรกิจ 
 3.1  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนการจดัการธุรกิจจาํหน่ายเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการ
แพทย ์ ของผูป้ระกอบธุรกิจ ท่ีมีประเภทของธุรกิจต่างกนั  พบว่า  ผูป้ระกอบธุรกิจมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการ
จดัการธุรกิจจาํหน่ายเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย ์โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นการจดัองคก์ร  ผูป้ระกอบธุรกิจท่ีมีประเภทของธุรกิจต่างกนั มีความ
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คิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการธุรกิจ จาํหน่ายเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย ์แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 และดา้นการวางแผน  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 3.2  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนการจดัการธุรกิจจาํหน่ายเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการ
แพทย ์  ของผูป้ระกอบธุรกิจ ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั  พบว่า  ผูป้ระกอบธุรกิจมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการ
จดัการธุรกิจจาํหน่ายเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย ์โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นการวางแผน และดา้นการอาํนวยการ ผูป้ระกอบธุรกิจท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือนต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการธุรกิจ จาํหน่ายเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย ์แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  
 3.3  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนการจดัการธุรกิจจาํหน่ายเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการ
แพทย ์  ของผูป้ระกอบธุรกิจ ท่ีมีระยะเวลาท่ีประกอบธุรกิจ ต่างกนั  พบวา่ ผูป้ระกอบธุรกิจมีความคิดเห็นเก่ียวกบั
การจัดการธุรกิจจาํหน่ายเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย ์โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการวางแผน และด้านการอาํนวยการ ผูป้ระกอบธุรกิจท่ีมี
ระยะเวลาท่ีประกอบธุรกิจต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการธุรกิจ จาํหน่ายเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการ
แพทย ์แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  
 
อภปิรายผล 
 การวิจยัเร่ือง การจดัการธุรกิจจาํหน่ายเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย ์ ภายใตว้ิกฤตเศรษฐกิจ  
ของผูป้ระกอบธุรกิจ ดา้นการวางแผน ดา้นการจดัองคก์ร ดา้นการอาํนวยการ และดา้นการควบคุม มีประเด็น
สาํคญัท่ีนาํมาอภิปราย ดงัน้ี 
 1.  ขอ้มูลทัว่ไปของธุรกิจของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นประเภทของธุรกิจ แบบบริษทัจาํกดั
ร้อยละ 55.26  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ตํ่ากว่า 5,000,000 บาท ร้อยละ 44.74  ระยะเวลาท่ีประกอบธุรกิจ 5 ปี – 10 ปี 
ร้อยละ 48.03   
 ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ชินพงษ ์มุ่งสันติ (2549) ศึกษาสภาพการดาํเนินงาน และปัจจยัท่ี
มีผลกระทบต่อธุรกิจอุตสาหกรรมเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย ์ พบว่า  สถานประกอบการส่วนใหญ่เป็น
สถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นบริษทัในประเทศไทย เปิดดาํเนินธุรกิจมา 11-20 ปี ผลิตและ
จาํหน่ายทั้งในและต่างประเทศ 
 2.  การวิเคราะห์การจดัการธุรกิจจาํหน่ายเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย ์ ของผูป้ระกอบธุรกิจ  
พบว่า  ผูป้ระกอบธุรกิจท่ีตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการธุรกิจจาํหน่ายเคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ทางการแพทย ์ โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.12)  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า อยูใ่นระดบั
มากทุกดา้น เรียงลาํดบัจากค่ามากไปนอ้ย คือ  ดา้นการวางแผน มีการกาํหนดการวางแผนในการปฏิบติังานไว้
ล่วงหนา้ แผนท่ีวางไวมี้การกาํหนดระยะเวลา มีการเตรียมการออกแบบกาํหนดเป้าหมายในการปฏิบติังานอยา่ง
สมํ่าเสมอ ในการวางแผนควรคาํนึงถึงปัจจยัต่าง ๆ ท่ีสําคญั เช่น เงินทุน สภาพเศรษฐกิจ เป็นตน้  ดา้นการ
อาํนวยการ สามารถจูงใจผูอ่ื้นในองคก์ารใหร่้วมกนัทาํงาน เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์ารท่ีกาํหนดไว ้ธุรกิจมี
การแบ่งงานตามสายการบงัคบับญัชา  มีการช่วยเหลือและช้ีแนะสร้างความเขา้ใจในงานท่ีทาํ กระตุน้ใหพ้นกังาน
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แสดงความสามารถท่ีมีอยูอ่อกมาอยา่งเต็มท่ี มีการจูงใจพนกังานในองคก์าร เช่น ค่าตอบแทน โบนสั สวสัดิการท่ี
ดี การเล่ือนตาํแหน่ง ด้านการจัดองค์กร มีการกาํหนดบทบาทหน้าท่ีของแต่ละตาํแหน่งอย่างชัดเจน มีการ
ประสานงานภายในองคก์าร และแบ่งตามสายงาน  พฒันาระบบงานต่าง ๆ ภายในองคก์ารใหส้ามารถดาํเนินไป
อยา่งดี โครงสร้างองคก์ารประกอบดว้ยการบริหารระดบัต่าง ๆ   และดา้นการควบคุม  มีการติดตามและกาํกบัดูแล
ความกา้วหนา้ของกิจกรรมต่าง ๆ ในองคก์าร ผูบ้ริหารสามารถควบคุมการดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามวิธีการหรือ
ขั้นตอน ให้บรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว ้มีการกาํหนดมาตรฐานการทาํงาน การใชเ้คร่ืองมือในการควบคุมงาน เช่น 
ปริมาณ เวลา และค่าใชจ่้าย  มีการใหค้าํแนะนาํเก่ียวกบัการทาํงาน และขอ้เสนอแนะท่ีควรปรับปรุงแกไ้ข 
 3.  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนการจดัการธุรกิจจาํหน่ายเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการ
แพทย ์จาํแนกตามขอ้มูลของธุรกิจ 
 3.1  ผูป้ระกอบธุรกิจท่ีมีประเภทของธุรกิจ ต่างกนั  มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการธุรกิจจาํหน่าย
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย ์โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็น
รายดา้น พบว่า  ดา้นการวางแผน และดา้นการจดัองคก์ร แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 
0.05 ตามลาํดบั 
 3.2  ผูป้ระกอบธุรกิจท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  ต่างกนั  มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการธุรกิจ
จาํหน่ายเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า  ดา้นการวางแผน และด้านการอาํนวยการ แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 
 3.3  ผูป้ระกอบธุรกิจท่ีมีระยะเวลาท่ีประกอบธุรกิจ ต่างกนั  มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการธุรกิจ
จาํหน่ายเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย ์โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า  ดา้นการวางแผน และดา้นการอาํนวยการ  แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 
 ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ชินพงษ ์ มุ่งสันติ (2549) ศึกษาเร่ือง  ศึกษาสภาพการดาํเนินการ 
และปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจอุตสาหกรรมเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย ์ พบว่า สถานประกอบการ
ส่วนใหญ่เป็นสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นบริษทัในประเทศ เปิดดาํเนินธุรกิจมา 11 – 20 ปี 
ไดรั้บรองระบบมาตรฐาน ISO 9001: 2000 เคร่ืองมือแพทยส่์วนใหญ่เป็นประเภทเคร่ืองมือแพทยท์ัว่ไป มีการวิจยั
และพฒันาผลิตภณัฑ ์ใชว้ตัถุดิบเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์หลกัจากภายในและต่างประเทศ ผลิตภณัฑส่์วนใหญ่ไดรั้บ
การรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม (มอก.) จดัจาํหน่ายโดยผ่านตวัแทน การเปรียบเทียบความแตกต่าง
ของปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจอุตสาหกรรมเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย ์จาํแนกตามขนาดของสถาน
ประกอบการ พบวา่ โดยภาพรวม มีความแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถติท่ีระดบั 0.05  
 จากขอ้คน้พบดงักล่าวพบว่า กิจการเจา้ของคนเดียว มีผลกระทบมากท่ีสุด เน่ืองจากเม่ือกิจการประสบ
ความสาํเร็จมีผลกาํไรกจ็ะไดรั้บผลประโยชน์เพียงคนเดียว ในขณะเดียวกนัก็ตอ้งยอมรับการเส่ียงจากการขาดทุน
เพียงคนเดียว  และการดาํเนินงานไม่สลบัซบัซ้อน มีความคล่องตวัสูงในการตดัสินใจดาํเนินงาน เม่ือเทียบกบั
บริษทัจาํกดั และหา้งหุน้ส่วนจาํกดั  ดงันั้นผูป้ระกอบธุรกิจควรท่ีจะมีแผนการดาํเนินงาน โดยยอมรับความเส่ียงท่ี
อาจเกิดข้ึนในการดาํเนินกิจการ เพื่อผลกาํไร หรือเป็นผูก้ระตุ้นในการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจโดยเป็นผูมี้
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เป้าหมายในการคน้หา มีการวางแผนอย่างรอบคอบ และตดัสินใจตามกระบวนการ รวมทั้งผูป้ระกอบธุรกิจตอ้ง
เป็นผูท้าํงานอยา่งสร้างสรรค ์มีมุมมองท่ีดี เพ่ือเป้าหมายในการสร้างสรรคค์วามมัง่คัง่แก่กิจการ  
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยเร่ือง การจัดการธุรกิจจาํหน่ายเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย  ์ ภายใตวิ้กฤต
เศรษฐกิจ  ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
 1.  ควรมีการเตรียมการ การรวบรวมขอ้มูลและการออกแบบ การกาํหนดเป้าหมายและวิธีการท่ีจะ
ดาํเนินการไปสู่เป้าหมายท่ีได้ตั้ งไว ้ซ่ึงการวางแผนควรมีการทาํกระทาํไวล้่วงหน้าและทาํอยู่เป็นประจาํอย่าง
สมํ่าเสมอ เพ่ือใหก้ารดาํเนินงานไม่ติดขดัส่งจะส่งผลใหก้ารทาํงานมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
 2.  ควรมีการจดัสรรหนา้ท่ีตามความรับผิดชอบภายในหน่วยงาน มีการกาํหนดบทบาทหนา้ท่ีของแต่
ละตาํแหน่งอยา่งชดัเจน เพ่ือใหก้ารทาํงานในแต่ละช่วงของการดาํเนินงานสามารถดาํเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
และกา้วไปสู่ความสาํเร็จและเป้าหมายท่ีองคก์ารไดว้างไว ้ และควรมีการกาํหนดโครงสร้างท่ีเหมาะสม 
 3.  ควรมีการจัดองค์กรให้บุคคลแต่ละคนได้ทาํงานในส่วนท่ีตนเองถนัด มีความสามารถหรือ
รับผดิชอบ และควรเลี่ยงการกระทาํท่ีจะมีผลกระทบต่อการดาํเนินงาน เพื่อใหก้ารดาํเนินงานสามารถเป็นไปอยา่ง
มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
 4.  ควรมีการควบคุมหรือการประเมินผล การติดตามและกาํกบัดูแลความกา้วหนา้ของกิจกรรมต่าง ๆ 
ในองคก์รว่าบรรลุเป้าหมายตามท่ีตั้งไวห้รือไม่ ซ่ึงผูบ้ริหารควรมีการกาํหนดมาตรฐานการทาํงานให้คาํแนะนาํ
เก่ียวกบัการทาํงาน เพือ่ใหบ้รรลุสู่เป้าหมายท่ีคาดหวงัหรือตั้งไว ้
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการวจิัยคร้ังต่อไป 
 1.  ควรศึกษาถึงโครงสร้างทางการตลาดของธุรกิจจาํหน่ายเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย ์ใน
กรุงเทพมหานคร เพื่อทราบผลการดาํเนินงานของผูป้ระกอบธุรกิจจาํหน่ายเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย ์
ในดา้นยอดขายและผลกาํไรท่ีเพ่ิมข้ึนหรือลดลงตลอดจนประสิทธิภาพในการบริหารจดัการท่ีดีข้ึน 
 2.  ปัญหาและอุปสรรคของผูป้ระกอบการในการจาํหน่ายเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย ์โดย
ทาํการศึกษาถึงปัญหาดา้นการทาํงานของผูป้ระกอบการ ปัญหาดา้นการบริหารจดัการ  เพื่อนาํผลท่ีไดม้าพฒันา
ปรับปรุงใหก้ารทาํงานมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
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ความรับผดิชอบต่อสังคมของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนระดับประกาศนียบัตร
วชิาชีพ  ในจังหวัดสมุทรปราการ* 

The Social Responsibilities of Non-Formal  Education  Students in the Vocational 
Cer tificate Program in  Samutprakan Province 

 
                   นางสาวอุไรวรรณ  วชัระคุม้ครอง** 
                   Miss Uraiwan  Watcharakoomkrong 
 
บทคดัย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค ์เพื่อ 1) ศึกษาระดบัความรับผิดชอบต่อสังคม และ 2) เปรียบเทียบความ
รับผิดชอบต่อสังคมของนกัศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ในจงัหวดัสมุทรปราการ  
ตาม เพศ อายุ ศาสนา ภูมิลาํเนา สถานภาพสมรส รายได ้ระดับการศึกษา และประสบการณ์การทาํงาน  กลุ่ม
ตวัอย่างท่ีใช้ศึกษา จาํนวน 388 คน เก็บรวบรวมโดยแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ การ
วิเคราะหข์อ้มูล โดยหาค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉล่ีย ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน การหาค่าสถิติค่าที การหาค่าสถิติค่า
เอฟ การทดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียรายคูโ่ดยวิธีการทดสอบแบบ LSD (Dunnett) 
 ผลการวิจยัพบว่า 1) ระดับความรับผิดชอบต่อสังคมของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน ระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ในจงัหวดัสมุทรปราการ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัสูงมาก เรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ย คือ 
ความรับผิดชอบต่อเพื่อน ความรับผิดชอบต่อครอบครัว ความรับผิดชอบต่อสถานศึกษา ความรับผิดชอบต่อ
หนา้ท่ีพลเมือง 2) นกัศึกษาท่ีมีเพศ อายุ สถานภาพสมรส รายได้ ระดบัการศึกษา และประสบการณ์การทาํงาน
ต่างกนั มีความรับผิดชอบต่อสังคมแตกต่างกนั ส่วนนกัศึกษาท่ีมี ศาสนา ภูมิลาํเนาแตกต่างกนั มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมไม่แตกต่างกนั นกัศึกษาท่ีมีอายุมาก มีรายไดต้่อเดือนสูง มีระดบัการศึกษาสูง และมีประสบการณ์การ
ทาํงานสูง มีความรับผดิชอบต่อสงัคมสูง 
 
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 
 หนา้ท่ีของการเป็นพลเมืองท่ีดีของสังคมขอ้หน่ึง คือการมีความรับผิดชอบต่อสังคม คาํถามตามมาว่า
ขอบเขตของความรับผิดชอบต่อสังคมของผูค้นนั้น ควรจะมีถึงระดบัไหนถึงเรียกว่า เป็นผูมี้ความรับผิดชอบต่อ
สังคม ควรจะใชอ้ะไรเป็นกฎเกณฑใ์นการกาํหนดขอบเขตของความรับผิดชอบต่อสังคม การศึกษาหาปัจจยัใน
การศึกษาความรับผิดชอบต่อสังคม  เพื่อใหเ้หมาะสมกบัความรุนแรงของสถานการณ์ของปัญหาในสถานการณ์
ปัจจุบนั เช่นปัญหาในหนังสือพิมพท์ุกวนัท่ีมีข่าวเก่ียวกบัความไม่รับผิดชอบต่อสังคม ในฐานะผูเ้ป็นส่วนหน่ึง
ของสังคมจะตอ้งขวนขวายหาความรู้  ความเขา้ใจ  รวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ ทั้งระลึกเสมอว่า ตนเองมีศกัยภาพท่ีจะ
ทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงท่ีดีต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม ทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม รวมถึงทรัพยากรท่ีมีอยูใ่นโลก
อยา่งจาํกดั ลดการใชผ้ลิตภณัฑจ์ากสารเคมี มีแนวคิด ตลอดจนตอบสนองต่อนโยบายของการพฒันาประเทศให้
สามารถปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงตามความตอ้งการของสังคมใหไ้ด ้
 ผลการศึกษาสภาพของปัญหาดงักล่าว ความรับผิดชอบต่อสังคมมีความสําคญัอย่างมาก และงานวิจยั
ส่วนใหญ่ ไม่ได้ศึกษาความรับผิดชอบต่อสังคมของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน ระดับประกาศนียบตัร
วิชาชีพ ในจงัหวดัสมุทรปราการ โดยตรงทาํใหผู้ว้ิจยัเกิดความสนใจท่ีจะศึกษาหาความรับผิดชอบต่อสังคมของ
นกัศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ในจงัหวดัสมุทรปราการ ผลการศึกษาในคร้ังน้ี มี
ส่วนท่ีจะส่งผลทาํใหน้กัศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ในจงัหวดัสมุทรปราการ ผูมี้
ส่วนเก่ียวขอ้งสามารถจะได้ผลผลิตและใช้เป็นขอ้มูลเพ่ือประกอบการพิจารณานําไปปรับเปล่ียนพฤติกรรม 
พิจารณาหาแนวทางในการดาํเนินการเพื่อปลูกฝังและพฒันาต่อสังคมส่วนรวมสู่อนาคตอย่างมีศกัยภาพต่อไป 
ส่งผล และสามารถดาํรงชีวิตอยูใ่นสงัคมยคุใหม่อยา่งมีความสุขอยา่งย ัง่ยนื 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 1. เพือ่ศึกษาระดบัความรับผดิชอบต่อสังคมของนกัศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน ระดบัประกาศนียบตัร
วิชาชีพ  ในจงัหวดัสมุทรปราการ     
 2. เพือ่เปรียบเทียบความรับผดิชอบต่อสังคมของนกัศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน ระดบัประกาศนียบตัร
วิชาชีพ   ในจงัหวดัสมุทรปราการ  ท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนั        
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ขอบเขตการวจิยั 
 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี  เป็นนกัศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ใน
จงัหวดัสมุทรปราการ ท่ีลงทะเบียนเรียนกบัศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอเมือง และ
ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอบางพลี ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2552 จาํนวน 388 
คน 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน มีค่าความเช่ือมัน่ เคร่ืองมือ เท่ากบั   0.962   
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 
 1. สภาพของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ อาย ุศาสนา สถานภาพ รายได ้ระดบัการศึกษา และ
ประสบการณ์การทาํงาน 
 2. ความรับผิดชอบต่อสังคมของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ใน
จงัหวดัสมุทรปราการ  ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การเกบ็รวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการเกบ็ขอ้มูล โดยดาํเนินการยืน่คาํร้องถึงบณัฑิตวิทยาลยั เพื่อทาํ
หนังสือจากคณะสังคมศาสตร์เพื่อการพฒันา มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี เพื่อขอความร่วมมือในการวิจัยไป
สํานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรปราการ  สถาบันการศึกษา 
กรุงเทพมหานคร  จํานวน 40 ฉบับ  และแจกแบบสอบถามแก่นักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน  ระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ในจงัหวดัสมุทรปราการ ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2552 จาํนวน 388 ฉบบั จากนั้นไป
ขอรับแบบสอบถามคืนดว้ยตนเอง 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล  
 1. วิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยหาความถ่ี และค่าร้อยละ 
 2. วิเคราะห์ปริมาณ และ ระดบัความรับผิดชอบต่อสังคมของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน ระดบั
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ในจงัหวดัสมุทรปราการ โดยหาค่าเฉล่ีย ()  และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน () 
 3. เปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลของนกัศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ใน
จงัหวดัสมุทรปราการ จาํแนกตามเพศ ศาสนา ใชค่้า t-test และจาํแนกตามอาย ุสถานภาพ รายได ้ระดบัการศึกษา 
ประสบการณ์การทาํงาน โดยใชค้า่ F-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
 
สรุปผลการวจิยั 
 1.  สรุปผลการวเิคราะห์ระดบัความรับผดิชอบต่อสังคม 
  ขอ้มูลสรุปได้ว่า ระดับความรับผิดชอบต่อสังคมในภาพรวมของนักศึกษาอยู่ในระดับมาก เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ 
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  ความรับผิดชอบต่อเพื่อนในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ความ
รับผิดชอบต่อสังคมดา้นความรับผิดชอบต่อเพ่ือนอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ไม่ปัดความผิดท่ีตนเองก่อใหเ้พ่ือน 
และยินดีเม่ือเพื่อนขอความช่วยเหลือในส่ิงท่ีถูกตอ้ง และดา้นความรับผิดชอบต่อเพ่ือนอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ ไม่
เอาเปรียบเพื่อนในงานท่ีอาจารยม์อบหมาย ปฏิบติัต่อเพื่อนอยา่งเสมอตน้เสมอปลาย รับฟังความคิดเห็นของเพ่ือน
ในทุกกรณี ให้อภัยเม่ือเพื่อนทาํผิดพลาด     ให้คาํปรึกษาเม่ือเพื่อนมีปัญหา ยืมของเพ่ือนและส่งคืนตาม
กาํหนดเวลา พูดจากบัเพ่ือนอย่างสุภาพ อาสาช่วยเพื่อนตามโอกาสและความจาํเป็น ขออนุญาตเพื่อนก่อนนาํ
รายงานของเพื่อนมาศึกษา ตกัเตือนเพื่อนท่ีไม่สนใจเร่ืองการเรียน ไม่นินทาเพื่อนในทุกกรณี บอกเหตุผลอย่าง
สุภาพเม่ือไม่สามารถปฏิบติัตามเพือ่นได ้และตกัเตือนเพือ่นใหเ้ลิกอบายมุข 
  ความรับผิดชอบต่อครอบครัวในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ความ
รับผิดชอบต่อสังคมดา้นความรับผิดชอบต่อครอบครัว อยู่ในระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ให้ความเคารพญาติผูใ้หญ่ใน
ครอบครัว และความรับผดิชอบต่อครอบครัวอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ ปฏิบติัตามคาํสั่งสอนของพ่อแม่หารายไดเ้พื่อ
ช่วยเหลือตนเองและครอบครัว ดูแลความสะอาดบา้นเรือน เฝ้าหรือดูแลบา้น เม่ือไดรั้บมอบหมายจากผูป้กครอง 
ดูแลความปลอดภยัเก่ียวกบัเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้น ประพฤติปฏิบติัตนเป็นคนดีของครอบครัว ปรึกษาวางแผน
อนาคตกบัพ่อแม่สมาชิกในครอบครัว ไปร่วมทาํบุญตามประเพณีกบัครอบครัว ใชจ่้ายประหยดั และเห็นคุณค่า
ของเงิน 
  ดา้นความรับผิดชอบต่อสถานศึกษาในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าความ
รับผิดชอบต่อสังคมด้านความรับผิดชอบต่อสถานศึกษา อยู่ในระดับมากท่ีสุด ได้แก่ ไม่มัว่สุมยาเสพติดใน
สถานศึกษา ไม่นาํส่ิงของ ของสถานศึกษากลบับา้น เคารพอาจารยท์ั้ งภายในและภายนอกสถานศึกษา และไม่
ทะเลาะวิวาทกบันกัศึกษาสถานศึกษา  และความรับผดิชอบต่อสถานศึกษา อยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ แต่งกายถูกตอ้ง
ตามระเบียบของสถานศึกษา  เขา้เรียนเป็นปกติ ใชว้สัดุ อุปกรณ์ของสถานศึกษาดว้ยความระมดัระวงั ปิดพดัลม 
ไฟฟ้า เคร่ืองปรับอากาศของสถานศึกษาเม่ือเลิกใช้งาน ร่วมกิจกรรมของสถานศึกษา ตามความถนัดและ
ความสามารถของตน ใหค้วามสาํคญักบัการเรียน มากกว่าการเท่ียวเตร่ ไม่พูดคุยเสียงดงัในขณะเรียนและการใช้
ห้องสมุด แจง้อาจารย ์เจา้หนา้ท่ี เม่ือพบเห็นพฤติกรรมท่ีเส่ียงต่อการทะเลาะวิวาทในสถานศึกษา ร่วมทาํความ
สะอาดบริเวณสถานศึกษา และทบทวนบทเรียนสมํ่าเสมอ 
  ดา้นความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ีพลเมืองของนกัศึกษาในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้พบว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีพลเมืองอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ใช้
โทรศพัท์สาธารณะโดยไม่ทาํให้เสียหายหรือสกปรก ไม่ท้ิงขยะลงในแม่นํ้ า และพกบตัรประจาํตวัประชาชน
ตลอดเวลา และความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ีพลเมืองอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ดูแลรักษาส่ิงก่อสร้างท่ีเป็นสาธารณะ
สมบติั มีความรับผิดชอบ เสียสละ ซ่ือสัตย ์มีความขยนัหมัน่เพียร อดทน ปฏิบติัตามวฒันธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทย ตรงต่อเวลา อาทร ช่วยเหลือผูท่ี้ดอ้ยโอกาส ชาํระภาษีตรงตามกาํหนด รักษาสัจจะ และไม่พดูโกหก 
ร่วมกิจกรรมอนัเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม และใช้พลงังานเช้ือเพลิงทดแทน ขอ้ท่ีอยู่ในระดบัปานกลาง 
ไดแ้ก่ ไปใชสิ้ทธิในการเลือกตั้งทุกคร้ัง และแจง้เจา้หนา้ท่ีตาํรวจทุกคร้ังท่ีพบเห็นส่ิงผดิปกติ 
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 2.  ผลการเปรียบเทยีบความรับผดิชอบต่อสังคม ทีม่ปัีจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกัน 
  2.1  เพศ 
   ผลสรุป พบวา่ ความรับผิดชอบต่อสังคมของนกัศึกษาเพศชายและเพศหญิงแตกต่างกนั โดยเพศ
หญิงมีคะแนนเฉล่ียของความรับผิดชอบต่อสังคมสูงกว่าเพศชาย เม่ือพิจารณาความรับผิดชอบต่อสังคมในราย
ดา้น พบวา่นกัศึกษาเพศหญิงมีความรับผดิชอบต่อครอบครัว ความรับผดิชอบต่อสถานศึกษา และความรับผดิชอบ
ต่อเพือ่นสูงกวา่เพศชาย แต่ความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ีพลเมืองของเพศชายและเพศหญิงไม่แตกต่างกนั 
  2.2  อายุ 
   ผลสรุป พบว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมของนกัศึกษาท่ีกลุ่มอายแุตกต่างกนั มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมแตกต่างกนั โดยนกัศึกษาท่ีมีอายนุอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 22 ปี มีความรับผิดชอบต่อสังคม นอ้ยกว่านกัศึกษา
ท่ีมีอาย ุ23 - 30 ปี และนกัศึกษาท่ีมีอายมุากกว่า 30 ปี เม่ือพิจารณาความรับผิดชอบต่อสังคมในรายดา้น พบว่า
นักศึกษาท่ีมีอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 22 ปี มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ความรับผิดชอบต่อเพื่อน ความ
รับผิดชอบต่อสถานศึกษา และความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ีพลเมืองนอ้ยกว่านกัศึกษาท่ีมีอายุ 23 - 30 ปี และ
นกัศึกษาท่ีมีอายมุากกว่า 30 ปี นอกจากน้ีนกัศึกษาท่ีมีอาย ุ23 - 30 ปีมีความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ีพลเมืองนอ้ยกว่า
นกัศึกษาท่ีมีอายมุากกวา่ 30 ปี 
  2.3  ศาสนา 
   ผลสรุป พบว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมของนักศึกษา ท่ีนับถือศาสนาแตกต่างกัน มีความ
รับผิดชอบต่อสังคมไม่แตกต่างกนั โดยนกัศึกษาท่ีมีศาสนาต่างกนัมีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม ในดา้น
ความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีพลเมือง ความรับผิดชอบต่อครอบครัว ความรับผิดชอบต่อสถานศึกษา และความ
รับผดิชอบต่อเพือ่นไม่แตกต่างกนั 
  2.4  ภูมลํิาเนา 
   ผลสรุป พบว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมของนักศึกษา ท่ีมีภูมิลาํเนาแตกต่างกัน มีความ
รับผิดชอบต่อสังคมไม่แตกต่างกนั โดยนกัศึกษาท่ีมีภูมิลาํเนาต่างกนัมีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม ในดา้น
ความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีพลเมือง ความรับผิดชอบต่อครอบครัว ความรับผิดชอบต่อสถานศึกษา และความ
รับผดิชอบต่อเพือ่นไม่แตกต่างกนั 
  2.5  สถานภาพสมรส 
   ผลสรุป พบว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมของนักศึกษาท่ีมีสถานภาพแตกต่างกัน มีความ
รับผิดชอบต่อสังคมแตกต่างกนั โดยนกัศึกษาท่ีมีสถานภาพโสดมีความรับผดิชอบต่อสังคมนอ้ยกว่านกัศึกษาท่ีมี
สถานภาพสมรส เม่ือพิจารณาความรับผิดชอบต่อสังคมในรายดา้น พบว่า นักศึกษาท่ีมีสถานภาพโสดมีความ
รับผดิชอบต่อครอบครัว ความรับผดิชอบต่อเพื่อน ความรับผิดชอบต่อสถานศึกษา และความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ี
พลเมืองนอ้ยกว่านกัศึกษาท่ีมีสถานภาพสมรส 
  2.6  รายได้ต่อเดือน 
   ผลสรุป พบว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมของนกัศึกษาท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกนัมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมแตกต่างกนั โดยนกัศึกษาในกลุ่มท่ีมีรายไดต้ํ่ากว่า 5,000 บาทต่อเดือน มีความรับผิดชอบต่อสังคมนอ้ย
กวา่กลุ่มท่ีมีรายได ้5,001 - 10,000 บาทต่อเดือน เม่ือพิจารณาความรับผิดชอบต่อสังคมในรายดา้น พบว่านกัศึกษา
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ท่ีมีรายไดต้ํ่ากว่า 5,000 บาทต่อเดือน มีความรับผดิชอบต่อครอบครัว และความรับผิดชอบต่อสถานศึกษานอ้ยกว่า
นกัศึกษาท่ีมีรายไดม้ากกว่า 10,000 บาทต่อเดือน นอกจากน้ีนกัศึกษาท่ีมีรายไดต้ ํ่ากว่า 5,000 บาทต่อเดือน มีความ
รับผิดชอบต่อสถานศึกษานอ้ยกว่านกัศึกษาท่ีมีรายได ้5,001 - 10,000 บาทต่อเดือน สาํหรับความรับผดิชอบต่อ
เพือ่นและความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ีพลเมืองไม่พบความแตกต่างระหวา่งนกัศึกษาท่ีมีรายไดต่้างกนั 
  2.7  ระดับการศึกษา 
   ผลสรุป พบว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมของนักศึกษาท่ีมีระดับการศึกษาต่างกันมีความ
รับผดิชอบต่อสงัคมไม่แตกต่างกนั โดยนกัศึกษาท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีความรับผดิชอบต่อสังคมโดยรวม ใน
ดา้นความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ีพลเมือง ความรับผิดชอบต่อครอบครัว ความรับผิดชอบต่อสถานศึกษา และความ
รับผดิชอบต่อเพือ่นไม่แตกต่างกนั 
  2.8  ประสบการณ์การทาํงาน 
   ผลสรุป พบว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมของนักศึกษาท่ีมีประสบการณ์การทาํงานต่างกนัมี
ความรับผดิชอบต่อสงัคมแตกต่างกนั โดยนกัศึกษาท่ีมีประสบการณ์การทาํงานระหว่าง 0 - 1 ปี และระหว่าง 2 - 5 
ปี  มีความรับผิดชอบต่อสังคมน้อยกว่านักศึกษาท่ีมีประสบการณ์การทาํงานมากกว่า 5 ปี เม่ือพิจารณาความ
รับผิดชอบต่อสังคมในรายดา้น พบว่านกัศึกษาท่ีมีประสบการณ์การทาํงานระหว่าง 0 - 1 ปี และระหว่าง 2 - 5 ปีมี
ความรับผิดชอบต่อครอบครัว และความรับผิดชอบต่อสถานศึกษา นอ้ยกว่านกัศึกษาท่ีมีประสบการณ์การทาํงาน
มากกว่า 5 ปี สาํหรับความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ีพลเมืองพบเพียงว่านกัศึกษาท่ีมีประสบการณ์การทาํงานระหว่าง 0 
- 1 ปีมีความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ีพลเมืองนอ้ยกว่านกัศึกษาท่ีมีประสบการณ์การทาํงานมากกว่า 5 ปี แต่ไม่พบว่า
นกัศึกษาท่ีมีประสบการณ์การทาํงานต่างกนัมีความรับผดิชอบต่อเพื่อนแตกต่างกนั 
 
อภปิรายผล 
 จากการศึกษาและการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบันกัศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน ระดบัประกาศนียบตัร
วิชาชีพ ในจงัหวดัสมุทรปราการ จาํนวน 388 คน  ผลการวิจยัมีขอ้ท่ีควรอภิปราย โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 1.  เพศ 
  จากการวิจัยพบว่า นักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในจังหวดั
สมุทรปราการ มีความรับผดิชอบต่อสงัคม โดยนกัศึกษาเพศหญิงส่วนใหญ่มีความรับผิดชอบต่อสังคมในระดบัสูง
กวา่นกัศึกษาเพศชาย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ เวคิน  วุฒิวงศ ์(2542, หนา้ 86) ท่ีศึกษาเร่ือง ความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของนกัศึกษามหาวิทยาลยัในภาคใต ้พบว่านกัศึกษาหญิงมีความรับผิดชอบต่อสังคมในดา้นการปฏิบติั
ตามกฎหมายหรือกฎระเบียบของสังคม และดา้นการติดตามความเคล่ือนไหวของสังคมสูงกว่านกัศึกษาชาย ทั้งน้ี 
ยงัสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ อนุชิต งามขจรวิวฒัน์ (2549, หนา้ 52) ท่ีศึกษาเร่ือง ความรับผิดชอบต่อสังคมของ
นกัศึกษาอาชีวศึกษา : ศึกษากรณี จงัหวดัปัตตานี พบว่า นกัศึกษาท่ีมีเพศต่างกนั มีความรับผิดชอบต่อสังคมใน
ดา้นการปฏิบติัตามกฎหมายหรือกฎระเบียบของสังคม โดยเพศหญิงมีความรับผิดชอบต่อสังคมมากกว่าเพศชาย 
ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจากเพศหญิงในปัจจุบนัมีบทบาทและสามารถท่ีไดรั้บข่าวสารต่างๆ รวมถึงมีสิทธิเสรีภาพและมี
โอกาสในการแสวงหาความรู้เท่าเทียมกนั ไม่มีขอ้จาํกดัใดๆ ในเร่ืองเพศ 
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 2.  อายุ 
  จากการวิจัยพบว่า นักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในจังหวดั
สมุทรปราการ ท่ีกลุ่มอายแุตกต่างกนัมีความรับผิดชอบต่อสังคมแตกต่างกนั โดย นกัศึกษาท่ีมีอายนุอ้ยคือตํ่ากว่า
หรือเท่ากบั 22 ปี มีความรับผิดชอบต่อสังคมนอ้ยกว่ากลุ่มท่ีมีอายมุากคือ กลุ่มอายรุะหว่าง 23 - 30 ปี ข้ึนไป ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ อนุชิต  งามขจรวิวฒัน์ (2549, หน้า 52) และยงัสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ พชัรี  
นิวฒัเจริญชยักุล (2546, หนา้  85) ท่ีศึกษาเร่ือง การมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมของพนกังานบริษทัเทเลคอม
เอเชียคอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัในเครือ  พบว่า อายุมีความสัมพนัธ์กบัแนวทางการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมเพ่ือสังคม   ทั้งน้ี  อาจเน่ืองมาจากเร่ืองของวยัวุฒิ ผูท่ี้มีวยัวุฒิสูงยอ่มจะมีวุฒิภาวะมากตามมา  
การพฒันาของร่างกายท่ีเจริญเติบโตเต็มท่ี  ฉะนั้นความสามารถในการรับผิดชอบส่ิงต่างๆ ยอ่มจะเพิ่มข้ึนตามมา 
ประกอบกบักลุ่มประชากรจากการศึกษา  ส่วนใหญ่เป็นผูท่ี้มีงานทาํแลว้  จึงเป็นผูท่ี้สามารถพ่ึงพาตนเองได ้เม่ือ
นักศึกษาสามารถพึ่งพาตนเองได้ก็ย่อมท่ีจะเรียนรู้ท่ีจะรับผิดชอบชีวิตของตนเอง  ตามอายุ  เพราะว่าได้รับ
ประสบการณ์ การรับรู้ในการอยูร่่วมกนัในสังคมมากข้ึน 
 3.  ศาสนา 
  จากการวิจัยพบว่า นักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในจังหวดั
สมุทรปราการ ท่ีนับถือศาสนาต่างกัน มีความรับผิดชอบต่อสังคมไม่แตกต่าง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ 
อนุชิต  งามขจรวิวฒัน์ (2542, หนา้ 53) พบว่า ศาสนาสอนใหทุ้กคนเป็นคนดี  มีความรับผิดชอบต่อตนเองและ
ส่วนรวม  ให้รู้จกัเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ นาํส่ิงท่ีดีมาสู่ตนเองและผูอ่ื้น ทาํให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมไม่แตกต่างกนั 
ทั้งน้ี อาจมาจากความเสมอภาคทางสังคม ซ่ึงไม่มีขอ้จาํกดัใดๆ ในเร่ืองการนบัถือศาสนา และทุกศาสนาสอนให้
ทุกคนเป็นคนดี ปฏิบติัตามกฎ ขอ้บงัคบั ระเบียบท่ีดีของสงัคม 
 4.  ภูมลํิาเนา 
  จากการวิจัยพบ ว่านักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในจังหวดั
สมุทรปราการ ท่ีมีภูมิลาํเนาต่างกนั มี ความรับผิดชอบต่อสังคมไม่แตกต่าง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ เวคิน  
วุฒิวงศ ์(2542, หนา้ 4) พบว่า นกัศึกษาท่ีมีท่ีพกัอาศยัแตกต่างกนั มีความรับผดิชอบต่อสังคมไม่แตกต่างกนั ทั้งน้ี 
อาจเน่ืองจากการท่ีผูท่ี้อาศยัอยูใ่นภูมิลาํเนาท่ีต่างกนั เม่ือมาอาศยัทาํงานในสังคมเมือง ต่างกมี็จิตสาํนึกทางสังคมว่า
เป็นเร่ืองของบทบาท ภาระหนา้ท่ี ตลอดจนคุณธรรมและจริยธรรมท่ีตอ้งปฏิบติัตามกิจกรรมทางสังคมโดยสมคัร
ใจเพือ่เขา้ช่วยแกไ้ขปัญหาสงัคมนั้น 
 5.  สถานภาพสมรส 
  จาการวิจัยพบว่า นักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในจังหวัด
สมุทรปราการ ท่ีมีสถานภาพโสดมีความรับผิดชอบต่อสังคมนอ้ยกว่านกัศึกษาท่ีมีสถานภาพสมรส ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัการศึกษาของ พชัรี  นิวฒัเจริญชยักุล (2546, หนา้ 86) พบว่า บุคคลท่ีมีสถานภาพสมรสยอ่มเป็นผูท่ี้จะสามารถ
รับผิดชอบตนเองได้ ทั้ งน้ี อาจเน่ืองจาก บุคคลท่ีเป็นผู  ้พร้อมจะดูแลตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ย่อมท่ีจะตดัสินใจสร้างครอบครัว ผูท่ี้มีสถานภาพสมรสจึงไม่อาจจะคาํนึงถึงแต่ตนเอง จะตอ้งคิด
คาํนึงถึงครอบครัว เป็นบุคคลท่ีจะตอ้งรับผิดชอบชีวิตของผูอ่ื้นดว้ย เม่ือความสามารถในการรับผดิชอบต่อตนเอง
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รวมไปถึงบุคคลอ่ืน บุคคลท่ีมีสถานภาพสมรสมีความพร้อมเช่นน้ีแลว้ ความรับผิดชอบต่อสังคมของบุคคลท่ีมี
สถานภาพสมรสจึงยอ่มท่ีจะสูงตามมา 
 6.  รายได้ต่อเดือน 
  จากการวิจัยพบว่า นักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในจังหวดั
สมุทรปราการ ท่ีมีรายไดต่้อเดือนสูง  มีความรับผิดชอบต่อสังคมสูงดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ พชันี  
นิวฒัเจริญชยักลุ (2548,   บทคดัยอ่) พบว่า รายไดมี้ความสัมพนัธ์กบัปัจจยัท่ีส่งเสริมต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
เพื่อสังคม รองลงมา คือ ตอ้งการช่วยเหลือสังคม และตอ้งการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย ์ และในด้านแนวทางการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพ่ือสังคม ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจาก บุคคลท่ีมีรายไดสู้งย่อมเป็นผูท่ี้พร้อมท่ีจะ
รับผิดชอบต่อสังคมไดสู้ง มีอิสระในการทาํงานและสามารถตดัสินใจท่ีจะรับผิดชอบต่อสังคมไดม้ากข้ึนตามมา 
โดยใหค้วามช่วยเหลือ ปรับปรุงและส่งเสริม รักษาหรือป้องกนัผลประโยชนข์องส่วนรวมมากกวา่ผูท่ี้มีรายไดต้ ํ่า 
 7.  ระดับการศึกษา 
  จากการวิจัยพบว่า นักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในจังหวดั
สมุทรปราการ ท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความรับผดิชอบต่อสังคมแตกต่างกนั โดยนกัศึกษาท่ีมีระดบัการศึกษา
สูงกว่าระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อสังคมสูงกว่านกัศึกษาท่ีมีระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ วฒันาพร วฒันบูรพากูล (2542, หนา้ 56) ท่ีศึกษาเร่ือง ความรับผิดชอบต่อสังคมของ
สมาชิก จส.100 และสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ พชันี  นิวฒัเจริญชัยกุล (2548, บทคดัย่อ) และสอดคลอ้งกบั
การศึกษาของ สุภา  เลียวกายะสุวรรณ (2547, บทคดัยอ่) ท่ีศึกษา เร่ือง ความรับผดิชอบต่อสังคมของผูส่ื้อข่าววิทย ุ
กรมประชาสมัพนัธ์ ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจาก นกัศึกษาท่ีมีการศึกษาตํ่า มีโอกาสเลือกงานหรือทางเลือกในการทาํงาน
น้อยกว่ากลุ่ม ท่ีมีระดบัการศึกษาสูง การศึกษายงัมีความสัมพนัธ์กบัการปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีดีต่อสังคม มี
ความสมัพนัธ์กบัปัจจยัท่ีส่งเสริมต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคม  และความรับผิดชอบต่อสังคมดา้นต่างๆ 
ในดา้นพฒันาชุมชนอยู่ในระดบัมาก ซ่ึงมีส่วนสําคญัในความสํานึกต่อหน้าท่ีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความ
ชดัเจนท่ีสร้างจิตสํานึก และส่งเสริมจริยธรรมในการปฏิบติังาน การศึกษามีส่วนสําคญัมาก  เพราะการศึกษาท่ี
สูงข้ึน ยอ่มมีแนวโนม้ท่ีจะปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีดีต่อสงัคมส่วนรวมมากข้ึนตามมา 
 8.  ประสบการณ์การทาํงาน 
  จากการวิจัยพบว่า นักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในจังหวดั
สมุทรปราการ ท่ีมีประสบการณ์การทาํงานมากกว่า 5 ปี มีความรับผิดชอบต่อสังคมมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกับ
การศึกษาของ อนุชิต  งามขจรวิวฒัน์ (2549, หนา้ 51) กล่าวคือผูท่ี้มีประสบการณ์ในการทาํงานสูงยอ่มท่ีจะเป็นผู ้
ท่ีผา่นประสบการณ์ชีวิตสูงกวา่ผูท่ี้มีประสบการณ์ในการทาํงานนอ้ย ดงันั้น ความรับผิดชอบต่างๆ ยอ่มท่ีจะสูงข้ึน
ตามมา เม่ือบุคคลมีการประกอบอาชีพนัน่ยอ่มหมายถึงว่าบุคคลนั้นมีความสามารถท่ีจะดูแลตนเองและรับผิดชอบ
ตนเองในทุกเร่ืองๆ ได ้หากทาํงานมาเป็นเวลานานมากข้ึน การสั่งสมประสบการณ์ก็ยิ่งมีมากข้ึนดว้ย ยอ่มท่ีจะมี
ความกา้วหนา้ในอาชีพ หมายรวมถึงว่าบุคคลนั้นจะมีการเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกนักบัผูอ่ื้น มีการช่วยเหลือ เก้ือกูล
กนัในหน้าท่ีการงาน ทาํให้มีโอกาสท่ีจะพฒันาความสามารถในการรับผิดชอบตนเองเพ่ิมข้ึน และนาํไปสู่การ
ขยายความสามารถในการรับผดิชอบบุคคลอ่ืนๆ ท่ีแวดลอ้ม รวมทั้งส่ิงแวดลอ้มรอบตวัดว้ย 
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ข้อเสนอแนะ 
 จากการวิจยัเร่ือง ความรับผิดชอบต่อสังคมของนกัศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน ระดบัประกาศนียบตัร
วิชาชีพ ในจงัหวดัสมุทรปราการ โดยผูว้ิจยัมีขอ้เสนะแนะสองประการ คือ ขอ้เสนอแนะเพื่อนาํผลการวิจยัไปใช ้
และขอ้เสนอแนะสาํหรับการวิจยัคร้ังต่อไป 
 1.   สําหรับการนําผลการวจิยัไปใช้ 
  1.1  ควรนาํผลวิจยัไปใชใ้นการสร้างจิตสาํนึกในดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมใหเ้พิ่มมากข้ึน ใหใ้ช้
กบักลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นนกัเรียน นกัศึกษาในแต่ละสถาบนัการศึกษา 
  1.2  ควรนาํผลวิจยัไปใชใ้นการมีส่วนร่วมในดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมของนกัเรียน นกัศึกษาใน
แต่ละสถาบนัการศึกษา 
 2.   สําหรับการวจิยัคร้ังต่อไป 
  2.1  การวิจยัคร้ังต่อไปควรจะมีการศึกษาตวัแปรอ่ืนๆ เพิ่มเติมนอกเหนือไปจากปัจจยัส่วนบุคคล 
เช่น ปัจจยัทางสงัคม ปัจจยัชุมชน ปัจจยัทางดา้นจิตวิทยา เป็นตน้ 
  2.2  การวิจยัคร้ังต่อไปควรจะมีการศึกษาด้วยการใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เช่น การจัดสนทนากลุ่ม 
(focus group) และการสมัภาษณ์เชิงลึก (interview) เพือ่ใหไ้ดข้อ้มูลท่ีละเอียดและลึกซ้ึงกวา่น้ี 
  2.3  ควรจะมีการศึกษาเร่ือง “การมีระเบียบวินัยของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ในจงัหวดัสมุทรปราการ” 
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ความคดิเห็นของผู้บริโภคทีม่ีต่อร้านค้าสวสัดกิารกรมวทิยาศาสตร์การแพทย์* 
The Opinions of Customers to the Depar tment  of  Medical Sciences Center  Store. 

 
นางเสาวนีย ์ แตม้ทอง** 

Ms. Saowanee  Tamthong 
 

บทคดัย่อ 
 การวิจยัเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อร้านคา้สวสัดิการกรมวิทยาศาสตร์ -
การแพทย ์และเพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นท่ีมีต่อร้านคา้สวสัดิการกรมวิทยาศาสตร์การแพทยข์องผูบ้ริโภค จาํแนกตามลกัษณะ
ส่วนบุคคล กลุ่มตวัอยา่งคือ ผูใ้ชบ้ริการท่ีร้านคา้สวสัดิการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์จาํนวน 132 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั
เป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้วามถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์
ความแปรปรวน 
 ผลการวิจยัพบว่า  ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นต่อร้านคา้สวสัดิการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์ในภาพรวมคะแนน
เฉล่ีย อยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า อยู่ในระดบัมาก  4  ดา้น เรียงลาํดบัจากค่ามากท่ีสุด คือ ดา้นผลิตภณัฑ์
และบริการ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย/สถานท่ี ดา้นการส่งเสริมการตลาด และดา้นพนกังาน ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็น 
ท่ีมีต่อร้านคา้สวสัดิการกรมวิทยาศาสตร์การแพทยข์องผูบ้ริโภคจาํแนกตามลกัษณะส่วนบุคคล พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุ และ
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนัมีความคิดเห็นในภาพรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05   เม่ือพิจารณาเป็น 
รายดา้น พบว่าดา้นผลิตภณัฑ ์ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญั 
ทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ดา้นราคา ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนัมีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย/สถานท่ี ผูบ้ริโภคท่ีมีอาย ุรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ระดบัการศึกษา และ
อาชีพต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 ตามลาํดบั ดา้นการส่งเสริม-
การตลาด ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษา และอายุ ต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 และ 0.05 ตามลาํดบั และดา้นพนกังาน ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 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. 

                                                         
 * บทความการคน้ควา้อิสระ 
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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 
 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์กระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการวิเคราะห์และวิจยั
ทางหอ้งปฏิบติัการ เพื่อสนบัสนุนนโยบายดา้นสาธารณสุขของประเทศ โดยเนน้การป้องกนัรักษา ควบคุมป้องกนั
โรคติดเช้ือและโรคไม่ติดเช้ือ นอกจากน้ียงัมีบทบาทสําคญัในการส่งเสริมสุขภาพอนามยัของประชาชนและการ
คุม้ครองผูบ้ริโภค (วิทยาลยัการสาธารณสุขและสถาบนั วิจยัวิทยาศาสตร์การแพทย ์ 2550, หนา้ 1) อีกทั้งยงัเป็น
หน่วยงานท่ีมีศกัยภาพในการผลิต ผลิตภณัฑส์มุนไพรท่ีไดม้าตรฐาน และไดด้าํเนินการพฒันาขีดความสามารถใน
ดา้นน้ีอยา่งต่อเน่ือง ผลิตภณัฑท่ี์กรมฯ ผลิตประกอบดว้ย เจลใสล้างหน้าว่านหางจระเข้ สรรพคุณ เน้ือเจลใสอุดมไป
ดว้ยสารสกดัจากว่านหางจระเขส้าํหรับทาํความสะอาดผวิหนา้ ช่วยปกป้องและคืนความสมดุลแก่ผิว เหมาะสาํหรับ
ทุกสภาพผิว เจลบํารุงผิวว่านหางจระเข้ สรรพคุณ สาํหรับทาผวิใหค้วามชุ่มช้ืน ช่วยสมานผวิโดยเฉพาะผิวแหง้ ผิว
แตกเน่ืองจากอากาศหรือแสงแดดจดั ผิวถูกไฟไหม ้ นํ้าร้อนลวก เจลล้างมือว่านหางจระเข้ สรรพคุณ เจลลา้งมือเป็น
เน้ือเจลใสบริสุทธ์ ใชเ้พียงเลก็นอ้ยบริเวณผวิท่ีตอ้งการทาํความสะอาดลูบไลใ้หท้ัว่ไม่ตอ้งใชน้ํ้ า ดว้ยสารบาํรุงผิวใน
เน้ือเจล ช่วยใหผ้ิวนุ่มนวล  เจลอาบนํ้าว่านหางจระเข้  สรรพคุณ เจลอาบนํ้ าว่านหางจระเข ้เป็นผลิตภณัฑส์มุนไพร
คุณภาพสูงท่ีอุดมไปดว้ยสารสกดัจากว่านหางจระเข ้ ท่ีมีคุณค่าต่อผิวพรรณและช่วยบาํรุงผิวพรรณใหนุ่้มนวลเม่ือใช้
เป็นประจาํทุกวนั โฟมล้างหน้าว่านหางจระเข้ (สําหรับผิวมัน) สรรพคุณ โฟมลา้งหนา้ว่านหางจระเขอุ้ดมไปดว้ยสาร
สกดัจากว่านหางจระเขแ้ละวิตามินอี สาํหรับทาํความสะอาดผิวหนา้พร้อมบาํรุงผวิ สบู่มะขาม สรรพคุณ สบู่มะขาม
ช่วยบํารุงผิวพรรณลดร้ิวรอยหมองคลํ้ าและจุดด่างดําบนผิว ลดความมัน ทําให้ผิวเนียนใสและนุ่มนวลข้ึน  
สบู่ว่านหางจระเข้ สรรพคุณ สบู่ว่านหางจระเข ้ ประกอบดว้ย สารสกดัจากว่านหางจระเขแ้ละวิตามินอี สาํหรับทาํ
ความสะอาดผิว ช่วยสมานและบาํรุงผิว ลดการเกิดสิวฝ้าจุดด่างดาํและความมนับนผิวไดดี้ เม่ือใชเ้ป็นประจาํผิวจะ
สะอาดเกล้ียงเกลาข้ึน สบู่มังคุด สรรพคุณ สบู่มงัคุดประกอบ ดว้ยสารสกดัจากผลมงัคุด และวิตามินอี ช่วยบาํรุงผวิ 



วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปีท่ี 10 ฉบบัท่ี 2 
โครงการบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 

 

 496

บรรเทาอาการอกัเสบของสิวทาํใหผ้วิเกล้ียงเกลาสะอาดสดใสยิ่งข้ึนเม่ือใชเ้ป็นประจาํ เจลล้างหน้าขมิน้ชัน   (สําหรับผิว
แห้ง) สรรพคุณ ทาํความสะอาดผวิหนา้ และบาํรุงผิวในเวลาเดียวกนัลดความหมองคลํ้าและจุดด่างดาํ เม่ือใชเ้ป็นประจาํ 
จะทาํใหผ้ิวขาวกระจ่างใส เจลใสล้างหน้าขมิน้ชัน (สําหรับผิวมัน) สรรพคุณ ทาํความสะอาดผิวช่วยใหผ้ิวขาวใสลด
การอกัเสบ เจลอาบนํ้าขมิน้ชัน สรรพคุณ ใชท้าํความสะอาดผิวพร้อมกบับาํรุงผวิใหใ้สสะอาดเหมาะสาํหรับผิว 
แพง่้าย แชมพูขิง สรรพคุณ แชมพูขิงประกอบดว้ยสารสกดัธรรมชาติจากขิง ช่วยทาํความสะอาดเส้นผมและหนงั
ศรีษะ และสารสกดัจากว่านหางจระเขช่้วยปกป้องหนงัศรีษะและเส้นผมจากรังสียวูีคืนความชุ่มช้ืน และความ
แขง็แรงใหก้บัเส้นผมท่ีเสีย เม่ือใชเ้ป็นประจาํจะช่วยลดการหลุดร่วงของเส้นผม ทาํใหเ้ส้นผมเป็นประกายเงางาม 
ลดการเกิดรังแคและการอกัเสบของหนงัศรีษะ ครีมนวดผมนํ้ามันงา สรรพคุณ ครีมนวดผมนํ้ ามนังาอุดมไปดว้ย
สารบาํรุงจากนํ้ ามนังาใชส้าํหรับนวดผมหลงัสระดว้ยแชมพจูะทาํใหเ้ส้นผมอ่อนนุ่มมีนํ้ าหนกัจดัรูปทรงง่ายบาํรุง
หนงัศรีษะและเส้นผม แป้งขมิน้ชัน สรรพคุณ แป้งขม้ินชนัประกอบดว้ยสารสกดัจากขม้ินชนัและสารบาํรุงผวิอ่ืนๆ 
ช่วยลดผดผืน่คนั ไม่ทาํใหเ้กิดการระคายเคืองและปลอดภยัต่อทุกผิวพรรณ นํ้ามันหอมสมุนไพร สรรพคุณ สาํหรับ
สูดดม ทาํให้สดช่ืนกระปร้ีกระเปร่า นํ้ายาบ้วนปากกานพลู สรรพคุณ นํ้ ายาบว้นปากกานพลูสามารถกาํจดั
เช้ือจุลินทรียท่ี์เป็นสาเหตุของโรคเหงือกและฟัน ช่วยกาํจดักล่ินปาก ทาํใหป้ากสะอาดสดช่ืน รักษาสุขภาพเหงือกและ
ฟันอยา่งเป็นธรรมชาติ (กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์กระทรวงสาธารณสุข, 2551) โดยนาํผลิตภณัฑด์งักล่าวมา
เผยแพร่เพ่ือต่อยอดงานวิจยั และมีการจดัจาํหน่ายใหก้บับุคคลทัว่ไปท่ีร้านคา้สวสัดิการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์ 
 กระแสความนิยมผลิตภณัฑส์มุนไพรเร่ิมมาแรง ส่งผลใหมี้ผูป้ระกอบการท่ีสนใจทาํธุรกิจเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์
สมุนไพรเพิ่มข้ึนอย่างมากในช่วงประมาณ 5 ปีท่ีผา่นมา แต่อยา่งไรก็ดี ในช่วงก่อนท่ีจะเกิดกระแสความนิยมสมุนไพร
ข้ึนมานั้น มีบริษทัอยูเ่พียงไม่ก่ีรายท่ีเร่ิมตน้ดาํเนินธุรกิจทางดา้นน้ี จนกระทัง่เป็นผูน้าํทางดา้นผลิตภณัฑเ์สริมความงามท่ี
ผลิตจากวตัถุดิบธรรมชาติ และสามารถสร้างตราสินคา้ใหเ้ป็นท่ียอมรับของผูบ้ริโภค  (http://mdit.pbru.ac.th/sme/Details/ 
SelfStudy /CaseStudyfrom ISMED /C007.doc)  แต่ส่ิงหน่ึงท่ีผูป้ระกอบการหลายแห่งประสบปัญหาคือการแข่งขนัค่อนขา้ง
สูงในเร่ืองส่วนประสมทางการตลาดบริการ จึงทาํให้ผูบ้ริโภคมีทางเลือกหรือมีการตดัสินใจเลือกใช้บริการจากสถาน
ประกอบการท่ีเห็นว่ามีความคุม้ค่าไดป้ระโยชน์ และมีความพึงพอใจมากท่ีสุด หากผูป้ระกอบการมองเห็นถึงความสาํคญั
ของปัญหากต็อ้งคิดวิธีการตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคโดยคิดคน้ผลิตภณัฑใ์หม่ ๆ  และสร้างความแตกต่างเหนือ
คู่แข่ง 
 ดงันั้น เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีมาใชบ้ริการจากร้านคา้สวสัดิการกรมวิทยา -
ศาสตร์การแพทย ์ ผูศึ้กษาจึงสนใจ ศึกษาความคิดเห็นของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อร้านคา้สวสัดิการกรมวิทยาศาสตร์- 
การแพทย ์ซ่ึงปฏิบติังานอยูใ่นกรมวิทยาศาสตร์การแพทยเ์พ่ือใหผู้บ้ริหารนาํผลการ ศึกษาท่ีไดม้าเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงดา้นส่วนประสมทางการตลาดใหมี้ประสิทธิภาพและใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคในปัจจุบนั
มากท่ีสุด  
 
วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 1.  เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อร้านคา้สวสัดิการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์ 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นท่ีมีต่อร้านคา้สวสัดิการกรมวิทยาศาสตร์การแพทยข์องผูบ้ริโภค 
จาํแนกตามลกัษณะส่วนบุคคล  
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สมมุติฐานของการวจิยั 
 ความคิดเห็นท่ีมีต่อร้านค้าสวัสดิการกรมวิทยาศาสตร์ของผูบ้ริโภค จําแนกตามลักษณะ 
ส่วนบุคคล แตกต่างกนั 

1. ประชากร    
                       ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการท่ีร้านคา้สวสัดิการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์
 2. กลุ่มตัวอย่าง 

    กลุ่มตัวอย่าง ท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี   คือ  ลูกค้า ท่ีมาใช้บริการท่ีร้านค้าสวัสดิการของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์เลือกเป็นกลุ่มตวัอย่าง  จาํนวน 132 คน ตามตารางกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างของ 
Krejcie และ Morgan (1970, p.608) 

 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนโดยมีขั้นตอนตามลาํดบัดงัน้ี 
 1.  การศึกษาเอกสาร ตาํรา และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2.  การจดัทาํโครงสร้างของแบบสอบถาม ให้มีเน้ือหาครอบคลุมวตัถุประสงค์ของการวิจัยคร้ังน้ี  
แบบสอบถามมี 2 ส่วน คือ 
 ส่วนที่หน่ึง ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา ตาํแหน่งงาน และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  
      ส่วนที่สอง  ความคิดเห็นท่ีมีต่อร้านค้าสวสัดิการด้านต่าง ๆ  แบ่งออกเป็น 7  ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ ์ 
ด้านราคา   ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย   ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านสร้างและการนําเสนอลักษณะ 
ทางกายภาพ และดา้นกระบวนการใหบ้ริการ จาํนวน  30  ขอ้  ลกัษณะของแบบสอบถามถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ของลิเคิร์ท  
(Likert)  
 3.  นาํแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนให้อาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระของมหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
ไดต้รวจสอบความสอดคลอ้งของเน้ือหา กบัจุดประสงคข์องการวิจยั เป็นการศึกษาความเท่ียงตรง (validity) ของ
แบบสอบถาม แลว้นาํมาปรับปรุงแกไ้ข เพื่อใหค้าํถามชดัเจนสามารถส่ือความหมายไดต้รงประเด็นและเหมาะสม
ยิง่ข้ึน 
 4.  นาํแบบสอบถามไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอย่าง ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยั จาํนวน 27 ชุด 
ขอ้มูลดงักล่าวมาหาความเช่ือมัน่ (reliability) ของแบบสอบถาม โดยใชสู้ตรสัมประสิทธ์แอลฟา ของครอนบคั 
(Cronbach’s Alpha Coefficient)  

 
วธีิการรวบรวมข้อมูล 
 การเกบ็รวบรวมขอ้มูลผูว้ิจยัไดด้าํเนินการเก็บขอ้มูลโดยการแจกแบบสอบถามใหก้บักลุ่มลูกคา้ท่ีมา
ใช้บริการท่ีร้านค้าสวัสดิการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ท่ี เป็นกลุ่มตัวอย่าง  จํานวน  132  คน ให้ตอบ
แบบสอบถาม และขอรับแบบสอบถามคืนดว้ยตนเอง  
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 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถาม จะนาํมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ทุกชุดและ นาํมาลง
รหสั ประมวลผลขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป หาความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  t-test และ 
F-test ดงัน้ี 
 1.  วิเคราะหข์อ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยใชค้วามถ่ีและร้อยละ 
 2.  วิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลาออกจากงานก่อนเกษียณอายุของพนกังานโดยใชค่้าเฉล่ีย  
( X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 

3. เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนความคิดเห็นท่ีมีต่อร้านคา้สวสัดิการกรมวิทยาศาสตร์- 
การแพทยข์องผูบ้ริโภค จาํแนกตามลกัษณะส่วนบุคคลโดยใช ้ t-test และ F-test  

4. เปรียบเทียบพหุคูณเพื่อทดสอบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนความคิดเห็นท่ีมีต่อร้านคา้สวสัดิการ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทยข์องผูบ้ริโภค จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของ Least Significant Difference 
(LSD) 
 
สรุปผลการวจิยั 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลความคิดเห็นของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อร้านคา้สวสัดิการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์
สามารถสรุปได ้ ดงัน้ี 
  1. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม   

    ผูบ้ริโภคท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 53.79 อายุ 30-39 ปี ร้อยละ 38.64 
รองลงมา อาย ุ20-29 ปี ร้อยละ 37.88 สถานภาพสมรส ร้อยละ 64.39  รองลงมา โสด ร้อยละ  27.28  การศึกษาปริญญาตรี 
ร้อยละ81.82  รองลงมา ตํ่ากว่าปริญญาตรี 10.61 อาชีพขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 64.39 รองลงมา พนกังานบริษทั 
ร้อยละ 17.42 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000-20,000 บาท ร้อยละ 49.24 รองลงมา ตํ่ากวา่ 10,000 บาท ร้อยละ 21.21  
                2.  วิ เคราะห์ค่าเฉล่ีย   ( X ) ของความคิดเห็นของผู้ บริโภคที่มี ต่อร้านค้าสวัสดิการกรมวิทยา- 
ศาสตร์การแพทย์  จาํแนกตามลักษณะส่วนบุคคล 
    ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นต่อร้านคา้สวสัดิการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก  
( X  = 3.56)   เม่ือพจิารณาเป็นรายดา้น  ดงัน้ี 
 ด้านผลิตภณัฑ์และบริการ 
 ผูบ้ริโภค มีความคิดเห็นโดยรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X  = 4.14) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าอยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด ( X  = 4.50) จาํนวน 1 รายการ คือ บรรจุภณัฑมี์คุณภาพปลอดภยั  
 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผูบ้ริโภคท่ีมีการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี  
 ด้านราคา 
 ผูบ้ริโภค มีความคิดเห็นโดยรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 3.32) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าอยู่
ในระดบัมาก ( X = 3.86) จาํนวน 1 รายการ คือ สินคา้ราคาเหมาะสม 
 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัเพศชาย และเพศหญิง อาย ุ20 – 29 ปี และอาย ุ40 ปีข้ึนไป ทุกสถานภาพ สมรส ทุก
ระดบัการศึกษา ทุกอาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตํ่ากวา่ 10,000-20,000 บาท  และมากกวา่ 30,000 บาท 
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  ด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย/สถานที ่
  ผูบ้ริโภค มีความคิดเห็นโดยรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X  = 3.94) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าอยูใ่น
ระดบัมาก ( X  = 3.85 - 4.03) ทุกรายการ 5 อนัดบัแรก คือ  
 1. การจดัวางสินคา้แยกประเภทชดัเจน 
      2. จดัแสดงสินคา้ตามงานนิทรรศการ 
                    3. สถานท่ีตั้งเหมาะสมและปลอดภยั 
 4. สะดวกในการเดินทางมาใชบ้ริการ 
 5. หยบิสินคา้สะดวกและหาไดง่้าย 
 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัเพศชาย และเพศหญิง ทุกระดบัอาย ุและทุกสถานภาพสมรส การศึกษาปริญญาตรี 
และสูงกว่าปริญญาตรี อาชีพขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษทั และธุรกิจส่วนตวั รายได้เฉล่ียต่อเดือน 
10,000 – 20,000 บาท และมากกว่า 30,000 บาท  
 ด้านการส่งเสริมการตลาด 
 ผูบ้ริโภค มีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดบัมาก ( X = 3.90)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยู่ใน
ระดบัมาก ( X = 4.35) จาํนวน 1 รายการ คือ มีการลดราคาสินคา้ถา้เป็นเจา้หนา้ท่ีในกรมฯ 
 ซ่ึงสอดคล้องกับเพศชาย และเพศหญิง อายุ 40ปีข้ึนไป สถานภาพสมรส การศึกษาปริญญาตรี อาชีพ
ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ พนกังานบริษทั รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000 – 20,000 บาท 
 ด้านพนักงาน 
 ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดบัมาก ( X  = 3.88) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่น
ระดบัมาก ( X  = 3.84 - 4.02) จาํนวน 6 รายการ 5 อนัดบัแรก คือ  
 1. พนกังานมีความสุภาพ มารยาทดี 
 2. พนกังานมีภาพลกัษณ์ในการใหบ้ริการท่ีดี เช่น ใหบ้ริการทุกระดบัชั้น 
 3. พนกังานแสดงความนบัถือและใหเ้กียรติลูกคา้ 
 4. พนกังานยนิดีใหบ้ริการอยา่งเตม็ใจ 
 5. พนกังานสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัเพศหญิง อาย ุ20 – 29 ปี สถานภาพโสด การศึกษาปริญญาตรี อาชีพนิสิต/นกัศึกษา และ
พนกังานบริษทั รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตํ่ากวา่ 10,000 บาท และ 10,000 – 20,000 บาท    
 ด้านการสร้างและการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ 
 ผู ้บริโภคมีความคิดเห็นโดยรวม  อยู่ในระดับปานกลาง  ( X = 2.68) เ ม่ือพิจารณาเป็น 
รายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 3.03) จาํนวน 1 รายการ คือ มีป้ายบอกทางไปร้านคา้อยา่งชดัเจน  
 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัเพศชาย และเพศหญิง ทุกระดบัอายุ ทุกสถานภาพสมรส ทุกระดบัการศึกษา อาชีพ
ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ พนกังานบริษทั และธุรกิจส่วนตวั  และทุกระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน   
 กระบวนการให้บริการ 
 ผูบ้ริโภค มีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X  = 3.04) เม่ือพิจารณาเป็น 
รายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก ( X  = 3.95) จาํนวน 1 รายการ คือ มีการบริการเป็นลาํดบัผูม้าก่อนหลงั  
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 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัเพศชาย และเพศหญิง ทุกระดบัอาย ุสถานภาพโสด ทุกระดบัการศึกษา ทุกอาชีพ และ
ทุกระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน   
 3.  เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( X ) ของความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อร้านค้าสวัสดิการกรม- วิทยาศาสตร์
การแพทย์  จาํแนกตามตามสถานภาพส่วนบุคคล  
         ผลการเปรียบเทียบค่า เฉ ล่ีย  ( X )  ความคิดเห็นของผู ้บ ริโภคท่ีมี ต่อร้านค้าสวัสดิการ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์จาํแนกตามตามสถานภาพส่วนบุคคล พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีอาย ุและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน
ต่างกนั มีความคิดเห็นในภาพรวม แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 
ดงัน้ี  
 ด้านผลิตภณัฑ์และบริการ  
 ผูบ้ริโภคท่ีมีอายตุ่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้ พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 3 รายการ คือ  
 1. ตรา/ยีห่อ้ผลิตภณัฑมี์ช่ือเสียง 
 2. ผลิตภณัฑต์รงความตอ้งการ 
 3. มีผลิตภณัฑใ์หเ้ลือกหลายชนิด 
  และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.01 จาํนวน 3 รายการ คือ 
 1. มีฉลากผลิตภณัฑก์าํกบั 
 2. คุณภาพของผลิตภณัฑ ์
 3. บรรจุภณัฑมี์คุณภาพปลอดภยั 
 ผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 3 รายการ คือ  
 1. มีผลิตภณัฑใ์หเ้ลือกหลายชนิด 
 2. บรรจุภณัฑมี์คุณภาพปลอดภยั 
 3. การรับประกนัเปล่ียนสินคา้ท่ีมีปัญหา 
 ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ มีผลิตภณัฑใ์ห้
เลือกหลายชนิด 
 และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน  2 รายการ คือ 
 1. มีฉลากผลิตภณัฑก์าํกบั 
 2. คุณภาพของผลิตภณัฑ ์
 ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 รายการ คือ คุณภาพของ
ผลิตภณัฑ ์ 
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 ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 4 รายการ 
คือ   
 1. ผลิตภณัฑต์รงความตอ้งการ 
 2. มีผลิตภณัฑใ์หเ้ลือกหลายชนิด 
 3. มีฉลากผลิตภณัฑก์าํกบั 
 4. คุณภาพของผลิตภณัฑ ์
 และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ บรรจุภณัฑมี์คุณภาพปลอดภยั 
 ด้านราคา 
 ผูบ้ริโภคเพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1  รายการ คือ สินคา้ทุกชนิด
มีป้ายราคาชดัเจน  
 ผูบ้ริโภคท่ีมีอายตุ่างกนัมีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 2 รายการ คือ 
 1. สินคา้ทุกชนิดมีป้ายราคาชดัเจน  
 2. สินคา้ราคาเหมาะสม 
 ผูบ้ริโภคมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนัมีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 รายการ สินคา้ทุก
ชนิดมีป้ายราคาชดัเจน 
 ด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย/สถานที ่
 ผูบ้ริโภคท่ีเป็นเพศชายและเพศหญิง มีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ สินคา้ทุก
ชนิดมีป้ายราคาชดัเจน  
 ผู ้บ ริโภคท่ี มีอายุ ต่ างกัน  มีความคิด เ ห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่ าง มีนัยสําคัญทางสถิ ติ 
ท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ 
คือ มีช่องทางเดินภายในร้านสะดวก  
 และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.01 จาํนวน 3 รายการ คือ  
 1. การจดัวางสินคา้แยกประเภทชดัเจน 
 2. หยบิสินคา้สะดวกและหาไดง่้าย 
 3. บริเวณภายในร้านสะอาด 
 ผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 รายการ คือ การจดัวางสินคา้แยก
ประเภทชดัเจน 



วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปีท่ี 10 ฉบบัท่ี 2 
โครงการบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 

 

 502

 ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 รายการ 
คือ การจดัวางสินคา้แยกประเภทชดัเจน 
 ผู ้บริ โภคท่ี มีอาชีพต่ างกัน  มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่ างกันอย่ างมีนัยสํ าคัญทางสถิ ติ 
ท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 รายการ คือ การ
จดัวางสินคา้แยกประเภทชดัเจน 
 ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 3 
รายการ คือ  
 1. การจดัวางสินคา้แยกประเภทชดัเจน 
 2. บริเวณภายในร้านสะอาด 
 3. หยบิสินคา้สะดวกและหาไดง่้าย 
 ด้านการส่งเสริมการตลาด 
 ผูบ้ริโภคท่ีมีอายตุ่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 รายการ คือมีการลดราคา
สินคา้ถา้เป็นเจา้หนา้ท่ีในกรม 
 ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ 
ไดรั้บการจูงใจจากส่ือโทรทศัน ์วิทย ุหรือส่ือส่ิงพิมพต่์างๆ 
 และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 รายการ คือ มีการลดราคาสินคา้ถา้เป็น
เจา้หนา้ท่ีในกรมฯ 
 ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1  รายการ คือ มีการลดราคา
สินคา้ถา้เป็นเจา้หนา้ท่ีในกรมฯ 
 ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทาง
สถิติ เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ทุกรายการ คือ 
 1. มีการลดราคาสินคา้ถา้เป็นเจา้หนา้ท่ีในกรมฯ 
 2. ไดรั้บการจูงใจจากส่ือโทรทศัน์ วิทย ุหรือส่ือส่ิงพิมพต่์างๆ 
 ด้านพนักงาน 
 ผู ้บริ โภคท่ี มีอายุ ต่ างกัน  มีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่ างกันอย่ างมีนัยสํ าคัญทางสถิ ติ 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 รายการ คือพนกังานมีความ
กระตือรือร้นในการใหบ้ริการ 
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 ผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ พนกังาน
ยิม้แยม้แจ่มใสและเขา้ใจความตอ้งการของลูกคา้ 
 และแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 รายการ คือ  พนกังานมีความกระตือรือร้น
ในการใหบ้ริการ 
 ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 2 รายการ คือ  
 1. พนกังานมีความกระตือรือร้นในการใหบ้ริการ 
 2. พนกังานมีภาพลกัษณ์ในการใหบ้ริการท่ีดี เช่น ใหบ้ริการทุกระดบัชั้น 
 ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 2 รายการ คือ  
 1. พนกังานมีความกระตือรือร้นในการใหบ้ริการ 
 2. พนกังานมีภาพลกัษณ์ในการใหบ้ริการท่ีดี เช่น ใหบ้ริการทุกระดบัชั้น 
 ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
ท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 2 รายการ 
คือ 
 1. พนกังานมีความกระตือรือร้นในการใหบ้ริการ 
 2. พนกังานมีความสุภาพ มารยาทดี 
 
อภปิรายผล 
 การวิจยัเร่ืองความคิดเห็นของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อร้านคา้สวสัดิการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์ไดน้าํขอ้มูล
นาํมาอภิปรายผลดงัน้ี  
 1. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

    ผูท่ี้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 53.79 อาย ุ30-39 ปี ร้อยละ 38.64 รองลงมา อาย ุ
20-29 ปี ร้อยละ 37.88 สถานภาพสมรส ร้อยละ 64.39 รองลงมาโสด ร้อยละ 27.28  การศึกษาปริญญาตรี  ร้อยละ81.82 
รองลงมา ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 10.61 อาชีพขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 64.39 รองลงมาพนกังานบริษทั ร้อยละ 17.42  
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000-20,000 บาท ร้อยละ 49.24 รองลงมาตํ่ากวา่ 10,000 บาท ร้อยละ 21.21  
 2 . วิ เคราะห์ ค่ า เฉ ล่ีย  ( X )  ของความคิด เ ห็นของผู้ บริ โภคท่ีมี ต่ อร้ านค้ าสวัสดิการกรม 
วทิยาศาสตร์การแพทย์  จาํแนกตามลักษณะส่วนบุคคล 
     ผู ้บริ โภคมี ความคิ ดเห็ นเก่ี ยวกั บท่ี มี ต่ อร้ านค้ าสวัสดิ การกรมวิ ทยาศาสตร์ การแพทย ์ 
ในภาพรวม  อยูใ่นระดบัมาก ( X  = 3.76)  เม่ือพจิารณาเป็นรายดา้น  ดงัน้ี 
  ด้านผลิตภณัฑ์และบริการ 
 ผูบ้ริโภค มีความคิดเห็นโดยรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X  = 4.14) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าอยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด ( X  = 4.50) รายการ บรรจุภณัฑมี์คุณภาพปลอดภยั  
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 ด้านราคา 
 ผูบ้ริโภค มีความคิดเห็นโดยรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 3.32) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าอยูใ่น
ระดบัมาก ( X = 3.86) รายการ สินคา้ราคาเหมาะสม 
 ด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย/สถานที ่
 ผูบ้ริโภค มีความคิดเห็นโดยรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X  = 3.96) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าอยูใ่น
ระดบัมาก ( X  = 3.85 - 4.03) ทุกรายการ คือ การจดัวางสินคา้แยกประเภทชดัเจน จดัแสดงสินคา้ตามงานนิทรรศการ 
สถานท่ีตั้งเหมาะสมและปลอดภยั สะดวกในการเดินทางมาใชบ้ริการ หยบิสินคา้สะดวกและหาไดง่้าย มีช่องทางเดิน
ภายในร้านสะดวก และบริเวณภายในร้านสะอาด 
 ด้านการส่งเสริมการตลาด 
  ผูบ้ริโภค มีความคิดเห็นโดยรวม อยูใ่นระดบัมาก( X = 3.90) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบั
มาก ( X = 4.35) รายการ มีการลดราคาสินคา้ถา้เป็นเจา้หนา้ท่ีในกรมฯ 
 ด้านพนักงาน 
 ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดบัมาก ( X  = 3.88) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่น
ระดบัมาก ( X  = 3.84 - 4.02)  6 รายการ คือ พนกังานมีความสุภาพ มารยาทดี พนกังานมีภาพลกัษณ์ในการใหบ้ริการ
ท่ีดี เช่น ให้บริการทุกระดบัชั้น พนกังานยินดีใหบ้ริการอยา่งเต็มใจ พนกังานแสดงความนบัถือและให้เกียรติลูกคา้ 
พนักงานสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ย่างรวดเร็ว พนักงานยิ้มแยม้แจ่มใสและเขา้ใจความ
ตอ้งการของลูกคา้ 
 ด้านการสร้างและการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ 
 ผู ้บริโภคมีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X  = 2.68) เม่ือพิจารณาเป็น 
รายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 3.03) รายการ มีป้ายบอกทางไปร้านคา้อยา่งชดัเจน  
 กระบวนการให้บริการ 
 ผูบ้ริโภค มีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X  = 3.04) เม่ือพิจารณาเป็น 
รายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก ( X  = 3.95) รายการ มีการบริการเป็นลาํดบัผูม้าก่อนหลงั  
 3. เปรียบเทยีบค่าเฉล่ีย  ( X )  ของความคดิเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อร้านค้าสวัสดิการกรม- วทิยาศาสตร์
การแพทย์ จาํแนกตามตามสภาพส่วนบุคคล  
           ผลการเปรียบเทียบค่า เฉล่ีย  ( X )  ความคิดเห็นของผู ้บ ริโภคท่ีมี ต่อร้านค้าสวัสดิการ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์จาํแนกตามตามสภาพส่วนบุคคล พบว่า ผูบ้ริโภคเพศชายและเพศหญิงค่าเฉล่ียความ
คิดเห็นในภาพรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี  
 ด้านผลิตภณัฑ์และบริการ  
 ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 คือ ตรา/ยี่หอ้ผลิตภณัฑมี์ช่ือเสียง ผลิตภณัฑต์รงความ
ตอ้งการ และมีผลิตภณัฑใ์หเ้ลือกหลายชนิด และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.01 คือ มีฉลากผลิตภณัฑก์าํกบั 
คุณภาพของผลิตภณัฑ ์ และบรรจุภณัฑมี์คุณภาพปลอดภยั ผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่
แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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คือ มีผลิตภณัฑใ์หเ้ลือกหลายชนิด บรรจุภณัฑมี์คุณภาพปลอดภยั และการรับประกนัเปล่ียนสินคา้ท่ีมีปัญหา ผูบ้ริโภคท่ี
มีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 
แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 รายการ มีผลิตภณัฑใ์ห้เลือกหลายชนิด และแตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 คือ มีฉลากผลิตภณัฑก์าํกบั และคุณภาพของผลิตภณัฑ ์ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือนต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 คือ ผลิตภณัฑต์รงความตอ้งการมีผลิตภณัฑใ์หเ้ลือกหลายชนิด มีฉลาก
ผลิตภณัฑก์าํกบั และ คุณภาพของผลิตภณัฑ ์ และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ  
คือ รายการบรรจุภณัฑมี์คุณภาพปลอดภยั 
 ด้านราคา 
 ผูบ้ริโภคเพศชายและเพศหญิง มีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ 
รายการสินคา้ทุกชนิดมีป้ายราคาชดัเจน ผูบ้ริโภคมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนัมีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 จาํนวน 1 รายการ คือ รายการสินคา้ทุกชนิดมีป้ายราคาชดัเจน 
 ซ่ึงสอดคลอ้งกับผลงานวิจัยของ ชลธิชา  แกว้สว่าง (2548) ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมผูบ้ริโภคในการใช้
เคร่ืองสาํอางสมุนไพร: กรณีศึกษา อาํเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา พบวา่  
  1. ผูบ้ริโภคโดยส่วนใหญ่นิยมเลือกใชเ้คร่ืองสาํอางสมุนไพรเป็นครีมบาํรุงหนา้ ชนิดของเคร่ือง สาํอาง
สมุนไพร ไดแ้ก่ ขม้ิน ลกัษณะคุณสมบติัจากสรรพคุณของสมุนไพร ขอ้พิจารณาในการใชคื้อ มีสถาบนัวิจยัรับรอง ผูท่ี้
มีอิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือคือ เพื่อน จะซ้ือ เม่ือผลิตภณัฑท่ี์ใชห้มด นิยมซ้ือท่ีเคาน์เตอร์ในหา้งสรรพสินคา้ ปริมาณ
การซ้ือจาํนวน 1 ช้ิน และใชเ้คร่ืองสาํอางสมุนไพรวนัละ 2 คร้ัง นิยมใชก้บับริเวณผิวหนา้ และเม่ือใชแ้ลว้มีความรู้สึก
พึงพอใจปานกลาง  

 2. พฤติกรรมการใชเ้คร่ืองสาํอางสมุนไพรกบัส่วนประสมทางการตลาดมีผลสรุปดงัน้ี  
      2.1 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑท่ี์มีต่อพฤติกรรมการเลือกใชเ้คร่ือง สาํอางสมุนไพร โดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่พิจารณาคุณภาพของเคร่ืองสาํอาง  รองลงมา ไดแ้ก่ 
ดา้นส่วนผสมของผลิตภณัฑแ์ละความสวยงามของบรรจุภณัฑต์ามลาํดบั  
       2.2   ดา้นราคา  ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดดา้นราคามีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใชเ้คร่ือง สาํอางสมุนไพร โดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ พิจารณาจากการท่ีเคร่ือง สาํอางมีใหเ้ลือกหลายราคามากท่ีสุด รองลงมา
ไดแ้ก่ ราคาถูกกวา่เคร่ืองสาํอางประเภทอ่ืน และการลดราคา ตามลาํดบั 
       2.3  ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 
มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใชเ้คร่ืองสาํอางสมุนไพรโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า โดยส่วนใหญ่
พิจารณาจากความสะดวกในการเดินทาง รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นสภาพ แวดลอ้มของร้านจาํหน่าย และท่ีตั้ งของร้านจาํหน่าย 
ตามลาํดบั  
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       2.4  ดา้นการส่งเสริมการขาย  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการขายมีผลต่อพฤติกรรม  การ
เลือกใช้เคร่ืองสําอางสมุนไพร โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ส่วนใหญ่พิจารณาจากการ
โฆษณามากท่ีสุด  รองลงมาไดแ้ก่ การประชาสัมพนัธ์ การส่งเสริมการขาย ตามลาํดบั  

3. ปัญหาในการใช้เคร่ืองสําอางสมุนไพรของผูบ้ริโภคในเขตอาํเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  
(1) เคร่ืองสําอางสมุนไพรใชไ้ม่ไดผ้ลตามท่ีไดอ้า้งสรรพคุณไว ้(2)  สี กล่ิน และ บรรจุภณัฑ์ไม่ดึงดูดความสนใจ  
(3) ไม่กาํหนดวนัท่ีผลิต หมดอาย ุส่วนผสมและวิธีใชใ้หช้ดัเจน (4) บางชนิดมีราคาแพงเกินไป (5) สถานท่ีจาํหน่ายมีนอ้ย 
(6) การโฆษณามีนอ้ย (7) การส่งเสริมการขายมีนอ้ย และไม่ดีเท่าท่ีควร (8)  พนกังานไม่แนะนาํผลิตภณัฑ ์(9)  ควรมี
จาํหน่ายในหา้งสรรพสินคา้  (10) ควรบอกสรรพคุณใหช้ดัเจน 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของธีระศกัด์ิ  เพชรสิงห์ (2546)  ศึกษาเร่ือง กลยุทธ์การตลาดผลิตภณัฑ์สมุนไพร 
โรงพยาบาลเจา้พระยาอภยัภูเบศร จงัหวดัปราจีนบุรี  พบวา่ 
 1. ผูป้ระกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีความเห็นเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อความสําเร็จในการ
ดาํเนินงานร้านคา้โดยรวมมีผลกระทบอยูใ่นระดบัไม่แน่ใจ แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นจุดแขง็และดา้น
โอกาส ผูป้ระกอบการมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย ว่าปัจจยัดา้นจุดแขง็และดา้นโอกาสมีผลต่อความสาํเร็จใน
การดาํเนินงาน ส่วนในด้านจุดอ่อนและด้านอุปสรรค ผูป้ระกอบการมีความคิดเห็นอยู่ในระดับไม่แน่ใจ และมี
ความเห็นว่าคู่แข่งทางธุรกิจท่ีสําคญัมากท่ีสุดคือผลิตภณัฑส์มุนไพรท่ีมีตราสินคา้ท่ีผลิตภายในประเทศ นอกจากน้ี 
ผูป้ระกอบการมีความเห็นว่าการใชก้ลยทุธ์ทางการตลาดโดยรวมมีความสาํคญัมีความสมัพนัธ์ต่อความสาํเร็จในธุรกิจ
อยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่ากลยุทธ์ด้านผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา และด้านการส่งเสริมการตลาด 
ผูป้ระกอบการใหค้วามสาํคญัในระดบัมาก ส่วนดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายผูป้ระกอบการใหค้วามสาํคญัอยูใ่นระดบั
ปานกลาง  

2. ผูป้ระกอบการมีส่ิงจูงใจทางการตลาดท่ีใชใ้นผลิตภณัฑ์สมุนไพร สําหรับผูท่ี้เคยใชแ้ละไม่เคยใช้
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านผลิตภัณฑ ์ 
ดา้นราคา และดา้นการส่งเสริมการตลาดมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นดว้ย ส่วนดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายมีความ
คิดเห็นอยูใ่นระดบัไม่แน่ใจ ส่วนใหญ่ผูบ้ริโภคซ้ือผลิตภณัฑน์าํไปใชเ้อง สาเหตุท่ีตดัสินใจเลือกซ้ือเพราะผลิตภณัฑท่ี์
เป็นภูมิปัญญาพื้นบา้นไทย รู้จกัผลิตภณัฑจ์ากการแนะนาํของเพื่อน นิยมเลือกซ้ือผลิตภณัฑท่ี์โรงพยาบาลเจา้พระยา
อภยัภูเบศรในวนัหยดุสุดสัปดาห์ประมาณ 1-2 ช้ินในการซ้ือแต่ละคร้ัง ผลิตภณัฑท่ี์ผูบ้ริโภคสนใจในกลุ่มยารักษาโรค
ทัว่ไปจากสมุนไพร คือ ตระไคร้หอม กลุ่มยารักษาโรคจากสมุนไพรบรรจุแคปซูล คือแคปซูลฟ้าทะลายโจร กลุ่มชาชง
รักษาโรคจากสมุนไพร คือชาชงดอกคาํฝอย กลุ่มเคร่ืองสําอางผสมสมุนไพร คือครีมลา้งหน้ามะขาม AHA จาก
ธรรมชาติ กลุ่มเคร่ืองสําอางผสมสมุนไพรในรูปแบบสบู่ คือสบู่ใสแตงกวา และกลุ่มเคร่ืองด่ืมจากสมุนไพร คือ นํ้ า
มะตูม นํ้ าตะไคร้ นํ้ าใบเตย ส่วนความคิดเห็นของผูท่ี้ไม่เคยใชผ้ลิตภณัฑส์มุนไพรโรงพยาบาลเจา้พระยาอภยัภูเบศร 
โดยรวมเป็นรายดา้นพบวา่ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดบัไม่แน่ใจ ส่วนใหญ่ซ้ือผลิตภณัฑ์นาํไปเป็นของฝาก/ของกาํนัล สาเหตุท่ีตดัสินใจซ้ือเพราะเป็น
ผลิตภณัฑท่ี์เป็นภูมิปัญญาพ้ืนบา้นไทย ส่วนใหญ่รู้จกัผลิตภณัฑเ์ป็นคร้ังแรก มีการซ้ือผลิตภณัฑใ์นวนัหยดุสุดสัปดาห์
ประมาณ 1-2 ช้ิน และถา้ตอ้งการซ้ือผลิตภณัฑใ์นภายหลงัจะหาซ้ือจากร้านคา้สมุนไพรทัว่ไป  
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3. ผูป้ระกอบการและผูเ้คยใชผ้ลิตภณัฑ์สมุนไพรโรงพยาบาลเจา้พระยาอภยัภูเบศร มีความคิดเห็น
เก่ียวกบักลยทุธ์การตลาดโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และเม่ือพิจารณารายดา้นทั้ง 4 ดา้น 
คือ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด ทุกดา้นแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  
 โดยสรุปโรงพยาบาลควรมีบทบาทในการส่งเสริมการใชผ้ลิตภณัฑส์มุนไพรทั้งในโรงพยาบาลและมี
การขยายออกสู่ชุมชนให้มากยิ่งข้ึน เพื่อก่อให้เกิดการพฒันาผลิตภณัฑส์มุนไพรแบบครบวงจร ซ่ึงจะนาํไปสู่การ
พ่ึงพาตนเองในการใชผ้ลิตภณัฑส์มุนไพรต่อไปในอนาคต 
 ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ และคณะ (2546, หนา้ 53) ไดใ้หค้วามหมายของ ราคา (price) หมายถึง จาํนวนเงินหรือส่ิง
อ่ืนๆ ท่ีมีความจาํเป็นตอ้งจ่ายเพ่ือใหไ้ดผ้ลิตภณัฑ ์ หรือหมายถึงคุณค่าผลิตภณัฑใ์นรูปตวัเงิน ราคาเป็น P ตวัท่ีสองท่ี
เกิดข้ึนถดัจาก product ราคา เป็นตน้ทุน (cost) ของลูกคา้ ผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า (value) ของผลิตภณัฑก์บั
ราคา (price) ของผลิตภณัฑ์นั้น ถา้คุณค่าสูงกว่าราคา ผูบ้ริโภคก็จะตดัสินใจซ้ือ ดงันั้น ผูก้าํหนดกลยุทธ์ดา้นราคาตอ้ง
คาํนึงถึง 
 1. คุณค่าท่ีรับรู้ (perceived value) ในสายตาของลูกคา้ ซ่ึงตอ้งพิจารณาการยอมรับของลูกคา้ในคุณค่าของ
ผลิตภณัฑว์า่สูงกวา่ราคาผลิตภณัฑน์ั้น  
 2. ตน้ทุนสินคา้และค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้ง 
 3. การแข่งขนัปัจจยัอ่ืนๆ 
 4. กลยทุธ์ดา้นราคา 
 ด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย/สถานที ่
 ผูบ้ริโภคท่ีมีอายตุ่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการคือ รายการมี
ช่องทางเดินภายในร้านสะดวก และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.01 คือ การจดัวางสินคา้แยกประเภท
ชดัเจน หยบิสินคา้สะดวกและหาไดง่้าย และ บริเวณภายในร้านสะอาด ผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพต่างกนั มีความคิดเห็น
โดยรวมไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01 จาํนวน 1 รายการ คือ การจัดวางสินคา้แยกประเภทชัดเจน ผูบ้ริโภคท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน  
มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 รายการ คือ การจดัวางสินคา้แยกประเภทชดัเจนผูบ้ริโภคท่ีมี
อาชีพต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 รายการ คือ การจดัวางสินคา้แยกประเภทชดัเจน ผูบ้ริโภคท่ี
มีระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 คือ  การจดัวางสินคา้แยกประเภท
ชดัเจน บริเวณภายในร้านสะอาดและหยบิสินคา้สะดวกและหาไดง่้าย 
 ด้านการส่งเสริมการตลาด 
 ผูบ้ริโภคท่ีมีอายตุ่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 รายการ คือ มีการลดราคา
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สินคา้ถา้เป็นเจา้หนา้ท่ีในกรม ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
จาํนวน 1 รายการ คือ ไดรั้บการจูงใจจากส่ือโทรทศัน ์วิทย ุหรือส่ือส่ิงพิมพต่์างๆ และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 รายการ คือมีการลดราคาสินคา้ถา้เป็นเจา้หนา้ท่ีในกรมฯ ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพต่างกนั 
มีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 รายการ คือ มีการลดราคาสินคา้ถา้เป็นเจา้หนา้ท่ีในกรมฯ ผูบ้ริโภคท่ีมี
ระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 คือ มีการลดราคาสินคา้ถา้เป็นเจา้หนา้ท่ีในกรมฯ 
และไดรั้บการจูงใจจากส่ือโทรทศัน ์วิทย ุหรือส่ือส่ิงพิมพต่์างๆ 
 ด้านพนักงาน 
 ผูบ้ริโภคท่ีมีอายตุ่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 รายการ คือ รายการพนกังานมีความกระตือรือร้นในการ
ใหบ้ริการ ผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นราย
ขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ  พนกังานยิ้มแยม้แจ่มใสและเขา้ใจความ
ตอ้งการของลูกคา้ และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 รายการ คือ พนกังานมีความกระตือรือร้นใน
การใหบ้ริการ ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 คือ  พนกังานมีความกระตือรือร้นในการ
ใหบ้ริการ และพนกังานมีภาพลกัษณ์ในการใหบ้ริการท่ีดี เช่น ใหบ้ริการทุกระดบัชั้นผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพต่างกนั มีความคิดเห็น
โดยรวมไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 คือ  พนกังานมีความกระตือรือร้นในการใหบ้ริการ และ พนกังานมีภาพลกัษณ์ในการใหบ้ริการท่ีดี เช่น ใหบ้ริการทุก
ระดบัชั้น บริโภคท่ีมีระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 
0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 คือ พนกังานมีความกระตือรือร้นในการ
ใหบ้ริการ และพนกังานมีความสุภาพ 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาคร้ังต่อไป  
 จากผลการวิจัยเร่ือง ความคิดเห็นของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อร้านคา้สวสัดิการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัคร้ังน้ีจะเป็นขอ้มูลพื้นฐานในการศึกษาความคิดเห็นของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อร้านคา้สวสัดิการ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี  
 1. ด้านผลิตภัณฑ์ ควรมีฉลากผลิตภัณฑ์กํากับ เพ่ือให้ผู ้บริโภคได้ศึกษาวิธีใช้ผลิตภัณฑ ์
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  
 2. ดา้นราคา ควรมีการกาํหนดราคาใหเ้หมาะสมกบัผลิตภณัฑ ์และตามสภาพเศรษฐกิจ และไม่ควรมี
ความผดิพลาดในการติดป้ายราคา  
 3. ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย/สถานท่ี สามารถครอบคลุม และมีการกระจายสินคา้ตามสถานท่ีต่างๆ 
ใหม้ากข้ึน รวมทั้งใหอ้ยูใ่กลแ้หล่งสะดวกแก่ผูซ้ื้อท่ีจะสามารถหาซ้ือไดส้ะดวกรวดเร็ว  
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 4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด ควรมีการส่งเสริมการตลาด ทางส่ือโทรทศัน ์วิทย ุหรือส่ือส่ิงพิมพต่์าง ๆ   
 5. ด้านพนักงาน ควรมีการจัดอบรมพนักงานขายเพื่อให้มีความรู้ในตัวสินคา้ และมีความพร้อมในการ
ใหบ้ริการ 
 6. ด้านการสร้างและการนําเสนอลกัษณะทางกายภาพ ควรมีการสร้างหรือตกแต่งหน้าร้าน 
ให้มีลักษณะสวยงามหรือแตกต่างจากร้านค้าท่ี มีการจําหน่ายสินค้าลักษณะเดียวกัน  เพื่อให้ผู ้บริโภค 
มีความตอ้งการเขา้มาเลือกซ้ือผลิตภณัฑ ์ 
 7.  กระบวนการใหบ้ริการ ควรมีการนาํเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาใชบ้ริการ เช่น เคร่ืองเก็บเงิน เคร่ือง-รูดบตัรเครดิต 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการ เพื่อใหก้ารบริหารงานเกิดความสะดวกคล่องตวั มีความทนัสมยั  และเกิดความรวดเร็ว
ในการใหบ้ริการ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป  
 1. การวิจยัคร้ังเป็นการศึกษาเฉพาะกลุ่มผูบ้ริโภค ในคร้ังต่อไปควรศึกษาทศันคติของกลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่ได้
ใชเ้คร่ืองสําอางสมุนไพร เพื่อเปรียบเทียบทศันคติและพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีใชเ้คร่ืองสําอางสมุนไพรและไม่ใช้
เคร่ืองสาํอางสมุนไพร เพือ่จะไดท้ราบวา่ทาํไมจึงไม่ใชเ้คร่ืองสาํอางสมุนไพร  
 2. ควรมีการศึกษากลุ่มตวัอยา่งในต่างจงัหวดัท่ีเป็นเมืองใหญ่ ๆ  หรือ ตามศูนยว์ิทยาศาสตร์การแพทย ์14  แห่ง  
ทัว่ประเทศ เพื่อประโยชน์ในการนาํผลวิจยัมาใชเ้พื่อเป็นแนวทางในการพฒันาปรับปรุงแกไ้ขคุณสมบติัของผลิตภณัฑ ์และ
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของเคร่ืองสาํอางสมุนไพร  
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บทคดัย่อ 
การวิจยัน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือประเมินโครงการศูนยพ์ฒันาครอบครัวในชุมชนตาํบลบางโปรง อาํเภอ

เมือง จงัหวดัสมุทรปราการ และเพื่อศึกษาปัญหาและขอ้เสนอแนะในการดาํเนินงานของโครงการ กลุ่มตวัอย่าง
เป็นผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 217 คน และเจา้หน้าท่ีผูรั้บผิดชอบโครงการ 36 คน การเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยใช้
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า 2 ฉบบั การวิเคราะห์ขอ้มูล ใช้ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และ      
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจยั พบว่า การประเมินโครงการศูนยพ์ฒันาครอบครัวในชุมชนตาํบลบางโปรง อาํเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรปราการโดยกลุ่มเจ้าหน้าท่ีผูรั้บผิดชอบโครงการและผูเ้ข้าร่วมโครงการ โดยภาพรวมมีผล             
การประเมินอยู่ในระดับปานกลาง เรียงตามลาํดบัดังน้ี ดา้นผลการดาํเนินงาน ดา้นสภาพแวดลอ้มหรือบริบท            
ดา้นกระบวนการ และดา้นปัจจยัเบ้ืองตน้ เม่ือพิจารณาเป็นรายกลุ่ม พบว่า ในกลุ่มเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบโครงการ            
ผลการประเมินมีความเหมาะสมและมีความสําเร็จอยู่ในระดบัมาก 1 ดา้น คือ ดา้นผลการดาํเนินงาน และอยู่ใน
ระดบัปานกลาง 3 ดา้น คือ ดา้นกระบวนการ ดา้นปัจจยัเบ้ืองตน้ และดา้นสภาพแวดลอ้มหรือบริบท ตามลาํดบั 
ส่วนกลุ่มผูเ้ขา้ร่วมโครงการ ผลการประเมินมีความเหมาะสมและมีความสาํเร็จอยูใ่นระดบัมาก 1 ดา้น คือ ดา้น
สภาพแวดลอ้มหรือบริบท และอยูใ่นระดบัปานกลาง 3 ดา้น คือ ดา้นปัจจยัเบ้ืองตน้ ดา้นกระบวนการ และดา้นผล
การดาํเนินงาน ตามลาํดบั ในส่วนของปัญหาและขอ้เสนอแนะกลุ่มเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบโครงการมีความคิดเห็น
ว่าปัญหาคือ การไดรั้บงบประมาณจากรัฐบาลนอ้ยมาก การเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารยงัไม่เพียงพอ ขอ้เสนอแนะ คือ 
ควรดาํเนินงานอย่างต่อเน่ืองและกลุ่มผูเ้ขา้ร่วมโครงการ มีความคิดเห็นว่าปัญหาคือ ประชาชนยงัไม่ทราบถึง
วตัถุประสงคข์องโครงการ เน่ืองจากการประชาสัมพนัธ์ยงัไม่ทัว่ถึง ประชาชนบางส่วนยงัไม่มีโอกาสเขา้ร่วม
กิจกรรม เพราะงบประมาณไม่เพียงพอ ประชาชนไม่ค่อยใหค้วามร่วมมือ ขอ้เสนอแนะคือควรประชาสัมพนัธ์ให้
ประชาชน ทราบถึงวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของโครงการใหม้ากข้ึน รัฐบาลควรจดัสรรงบประมาณใหเ้พียงพอ 
เพื่อใหป้ระชาชนไดมี้ส่วนร่วมอยา่งทัว่ถึง ควรมีการสาํรวจถึงปัญหาก่อนการวางแผนการ เพ่ือใหต้อบสนองตาม
ความตอ้งการของประชาชน และช่วยลดปัญหาในครอบครัวอยา่งแทจ้ริง 
 
 

                                                            
 * บทความน้ีเป็นส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ 
** ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการจดัการโครงการและการประเมินโครงการ มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
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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 

สภาพปัญหาสังคมสังคมไทยในปัจจุบนั ส่งผลกระทบต่อความมัน่คงของครอบครัวและนําไปสู่
ปัญหาของสังคมต่างๆ มากมาย หากครอบครัวไม่เขม้แข็ง โดยเฉพาะอยา่งยิ่งปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนกบัครอบครัว 
ซ่ึงเป็นปัญหาหลกัท่ีส่งผลกระทบต่อการพฒันาประเทศ จึงริเร่ิมให้จัดทาํโครงการพฒันาสถาบันครอบครัว            
เพื่อเสริมสร้างครอบครัวเขม้แข็ง และบทบาทของครอบครัวและชุมชน ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ซ่ึงได้
กาํหนดนโยบายในการบริหารประเทศ การส่งเสริมการสร้างสถาบนัครอบครัวใหอ้บอุ่นและเขม้แขง็ เป็นหน่วย
พ้ืนฐานในการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและการสร้างภูมิคุม้กันให้แก่สมาชิกทุกวยัในครอบครัวจากปัญหาสังคม จึงมี            
การสํารวจลกัษณะครอบครัวผาสุกทั้งประเทศในปี 2542 มีครอบครัวเพียง 4.8 ลา้นครอบครัว จาก 7.5 ลา้น
ครัวเรือนท่ีสํารวจทั้งหมด หรือคิดเป็นร้อยละ 63.38 ท่ีมีสมาชิกพ่อ แม่ และลูก อยู่พร้อมหน้ากนั ส่วนท่ีเหลือ
พบวา่มีเด็กถูกทอดท้ิงอยู ่1.6 แสนครัวเรือน มีเด็กกาํพร้า 2.6 แสนครัวเรือน มีเด็กพิการอยู ่3.8 แสนครัวเรือน และ
มีเด็กตํ่ากว่า 15 ปี ไม่ได้อาศยัอยู่กับพ่อแม่ จาํนวน 8.3 แสนครัวเรือน (สถิติสวสัดิการสังคมและงาน
ประชาสงเคราะห์, 2542, หนา้ 19-20) 
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 ตาํบลบางโปรงก็เป็นชุมชนท่ีประสบปัญหาความอ่อนแอของสถาบนัครอบครัว จากสถานการณ์
ดงักล่าว ส่งผลให้ผูน้าํชุมชนและประชาชนในตาํบลมีความต่ืนตวัค่อนขา้งมาก มีความพร้อมท่ีจะมีส่วนร่วม             
ในการรับผิดชอบของชุมชนของตนเองมากขึ้น ประกอบกบัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลบางโปรง ไดถู้กคดัเลือก
จากสํานกังานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์ให้เป็น
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาํร่องของจงัหวดัสมุทรปราการ ในการจดัตั้งศูนยพ์ฒันาครอบครัวในชุมชนประจาํ
ตาํบล ซ่ึงปัจจุบนัไดเ้ร่ิมดาํเนินการไปไดใ้นระดบัหน่ึงแลว้ โดยงบประมาณขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล และ       
ถา้หากโครงการน้ีไดรั้บการสนับสนุนต่อเน่ือง จะมีผลทาํให้คุณภาพชีวิตของคนไทยในตาํบลบางโปรง อาํเภอ
เมือง จงัหวดัสมุทรปราการ เพื่อแกไ้ขปัญหาต่างๆ ของสังคมไดอ้ยา่งย ัง่ยืนและสอดคลอ้งกบัแนวทาง การพฒันา
ชุมชนตามแนวพระราชดาํริพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั “ครอบครัวมัน่คง ชุมชนเขม้แขง็” 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

1. เพือ่ประเมินโครงการศูนยพ์ฒันาครอบครัวในชุมชนตาํบลบางโปรง อาํเภอเมือง จงัหวดั
สมุทรปราการ โดยใชรู้ปแบบซิปป์ (CIPP MODEL) ทั้ง 4 ดา้น คือ ดา้นสภาพแวดลอ้มหรือบริบท ดา้นปัจจยั
เบ้ืองตน้ ดา้นกระบวนการ และดา้นผลการดาํเนินงาน 
 2. เพือ่ศึกษาปัญหา และขอ้เสนอแนะในการดาํเนินงานของโครงการศูนยพ์ฒันาครอบครัวในชุมชน
ตาํบลบางโปรง อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ 
 
ขอบเขตของการวจิยั 

ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประกอบดว้ย 
   1.ประชาชนผูเ้ขา้ร่วมโครงการศูนยพ์ฒันาครอบครัวในชุมชนตาํบลบางโปรง องคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบลบางโปรง อาํเภอเมือง จังหวดัสมุทรปราการ จาํนวน 104 ครอบครัว ได้มาโดยวิธีสุ่มอย่างง่าย                       
ซ่ึงกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชต้ารางสาํเร็จรูปของเครจซี และ มอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970, p. 607-
610) ไดก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นประชาชน จาํนวน 217 คน 

    2.คณะทาํงาน คณะท่ีปรึกษา รวมทั้ งคณะผูช่้วยคณะทาํงาน เจา้หน้าท่ีรับผิดชอบโครงการศูนย์
พฒันาครอบครัวในชุมชนตาํบลบางโปรง อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 36 คน 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ เป็นแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน 2 ชุด คือ แบบสอบถามกลุ่ม            
ผูป้ระเมินโครงการ คือ กลุ่มเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบโครงการและกลุ่มประชาชนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ แบ่งเป็น 3 ตอน            
ทั้ง 2 ชุด ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัสถานสภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามและเป็นแบบสาํรวจ
รายการ (check list) ในดา้นเพศ สถานภาพการสมรส อาย ุอาชีพ ตาํแหน่ง ระดบัการศึกษา และรายได ้

ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามการประเมินการดาํเนินงานโครงการศูนยพ์ฒันาครอบครัวในชุมชนตาํบล
บางโปรง อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  (rating scale) 5 ระดบั ตามแบบของ
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ลิเคอร์ท (Likert, 1932 อา้งถึงในบุญชม ศรีสะอาด, 2545 หนา้ 166) คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 
โดยประเมินโครงการจาํนวน 4 ดา้น ตามรูปแบบซิปป์ (CIPP Model) คือ  

 1. การประเมินดา้นสภาพแวดลอ้มหรือบริบท (context evaluation) 
 2. การประเมินดา้นปัจจยัเบ้ืองตน้ (input evaluation) 
 3. การประเมินดา้นกระบวนการ (process evaluation) 
 4. การประเมินผลการดาํเนินงาน (product evaluation) 

ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด เพื่อใหผู้ต้อบแบบสอบถามเสนอปัญหาและขอ้เสนอแนะใน             
การปฏิบัติงานโครงการศูนยพ์ฒันาครอบครัวในชุมชนตาํบลบางโปรง อาํเภอเมือง จังหวดัสมุทรปราการ               
ตามกรอบแนวคิดทั้ง 4 องคป์ระกอบ คือ ดา้นสภาพแวดลอ้มหรือบริบท ดา้นปัจจยัเบ้ืองตน้ ดา้นกระบวนการ 
และดา้นผลการดาํเนินงาน 

 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการตามขั้นตอน ดงัน้ี 
1. ขอหนังสือรับรอง และแนะนาํตวัผูว้ิจัยจากมหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรีถึงองค์การบริหาร             

ส่วนตาํบลบางโปรงและประชาชนในพื้นท่ี เพ่ือขอความร่วมมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง 
2. ผูว้ิจยัเดินทางไปแจกแบบสอบถามและเกบ็รวบรวมคาํตอบดว้ยตนเอง พร้อมทั้งสมัภาษณ์

เพิม่เติมบางกรณีท่ีไม่ชดัเจนดา้นปัญหาและขอ้เสนอแนะ 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีได้จากการตอบแบบสอบถามจะดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยใช้เคร่ือง

คอมพิวเตอร์โปรแกรมสาํเร็จรูป มีขั้นตอนในการวิเคราะห์ ดงัน้ี 
1. วิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามโดยใชค่้าความถ่ี และคา่ร้อยละ 
2. วิเคราะห์ขอ้มูลการประเมินโครงการรูปแบบซิปป์ (CIPP Model) 4 ดา้น ซ่ึงเป็นมาตราส่วน

ประมาณค่า โดยหาค่าเฉล่ีย  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ผูศึ้กษาไดแ้ปลค่าตามเกณฑข์อง Likert Scale 
(บุญชม ศรีสะอาด, 2545, หนา้ 166) ดงัน้ี 

4.50 – 5.00 หมายความวา่      ระดบัการดาํเนินงาน/ความสาํเร็จ/ความเหมาะสม   “มากท่ีสุด” 
3.50 – 4.49 หมายความวา่       ระดบัการดาํเนินงาน/ความสาํเร็จ/ความเหมาะสม   “มาก” 
2.50 – 3.49 หมายความวา่       ระดบัการดาํเนินงาน/ความสาํเร็จ/ความเหมาะสม   “ปานกลาง” 
1.50 – 2.49 หมายความวา่       ระดบัการดาํเนินงาน/ความสาํเร็จ/ความเหมาะสม   “นอ้ย” 
1.00 – 1.49  หมายความวา่       ระดบัการดาํเนินงาน/ความสาํเร็จ/ความเหมาะสม   “นอ้ยท่ีสุด” 
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สรุปผลการวจิยั 
1.  สถานภาพส่วนบุคคล 

   กลุ่มเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบโครงการ ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล พบว่า สถานภาพทัว่ไปของกลุ่ม
ตัวอย่าง คือ เจ้าหน้าท่ีผูรั้บผิดชอบโครงการ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
สถานภาพสมรส มากท่ีสุด รองลงมาสถานภาพโสด กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 41-50 ปี มากท่ีสุด 
รองลงมามีอายรุะหว่าง 31-40 ปี กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นพนกังานจา้ง มากท่ีสุด รองลงมาเป็นปฏิบติังานอยูใ่น
ตาํแหน่งคณะกรรมการศูนยพ์ฒันาครอบครัวในชุมชน กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา/
ปวช. หรือเทียบเท่ามากท่ีสุด รองลงมา จบการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีรายได้
เฉล่ียระหวา่ง 5,000–10,000 บาท มากท่ีสุด รองลงมามีรายไดเ้ฉล่ียระหว่าง 10,001–20,000 บาท   

กลุ่มประชาชนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล พบว่า สถานภาพทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งท่ี
ใชใ้นการศึกษาจากการเก็บตวัอย่างขอ้มูลของประชาชนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 
กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ มีสถานภาพโสด มากท่ีสุด รองลงมาสถานภาพสมรส กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีอายุมีอายุ
ระหว่าง 31-40 ปี มากท่ีสุด รองลงมามีอายุระหว่าง 41-50 ปี กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจา้ง             
มากท่ีสุด รองลงมาประกอบอาชีพคา้ขาย กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า                
มากท่ีสุด รองลงมาจบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา/ปวช. หรือเทียบเท่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีรายไดร้ะหว่าง 
10,001– 20,000 บาท มากท่ีสุด รองลงมา มีรายไดร้ะหวา่ง 5,000–10,000 บาท  

2.  การประเมนิผลโครงการศูนย์พฒันาครอบครัวในชุมชน 
2.1 การประเมินโครงการภาพรวม พบว่า ผลการประเมินแต่ละด้านของกลุ่มเจ้าหน้าท่ี

ผูรั้บผิดชอบโครงการและประชาชนผูเ้ขา้ร่วมโครงการต่อการประเมินโครงการศูนยพ์ฒันาครอบครัวในชุมชน
ตาํบลบางโปรง อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ โดยภาพรวมผลการประเมินมีความเหมาะสมและความสาํเร็จอยูใ่น
ระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย=3.42) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัปานกลางทุกดา้น            
ระหวา่ง 3.38-3.48 โดยเรียงตามลาํดบัดงัน้ี ดา้นผลผลิต ดา้นสภาพแวดลอ้มหรือบริบท ดา้นกระบวนการ และดา้นปัจจยั
เบ้ืองตน้ ตามลาํดบั 

จาํแนกตามกลุ่มผูป้ระเมิน พบว่า ในกลุ่มเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบโครงการ ผลการประเมินมีความเหมาะสม
และความสาํเร็จอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย =3.36) และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นกระบวนการ ดา้น
ปัจจยัเบ้ืองตน้ ดา้นสภาพแวดลอ้มหรือบริบท มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัปานกลาง ระหว่าง 3.25-3.36 ส่วนดา้น             
ผลการดาํเนินงาน มีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.52) และกลุ่มผูเ้ขา้ร่วมโครงการ ผลการประเมินมี
ความเหมาะสมและความสําเร็จอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย =3.48) และ เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้น
ปัจจยัเบ้ืองตน้ ดา้นกระบวนการ และดา้นผลการดาํเนินงาน มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัปานกลาง ระหว่าง 3.27-
3.46 ส่วนดา้นสภาพแวดลอ้ม มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย =3.57) 

3. ปัญหา และข้อเสนอแนะในการดาํเนินงานโครงการศูนย์พฒันาครอบครัวในชุมชน ตําบลบางโปรง 
อําเภอเมือง จังหวดัสมุทรปราการ 

   ปัญหาตามความคิดเห็นของกลุ่มเจา้หน้าท่ีผูรั้บผิดชอบในการดาํเนินงานโครงการศูนยพ์ฒันา
ครอบครัวในชุมชน ตาํบลบางโปรง อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ ท่ีพบมากท่ีสุด ไดแ้ก่ โครงการไดรั้บ



วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปีท่ี 10 ฉบบัท่ี 2 
โครงการบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 

 515

งบประมาณจากรัฐบาลนอ้ยมาก  
ขอ้เสนอแนะของกลุ่มเจา้หน้าท่ีผูรั้บผิดชอบโครงการในการดาํเนินงานโครงการศูนยพ์ฒันา

ครอบครัวในชุมชนตาํบลบางโปรง อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ ท่ีพบมากท่ีสุด ไดแ้ก่ รัฐบาลควรดาํเนิน
โครงการอยา่งต่อเน่ือง เพือ่แกไ้ขปัญหาของชุมชนไดอ้ยา่งแทจ้ริง  

ปัญหาตามความคิดเห็นของกลุ่มประชาชนผูเ้ขา้ร่วมโครงการในการดาํเนินงานโครงการศูนย์
พฒันาครอบครัวในชุมชนตาํบลบางโปรง อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ ท่ีพบมากท่ีสุด ได้แก่ ประชาชน
บางส่วนยงัไม่ทราบถึงวตัถุประสงคข์องโครงการ เน่ืองจากการประชาสมัพนัธ์โครงการยงัไม่ทัว่ถึง  

ขอ้เสนอแนะของกลุ่มประชาชนผูเ้ขา้ร่วมโครงการในการดําเนินงานโครงการศูนยพ์ฒันา
ครอบครัวในชุมชน ตาํบลบางโปรง อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ ท่ีพบมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ควรประชาสมัพนัธ์
โครงการใหป้ระชาชนทราบถึงวตัถุประสงคแ์ละเขา้ใจเป้าหมายในการดาํเนินโครงการมากยิง่ข้ึน  

 
อภปิรายผล 

การประเมินโครงการศูนยพ์ฒันาครอบครัวในชุมชน มีประเด็นท่ีสาํคญัแก่การอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
1. การประเมินโครงการศูนยพ์ฒันาครอบครัวในชุมชน ผลการวิจยัคร้ังน้ี พบว่า กลุ่มเจา้หนา้ท่ี

ผูรั้บผิดชอบโครงการและประชาชนผูเ้ขา้ร่วมโครงการในภาพรวมทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ 1.ดา้นสภาพแวดลอ้ม            
2. ด้านปัจจัยเบ้ืองต้น 3.ด้านกระบวนการ 4.ด้านผลการดําเนินงาน พบว่า การดําเนินงานมีความเหมาะสม            
และมีความสาํเร็จอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย=3.42) เน่ืองจากประชาชนไดรั้บประโยชน์จากการดาํเนินงาน 
ในการแกปั้ญหาครอบครัวอย่างไม่ทัว่ถึง ซ่ึงสาเหตุจากการไดรั้บงบประมาณไม่เพียงพอและรัฐบาลควรสร้าง
ความเขา้ใจให้กับประชาชนทราบถึงวตัถุประสงค์ของโครงการอย่างชัดเจน เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน             
การดาํเนินกิจกรรมต่างๆ ซ่ึงคณะกรรมการยงัไม่ทราบถึงปัญหาท่ีแทจ้ริงของประชาชน อนัเน่ืองมาจากไม่มี           
การสํารวจถึงปัญหาก่อนการวางแผนการดาํเนินงานและขาดการประชาสัมพนัธ์ในการรับรู้ข่าวสาร ทาํให้
ประชาชนไม่ใหค้วามร่วมมือในการใหข้อ้มูลเก่ียวกบัปัญหาในครอบครัวเท่าท่ีควร ซ่ึงการบริหารจดัการในชุมชน
ไม่ไดเ้กิดจากการบริหารของผูน้าํชุมชนแต่เพียงอยา่งเดียว แต่ตอ้งเกิดจากความร่วมมือของคนในชุมชน ทั้งน้ีผูน้าํ
ชุมชนและเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งเขา้ไปกระตุน้และส่งเสริมพฒันาศกัยภาพแก่ประชาชนในชุมชน เพ่ือปรับปรุง
การดาํเนินงานและควบคุมการปฏิบติังานใหด้าํเนินไปสู่เป้าหมายตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ โสภณ สุวรรณวงศ ์(2536, หนา้ 106)ไดศึ้กษาเร่ือง  การประเมินโครงการศูนย์
วิชาการเขต สาํนกังานการศึกษากรุงเทพมหานคร ระหว่างปี 2530–2534 ผลการวิจยั พบว่า คณะกรรมการศูนย์
วิชาการเขต  และครูหวัหนา้กลุ่มประสบการณ์มี ความคิดเห็นว่า เน้ือหาหลกัการและจุดมุ่งหมายของศูนยว์ิชาการ
เขตมีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง ทรัพยากรท่ีใช้ในโครงการศูนยวิ์ชาการเขต ไดแ้ก่ บุคลากร วสัดุ
อุปกรณ์ และงบประมาณมีเพียงพออยู่ในระดับปานกลาง การดาํเนินงานเร่ืองวิชาการ กิจกรรมการพฒันา 
บุคลากร การประเมินผล และการวิจยัมีปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง 

2. การประเมินโครงการเป็นรายดา้น  
2.1 ดา้นสภาพแวดลอ้มหรือบริบท ผลการประเมิน พบว่า กลุ่มเจา้หน้าท่ีผูรั้บผิดชอบโครงการ               

มีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง เน่ืองจากมีเป้าหมายในการดาํเนินโครงการมีส่วนช่วยแก้ไขปัญหา
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ครอบครัวได้ ส่วนกลุ่มผูเ้ขา้ร่วมโครงการ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เพราะว่า สามารถช่วยเสริมสร้าง
ครอบครัวให้มีความเขม้แข็งมากข้ึน และโครงการฯได้ให้ประโยชน์แก่ประชาชนในชุมชน จึงเป็นผลทาํให้
โครงการบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายในการดาํเนินโครงการสามารถช่วยแกไ้ขปัญหาครอบครัวไดอ้ย่าง
ชดัเจน ส่วนผลกระทบท่ีมีต่อโครงการ คือ เจ้าหน้าท่ีมีส่วนร่วมในการวางแผนการดาํเนินโครงการ เน่ืองจาก          
เจา้หนา้ยงัขาดความรู้ความสามารถในการวางแผนและเวลาในการทาํงานนอ้ย เพราะว่า เจา้หนา้ท่ีมีงานประจาํท่ี
ตอ้งรับผดิชอบอยูแ่ลว้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการของ วรยทุธ กิตติอุดม (2550, หนา้ 5-6) ไดก้ารศึกษาเร่ืองชุมชนสุข
สันต์พฒันาเขตคลองสามวา ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการเรียนรู้ในการพฒันาความเขม้แข็งของชุมชนใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก การมีส่วนร่วมของชุมชน ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และการพฒันาชุมชนเขม้แข็ง             
ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  

2.2 ดา้นปัจจยัเบ้ืองตน้ ผลการประเมิน พบว่า กลุ่มเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบโครงการและกลุ่ม
ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัปานกลาง พบว่า สถานท่ีตั้งในการดาํเนินงาน ตามโครงการเป็น
ส่วนสาํคญัและการกาํหนดวิธีการบริหารจดัการมีความเหมาะสมต่อการทาํกิจกรรมต่างๆ แต่ควรท่ีจะปรับปรุงใน
ดา้นบุคลากรท่ีรับผดิชอบโครงการ ยงัไม่มีความเหมาะสมเท่าท่ีควร ควรมีการประสานความร่วมมือในการดาํเนิน
โครงการเพื่อใหเ้กิดผลอย่างจริงจงั สอดคลอ้งกบัผลงานของศรีพนัธุ์ ทิมพงศ ์(2540, หนา้ 156-158) ไดศึ้กษา          
การ    ปฏิบติังานของอาสาสมคัรโครงการพฒันาครอบครัว ปี พ.ศ.2539 : กรณีศึกษาจงัหวดัพิษณุโลก การวิจยั
คร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณโดยใชแ้บบสอบถามกลุ่มประชากร ซ่ึงเป็นอาสาสมคัรท่ีผ่านการฝึกอบรมโครงการ
พฒันาครอบครัวของจงัหวดัพิษณุโลก เม่ือปี พ.ศ.2539 ผลการวิจยั พบว่า 1) อายแุละการสนบัสนุนของเจา้หนา้ท่ี
ท่ีต่างกนั ไม่มีผลต่อการปฏิบติังานของอาสาสมคัรโครงการพฒันาครอบครัว ในระดบัท่ีต่างกนั 2) ปัญหา 
อุปสรรค และขอ้เสนอแนะในการปฏิบติังานของอาสาสมคัรโครงการพฒันาครอบครัว 2.1 ปัญหา อุปสรรคใน
การปฏิบัติงานเก่ียวกับการปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ี ได้แก่ ผูป้กครองไม่เช่ือถืออาสาสมัคร ปัญหาเก่ียวกับ               
การสนบัสนุนของเจา้หนา้ท่ี ไดแ้ก่ เจา้หนา้ท่ีเขา้ไปเยี่ยมกลุ่มนอ้ยคร้ัง และขาดการประสานงานเพื่อเขา้ไปเยี่ยม
กลุ่มในคราวเดียวกนั ปัญหาเก่ียวกบัการสนับสนุนของผูน้าํชุมชน/กลุ่มองคก์รไดแ้ก่ คณะกรรมการหมู่บา้นให้
ความสาํคญัของการวางแผนดา้นโครงสร้างพื้นฐานมากกวา่การวางแผนการพฒันาคน 

2.3 ดา้นกระบวนการ การประเมิน พบว่า กลุ่มเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบโครงการและกลุ่มผูเ้ขา้ร่วม
โครงการ มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง พบว่า คณะกรรมการไดป้ฏิบติังานร่วมกบัประชาชนโดยยึดหลกั
ประชาธิปไตยในการทาํงาน คณะกรรมการไดป้ระสานงานร่วมกบัประชาชนในการบริหารงานตามโครงการ 
คณะกรรมการไดอุ้ทิศเวลาในการปฏิบติังานตามโครงการ คณะกรรมการได้เปิดเผยขอ้มูลการปฏิบติังานให้
ประชาชนรับทราบ ทาํใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมสนบัสนุนในการดาํเนินงานของโครงการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงาน
ของกลุ่มงานส่งเสริมและพฒันาศูนยช่์วยเหลือทางวิชาการพฒันาชุมชนเขตท่ี 8 (2549, หนา้ 235) ไดท้าํการวิจยั
เร่ืองการนาํโครงการปฏิบติัการแกจ้นแบบเขา้ถึงทุกครัวเรือนสู่การปฏิบติั กรณีศึกษา 7 จงัหวดัในเขตพื้นท่ีศูนย์
ช่วยเหลือทางวิชาการพฒันาชุมชนเขตท่ี 8 ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัท่ีเก่ียวกบัโครงการปฏิบติัการแกจ้นฯ ในส่วนท่ี
เก่ียวกบัทศันคติท่ีมีต่อโครงการ การเตรียมความพร้อม กระบวนการทาํงาน การสนบัสนุนการปฏิบติัการแกจ้น
แบบเขา้ถึงทุกครัวเรือน และการติดตามและรายงานผล พบว่า เจา้หนา้ท่ีพฒันาชุมชนระดบัจงัหวดัและอาํเภอมี
ความคิดเห็นในระดบัปานกลาง โดยมีระดบัความคิดเห็นสูงสุด คือ ดา้นการเตรียมความพร้อมตามโครงการฯ 
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รองลงมาคือ ดา้นกระบวนการทาํงาน/การปฏิบติัการตามโครงการฯ ดา้นทศันคติท่ีมีต่อโครงการฯด้าน                 
การติดตามและรายงานผลการปฏิบติัการแกจ้นฯ และดา้นการสนบัสนุนการปฏิบติัการฯ ตามลาํดบั ปัจจยัเก่ียวกบั
ผลการนาํโครงการปฏิบติัการแกจ้นฯ สู่การปฏิบติั พบว่าเจา้หน้าท่ีพฒันาชุมชนระดบัจงัหวดัและอาํเภอมี               
ความคิดเห็นในระดบัปานกลาง โดยมีระดบัความคิดเห็นสูงสุด คือ ระดบัการปฏิบติั 4 ท. ของชุดปฏิบติัการแกจ้น 
รองลงมา คือ การจดัทาํหรือการปรับปรุงแผนชุมชน ผลการปฏิบติัตามโครงการฯ และการดาํเนินงานศูนย์
ปฏิบติัการแกจ้นฯตามลาํดบั และยงัสอดคลอ้งกบัผลงานของ จิระศกัด์ิสุดเจริญ. (2548,หนา้ 87) ไดท้าํการศึกษา
การประเมินผลความสาํเร็จในการบริหารงานของศูนยป์ระสานงานขององคก์รชุมชนตาํบล (ศอช.ต.) ตาํบลหนั
ตะเภา อาํเภอวงัน้อย จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจยัคร้ังน้ี พบว่า ปัญหาการบริหารงานศูนยป์ระสานงาน
องคชุ์มชนตาํบล (ศอช.ต.) ก่อใหเ้กิดกระบวนการเรียนรู้จากกระบวนการจดัเวทีประชาคมร่วมกนัของกรรมการ
ศูนยป์ระสานงานองคชุ์มชนตาํบล (ศอช.ต.) ตาํบลหนัตะเภา และเป็นแนวทางแกไ้ขปัญหาในเร่ืองของการบริหาร          
เพื่อมาปรับปรุงภารกิจ การพฒันาความสามารถของเจา้หนา้ท่ีศูนยใ์ห้เหมาะสม และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดกบั
การดาํเนินงานต่อไปในอนาคต 

2.4 ด้านผลการดํา เนินงาน  การประเมิน  พบว่า  กลุ่มเจ้าหน้าท่ีผู ้รับผิดชอบโครงการมี                  
ความสําเร็จและพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก ส่วนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง พบว่า 
โครงการท่ีดาํเนินการอยูมี่ผลดีต่อประชาชน แต่โครงการยงัไม่ประสบความสาํเร็จในการแกไ้ข  ปัญหาครอบครัว
เท่าท่ีควร ดงันั้น ควรเปิดโ อกาสและส่งเสริมให้ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในเร่ืองการดาํเนินงานดา้นต่างๆ  ให้
กวา้งขวางมากย่ิงข้ึน โ ดยใหมี้สวนร่วมตั้งแต่ร่วมคิดร่วมตดัสินใจ และรับฟังความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ และ             
การให้ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการวางแผนการดาํเนินงานของโ ครงการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานของ สํานัก
ส่งเสริมสุขภาพ (2540, หนา้ บทคดัยอ่) ไดท้าํการศึกษาการศึกษาผลการวิจยัและแนวทางการสร้างเสริมครอบครัว
ท่ีพึงประสงค์ของไทย ผลการวิจัย พบว่า การศึกษาคุณลักษณะของครอบครัวท่ีพึงประสงค์จากหน่วยงาน                 
ซ่ึงรับผดิชอบเก่ียวกบัการพฒันาสถาบนัครอบครัวและคุณภาพชีวิตของคนไทย  

3. ปัญหา และข้อเสนอแนะในการดําเนินงานโครงการศูนย์พฒันาครอบครัวในชุมชนตําบล         
บางโปรง อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ 

3.1 ปัญหาท่ีพบมาก เรียงตามลาํดบัดงัน้ี คือ 
1.  โครงการไดรั้บงบประมาณจากรัฐบาลนอ้ยมาก 

                   2 . การเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารยงัไม่เพียงพอ  
3. ประชาชนบางส่วนยงัไม่ทราบถึงวตัถุประสงคข์องโครงการ 

           4. ประชาชนบางส่วนไม่ไดรั้บโอกาสในการเขา้ร่วมกิจกรรม  
3.2 ขอ้เสนอแนะท่ีพบมาก เรียงตามลาํดบัดงัน้ี คือ 

1. รัฐบาลควรดาํเนินโครงการอยา่งต่อเน่ือง เพื่อแกไ้ขปัญหาของชุมชนไดอ้ยา่งแทจ้ริง  
2. รัฐบาลควรเพ่ิมงบประมาณเพ่ือใหเ้พยีงพอต่อการดาํเนินโครงการ 

          3. ควรสร้างความเขา้ใจใหป้ระชาชนทราบถึงวตัถุประสงคข์องโครงการอยา่งชดัเจน  
4. ควรประชาสัมพนัธ์โครงการให้ประชาชนทราบถึงวตัถุประสงค์และเขา้ใจเป้าหมาย          

ในการดาํเนินโครงการมากยิง่ข้ึน 
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        5. รัฐบาลควรจดัสรรงบประมาณใหเ้พยีงพอต่อการดาํเนินโครงการ  
ผลการวิจยัน้ี สอดคลอ้งกบัผลงานของ จิระศกัด์ิ สุดเจริญ. (2548,หน้า 87) ได้ทาํการศึกษาเร่ือง               

การประเมินผลความสําเร็จในการบริหารงานของศูนยป์ระสานงานขององคก์รชุมชนตาํบล (ศอช.ต.) ตาํบล             
หันตะเภา อาํเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยคร้ังน้ี พบว่า  ปัญหาการบริหารงานศูนย์
ประสานงานองคชุ์มชนตาํบล (ศอช.ต.) ก่อใหเ้กิดกระบวนการเรียนรู้จากกระบวนการจดัเวทีประชาคมร่วมกนั
ของกรรมการศูนยป์ระสานงานองคชุ์มชนตาํบล (ศอช.ต.) ตาํบลหนัตะเภา และเป็นแนวทางแกไ้ขปัญหาในเร่ือง
ของการบริหารเพื่อมาปรับปรุงภารกิจ การพฒันาความสามารถของเจ้าหน้าท่ีศูนย์ให้เหมาะสม และเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดกบัการดาํเนินงานต่อไปในอนาคต 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิัยไปใช้ 
     1. หน่วยงานรับผิดชอบในระดบันโยบาย ควรนาํผลการวิจยัในคร้ังน้ีไปพิจารณา เพื่อกาํหนด

แนวทางในการส่งเสริมการดาํเนินงานโครงการ ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจริง 
     2. ควรมีการประชาสัมพนัธ์ใหป้ระชาชนทราบถึงวตัถุประสงค ์ และขั้นตอนการดาํเนินงานตาม

โครงการศูนยพ์ฒันาครอบครัวในชุมชน ใหป้ระชาชนทราบอยา่งทัว่ถึง 
     3. ควรส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการดาํเนินกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ เพ่ือใหเ้กิด

ประโยชน ์สูงสุดตามเป้าหมายท่ีวางไว ้ 
     4. ควรมีการสาํรวจถึงปัญหาของประชาชนก่อนการวางแผน เพือ่ใหโ้ครงการตอบสนอง 

ความตอ้งการของประชาชนและช่วยลดปัญหาในครอบครัวไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
     5. ควรสนบัสนุนงบประมาณโครงการอยา่งต่อเน่ือง เพื่อใหเ้กิดผลสมัฤทธ์ิในการทาํงานต่อไป 
ข้อเสนอแนะเพื่อการวจิัยคร้ังต่อไป 
     1. ควรมีการทาํวิจยัเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาการประเมินโครงการศูนยพ์ฒันาครอบครัวในชุมชน 

โดยนําข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีไปศึกษาเพิ่มเติม หรือศึกษาเพ่ิมเติมในประเด็นผลกระทบหลัง                  
การดําเนินงานตามโครงการศูนยพ์ฒันาครอบครัวในชุมชน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดําเนินงาน
โครงการฯ ต่อไป  

     2. ควรวิจัยติดตามผลโครงการศูนยพ์ฒันาครอบครัวในชุมชนทุกชุมชนของในจังหวดั
สมุทรปราการ 

     3.ควรทาํการวิจยัเร่ืองปัญหาครอบครัวของชุมชนในตาํบลบางโปรง อาํเภอเมือง จงัหวดั
สมุทรปราการ 

     4. ควรทาํการวิจยัเร่ืองการเปล่ียนแปลงทศันะคติและค่านิยมของเยาวชนในตาํบลบางโปรง 
อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ 
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Mr. Khunnapat Temprom 

 
บทคดัย่อ 
           การวิจยัเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาความคิดเห็นต่อการใหบ้ริการ “แบบบา้นเพื่อประชาชน”  ของ
ผูใ้ชบ้ริการ อาํเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี  และเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการใหบ้ริการ “แบบบา้นเพื่อ
ประชาชน”  ของผูใ้ชบ้ริการ จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล กลุ่มตวัอยา่งคือ ประชาชนท่ีมาติดต่อขอทราบแบบบา้น  
เพื่อประชาชน ในอาํเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี  จาํนวน 132 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม  
วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้วามถ่ี  ร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความ
แปรปรวน  
 ผลการวิจยัพบว่า  ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นต่อการใหบ้ริการ “แบบบา้นเพื่อประชาชน”  ในภาพรวม 
อยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า  ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นต่อการใหบ้ริการ  อยู่ในระดบั
ปานกลางทุกด้าน โดยเรียงลาํดับจากค่ามากไปหานอ้ย ดงัน้ี ดา้นส่ิงท่ีสามารถจบัตอ้งได ้ ดา้นความน่าเช่ือถือ  
ดา้นการตอบสนอง ดา้นความแน่นอน ดา้นความเอาใจใส่ ผูใ้ชบ้ริการ   ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนน
ความคิดเห็นต่อการใหบ้ริการ “แบบบา้นเพื่อประชาชน”  ของผูใ้ชบ้ริการ  จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า 
ผูใ้ช้บริการท่ีมี อายุ ต่างกนั มีความคิดเห็น ในภาพรวม แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ผูใ้ชบ้ริการท่ีมี การรับรู้ขอ้มูลแบบ
บา้น ต่างกนั มีความคิดเห็น ในภาพรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้
พบว่าแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05  และผูใ้ชบ้ริการท่ีมี แบบบา้นเหมาะสมกบั
พื้นท่ี ๆ ท่ีมีอยูต่่างกนั  มีความคิดเห็นในภาพรวม  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้พบวา่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 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 

                                                        
 * บทความการคน้ควา้อิสระ 
** บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจดัการทัว่ไป) มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
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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 
         ท่ีพกัอาศยัเป็นปัจจยัหลกัสําคญัอย่างหน่ึงในปัจจยั 4  ซ่ึงถือเป็นส่ิงจาํเป็นท่ีสําคญัในการดาํรงชีวิต
ของมนุษย  ์ ในปัจจุบนัประเทศไทยยงัมีประชาชนจาํนวนมากท่ีไม่มีท่ีอยู่อาศยัของตนเองรวมถึงมีผูท่ี้สูญเสีย
ทรัพยสิ์นและท่ีอยู่อาศยัจากภยัธรรมชาติ  ดงันั้นรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยไดเ้ลง็เห็นความสาํคญัของความ
ตอ้งการท่ีพกัอาศยัของประชาชนจึงไดม้อบหมายใหก้รมโยธาธิการและผงัเมือง ซ่ึงมีภารกิจเก่ียวกบังานดา้นการ
ผงัเมืองระดบัต่างๆ ดา้นการโยธาธิการในการออกแบบการก่อสร้าง  การควบคุมการก่อสร้างอาคาร  ดาํเนินการ
และใหก้ารสนบัสนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในดา้นการพฒันาเมือง พ้ืนท่ีและชนบทโดยกาํหนดและกาํกบั
ดูแลนโยบายการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน ระบบการตั้งถ่ินฐาน และโครงสร้างพื้นฐานรวมทั้งการกาํหนดคุณภาพ  และ
มาตรฐานการก่อสร้างดา้นสถาปัตยกรรมวิศวกรรม  และการผงัเมืองเพ่ือให้มีสภาพแวดลอ้มท่ีดี  เกิดมาตรฐาน
ความปลอดภยัแห่งสาธารณชน  ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง  และส่ิงปลูกสร้างตามระบบการผงั
เมืองท่ีดี  อนัจะนาํไปสู่การพฒันาอยา่งย ัง่ยืน  ทาํหนา้ท่ีดาํเนินการออกแบบบา้นสาํหรับโครงการ “แบบบา้นเพ่ือ
ประชาชน” ของผูใ้ชบ้ริการ อาํเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี เพือ่บรรเทาความเดือดร้อนจากการไม่มีท่ีอยูอ่าศยั 
         โครงการ “แบบบา้นเพื่อประชาชน” เป็นโครงการเพื่อยกระดบัความเป็นอยูท่ี่ดีใหแ้ก่ประชาชน  และ
เปิดโอกาสใหป้ระชาชนทุกระดบัตั้งแต่ผูมี้รายไดน้อ้ยถึงผูมี้รายไดร้ะดบัปานกลางท่ีมีท่ีดินอยู่แลว้  ไดส้ร้างบา้น
บนท่ีดินของตนเอง  โดยไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการจา้งสถาปนิกวิศวกรออกแบบ  ทั้งยงัเป็นบา้นท่ีมีความมัน่คง
แขง็แรง  และถูกตอ้งตามกฎหมายว่าดว้ยการควบคุมอาคาร  กรมโยธาธิการและผงัเมือง  กระทรวงมหาดไทยเป็น
ผูด้าํเนินการออกแบบบา้นท่ีอยูอ่าศยัและอาคารพาณิชยใ์นรูปแบบต่างๆ  จาํนวน  33  แบบ  แบ่งเป็น  5  ประเภท
คือ 
 1.  แบบบา้น “ไทยช่วยไทย” เป็นแบบบา้นสําหรับผูป้ระสบภยัต่าง ๆ  และเป็นแบบบา้นแบบ
ประหยดั  โดยเนน้ท่ีความประหยดัและสามารถสร้างใหแ้ลว้เสร็จโดยเร็วมีจาํนวน  6  แบบ 
 2.  แบบบา้น “ไทยอนุรักษไ์ทย” เป็นแบบบา้นท่ีเนน้ศิลปวฒันธรรมแสดงถึงความเป็นไทยทั้ง  4  ภาค  
จาํนวน  4  แบบ      
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 3.  แบบบา้นตึกแถว “ไทยอนุรักษไ์ทย” เป็นแบบอาคารพาณิชยท่ี์เนน้ศิลปวฒันธรรมแสดงถึงความ
เป็นไทยทั้ง  4  ภาค  มีแบบอาคารพาณิชย ์ 2,3  และ  4  ชั้น  จาํนวน  12  แบบ    
 4.  แบบบา้น “ครอบครัวไทยเป็นสุข” เป็นแบบบา้นพกัอาศยัท่ีพบเห็นทัว่ไปตามหมู่บา้นจดัสรร      
ต่าง ๆ  มีจาํนวน  8  แบบ 
 5.  แบบบา้น “รวมนํ้าใจไทย” เป็นแบบบา้นผูป้ระสบภยัต่าง ๆ  ท่ีประหยดัและสามารถสร้างใหแ้ลว้
เสร็จโดยเร็ว  จาํนวน  3  แบบ 
 กรมโยธาธิการและผงัเมือง  ไดอ้อกแบบบา้นเร่ิมตน้จากราคาประมาณ  4  หม่ืนบาท  จนถึงแบบบา้น
ราคา  2.7  ลา้นบาท  ในเน้ือท่ี  24-50   ตารางเมตร  โดยมีรายการประมาณราคา  บญัชีแรงงาน  ปริมาณงาน  ค่า
วสัดุ  ค่าแรง  และค่าก่อสร้างไวใ้ห้เสร็จ  เพื่ออาํนวยความสะดวก  ประหยดัเงิน  และเวลาสําหรับประชาชนท่ี
ตอ้งการจะปลูกบา้น  หรืออาคารพาณิชย ์ แต่ยงัไม่มีแบบแปลนสามารถท่ีจะขอรับแบบแปลนน้ีไปดาํเนินการ
ประกอบการยื่นขออนุญาตต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งโดยไม่คิดค่าใชจ่้ายใดๆ  จากการออกแบบประชาชนทัว่ไป
สามารถขอรับแบบไดท่ี้หน่วยงานทอ้งถ่ิน  เช่นกรุงเทพมหานคร  สํานกังานเขตทุกเขต  ศาลากลางจงัหวดั  ท่ีว่า
การอาํเภอ  องคก์ารบริหารส่วนตาํบล  ฯลฯ  โดยผูข้อรับแบบจะเสียค่าใชจ่้ายเฉพาะค่าถ่ายเอกสาร     
 โครงการ “แบบบา้นเพ่ือประชาชน”  เร่ิมเปิดตวัอยา่งเป็นทางการ  เพื่อใหบ้ริการแก่ประชาชนทัว่ไป
ในวนัท่ี  11  เดือนกมุภาพนัธ์  พ.ศ.2547  ท่ีหอประชุมทหารเรือโดยมี  พ.ต.ท.ทกัษิณ  ชินวตัร  นายกรัฐมนตรีเป็น
ประธานและจดัใหมี้การประชาสัมพนัธ์ทางโทรทศัน์  รวมถึงการแจกหนงัสือและเอกสารแผน่พบัใหห้น่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งเพื่อการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารโครงการ “แบบบา้นเพื่อประชาชน”   ซ่ึงภายหลงัจากงานเปิดตวัอย่างเป็น
ทางการไดมี้ประชาชนสนใจติดต่อขอรับบริการแบบแปลนบา้น  จากหน่วยงานประชาสัมพนัธ์ของกรมโยธาธิ
การและผงัเมืองจาํนวนพอสมควร  เน่ืองจากโครงการ “แบบบา้นเพ่ือประชาชน”   เป็นโครงการใหม่ยงัไม่เป็นท่ี
รู้จกัแพร่หลาย  และเพื่อท่ีจะใหป้ระชาชนทัว่ไปไดรั้บรู้ขอ้มูลข่าวสารโครงการ “แบบบา้นเพื่อประชาชน”  เพิ่ม
มากข้ึน  ผูศึ้กษาจึงสนใจท่ีจะศึกษาความคิดเห็นต่อการใหบ้ริการ “แบบบา้นเพื่อประชาชน”   ของผูใ้ชบ้ริการ 
อาํเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี เพื่อศึกษาและนาํผลการวิจยัมาปรับปรุงการประชาสัมพนัธ์ โครงการ “แบบ
บา้นเพื่อประชาชน”  ใหเ้ป็นท่ีรู้จกัแพร่หลายมากข้ึนทั้งเพิ่มโอกาสและยกระดบัความเป็นอยูข่องประชาชนใหมี้
คุณภาพชีวิตการมีท่ีอยูอ่าศยัท่ีดีข้ึนต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 1.  เพื่อศึกษาความคิดเห็นต่อการใหบ้ริการ “แบบบา้นเพื่อประชาชน”  ของผูใ้ชบ้ริการ อาํเภอบางบวั
ทอง จงัหวดันนทบุรี 
 2.  เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการใหบ้ริการ “แบบบา้นเพื่อประชาชน”  ของผูใ้ชบ้ริการ จาํแนก
ตามปัจจยัส่วนบุคคล 
 
สมมุติฐานของการวจิยั 
 ความคิดเห็นต่อการใหบ้ริการ “แบบบา้นเพื่อประชาชน”  ของผูใ้ชบ้ริการ  จาํแนกตามปัจจยัส่วน
บุคคล  แตกต่างกนั 
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ขอบเขตของการวจิยั 
 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ ประชาชนท่ีมาติดต่อขอทราบแบบบา้นเพ่ือประชาชน ในอาํเภอ
บางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี ระหว่างเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน 2553จาํนวน 200  คน  เลือกเป็นกลุ่มตวัอย่าง  
โดยการสุ่มตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจง (purposive random sampling) และกาํหนดกลุ่มตวัอยา่งตามตารางกาํหนด
ขนาดกลุ่มตวัอยา่งของ Krejcie  และ  Morgan (1970, p. 608)  ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน  132  คน 
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนโดยมีขั้นตอนตามลาํดบัดงัน้ี  
 1.  การศึกษาเอกสาร ตาํรา และงานวิจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยัคร้ังน้ี 
 2.//การจดัทาํโครงสร้างของแบบสอบถาม ให้มีเน้ือหาครอบคลุมวตัถุประสงคข์องการวิจยัคร้ังน้ี   
แบบสอบถามมี 2 ส่วนคือ 
   ส่วนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ  อาย ุสถานภาพสมรส  ระดบั
การศึกษา รายไดต่้อเดือน อาชีพ การรับรู้ขอ้มูลแบบบา้นเพื่อประชาชนจากส่ือ และแบบบา้นเหมาะสมกบัพื้นท่ี ๆ 
ท่ีมีอยู ่จาํนวน 8 ขอ้ 
 ส่วนท่ี 2  ความคิดเห็นต่อการให้บริการ แบบบา้นเพื่อประชาชน แบ่งออกเป็น 5 ดา้น   ไดแ้ก่  
ดา้นส่ิงท่ีสามารถจบัตอ้งได ้ ดา้นความน่าเช่ือถือ   ดา้นการตอบสนอง   ดา้นความแน่นอน  และดา้นความเอาใจ
ใส่  ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณคา่ 5 ระดบัของลิเคิร์ท (Likert) จาํนวน  24   ขอ้ 
 3.  นาํแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระของ มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
ไดต้รวจสอบความสอดคลอ้งของเน้ือหา กบัวตัถุประสงคข์องการวิจัย เป็นการศึกษาความเท่ียงตรง (validity)  
ของแบบสอบถาม แลว้นาํมาปรับปรุงแกไ้ข  เพื่อให้คาํถามชดัเจนสามารถส่ือความหมายได้ตรงประเด็นและ
เหมาะสมยิง่ข้ึน 
  4.  นาํแบบสอบถามไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอย่าง ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยั จาํนวน  30 คน  
แลว้นําขอ้มูลดังกล่าวมาหาค่าความเช่ือมั่น (reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา
ของครอนบคั (Cronbach’s Alpha Coefficient) ไดค้า่ความเช่ือมัน่ 0.9494 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
    การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยการแจกแบบสอบถามใหก้บักลุ่ม
ตวัอยา่งกรอกขอ้มูลท่ีมาขอรับบริการแบบบา้นท่ีกรมโยธาธิการในอาํเภอบางบวัทองจงัหวดันนทบุรี จาํนวน 132 
คน และขอรับคืนแบบสอบถามด้วยตนเอง เป็นการเก็บโดยวิธีสะดวก ซ่ึงเก็บแบบสอบถามในช่วงวนัท่ี 17 
พฤษภาคม 2553 ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2553 ช่วงเวลา 8.30 น. – 15.00 น. ไดรั้บแบบสอบถามคืนมาจาํนวน 132 
ชุด คิดเป็นร้อยละ 100.00 
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การวเิคราะห์ข้อมูล 
  ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถาม จะนาํมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ทุกชุด และนาํมาลง
รหสั ประมวลผลขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป หาความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test และ 
F-test ดงัน้ี 
 1.//วิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยใชค้วามถ่ี และคา่ร้อยละ (Percentage) 
 2.//วิเคราะห์ความคิดเห็นต่อการใหบ้ริการ แบบบา้นเพื่อประชาชน ของผูใ้ชบ้ริการ โดยใชค่้าเฉล่ีย 
( X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 
 3.//เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( X )  ของคะแนนความคิดเห็นต่อการใหบ้ริการ แบบบา้นเพ่ือประชาชน 
ของผูใ้ชบ้ริการ  จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล  โดยใช ้ t-test  และ  F-test 
 4.//เปรียบเทียบพหุคูณ เพื่อทดสอบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนความคิดเห็นต่อการใหบ้ริการ แบบ
บา้นเพ่ือประชาชน ของผูใ้ชบ้ริการ จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล  จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยวิธีของ 
LSD (Least Significant Difference) 
 
สรุปผลการวจิยั 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลความคิดเห็นต่อการใหบ้ริการ “แบบบา้นเพื่อประชาชน”  ของผูใ้ชบ้ริการ 
อาํเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี สามารถสรุปได ้ดงัน้ี 
 1.  ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ  60.61  อายุ 21  – 40 ปี ร้อยละ 43.94  
รองลงมา 41 - 50 ปี ร้อยละ 38.64  สถานภาพสมรส ร้อยละ 50.76  รองลงมา โสด ร้อยละ 44.70  ระดบัการศึกษา 
ปริญญาตรี ร้อยละ 53.79  รองลงมา ปริญญาโทหรือสูงกว่า ร้อยละ 40.91  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001 – 50,000 
บาท ร้อยละ 50.76  รองลงมา 10,000 – 30,000 บาท ร้อยละ 35.61 อาชีพ รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 50.09  
รองลงมา พนักงานบริษทั ร้อยละ 28.79 ท่านรับรู้ขอ้มูลแบบบ้านเพื่อประชาชนจากส่ือชนิด วิทยุ/โทรทัศน ์       
ร้อยละ 47.73  รองลงมา แผน่พบั/ใบปลิว ร้อยละ 22.73 และแบบบา้นเหมาะสมกบัพื้นท่ี ๆ ท่ีมี  ร้อยละ 77.27 
 2.  การวเิคราะห์ความคดิเห็นต่อการให้บริการ “แบบบ้านเพื่อประชาชน”  ของผู้ใช้บริการอําเภอบาง
บัวทอง จงัหวดันนทบุรี  
 ผูใ้ชบ้ริการ มีความความคิดเห็นเก่ียวกบัการใหบ้ริการ “แบบบา้นเพ่ือประชาชน”   ในภาพรวม  อยูใ่น
ระดบัปานกลาง ( X = 3.08)   เม่ือพจิารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี 
 ด้านส่ิงท่ีสามารถจบัต้องได้ 
 ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็น โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 3.17)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 
อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 2.92 – 3.38) ทุกรายการ คือ 
 1.  แบบบา้นง่ายต่อการเขา้ใจ 
 2.  มีแบบบา้นหลากหลาย ทนัสมยัใหเ้ลือก และเหมาะสมกบัจาํนวนเงินท่ีมีอยู ่
 3.  แบบบา้นเป็นแบบท่ีทนัสมยั และไดม้าตรฐาน 
 4.  มีพ้ืนท่ีใชส้อยไดต้ามความตอ้งการ 
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 5.  มีการจดัเตรียมแบบฟอร์มเอกสารต่าง ๆ เพื่อขอใชบ้ริการไวอ้ยา่งเหมาะสม 
 6.  มีมุมรับรองขณะรอรับบริการในหน่วยงานท่ีใหบ้ริการอยา่งเหมาะสม 
 7.  มีป้ายบอกจุดใหบ้ริการแบบบา้น และป้ายประชาสมัพนัธท่ี์สามารถเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน 
 ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัผูใ้ชบ้ริการเพศชาย และเพศหญิง อายุ 20 – 30 ปี, 30 – 40 ปี และ 41 – 50 ปี 
สถานภาพโสด และสมรส ระดบัการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี และปริญญาโทหรือสูงกว่า รายไดต้่อเดือน 10,000 – 
30,000 บาท และ 30,001 – 50,000 บาท อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ และธุรกิจส่วนตวั การรับรู้ขอ้มูลแบบบา้น
จากส่ือ แผน่พบั/ใบปลิว และวิทย/ุโทรทศัน ์แบบบา้นเหมาะสมกบัพ้ืนท่ี ๆ ท่ีมีอยู ่
 ด้านความน่าเช่ือถือ 
 ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็น โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 3.10)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า
อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X =  3.00 – 3.23) ทุกรายการ   คือ  
 1.  มีความเช่ือมัน่วา่แบบบา้นท่ีไดรั้บนั้น มีความแขง็แรง และถูกตอ้ง 
 2.  สามารถนาํขอ้มูลข่าวสารท่ีไดรั้บมาช่วยตดัสินใจในการเลือกใชบ้ริการแบบบา้น 
 3.  มีระบบคิวใหค้วามสะดวกแก่ผูบ้ริโภค เพือ่ความเป็นธรรม 
 4.  มีเจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการดว้ยความจริงใจ 
 5.  ข่าวสารท่ีไดรั้บมีความถูกตอ้งและชดัเจน 
 ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัผูใ้ชบ้ริการเพศชาย และเพศหญิง อายุ 20 – 30 ปี, 30 – 40 ปี และ 41 – 50 ปี 
สถานภาพโสด และสมรส ทุกระดบัการศึกษา ทุกกลุ่มรายไดต่้อเดือน ทุกกลุ่มอาชีพ การรับรู้ขอ้มูลแบบบา้นจาก
ส่ือทุกกลุ่ม แบบบา้นเหมาะสมกบัพ้ืนท่ี ๆ ท่ีมีอยู ่
 ด้านการตอบสนอง 
 ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็น โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 2.96)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า
อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X =  2.88 – 3.05) ทุกรายการ   คือ  
 1.  เจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการอยา่งรวดเร็วทนัใจ 
 2.  ช่วยเสริมสร้างความรู้ในการเลือกแบบบา้นมากข้ึน 
 3.  ข่าวสารขอ้มูลท่ีไดรั้บ กระตุน้ใหเ้กิดความสนใจในการใชบ้ริการมากข้ึน 
 4.  ข่าวสารมีความสมํ่าเสมอในการนาํเสนอใหข้อ้มูลข่าวสารอยา่งสมํ่าเสมอ 
 ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัผูใ้ชบ้ริการเพศชาย และเพศหญิง อายุ 20 – 30 ปี, 30 – 40 ปี และ 41 – 50 ปี 
สถานภาพโสด และสมรส ทุกระดบัการศึกษา ทุกกลุ่มรายไดต้่อเดือน ทุกกลุ่มอาชีพ การรับรู้ขอ้มูลแบบบา้นจาก
ส่ือ แผน่พบั/ใบปลิว และวิทย/ุโทรทศัน ์แบบบา้นเหมาะสมกบัพื้นท่ี ๆ ท่ีมีอยู ่
 ด้านความแน่นอน 
 ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็น โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 2.91)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า
อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X =  2.72 – 3.12) ทุกรายการ   คือ  
 1.  แบบบา้นท่ีประชาชนไดรั้บสามารถนาํไปขออนุญาตและทาํการก่อสร้างไดเ้ลย 
 2.  เจา้หนา้ท่ีสามารถอธิบายขอ้จาํกดัและแนะนาํแบบบา้นประชาชนไดอ้ยา่งชดัเจน 
 3.  ข่าวสารทาํใหท้ราบความเคล่ือนไหวเม่ือมีแบบบา้นใหม่เกิดข้ึน 
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 4.  ปริมาณของขอ้มูลขา่วสารเพียงพอต่อความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ 
 ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัผูใ้ชบ้ริการเพศชาย และเพศหญิง อายุ 20 – 30 ปี, 30 – 40 ปี และ 41 – 50 ปี 
สถานภาพโสด และสมรส ระดับการศึกษาปริญญาตรี และปริญญาโทหรือสูงกว่า รายได้ต่อเดือน 30,001 – 
50,000 บาท และ 50,000 บาทข้ึนไป อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ และพนกังานบริษทั การรับรู้ขอ้มูลแบบบา้น
จากส่ือแผน่พบั/ใบปลิว ป้ายโฆษณา และวิทย/ุโทรทศัน ์แบบบา้นไม่เหมาะสมกบัพื้นท่ี ๆ ท่ีมีอยู ่
 ด้านความเอาใจใส่ 
 ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็น โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 3.03)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า
อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X =  2.98 – 3.11) ทุกรายการ   คือ  
 1.  เจา้หนา้ท่ีสามารถแกไ้ขปัญหาเม่ือไม่เขา้ใจในการใชบ้ริการแบบบา้น 
 2.  เจา้หนา้ท่ีเอาใจใส่ประชาชนเป็นรายบุคคล 
 3.  เจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการประชาชนเปรียบเสมือนญาติมิตร 
 4.  เจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการโดยคาํนึงถึงผลประโยชนสู์งสุดของประชาชน 
 ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัผูใ้ช้บริการเพศชาย และเพศหญิง อายุ 20 – 30 ปี, 30 – 40 ปี และ 41 – 50 ปี 
สถานภาพโสด และสมรส ทุกระดบัการศึกษา ทุกกลุ่มรายไดต่้อเดือน ทุกกลุ่มอาชีพ การรับรู้ขอ้มูลแบบบา้นจาก
ส่ือแผน่พบั/ใบปลิว วิทย/ุโทรทศัน ์และหน่วยงานประชาสัมพนัธ์ของกรมโยธาธิการ แบบบา้นเหมาะสมกบัพ้ืนท่ี 
ๆ ท่ีมีอยู ่
 3.  การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนความคดิเห็นต่อการให้บริการ “แบบบ้านเพื่อประชาชน”  ของ
ผู้ใช้บริการ  จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนความคิดเห็นต่อการใหบ้ริการ “แบบบา้นเพื่อประชาชน”  ของ
ผูใ้ชบ้ริการ จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า ผูใ้ชบ้ริการท่ีมี การรับรู้ขอ้มูลแบบบา้นต่างกนั มีความคิดเห็น ใน
ภาพรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอาย ุแบบบา้นเหมาะสมกบัพ้ืนท่ี ๆ 
ท่ีมีอยู่ต่างกัน มีความคิดเห็นในภาพรวม  แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05  ตามลาํดับเม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี 
 ด้านส่ิงท่ีสามารถจับต้องได้ 
 ผูใ้ช้บริการท่ีมีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ  เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ มีป้ายบอกจุด
ใหบ้ริการแบบบา้น และป้ายประชาสมัพนัธ์ท่ีสามารถเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน 
 ผูใ้ชบ้ริการ ท่ีมีอายตุ่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 5 รายการ คือ 
 1.  มีการจดัเตรียมแบบฟอร์มเอกสารต่าง ๆ เพ่ือขอใชบ้ริการไวอ้ยา่งเหมาะสม 
 2.  มีมุมรับรองขณะรอรับบริการในหน่วยงานท่ีใหบ้ริการอยา่งเหมาะสม 
 3.  แบบบา้นเป็นแบบท่ีทนัสมยั และไดม้าตรฐาน 
 4.  มีป้ายบอกจุดใหบ้ริการแบบบา้น และป้ายประชาสมัพนัธท่ี์สามารถเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน 
 5.  แบบบา้นง่ายต่อการเขา้ใจ 
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 และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 2 รายการ คือ 
 1.  มีพื้นท่ีใชส้อยไดต้ามความตอ้งการ 
 2.  มีแบบบา้นหลากหลาย ทนัสมยัใหเ้ลือก และเหมาะสมกบัจาํนวนเงินท่ีมีอยู ่
 ผูใ้ชบ้ริการ ท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทาง
สถิติ  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 2 รายการ คือ 
 1.  มีพื้นท่ีใชส้อยไดต้ามความตอ้งการ 
 2.  แบบบา้นง่ายต่อการเขา้ใจ 
 ผูใ้ชบ้ริการ ท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 2 รายการ 
คือ 
 1.  แบบบา้นง่ายต่อการเขา้ใจ 
 2.  มีพื้นท่ีใชส้อยไดต้ามความตอ้งการ 
 และแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ มีแบบบา้นหลากหลาย 
ทนัสมยัใหเ้ลือก และเหมาะสมกบัจาํนวนเงินท่ีมีอยู ่
 ผูใ้ชบ้ริการ ท่ีมีการรับรู้แบบบา้นต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 5 รายการ 
คือ 
 1.  มีป้ายบอกจุดใหบ้ริการแบบบา้น และป้ายประชาสมัพนัธท่ี์สามารถเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน 
 2.  มีการจดัเตรียมแบบฟอร์มเอกสารต่าง ๆ เพื่อขอใชบ้ริการไวอ้ยา่งเหมาะสม 
 3.  มีมุมรับรองขณะรอรับบริการในหน่วยงานท่ีใหบ้ริการอยา่งเหมาะสม 
 4.  แบบบา้นง่ายต่อการเขา้ใจ 
 5.  แบบบา้นเป็นแบบท่ีทนัสมยั และไดม้าตรฐาน 
 และแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ มีพื้นท่ีใชส้อยไดต้าม
ความตอ้งการ 
 ผูใ้ชบ้ริการ ท่ีมีแบบบา้นเหมาะสมกบัพื้นท่ี ๆ ท่ีมีอยูต่่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
จาํนวน 4 รายการ คือ 
 1.  แบบบา้นเป็นแบบท่ีทนัสมยั และไดม้าตรฐาน 
 2.  แบบบา้นง่ายต่อการเขา้ใจ 
 3.  มีป้ายบอกจุดใหบ้ริการแบบบา้น และป้ายประชาสมัพนัธท่ี์สามารถเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน 
 4.  มีพื้นท่ีใชส้อยไดต้ามความตอ้งการ 
 และแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ มีมุมรับรองขณะรอรับ
บริการในหน่วยงานท่ีใหบ้ริการอยา่งเหมาะสม 
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 ด้านความน่าเช่ือถือ 
 ผูใ้ช้บริการท่ีมีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ  เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ มีเจา้หนา้ท่ี
ใหบ้ริการดว้ยความจริงใจ 
 ผูใ้ช้บริการ ท่ีมีอายุต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ  เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 รายการ คือ  มีเจา้หนา้ท่ี
ใหบ้ริการดว้ยความจริงใจ 
 และแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ  สามารถนาํขอ้มูล
ข่าวสารท่ีไดรั้บมาช่วยตดัสินใจในการเลือกใชบ้ริการแบบบา้น 
 ผูใ้ชบ้ริการ ท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทาง
สถิติ  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน  1 รายการ คือ  
สามารถนาํขอ้มูลข่าวสารท่ีไดรั้บมาช่วยตดัสินใจในการเลือกใชบ้ริการแบบบา้น 
 ผูใ้ช้บริการ ท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทาง
สถิติ  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน  1 รายการ คือ  
ข่าวสารท่ีไดรั้บมีความถูกตอ้งและชดัเจน 
 ผูใ้ชบ้ริการ ท่ีมีการรับรู้แบบบา้นต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทาง
สถิติ  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 รายการ คือ 
ข่าวสารท่ีไดรั้บมีความถูกตอ้งและชดัเจน 
 และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ สามารถนาํขอ้มูลข่าวสาร
ท่ีไดรั้บมาช่วยตดัสินใจในการเลือกใชบ้ริการแบบบา้น 
 ด้านการตอบสนอง 
 ผูใ้ช้บริการ ท่ีมีอายุต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ  เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน        1 รายการ คือ เจา้หนา้ท่ี
ใหบ้ริการอยา่งรวดเร็วทนัใจ 
 และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ ช่วยเสริมสร้างความรู้ใน
การเลือกแบบบา้นมากข้ึน 
 ผูใ้ชบ้ริการ ท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทาง
สถิติ  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 รายการ คือ ช่วย
เสริมสร้างความรู้ในการเลือกแบบบา้นมากข้ึน 
 ผูใ้ชบ้ริการ ท่ีมีรายไดต้่อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 3 รายการ 
คือ   
 1.  ช่วยเสริมสร้างความรู้ในการเลือกแบบบา้นมากข้ึน 
 2.  ข่าวสารขอ้มูลท่ีไดรั้บ กระตุน้ใหเ้กิดความสนใจในการใชบ้ริการมากข้ึน 
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 3.  ข่าวสารมีความสมํ่าเสมอในการนาํเสนอใหข้อ้มูลข่าวสารอยา่งสมํ่าเสมอ 
 ผูใ้ชบ้ริการ ท่ีมีการรับรู้แบบบา้นต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.01  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 4 รายการ 
คือ 
 1.  เจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการอยา่งรวดเร็วทนัใจ 
 2.  ข่าวสารมีความสมํ่าเสมอในการนาํเสนอใหข้อ้มูลข่าวสารอยา่งสมํ่าเสมอ 
 3.  ข่าวสารขอ้มูลท่ีไดรั้บ กระตุน้ใหเ้กิดความสนใจในการใชบ้ริการมากข้ึน 
 4.  ช่วยเสริมสร้างความรู้ในการเลือกแบบบา้นมากข้ึน 
 ผูม้าใชบ้ริการ ท่ีมีแบบบา้นเหมาะสมกบัพื้นท่ี ๆ ท่ีมีอยูต่่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 
1 รายการ คือ  ช่วยเสริมสร้างความรู้ในการเลือกแบบบา้นมากขึ้น 
 ด้านความแน่นอน 
 ผูใ้ช้บริการท่ีมีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ  เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ แบบบา้นท่ี
ประชาชนไดรั้บสามารถนาํไปขออนุญาตและทาํการก่อสร้างไดเ้ลย 
 ผูใ้ช้บริการ ท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ  เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน        1 รายการ คือ แบบบา้น
ท่ีประชาชนไดรั้บสามารถนาํไปขออนุญาตและทาํการก่อสร้างไดเ้ลย 
 และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ เจา้หนา้ท่ีสามารถอธิบาย
ขอ้จาํกดัและแนะนาํแบบา้นประชาชนไดอ้ยา่งชดัเจน 
 ผูใ้ชบ้ริการ ท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.01  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 2 รายการ 
คือ  
 1.  แบบบา้นท่ีประชาชนไดรั้บสามารถนาํไปขออนุญาตและทาํการก่อสร้างไดเ้ลย 
 2.  ปริมาณของขอ้มูลข่าวสารเพยีงพอต่อความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ 
 และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ ข่าวสารทาํใหท้ราบความ
เคล่ือนไหวเม่ือมีแบบบา้นใหม่เกิดข้ึน 
 ผูใ้ช้บริการ ท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทาง
สถิติ  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 รายการ คือ  
แบบบา้นท่ีประชาชนไดรั้บสามารถนาํไปขออนุญาตและทาํการก่อสร้างไดเ้ลย 
 ผูใ้ช้บริการ ท่ีมีรายไดต้่อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทาง
สถิติ  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 รายการ คือ  
ปริมาณของขอ้มูลขา่วสารเพยีงพอต่อความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ 
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 ผูใ้ชบ้ริการ ท่ีมีการรับรู้แบบบา้นต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.01  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 3 รายการ 
คือ 
 1.  ข่าวสารทาํใหท้ราบความเคล่ือนไหวเม่ือมีแบบบา้นใหม่เกิดข้ึน 
 2.  ปริมาณของขอ้มูลขา่วสารเพียงพอต่อความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ 
 3.  เจา้หนา้ท่ีสามารถอธิบายขอ้จาํกดัและ แนะนาํแบบา้นประชาชนไดอ้ยา่งชดัเจน 
 ผูใ้ชบ้ริการ ท่ีมีแบบบา้นเหมาะสมกบัพื้นท่ี ๆ ท่ีมีอยู่ต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 
1 รายการ คือ  ปริมาณของขอ้มูลข่าวสารเพยีงพอต่อความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ  
 ด้านความเอาใจใส่ 
 ผูใ้ช้บริการท่ีมีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ  เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 รายการ คือ เจา้หนา้ท่ีเอาใจ
ใส่ประชาชนเป็นรายบุคคล 
 และแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ เจา้หนา้ท่ีสามารถแกไ้ข
ปัญหาเม่ือไม่เขา้ใจในการใชบ้ริการแบบบา้น 
 ผูใ้ชบ้ริการ ท่ีมีอายตุ่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  
เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน  3 รายการ คือ  
 1.  เจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการโดยคาํนึงถึงผลประโยชนสู์งสุดของประชาชน 
 2.  เจา้หนา้ท่ีเอาใจใส่ประชาชนเป็นรายบุคคล 
 3.  เจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการประชาชนเปรียบเสมือนญาติมิตร 
 ผูใ้ชบ้ริการ ท่ีมีการรับรู้แบบบา้นต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.01  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 3 รายการ 
คือ 
 1.  เจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการประชาชนเปรียบเสมือนญาติมิตร 
 2.  เจา้หนา้ท่ีสามารถแกไ้ขปัญหาเม่ือไม่เขา้ใจในการใชบ้ริการแบบบา้น 
 3.  เจา้หนา้ท่ีเอาใจใส่ประชาชนเป็นรายบุคคล 
 
อภปิรายผล 
 การวิจยัเร่ือง ความคิดเห็นต่อการใหบ้ริการ “แบบบา้นเพื่อประชาชน”  ของผูใ้ชบ้ริการ อาํเภอบางบวั
ทอง จงัหวดันนทบุรี ไดข้อ้มูลเก่ียวกบัความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการ ควรนาํมาอภิปราย ดงัน้ี 
 1.  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ  60.61  
อาย ุ21  – 40 ปี ร้อยละ 43.94  สถานภาพสมรส ร้อยละ 50.76  ระดบัการศึกษา ปริญญาตรี ร้อยละ 53.79  รายได้
เฉล่ียต่อเดือน 30,001 – 50,000 บาท ร้อยละ 50.76  อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 50.09  ท่านรับรู้ขอ้มูล
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แบบบา้นเพื่อประชาชนจากส่ือชนิด วิทย/ุโทรทศัน ์ร้อยละ 47.73  และแบบบา้นเหมาะสมกบัพื้นท่ี ๆ ท่ีมี  ร้อยละ 
77.27 
 2.  การวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อการใหบ้ริการ “แบบบา้นเพื่อประชาชน”  ของผูใ้ชบ้ริการ อาํเภอบาง
บวัทอง จงัหวดันนทบุรี  ของผูใ้ชบ้ริการผูใ้ชบ้ริการ   ในภาพรวม  อยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือจาํแนกตามดา้นต่าง 
ๆ พบวา่ ดา้นส่ิงท่ีสามารถจบัตอ้งได ้ ดา้นความน่าเช่ือถือ  ดา้นการตอบสนอง ดา้นความแน่นอน ดา้นความเอาใจ
ใส่ ผูใ้ชบ้ริการ มีความคิดเห็นโดยรวม และพจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัปานกลาง 
 3.  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนความคิดเห็นต่อการใหบ้ริการ “แบบบา้นเพื่อประชาชน”  
ของผูใ้ชบ้ริการ  จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนความคิดเห็นต่อการให้บริการ “แบบบา้นเพื่อประชาชน”  
ของผูใ้ชบ้ริการ จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า ผูใ้ชบ้ริการท่ีมี การรับรู้ขอ้มูลแบบบา้นต่างกนั มีความคิดเห็น 
ในภาพรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอาย ุแบบบา้นเหมาะสมกบัพื้นท่ี 
ๆ ท่ีมีอยู่ต่างกนั มีความคิดเห็นในภาพรวม  แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05  ตามลาํดับเม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี 
 ด้านส่ิงทีส่ามารถจับต้องได้  
 ผูใ้ชบ้ริการ ท่ีมีอายตุ่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 ทุกรายการ  
 ผูใ้ชบ้ริการ ท่ีมีการรับรู้แบบบา้นต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 5 รายการ 
คือ  
 1.//มีป้ายบอกจุดใหบ้ริการแบบบา้น และป้ายประชาสมัพนัธท่ี์สามารถเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน 
 2.  มีการจดัเตรียมแบบฟอร์มเอกสารต่าง ๆ เพื่อขอใชบ้ริการไวอ้ยา่งเหมาะสม 
 3.  มีมุมรับรองขณะรอรับบริการในหน่วยงานท่ีใหบ้ริการอยา่งเหมาะสม 
 4.  แบบบา้นง่ายต่อการเขา้ใจ 
 5.  แบบบา้นเป็นแบบท่ีทนัสมยั และไดม้าตรฐาน 
 และแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ มีพื้นท่ีใชส้อยไดต้าม
ความตอ้งการ 
 ผูใ้ชบ้ริการ ท่ีมีแบบบา้นเหมาะสมกบัพื้นท่ี ๆ ท่ีมีอยูต่่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
จาํนวน 4 รายการ คือ 
 1.  แบบบา้นเป็นแบบท่ีทนัสมยั และไดม้าตรฐาน 
 2.  แบบบา้นง่ายต่อการเขา้ใจ 
 3.//มีป้ายบอกจุดใหบ้ริการแบบบา้น และป้ายประชาสมัพนัธท่ี์สามารถเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน 
 4.  มีพื้นท่ีใชส้อยไดต้ามความตอ้งการ 



วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปีท่ี 10 ฉบบัท่ี 2 
โครงการบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 

 

 532

 และแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ มีมุมรับรองขณะรอรับ
บริการในหน่วยงานท่ีใหบ้ริการอยา่งเหมาะสม 
 ด้านความน่าเช่ือถือ 
 ผูใ้ช้บริการ ท่ีมีอายุต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ  เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน        1 รายการ คือ  มี
เจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการดว้ยความจริงใจ 
 และแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ  สามารถนาํขอ้มูล
ข่าวสารท่ีไดรั้บมาช่วยตดัสินใจในการเลือกใชบ้ริการแบบบา้น 
 ผูใ้ชบ้ริการ ท่ีมีการรับรู้แบบบา้นต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทาง
สถิติ  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 รายการ คือ 
ข่าวสารท่ีไดรั้บมีความถูกตอ้งและชดัเจน 
 และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ สามารถนาํขอ้มูลข่าวสาร
ท่ีไดรั้บมาช่วยตดัสินใจในการเลือกใชบ้ริการแบบบา้น 
 ด้านการตอบสนอง 
 ผูใ้ช้บริการ ท่ีมีอายุต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ  เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 รายการ คือ เจา้หนา้ท่ี
ใหบ้ริการอยา่งรวดเร็วทนัใจ 
 และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ ช่วยเสริมสร้างความรู้ใน
การเลือกแบบบา้นมากข้ึน 
 ผูใ้ชบ้ริการ ท่ีมีการรับรู้แบบบา้นต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.01  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 4 รายการ 
คือ 
 1.  เจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการอยา่งรวดเร็วทนัใจ 
 2.  ข่าวสารมีความสมํ่าเสมอในการนาํเสนอใหข้อ้มูลข่าวสารอยา่งสมํ่าเสมอ 
 3.  ข่าวสารขอ้มูลท่ีไดรั้บ กระตุน้ใหเ้กิดความสนใจในการใชบ้ริการมากข้ึน 
 4.  ช่วยเสริมสร้างความรู้ในการเลือกแบบบา้นมากข้ึน 
 ผูม้าใชบ้ริการ ท่ีมีแบบบา้นเหมาะสมกบัพ้ืนท่ี ๆ ท่ีมีอยูต่่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 
1 รายการ คือ  ช่วยเสริมสร้างความรู้ในการเลือกแบบบา้นมากข้ึน 
 ด้านความแน่นอน 
 ผูใ้ช้บริการ ท่ีมีอายุต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ  เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 รายการ คือ แบบบา้นท่ี
ประชาชนไดรั้บสามารถนาํไปขออนุญาตและทาํการก่อสร้างไดเ้ลย 
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 และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ เจา้หนา้ท่ีสามารถอธิบาย
ขอ้จาํกดัและแนะนาํแบบบา้นประชาชนไดอ้ยา่งชดัเจน 
 ผูใ้ชบ้ริการ ท่ีมีการรับรู้แบบบา้นต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.01  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 3 รายการ 
คือ 
 1.  ข่าวสารทาํใหท้ราบความเคล่ือนไหวเม่ือมีแบบบา้นใหม่เกิดข้ึน 
 2.  ปริมาณของขอ้มูลข่าวสารเพยีงพอต่อความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ 
 3.  เจา้หนา้ท่ีสามารถอธิบายขอ้จาํกดัและ แนะนาํแบบา้นประชาชนไดอ้ยา่งชดัเจน 
 ผูใ้ชบ้ริการ ท่ีมีแบบบา้นเหมาะสมกบัพื้นท่ี ๆ ท่ีมีอยู่ต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 
1 รายการ คือ  ปริมาณของขอ้มูลขา่วสารเพยีงพอต่อความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ  
 ด้านความเอาใจใส่ 
 ผูใ้ชบ้ริการ ท่ีมีอายตุ่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  
เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน  3 รายการ คือ  
 1.  เจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการโดยคาํนึงถึงผลประโยชนสู์งสุดของประชาชน 
 2.  เจา้หนา้ท่ีเอาใจใส่ประชาชนเป็นรายบุคคล 
 3.  เจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการประชาชนเปรียบเสมือนญาติมิตร 
 ผูใ้ชบ้ริการ ท่ีมีการรับรู้แบบบา้นต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.01  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 3 รายการ 
คือ 
 1.  เจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการประชาชนเปรียบเสมือนญาติมิตร 
 2.  เจา้หนา้ท่ีสามารถแกไ้ขปัญหาเม่ือไม่เขา้ใจในการใชบ้ริการแบบบา้น 
 3.  เจา้หนา้ท่ีเอาใจใส่ประชาชนเป็นรายบุคคล 
 ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ  ประเดิม สง่าแสง (2545) ศึกษาเร่ือง การเปิดรับส่ือ การรับรู้
ขอ้มูลข่าวสาร และความพอใจส่ือท่ีใชเ้ผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร โครงการกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองแห่งชาติ: 
ศึกษากรณี อบต. บา้นยาง อ.เมือง จ.นครปฐม พบว่า โทรทศัน์เป็นส่ือยอดนิยมท่ีสุด โดยมีผูเ้ปิดรับส่ือโทรทศัน์
เพื่อรับรู้ขอ้มูลข่าวสารทัว่ไปมากท่ีสุด และกลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง  และ
สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ เอ้ืองอลิน กองแกว้ (2550) ศึกษาเร่ือง การรับส่ือของประชาชนในจงัหวดัเชียงใหม่ 
มีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาการรับส่ือของประชาชนในจงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า ประชาชนมีการฟังวิทยทุุกวนั และ
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ชยัสมพล ชาวประเสริฐ (2547) เก่ียวกบัการรับรู้คุณภาพบริการ ซ่ึงเป็นปัจจยัทางดา้น
ลกัษณะท่ีสามารถจบัตอ้งได ้และไม่สามารถจบัตอ้งได ้เป็นกริยาหรือการกระทาํ  ประกอบดว้ยส่ิงอาํนวยความ
สะดวก มีการตกแต่งภายนอกและภายใน  เคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ในการใหบ้ริการ และพนกังานใหบ้ริการ มีความ
น่าเช่ือถือ ความซ่ือสัตย  ์สามารถไวว้างใจในการใช้บริการ มีความพร้อมในการให้บริการอย่างต่อเน่ืองและ
สมํ่าเสมอ และเป็นมาตรฐาน  ผูใ้ชบ้ริการสามารถไดรั้บทราบข่าวสารอยูเ่สมอ  และสามารถช่วยเหลือผูใ้ชบ้ริการ
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ดว้ยความเต็มใจ ไม่ขาดตกบกพร่อง  พนกังานผูใ้ห้บริการมีความรู้ ความชาํนาญ ซ่ึงผูใ้ชบ้ริการมีความคาดหวงั
และในการใชบ้ริการแบบบา้นเน่ืองจากแบบบา้นเป็นแบบบา้นท่ีทนัสมยัและไดม้าตรฐาน สามารถจดัพื้นท่ีใช้
สอยไดต้ามความตอ้งการมีความแข็งแรง และแบบบา้นท่ีประชาชนไดรั้บสามารถนาํไปขออนุญาตและทาํการ
ก่อสร้างไดท้นัที 
 จากขอ้คน้พบดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ผูใ้ช้บริการมีความคิดเห็นต่อการให้บริการ แบบบ้านเพื่อ
ประชาชน ส่วนใหญ่เป็นผูห้ญิง  สถานภาพสมรส  ประกอบอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ โดยมีการรับรู้ขอ้มูล
แบบบา้นจากส่ือ วิทยุ/โทรทศัน์ และมีความคิดเห็นว่าแบบบา้นเหมาะสมกบัพื้นท่ี ๆ ท่ีมีอยู่  ส่ิงท่ีผูใ้ช้บริการ
คาดหวงักบัโครงการเก่ียวกบัดา้นความแน่นอนของโครงการ เจา้หนา้ท่ีสามารถอธิบายขอ้จาํกดัเก่ียวกบัแบบบา้น 
และข่าวสารให้ผูใ้ชบ้ริการไดท้ราบอย่างชดัเจน โดยมีการคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูใ้ชบ้ริการเป็นหลกั  โดยมี
แบบบา้นให้เลือกตามความเหมาะสมกบัจาํนวนเงินท่ีผูใ้ช้บริการมีอยู่ ทาํให้ผูใ้ช้บริการมีความเช่ือมัน่และพึง
พอใจ ซ่ึงเหมาะสาํหรับผูใ้ชบ้ริการทุกระดบัตั้งแต่ผูมี้รายไดน้อ้ยถึงผูมี้รายไดร้ะดบัปานกลางท่ีมีท่ีดินอยูแ่ลว้  ได้
สร้างบา้นบนท่ีดินของตนเอง  โดยไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการจา้งสถาปนิกวิศวกรออกแบบ  ทั้งยงัเป็นบา้นท่ีมี
ความมัน่คงแขง็แรง  และถูกตอ้งตามกฎหมายว่าดว้ยการควบคุมอาคาร  กรมโยธาธิการและผงัเมือง และสามารถ
ยกระดบัความเป็นอยูโ่ดยสร้างความโดดเด่นในดา้นคุณภาพชีวิตของผูใ้ชบ้ริการ  
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจยัเร่ือง  ความคิดเห็นต่อการใหบ้ริการ “แบบบา้นเพื่อประชาชน”  ของผูใ้ชบ้ริการ อาํเภอ
บางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี  ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
 ดา้นส่ิงท่ีสามารถจบัตอ้งได ้ ควรปรับปรุงในดา้นป้ายประชาสัมพนัธ์ และป้ายบอกจุดการใหบ้ริการ
ให้ผูใ้ช้บริการสามารถมองเห็นไดอ้ย่างชัดเจน  และควรมีการปรับปรุงในด้านสถานท่ีส่ิงอาํนวยความสะดวก       
ต่าง ๆ  และสถานท่ีนัง่รอรับบริการใหมี้ความสะดวกสบาย  
 ดา้นความน่าเช่ือถือ   เจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการควรใหบ้ริการดว้ยความจริงใจ มีความน่าเช่ือถือ แสดงออก
ถึงความไวว้างใจ และความถูกตอ้งดา้นการใหบ้ริการ มีการใหข่้าวสารกบัผูใ้ชบ้ริการดว้ยความถูกตอ้งและชดัเจน 
เพือ่นาํขอ้มูลท่ีไดรั้บมาใชป้ระกอบการตดัสินใจเลือกแบบบา้นใหเ้หมาะสมกบัพื้นท่ีและราคามากท่ีสุด 
 ดา้นการตอบสนอง   ข่าวสารเก่ียวกบัโครงการแบบบา้น ควรมีความพร้อมในดา้นขอ้มูลข่าวสารอยา่ง
เพียงพอ เพื่อให้ผูใ้ชบ้ริการทราบขอ้มูลข่าวสารอย่างต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอ ทาํให้ข่าวสารขอ้มูลท่ีไดรั้บจะช่วย
กระตุน้ใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิดความสนใจในการใชบ้ริการมากยิง่ข้ึน 
 ดา้นความแน่นอน  เจา้หนา้ท่ีท่ีใหบ้ริการควรมีทกัษะ ความรู้ ในดา้นขอ้มูลข่าวสารอยา่งเพียงพอ  และ
เจา้หน้าท่ีท่ีให้บริการสามารถอธิบายขอ้จาํกดัและแนะนาํแบบบา้น และแบบบา้นใหม่ท่ีเกิดข้ึนให้ผูใ้ช้บริการ
ทราบไดอ้ยา่งชดัเจน ทาํใหผู้ใ้ชบ้ริการมีความมัน่ใจ     
 ด้านความเอาใจใส่ เจ้าหน้าท่ีให้บริการ ควรเอาใจใส่เก่ียวกับความต้องการของผูใ้ช้บริการ โดย
คาํนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผูใ้ช้บริการ และเจ้าหน้าท่ีควรเอาใจใส่ผูใ้ช้บริการและพร้อมให้บริการอย่าง
ต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอ 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาคร้ังต่อไป  
 1.  ควรศึกษาความตอ้งการของประชาชนในการขอรับแบบบา้นของสาํนกังานกรมโยธาธิการ ในเขต
อ่ืน ๆ เพือ่ทราบความคิดเห็นขอ้เสนอและแนวทาง เก่ียวกบัความตอ้งการแบบบา้นของผูป้ระชน เพื่อนาํผลท่ีไดม้า
พฒันาปรับปรุงการใหบ้ริการใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
 2.  ควรศึกษาการเปิดรับส่ือขา่วสารของประชาชนเก่ียวกบัโครงการแบบบา้นเพ่ือประชาชนในจงัหวดั
ต่าง ๆ เพือ่ทราบถึงการรับรู้ข่าวสารของประชาชนท่ีมีต่อโครงการแบบบา้นเพ่ือประชาชน   
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บทคดัย่อ 
           การวิจยัเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาการรับรู้นโยบายและพฤติกรรมดา้นความปลอดภยัในการ
ทาํงานของพนกังานฝ่ายผลิต บริษทั ช.มหาอาจ จาํกดั และเพ่ือเปรียบเทียบการรับรู้นโยบายและพฤติกรรมดา้น
ความปลอดภยัในการทาํงานของพนกังานฝ่ายผลิต จาํแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล  กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 80 คน 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้วามถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การ
ทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวน  
  ผลการวิจยัพบว่า การรับรู้นโยบายด้านความปลอดภยัของพนักงาน โดยรวม คะแนนเฉล่ียอยู่ใน
ระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า คะแนนเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก จาํนวน 6 รายการ 2 อนัดบัแรก คือ 
หัวหนา้งานจดัการประชุมพูดคุยกิจกรรมดา้นความปลอดภยัเป็นการภายในก่อนลงมือทาํงานเป็นประจาํ และมี
การจดัตั้งคณะกรรมการความปลอดภยัประกอบดว้ยตวัแทนนายจา้งและตวัแทนลูกจา้งทาํการเผยแพร่ ติดตาม
ประเมินผลการรับรู้นโยบายด้านความปลอดภัยของบริษทั พฤติกรรมด้านความปลอดภัยในการทาํงานของ
พนกังาน โดยรวม คะแนนเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก จาํนวน 9 รายการ 2 อนัดบัแรก คือ ท่านให้คาํแนะนาํวิธีการ
ทาํงานท่ีถูกต้องปลอดภัยกับเพ่ือนร่วมงาน เม่ือพบเห็นการกระทาํท่ีจะเป็นอันตราย และท่านปฏิบัติตาม
เคร่ืองหมายเตือนภยัอยา่งเคร่งครัด ผลการเปรียบเทียบการรับรู้นโยบายและพฤติกรรมดา้นความปลอดภยัในการ
ทาํงานของพนกังาน จาํแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล พบว่า การรับรู้นโยบายดา้นความปลอดภยัในการทาํงาน
ของพนกังานท่ีมีอายุงาน อายุ และประสบการณ์ฝึกอบรมต่างกนั มีการรับรู้นโยบายดา้นความปลอดภยัในการ
ทาํงาน โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 ตามลาํดบั และพฤติกรรมดา้นความ
ปลอดภยัในการทาํงานของพนักงานท่ีมีอายุงานต่างกนั มีพฤติกรรมดา้นความปลอดภยัในการทาํงานโดยรวม 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 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 
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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 
  ในปัจจุบนัพบวา่ อุบติัเหตุท่ีเกิดจากการทาํงานในโรงงานอุตสาหกรรมมีอตัราท่ีสูงข้ึน ซ่ึงสาเหตุเกิด
จากหลายประการ ผูป้ระกอบการหรือเจา้ของโรงงานอุตสาหกรรมจึงจาํเป็นตอ้งมีนโยบายท่ีชดัเจนในการลด
อุบติัเหตุอนัเกิดจากการทาํงานในโรงงานอตุสาหกรรม และสร้างความเช่ือมัน่ดา้นความปลอดภยัในการทาํงานแก่
พนกังาน การทาํงานท่ีมีความปลอดภยั คือ สภาพท่ีไม่มีภยัอนัตราย ดงันั้นความปลอดภยัในการทาํงานจึงหมายถึง 
การทาํงานท่ีปราศจากอนัตราย ไม่เส่ียงต่อการเกิดอุบติัเหตุ กล่าวคือ ไม่ก่อใหเ้กิดส่ิงต่าง ๆ ไดแ้ก่ การเจ็บป่วย 
หรือเป็นโรค การบาดเจ็บ พิการหรือตาย ทรัพยสิ์นเสียหาย เสียเวลา ขบวนการผลิตหยุดชะงกั คนงานเสียขวญั
และกาํลงัใจในการทาํงาน กิจการเสียช่ือเสียง ซ่ึงทั้งหมดน้ีลว้นแต่เป็นผลเสียทั้งส้ิน การกีดกนัทางการคา้ระหว่าง
ประเทศ กไ็ดย้กเอาประเด็นเร่ืองความปลอดภยัในการทาํงาน มาเป็นเคร่ืองมือพิจารณาการคา้ขายระหว่างประเทศ 
เน่ืองจากความปลอดภยัในการทาํงานนั้นเป็นปัจจยัพื้นฐานในการเพิ่มผลผลิตท่ีมีคุณภาพ รัฐบาลจึงสนบัสนุน
ส่งเสริมใหผู้ป้ระกอบการ เสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพ โดยเนน้ใหส้ถานประกอบการ
คาํนึงถึงความปลอดภยัในการทาํงาน ไดมี้การออกระเบียบโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม ว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารช้ี
บ่งอนัตราย การประเมินความเส่ียง และการจดัทาํแผนงานบริหารความเส่ียง พ.ศ.2543 ข้ึน เพื่อใหผู้ป้ระกอบ
กิจการโรงงาน หรือผูข้อรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หรือใบอนุญาตขยายโรงงาน ตอ้งจดัทาํรายงาน 
การวิเคราะหค์วามเส่ียงจากอนัตรายท่ีอาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน โดยตอ้งทาํการศึกษา วิเคราะห์ และ
ทบทวนการดาํเนินงานเพือ่ช้ีบ่งอนัตราย ประเมินความเส่ียง และจดัทาํแผนงานการจดัการท่ีมีความเหมาะสม 
  ปัจจุบนัจาํนวนผูป้ระกอบการธุรกิจโรงงาน มีจาํนวนเพิ่มมากขึ้น จาํนวนพนกังานโรงงานเพ่ิมมาก
ข้ึนตามลาํดบั แม้ว่าวิกฤตเศรษฐกิจจะส่งผลให้การทาํธุรกิจต่าง ๆ การผลิตสินคา้ต่าง ๆ มีการแข่งขนักันอย่าง



วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปีท่ี 10 ฉบบัท่ี 2 
โครงการบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 

 
 

 538

รุนแรง ผูป้ระกอบการธุรกิจจึงพยายามปรับปรุงการบริหารความปลอดภยัไปพร้อมกบัการแข่งขนัทางธุรกิจต่างๆ 
เพื่อใหส้อดคลอ้งและควบคู่กนัทาํใหธุ้รกิจดาํเนินงานต่อได ้ส่ิงสาํคญัท่ีสุดเพื่อเป็นการจูงใจใหพ้นกังานปฏิบติังาน
ดว้ยความระมดัระวงัในการทาํงานใหป้ลอดภยั ผูว้ิจยัเป็นพนกังานฝ่ายผลิตของบริษทั ช.มหาอาจ จาํกดั จึงหวงัเป็น
อยา่งยิ่งว่าการบริหารความปลอดภยั เพื่อพฒันาและปรับปรุงการปฏิบติังานเนน้การสร้างแรงจูงใจใหพ้นกังาน
ปฏิบัติตามอย่างเป็นระเบียบเพื่อความปลอดภัยของพนักงานในฝ่ายผลิต ผูว้ิจัยจึงสนใจศึกษา เร่ืองการรับรู้
นโยบายและพฤติกรรมดา้นความปลอดภยัในการทาํงานของพนกังานฝ่ายผลิต บริษทั ช. มหาอาจ จาํกดั  
  
วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
  1. เพื่อศึกษาการรับรู้นโยบายและพฤติกรรมดา้นความปลอดภยัภยัในการทาํงาน ของพนกังานฝ่าย
ผลิต บริษทั ช.มหาอาจ จาํกดั 
 2. เพื่อเปรียบเทียบการรับรู้นโยบายและพฤติกรรมดา้นความปลอดภยัในการทาํงาน ของพนกังาน
ฝ่ายผลิต จาํแนกตามลกัษณะส่วนบุคคลของพนกังานฝ่ายผลิต  
 
สมมุติฐานของการวจิยั  
 การรับรู้นโยบายและพฤติกรรมความปลอดภยัในการทาํงานของพนกังานฝ่ายผลิต บริษทั ช.มหา
อาจ จาํกดั จาํแนกตามลกัษณะส่วนบุคคลแตกต่างกนั 
  
ขอบเขตของการวจิยั 
  ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ พนกังานฝ่ายผลิตของ บริษทั ช.มหาอาจ จาํกดั จาํนวน 102 คน 
เลือกเป็นกลุ่มตวัอยา่งโดยใชต้ารางกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างของ Krejcie and Morgan (1970, p.608) ไดก้ลุ่ม
ตวัอยา่ง 80 คน 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน โดยมีขั้นตอนตามลาํดบัดงัน้ี 
 1.  การศึกษาเอกสาร ตาํรา และงานวิจยัทีเก่ียวขอ้ง 
 2. การจดัทาํโครงสร้างของแบบสอบถาม ให้มีเน้ือหาครอบคลุมวตัถุประสงค์ของการวิจัยคร้ังน้ี 
แบบสอบถามมี 2 ตอน คือ 
  ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา 
ตาํแหน่งงานในฝ่ายผลิต อายงุาน และประสบการณ์ฝึกอบรมดา้นความปลอดภยั 
  ตอนท่ี 2  ความเห็นดา้นระดบัการรับรู้นโยบายดา้นความปลอดภยัในการทาํงานของพนกังานฝ่ายผลิต 
บริษทั ช.มหาอาจ จาํกดั จาํนวน 15 ขอ้ ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) มี 5 
ระดบั ของลิเคิร์ท (Likert) 
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  ตอนท่ี 3 ระดับพฤติกรรมด้านความปลอดภยัในการทาํงานของพนักงานฝ่ายผลิต บริษทั ช.         
มหาอาจ จาํกดั จาํนวน 14 ขอ้ ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) มี 5 ระดบั 
ของลิเคิร์ท (Likert) 
 3.  นาํแบบสอบถามท่ีได้สร้างข้ึนให้อาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระของมหาวิทยาลยัราชภฏั
ธนบุรี ได้ตรวจสอบความสอดคลอ้งของเน้ือหากับวตัถุประสงค์ของการวิจัย เป็นการศึกษาความเท่ียงตรง 
(validity) ของแบบสอบถามแลว้นาํมาปรับปรุงแกไ้ขเพื่อใหค้าํถามชดัเจน สามารถส่ือความหมายไดต้รงประเด็น
และเหมาะสมยิง่ข้ึน 
 4.  นาํแบบสอบถามไปทดลองใช้กบักลุ่มตวัอย่างท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างในการวิจยั จาํนวน 20 คน 
แลว้นําขอ้มูลดังกล่าวมาหาค่าความเช่ือมั่น (reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา
ของครอนบคั (Cronbach’s alpha coefficient) ไดค่้าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม เท่ากบั 95% 
  
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 1.  ผูว้ิจยัขอหนงัสือจากโครงการบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี ถึงผูบ้ริหารของบริษทั ช.
มหาอาจ จาํกดั เพ่ือขอความอนุเคราะห์ใหพ้นกังานฝ่ายผลิต บริษทั ช.มหาอาจ จาํกดั ตอบแบบสอบถาม 
 2.  ขอความร่วมมือจากพนกังานฝ่ายผลิต บริษทั ช.มหาอาจ จาํกดั ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างทาํการตอบ
แบบสอบถาม แลว้ขอรับคืนดว้ยตนเอง 
 3.  ผลการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัไดรั้บแบบสอบถามคืน จาํนวน 80 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100.00  
 4.  รวบรวมแบบสอบถามทั้งหมดท่ีไดม้าดาํเนินการตามขั้นตอนการวิจยัต่อไป 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถามจะนาํมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ทุกชุดและนาํมาลง
รหสั ประมวลผลขอ้มูลโดยการใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป ดงัน้ี 
 1.  วิเคราะหข์อ้มูลลกัษณะส่วนบุคคลของผ◌ู◌้ตอบแบบสอบถาม โดยใชค้วามถ่ีและร้อยละ 
 2.  วิเคราะห์การรับรู้นโยบายและพฤติกรรมดา้นความปลอดภยัในการทาํงานของพนกังาน โดยใช้
ค่าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 
 3.   เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนการรับรู้นโยบายและพฤติกรรมด้านความปลอดภัย 
ในการทาํงานของพนกังาน จาํแนกตามลกัษณะส่วนบุคคลของพนกังาน โดยใช ้t-test และ F-test 
 4.  เปรียบเทียบพหุคูณเพ่ือทดสอบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนการรับรู้นโยบายและพฤติกรรมดา้นความ
ปลอดภยัในการทาํงานของพนักงานฝ่ายผลิต จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยวิธี Least Significant 
Difference (LSD) 
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สรุปผลการวจิยั 
 1.    ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 93.75 อาย ุ20-30 ปี ร้อยละ 56.25 รองลงมา 31-40 
ปี ร้อยละ 31.25 สถานภาพโสด ร้อยละ 58.75 และสมรส ร้อยละ 41.25 ระดบัการศึกษาตํ่ากว่าอนุปริญญา ร้อยละ 
72.50  รองลงมา ปริญญาตรี ร้อยละ 17.50 ตาํแหน่งพนกังานปฏิบติัการ  ร้อยละ 76.25 รองลงมา หวัหนา้งาน ร้อย
ละ 15.00 มีอายุงานตํ่ากว่า 5 ปี ร้อยละ 62.50 รองลงมา 5-10 ปี ร้อยละ 25.00 เคยรับการฝึกอบรมดา้นความ
ปลอดภยั ร้อยละ 95.00 และไม่เคยรับการฝึกอบรม ร้อยละ 5.00 
 2.   วิเคราะห์การรับรู้นโยบายและพฤติกรรมด้านความปลอดภัยในการทํางานของพนักงานฝ่ายผลิต 
จาํแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล 

 ตอนที ่1 การรับรู้นโยบายด้านความปลอดภยัของพนักงานฝ่ายผลติ 
  พนกังานฝ่ายผลิตมีการรับรู้เก่ียวกบันโยบายดา้นความปลอดภยัในการทาํงาน โดยรวม อยู่ใน
ระดบัปานกลาง ( X = 3.31) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.53-4.07) จาํนวน 6 รายการ 5 
อนัดบัแรก คือ 
  1.  หวัหนา้งานจดัการประชุมพูดคุยกิจกรรมดา้นความปลอดภยัเป็นการภายในก่อนลงมือทาํงาน
เป็นประจาํ 
  2.  มีการจดัตั้งคณะกรรมการความปลอดภยัประกอบดว้ยตวัแทนนายจา้งและตวัแทนลูกจา้งทาํ
การเผยแพร่ ติดตามประเมินผลการรับรู้นโยบายดา้นความปลอดภยัของบริษทั 
  3.  บริษทัเนน้มาตรการปฏิบติัใหพ้นกังานมีส่วนร่วมลดอุบติัเหตุในการทาํงาน 
  4.  นโยบายดา้นความปลอดภยั ครอบคลุมกฎระเบียบดา้นความปลอดภยั 
  5.  บริษทัเผยแพร่นโยบายดา้นความปลอดภยัให้พนกังานรับรู้ดว้ยวิธีต่าง ๆ เช่น ติดบอร์ด
ประชาสมัพนัธ์ หรือเรียกประชุมพนกังาน 
  ตอนที ่2 พฤติกรรมด้านความปลอดภยัในการทาํงานของพนักงานฝ่ายผลิต 
  พนกังานฝ่ายผลิตมีพฤติกรรมเก่ียวกบัดา้นความปลอดภยัในการทาํงาน โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก 
( X = 3.57) เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.53-4.05) จาํนวน 9 รายการ 5 อนัดบัแรก คือ 
  1.  ท่านใหค้าํแนะนาํวิธีการทาํงานท่ีถูกตอ้งปลอดภยักบัเพ่ือนร่วมงาน เม่ือพบเห็นการกระทาํท่ี
จะเป็นอนัตราย 
  2.  ท่านปฏิบติัตามเคร่ืองหมายเตือนภยัอยา่งเคร่งครัด 
  3.  ท่านมีความสาํนึกถึงการทาํงานอยา่งปลอดภยัก่อนลงมือทาํงานเสมอ 
  4.  ท่านตรวจสอบเคร่ืองมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ ก่อนและหลงัการใชง้าน 
  5.  เม่ือท่านจะเดินเคร่ืองจกัร ท่านตอ้งรู้ก่อนวา่จะหยดุเคร่ืองอยา่งไร 
  ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัเพศชาย 
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 3.   การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนการรับรู้นโยบายและพฤติกรรมด้านความปลอดภัยในการ
ทํางานของพนักงานฝ่ายผลิต จาํแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล 

 ตอนที ่1 การรับรู้นโยบายด้านความปลอดภยัของพนักงานฝ่ายผลิต 
  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนการรับรู้นโยบายดา้นความปลอดภยัในการทาํงานของ
พนกังานฝ่ายผลิต จาํแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล  พบว่า พนักงานฝ่ายผลิตเพศชาย และเพศหญิง มีการรับรู้
นโยบายดา้นความปลอดภยัในการทาํงาน โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นราย
ขอ้ พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 รายการ คือ บริษทัจดัทาํคู่มือการปฏิบติังาน
หรือมาตรฐานการทาํงานอยา่งปลอดภยัแจกพนกังานทุกระดบั 
  และแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ พนักงานรับรู้ว่า
นโยบายดา้นความปลอดภยัของบริษทัมีการพฒันาและปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง 
  พนกังานฝ่ายผลิตท่ีมีอายุต่างกนั มีการรับรู้นโยบายดา้นความปลอดภยัในการทาํงาน โดยรวม 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 4 รายการ คือ  
  1.  บริษทัเผยแพร่นโยบายดา้นความปลอดภยัให้พนกังานรับรู้ดว้ยวิธีต่าง ๆ เช่น ติดบอร์ด
ประชาสมัพนัธ์ หรือเรียกประชุมพนกังาน 
  2.  บริษทัจดับอร์ดเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารดา้นความปลอดภยัใหแ้ก่พนกังานทุกหน่วยทราบเป็น
ประจาํและเป็นขอ้มูลขา่วสารท่ีเป็นปัจจุบนั 
  3.  บริษทัจดัอบรมความรู้ดา้นความปลอดภยัใหก้บัพนกังานทุกระดบัอยูเ่ป็นระยะ ๆ 
  4.  บริษทัจัดให้มีนิทรรศการความปลอดภัยมีโครงการรณรงค์กิจกรรมความปลอดภัยเป็น
ประจาํปี 
  และแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ หวัหนา้งานจดัการ
ประชุมพดูคุยกิจกรรมดา้นความปลอดภยัเป็นการภายในก่อนลงมือทาํงานเป็นประจาํ 
  พนักงานฝ่ายผลิตท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกนั มีการรับรู้นโยบายด้านความปลอดภัยในการ
ทาํงาน โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกันอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 2 รายการ คือ  
  1.  พนกังานรับรู้วา่นโยบายดา้นความปลอดภยัของบริษทัมีการพฒันาและปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง 
  2.  บริษทัได้จัดอุปกรณ์ป้องกันอนัตรายท่ีมีประสิทธิภาพ สําหรับเคร่ืองจักรเคร่ืองมืออย่าง
ครบถว้น 
  พนกังานฝ่ายผลิตท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีการรับรู้นโยบายดา้นความปลอดภยัในการทาํงาน 
โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 3 รายการ คือ  
  1.  มีการจดัตั้งคณะกรรมการความปลอดภยัประกอบดว้ยตวัแทนนายจา้งและตวัแทนลูกจา้งทาํ
การเผยแพร่ ติดตามประเมินผลการรับรู้นโยบายดา้นความปลอดภยัของบริษทั 
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  2.  หวัหนา้งานจดัการประชุมพูดคุยกิจกรรมดา้นความปลอดภยัเป็นการภายในก่อนลงมือทาํงาน
เป็นประจาํ 
  3.  บริษทัจัดให้มีนิทรรศการความปลอดภัยมีโครงการรณรงค์กิจกรรมความปลอดภัยเป็น
ประจาํปี 
  พนกังานฝ่ายผลิตท่ีมีตาํแหน่งงานต่างกนั มีการรับรู้นโยบายดา้นความปลอดภยัในการทาํงาน 
โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 4 รายการ คือ  
  1.  บริษทัจดัสรรงบประมาณสาํหรับการเผยแพร่นโยบายดา้นความปลอดภยัอยา่งเพียงพอ 
  2.  บริษทัจดัทาํคู่มือการปฏิบติังานหรือมาตรฐานการทาํงานอย่างปลอดภยัแจกพนกังานทุก
ระดบั 
  3.  บริษทัจดับอร์ดเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารดา้นความปลอดภยัใหแ้ก่พนกังานทุกหน่วยทราบเป็น
ประจาํและเป็นขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นปัจจุบนั 
  4.  บริษทัจัดให้มีนิทรรศการความปลอดภัยมีโครงการรณรงค์กิจกรรมความปลอดภัยเป็น
ประจาํปี 
  พนักงานฝ่ายผลิตท่ีมีอายุงานต่างกัน มีการรับรู้นโยบายด้านความปลอดภัยในการทาํงาน 
โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 12 รายการ คือ  
  1.  บริษทัเผยแพร่นโยบายด้านความปลอดภัยให้พนักงานรับรู้ด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น ติดบอร์ด
ประชาสมัพนัธ์ หรือเรียกประชุมพนกังาน 
  2.  นโยบายดา้นความปลอดภยั ครอบคลุมกฎระเบียบดา้นความปลอดภยั 
  3.  นโยบายดา้นความปลอดภยัชดัเจน และบริษทัมีการทบทวนตรวจสอบการรับรู้ของพนกังาน
ดว้ยการใหพ้นกังานแสดงความคิดเห็นยอ้นกลบัได ้
  4.  พนกังานเขา้ใหม่บริษทัทาํการทดสอบทศันคติดา้นความปลอดภยัอยา่งเขม้งวด 
  5.  มีการประเมินผลการรับรู้นโยบายดา้นความปลอดภยัจากพนกังานอยา่งสมํ่าเสมอ 
  6.  มีการจดัตั้งคณะกรรมการความปลอดภยัประกอบดว้ยตวัแทนนายจา้งและตวัแทนลูกจา้งทาํ
การเผยแพร่ ติดตามประเมินผลการรับรู้นโยบายดา้นความปลอดภยัของบริษทั 
  7.  บริษทัจดัทาํคู่มือการปฏิบติังานหรือมาตรฐานการทาํงานอย่างปลอดภยัแจกพนกังานทุก
ระดบั 
  8.  บริษทัมีมาตรฐานการควบคุมกิจกรรมดา้นความปลอดภยัใหมี้ประสิทธิภาพอยูเ่สมอ 
  9.  หวัหนา้งานจดัการประชุมพูดคุยกิจกรรมดา้นความปลอดภยัเป็นการภายในก่อนลงมือทาํงาน
เป็นประจาํ 
  10.  บริษทัจดับอร์ดเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารดา้นความปลอดภยัใหแ้ก่พนกังานทุกหน่วยทราบเป็น
ประจาํและเป็นขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นปัจจุบนั 
  11.  บริษทัจดัอบรมความรู้ดา้นความปลอดภยัใหก้บัพนกังานทุกระดบัอยูเ่ป็นระยะ ๆ 
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  12.  บริษทัจัดให้มีนิทรรศการความปลอดภัยมีโครงการรณรงค์กิจกรรมความปลอดภัยเป็น
ประจาํปี 
  และแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ บริษทัจดัสรร
งบประมาณสาํหรับการเผยแพร่นโยบายดา้นความปลอดภยัอยา่งเพียงพอ 
  พนกังานฝ่ายผลิตท่ีมีประสบการณ์ฝึกอบรมต่างกนั มีการรับรู้นโยบายดา้นความปลอดภยัในการ
ทาํงาน โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 4 รายการ คือ  
  1.  นโยบายดา้นความปลอดภยัชดัเจน และบริษทัมีการทบทวนตรวจสอบการรับรู้ของพนกังาน
ดว้ยการใหพ้นกังานแสดงความคิดเห็นยอ้นกลบัได ้
  2.  บริษทัจดัสรรงบประมาณสาํหรับการเผยแพร่นโยบายดา้นความปลอดภยัอยา่งเพียงพอ 
  3.หวัหนา้งานจดัการประชุมพูดคุยกิจกรรมดา้นความปลอดภยัเป็นการภายในก่อนลงมือทาํงาน
เป็นประจาํ 
  4.บริษทัจดัอบรมความรู้ดา้นความปลอดภยัใหก้บัพนกังานทุกระดบัอยูเ่ป็นระยะ ๆ 
  และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 2 รายการ คือ 
  1.  บริษทัเนน้มาตรการปฏิบติัใหพ้นกังานมีส่วนร่วมลดอุบติัเหตุในการทาํงาน 
  2.  มีการจดัตั้งคณะกรรมการความปลอดภยัประกอบดว้ยตวัแทนนายจา้งและตวัแทนลูกจา้งทาํ
การเผยแพร่ ติดตามประเมินผลการรับรู้นโยบายดา้นความปลอดภยัของบริษทั 
  ตอนที ่2 พฤติกรรมด้านความปลอดภยัในการทาํงานของพนักงานฝ่ายผลิต 
  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนพฤติกรรมดา้นความปลอดภยัในการทาํงานของพนกังาน
ฝ่ายผลิตจาํแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล  พบว่า พนกังานฝ่ายผลิตเพศชาย และเพศหญิง มีพฤติกรรมดา้นความ
ปลอดภยัในการทาํงาน โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 2 รายการ คือ  
  1.  ท่านมีความสาํนึกถึงการทาํงานอยา่งปลอดภยัก่อนลงมือทาํงานเสมอ 
  2.  ท่านตรวจสอบเคร่ืองมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ ก่อนและหลงัการใชง้าน 
  พนักงานฝ่ายผลิตท่ีมีอายุต่างกัน มีพฤติกรรมด้านความปลอดภยัในการทาํงาน โดยรวม ไม่
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 จาํนวน 1 รายการ คือ ท่านปฏิบติัตามคาํแนะนาํในการใชเ้คร่ืองจกัรอยา่งเคร่งครัด 
  พนักงานฝ่ายผลิตท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีพฤติกรรมด้านความปลอดภัยในการทาํงาน 
โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 2 รายการ คือ 
  1.  ท่านสวมรองเทา้หุม้สน้ในขณะทาํงาน 
  2.  ท่านใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลท่ีบริษทัใหไ้วแ้ละแต่งกายรัดกุมเหมาะสมกบังาน
ตลอดระยะเวลาทาํงาน 
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  พนกังานฝ่ายผลิตท่ีมีตาํแหน่งงานต่างกนั มีพฤติกรรมดา้นความปลอดภยัในการทาํงาน โดยรวม 
ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 จาํนวน 4 รายการ คือ 
  1.  ท่านสวมรองเทา้หุม้สน้ในขณะทาํงาน 
  2.  ท่านชอบหยอกลอ้กบัเพือ่นร่วมงานขณะทาํงานเพือ่คลายเครียด 
  3.  ท่านใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลท่ีบริษทัใหไ้วแ้ละแต่งกายรัดกุมเหมาะสมกบังาน
ตลอดระยะเวลาทาํงาน 
  4.  เม่ือท่านจะเดินเคร่ืองจกัร ท่านตอ้งรู้ก่อนวา่จะหยดุเคร่ืองอยา่งไร 
  และแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ ท่านปฏิบติัตาม
เคร่ืองหมายเตือนภยัอยา่งเคร่งครัด 
  พนักงานฝ่ายผลิตท่ีมีอายุงานต่างกัน มีพฤติกรรมดา้นความปลอดภยัในการทาํงาน โดยรวม 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 7 รายการ คือ 
  1.  ท่านสวมรองเทา้หุม้สน้ในขณะทาํงาน 
  2.  ท่านจดัวางเคร่ืองมืออุปกรณ์อยา่งเป็นระเบียบหลงัใชง้านแลว้ 
  3.  ท่านปฏิบติัตามคาํแนะนาํในการใชเ้คร่ืองจกัรอยา่งเคร่งครัด 
  4.  ท่านเอาใจใส่ สนใจและปฏิบติัตามกฎขอ้บงัคบัในการทาํงานอยา่งปลอดภยัอยูเ่สมอ 
  5.  ท่านใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลท่ีบริษทัใหไ้วแ้ละแต่งกายรัดกุมเหมาะสมกบังาน
ตลอดระยะเวลาทาํงาน 
  6.  เม่ือท่านจะเดินเคร่ืองจกัร ท่านตอ้งรู้ก่อนวา่จะหยดุเคร่ืองอยา่งไร 
  7.  ท่านจะไม่ใชอุ้ปกรณ์ท่ีชาํรุด แมว้่าจะพอใชไ้ดอ้ยูก่ต็าม 
  และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 2 รายการ คือ  
  1.  ท่านตรวจสอบเคร่ืองมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ ก่อนและหลงัการใชง้าน 
  2.  ท่านชอบหยอกลอ้กบัเพือ่นร่วมงานขณะทาํงานเพือ่คลายเครียด 
  พนักงานฝ่ายผลิตท่ีมีประสบการณ์ฝึกอบรมต่างกัน มีพฤติกรรมด้านความปลอดภัยในการ
ทาํงาน โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกันอย่างมี
นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 รายการ คือ ท่านจดัวางเคร่ืองมืออุปกรณ์อย่างเป็นระเบียบหลงัใชง้าน
แลว้ 
  และแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ ท่านปฏิบติัตาม
เคร่ืองหมายเตือนภยัอยา่งเคร่งครัด 
 
อภปิรายผล 
 การศึกษาเร่ือง การรับรู้นโยบายและพฤติกรรมดา้นความปลอดภยัในการทาํงานของพนักงานฝ่าย
ผลิต บริษทั ช.มหาอาจ จาํกดั ไดผ้ลการวิจยัท่ีสามารถนาํมาอภิปรายผลดงัน้ี 



วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปีท่ี 10 ฉบบัท่ี 2 
โครงการบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 

 
 

 545

 1.   วิเคราะห์การรับรู้นโยบายและพฤติกรรมด้านความปลอดภัยในการทํางานของพนักงานฝ่ายผลิต 
จาํแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล 

 ตอนที ่1 การรับรู้นโยบายด้านความปลอดภยัของพนักงานฝ่ายผลิต 
  พนกังานฝ่ายผลิตมีการรับรู้เก่ียวกบันโยบายดา้นความปลอดภยัในการทาํงาน โดยรวม อยู่ใน
ระดบัปานกลาง ( X = 3.31)  
  ตอนที ่2 พฤติกรรมด้านความปลอดภยัในการทาํงานของพนักงานฝ่ายผลิต 
  พนกังานฝ่ายผลิตมีพฤติกรรมเก่ียวกบัดา้นความปลอดภยัในการทาํงาน โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก 
( X = 3.57)  
  ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ บญัชา  เข็มทอง (2546) ศึกษาเร่ือง การรับรู้การบริหาร
ความปลอดภยัและพฤติกรรมดา้นความปลอดภยัในการทาํงานของพนกังานส่วนผลิต บริษทั เฟ่ืองฟูอนนัต ์จาํกดั 
ผลการศึกษาพบวา่ พนกังานมีการรับรู้การบริหารความปลอดภยั อยูใ่นระดบัปานกลาง และมีพฤติกรรมดา้นความ
ปลอดภยัในการทาํงานอยู่ในระดบัดี และมีค่าสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ รัชนี  ธรรมสโรช (2551) ศึกษาเร่ือง 
การรับรู้การบริหารความปลอดภยัและพฤติกรรมดา้นความปลอดภยัในการทาํงานของพนกังานฝ่ายผลิต บริษทั 
ประมวลผล จาํกดั จากผลการศึกษาพบว่า 1) พนกังานมีการรับรู้การบริหารความปลอดภยั มากกว่าร้อยละ 50 ทุก
รายการ 2) พนกังานมีพฤติกรรมดา้นความปลอดภยัในการทาํงาน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
 2.   การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนการรับรู้นโยบายและพฤติกรรมด้านความปลอดภัยในการ
ทํางานของพนักงานฝ่ายผลิต จาํแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล 

 ตอนที ่1 การรับรู้นโยบายด้านความปลอดภยัของพนักงานฝ่ายผลิต 
  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนการรับรู้นโยบายดา้นความปลอดภยัในการทาํงานของ
พนักงานฝ่ายผลิตท่ีมีอายุงาน อายุ และประสบการณ์ฝึกอบรมต่างกนั มีการรับรู้ โดยรวม แตกต่างกันอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 ตามลาํดบั  
  ตอนที ่2 พฤติกรรมด้านความปลอดภยัในการทาํงานของพนักงาน 
  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนพฤติกรรมดา้นความปลอดภยัในการทาํงานของพนกังาน
ฝ่ายผลิตท่ีมีอายงุานต่างกนั มีพฤติกรรม โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  
  ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ บญัชา  เขม็ทอง (2546) ท่ีพบว่า พนกังานท่ีมีประสบการณ์
อบรมแตกต่างกนัมีการรับรู้การบริหารความปลอดภยัแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญั .05 และมีค่าสอดคลอ้งกบั
ผลการวิจยัของ ณัฐกิตต์ิ  วฒันพนัธ์ (2549) ศึกษาเร่ือง การรับรู้ความปลอดภยัในการทาํงานและพฤติกรรมการ
ทาํงานท่ีปลอดภยัของพนกังาน บริษทั ผลิตภณัฑแ์ละวตัถุก่อสร้าง จาํกดั ผลการศึกษาพบว่า พนกังานท่ีมีอาย ุและ
ประสบการณ์การเกิดอุบติัเหตุในการทาํงานแตกต่างกนั มีการรับรู้ความปลอดภยัในการทาํงานแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และมีค่าสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ รัชนี  ธรรมสโรช (2551) ท่ีพบว่า พนกังาน
ท่ีมีอายตุ่างกนั มีการรับรู้การบริหารความปลอดภยัแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จากขอ้มูลท่ี
คน้พบสอดคลอ้งสภาพความเป็นจริงว่า พนกังานท่ีมีอาย ุประสบการณ์ฝึกอบรม และอายุงานนอ้ย จะมีการรับรู้
นโยบายด้านการปลอดภัยในการทาํงาน และพฤติกรรมการทาํงานท่ีปลอดภัย น้อยกว่าผูท่ี้มีอายุมาก ผ่าน
ประสบการณ์ฝึกอบรม และอายุงานมาก เน่ืองจากพนักงานท่ีเขา้ปฏิบติังานใหม่ ๆ ส่วนมากอายุน้อย ระดับ
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การศึกษานอ้ย ไม่มีประสบการณ์การทาํงาน ทาํใหไ้ม่ระมดัระวงั อุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนไดต้ลอดเวลาขณะท่ีเคร่ืองจกัร
กาํลงัทาํงาน และพนักงานมกัจะคิดว่าอุปกรณ์ป้องกนัอุบติัเหตุบางอย่างไม่น่าจะมีความสําคญัมากมาย รวมทั้ง
ความประมาทเลินเล่อ ไม่ละเอียดรอบคอบ ซ่ึงทาํใหเ้กิดอุบติัเหตุและความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพยสิ์น บางราย
เสียชีวิต หลายสิบรายร่างกายพิการ สูญเสียอวยัวะสาํคญัในการทาํงานโดยเฉพาะมือและขา 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัในคร้ังน้ี บริษทัฯสามารถนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัมาใชใ้นการปรับปรุง 
และพฒันาดา้นความปลอดภยัในการทาํงานของพนกังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน 
 2.  จากขอ้มูลท่ีได ้บริษทัฯควรจดัให้มีการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร และจดัอบรมความรู้ และจดั
นิทรรศการดา้นความปลอดภยัในการทาํงานใหแ้ก่พนกังานทุกหน่วยงานทราบ  
 3.  จากขอ้มูลท่ีได ้บริษทัฯควรพิจารณาพนกังานท่ีมีอายุงานนอ้ย และไม่ผ่านประสบการณ์ฝึกอบรม
เป็นพิเศษ เพื่อประสิทธิภาพของพนกังานในดา้นความปลอดภยัในการทาํงาน 
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ความพงึพอใจของผู้โดยสารชาวไทยต่อการบริการของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
กรุงเทพฯ* 

Passenger ’ Satisfactions  Suvarnabhumi Airpor t’s Services Bangkok 
  

                      นายเฉลิมพล  กิจรุ่งเรือง** 
        Mr.Chalermphol  Kitrungruang 
 
บทคดัย่อ 
 การวิจัยคร้ังน้ี มีว ัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูโ้ดยสารชาวไทยต่อการบริการของ 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ และเพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการบริการของท่าอากาศยาน  
สุวรรณภูมิของผูโ้ดยสารชาวไทย จาํแนกตามคุณลกัษณะส่วนบุคคล กลุ่มตวัอย่างจาํนวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใช้
เป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการใช ้ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที 
และการวิเคราะห์ความแปรปรวน 
 ผลการวิจยั พบว่า ความพึงพอใจของผูโ้ดยสารชาวไทยต่อการบริการของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
กรุงเทพฯ ในภาพรวม อยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า อยู่ในระดบัมาก 4 ดา้น เรียงลาํดบัจาก 
ค่ามากท่ีสุด คือ ด้านร้านคา้ภายในอาคาร ด้านสถานท่ีจอดรถ ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวกในอาคารผูโ้ดยสาร และ 
ด้านการรักษาความปลอดภัยและการตรวจคนเขา้เมือง ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการบริการของ 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ของผูโ้ดยสารชาวไทย จาํแนกตามคุณลกัษณะส่วนบุคคล พบว่า ผูโ้ดยสาร
ชาวไทย ท่ีมีเพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการบริการของ 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ในภาพรวมและพจิารณาเป็นรายดา้น ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
 
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 
** บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด) มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี  
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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 
 ปัจจุบนัธุรกิจการขนส่งทางอากาศ ได้ทวีความสําคญัและมีบทบาทมากข้ึน ดว้ยปัจจยัหลกัทางด้าน
เศรษฐกิจ และความตอ้งการเดินทางเพ่ือธุรกิจและการท่องเท่ียว ส่งผลใหก้ารขนส่งทางอากาศมีอตัราการเติบโตท่ี
สูงข้ึน ทาํใหป้ระเทศต่าง ๆ พฒันาท่าอากาศยาน และใชท้่าอากาศยานเป็นตวักระตุน้การเจริญเติบโตของประเทศ 
โดยมีการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ขยายท่าอากาศยานเดิม และก่อสร้างท่าอากาศยานใหม่ ซ่ึงมีขนาดใหญ่กว่าเดิม
พร้อมทั้งนาํเทคโนโลยสีมยัใหม่มาใหบ้ริการ 
 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเปรียบเสมือนประตูสู่ประเทศไทยท่ีเปิดตอ้นรับผูม้าเยือนจากทัว่โลก เป็น
ศูนยก์ลางการบินเอเชียตะวนัออกเฉียงใตท่ี้เช่ือมโยงระหว่างทวีปเอเชีย ทวีปยุโรป ทวีปอเมริกาและทวีป
ออสเตรเลีย ซ่ึงเป็นจุดแวะลงหรือเช่ือมต่อการเดินทางของผูโ้ดยสาร นกัท่องเท่ียวและขนส่งพสัดุภณัฑ ์ในการ
จดัการบริการและส่ิงอาํนวยความสะดวกของท่าอากาศยานต่างๆ นั้น ไดแ้บ่งการบริการเป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ คือ 
การใหบ้ริการและส่ิงอาํนวยความสะดวกในเขตการบิน (Airside) และนอกเขตการบิน (Landside) 
 การใหบ้ริการและส่ิงอาํนวยความสะดวกในเขตการบิน(Airside) มีกลุ่มผูใ้ชบ้ริการ คือ นกับินอากาศยาน
ของสายการบินต่างๆ ทัว่โลก ซ่ึงใชบ้ริการทั้งหมดในเขตการบินในขณะปฏิบติังานอยู่บนอากาศยาน ซ่ึงในการวดั
ระดบัความพึงพอใจในการให้บริการและส่ิงอาํนวยความสะดวก จะวดัจากส่ิงอาํนวยความสะดวกพ้ืนฐานทาง
กายภาพ (Runway, Taxiway และ Apon) การบริการในกรณีเหตุฉุกเฉิน และการบริการอ่ืนๆ เช่น บริการจดัการใน
เขตลานจอด และงานบริการภาคพื้นแก่อากาศยาน เป็นตน้ โดยท่ีการบริการดงักล่าวในเขตการบิน จะตอ้งอยู่
ภายใต้ขอ้กาํหนดมาตรฐานสากลและขอ้เสนอแนะการปฏิบติัแห่งอนุสัญญาว่าด้วย การบินพลเรือนระหว่าง
ประเทศ (บริษทัท่าอากาศยานไทย จาํกดั มหาชน, 2550) สําหรับการให้บริการและส่ิงอาํนวยความสะดวกใน
บริเวณนอกเขตการบิน(Landside) มีกลุ่มผู ้ใช้บริการ  คือ  ผู ้โดยสาร  ผู ้ใช้บริการอ่ืนๆ  รวมทั้ งเจ้าหน้าท่ี 
ผูป้ระกอบการในท่าอากาศยาน และเจา้หนา้ท่ีสายการบิน เป็นตน้ ซ่ึงในการวดัระดบัพึงพอใจในการใหบ้ริการ
และส่ิงอาํนวยความสะดวก จะวดัจากส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ ในบริเวณนอกเขตการบิน ไดแ้ก่ การบริการใน
หรือบริเวณอาคารผูโ้ดยสาร อาคารสํานักงาน อาคารและลานจอดรถยนต ์รวมไปถึงกิจกรรมบริการต่างๆ เช่น 
กิจกรรมเชิงพาณิชย ์บริการสาธารณูปโภค ส่ิงอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ ในอาคารผูโ้ดยสาร ส่วนการบริการใน
อาคารและลานจอดรถยนต ์โดยการบริการดงักล่าวนอกเขตการบิน มิไดอ้ยูภ่ายใตข้อ้กาํหนดมาตรฐานสากลและ
ขอ้เสนอแนะการปฏิบติัแห่งอนุสัญญาว่าดว้ยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ แต่ข้ึนอยูก่บัการบริหารจดัการของ
ท่าอากาศยาน ซ่ึงการบริหารและการจดัการบริการนอกเขตการบินน้ี เป็นส่ิงท่ีสาํคญัและขาดไม่ไดท่ี้ช่วยส่งเสริม
และสนบัสนุนการบริการหลกั คือ การบริการในเขตการบินของกิจการท่าอากาศยาน (บริษทัท่าอากาศยานไทย 
จาํกดั มหาชน, 2550) 
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 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ เป็นสนามบินตั้งอยู่ท่ี ถนนบางนาตราด ใน จงัหวดัสมุทรปราการ 
(โดยกาํลงัจะเปล่ียนเป็น จงัหวดัสุวรรณภูมิมหานคร) กาํหนดเปิดใชง้านวนัท่ี 28 กนัยายน พ.ศ.2549 และมี
กาํหนดการใชง้านแทนท่าอากาศยานกรุงเทพท่ีดอนเมืองหลงัดาํเนินการระยะหน่ึง โดยนโยบายรัฐบาลไดก้าํหนดท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิเป็นท่าอากาศยานหลกัของประเทศ และจะเป็นศูนยก์ลางการบินในภูมิภาคเอเชียอาคเนยช่ื์อ
ของสนามบินสุวรรณภูมิ มีความหมายว่า “แผน่ดินทอง” เป็นช่ือพระราชทานโดยพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ทรงพระ
กรุณาโปรดเกลา้ฯ เม่ือวนัท่ี 29 กนัยายน พ.ศ. 2543 และเสด็จพระราชดาํเนินทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษอ์าคาร
ผูโ้ดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในวนัท่ี 19 มกราคม พ.ศ.2545 สถาปนิกผูอ้อกแบบอาคาร คือ เฮลมุต จาห์น 
ชาวอเมริกนั-เยอรมนั และบริษทัเมอร์ฟีจาห์นสาํนกังานใหญ่ท่ีชิคาโก ซ่ึงแบบอาคารสนามบินไดถู้กปรับเปล่ียน 
ขนาดอาคาร และวสัดุจากแบบเดิมไปในหลายส่วน เช่น เพ่ิมการประดบัยกัษ ์ และสถาปัตยกรรมไทยเพิ่มเขา้ไป
โดยสถาปนิกชาวไทยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นท่าอากาศยานนานาชาติขนาดใหญ่ท่ีมีความสําคญัต่อการ
ส่งเสริมและพฒันาความเจริญดา้นเศรษฐกิจ สังคม การท่องเท่ียว และดา้นอ่ืนๆ ของประเทศเป็นอยา่งมาก รัฐบาล
จึงกาํหนดใหก้ารก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นวาระแห่งชาติ โดยเป็นท่าอากาศยานหลกัของประเทศ และ
เป็นศูนยก์ลางการบินของภูมิภาค 
 ดว้ยเหตุดงักล่าวในขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงความพึงพอใจของผูโ้ดยสารต่อการบริการ
ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อเสนอผลท่ีไดจ้ากการวิจยัคร้ังน้ีใหก้บัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ไดน้าํไปใชเ้ป็นแนวทางใน
การวางแผน ปรับปรุงและพฒันาการบริการในบริเวณนอกเขตการบินของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิต่อไป  
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 1.  เพือ่ศึกษาความพึงพอใจของผูโ้ดยสารชาวไทยต่อการบริการของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการบริการของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิของผูโ้ดยสารชาวไทย
จาํแนกตามคุณลกัษณะส่วนบุคคล 
 
สมมติฐานของการวจิยั 
 ความพึงพอใจต่อการบริการของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิของผูโ้ดยสารชาวไทย จาํแนกตามคุณลกัษณะ
ส่วนบุคคล แตกต่างกนั  
 
ขอบเขตของการวจิยั 
 ประชากร คือ ผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีมาใชบ้ริการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ในเดือนมกราคม 
2552 ถึงเดือนมิถุนายน 2552 จาํนวนทั้ งหมด 1,171,610 คน (จากสถิติของสํานักงานตรวจคนเขา้เมือง เฉล่ีย
ผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีมาใชบ้ริการประมาณ 195,268.33 คน ต่อ เดือน) 
 กลุ่มตวัอย่าง คือ ผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีมาใช้บริการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯเลือกเป็นกลุ่ม
ตวัอยา่ง โดยใชต้ารางสาํเร็จรูปของ Krejcie และ Morgan (1970, p.608) ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 400 คน ใชก้ารสุ่ม
ตวัอยา่งอยา่งง่าย (Simple Random Sampling)  
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี  เป็นแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนซ่ึงแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 2 ส่วน 
ดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือน ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบใหเ้ลือกตอบ (checklist) 
 ส่วนท่ี  2 ความพึงพอใจของผู ้โดยสารชาวไทยต่อการให้บริการของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
ประกอบด้วย 7 ด้าน คือ กระบวนการขาเขา้ กระบวนการขาออก สถานท่ีจอดรถ ความสะอาดของอาคาร
ผูโ้ดยสาร ส่ิงอาํนวยความสะดวกภายในอาคารผูโ้ดยสาร ร้านคา้ภายในอาคารผูโ้ดยสาร และการรักษาความ
ปลอดภยั 
 
เก็บรวบรวมข้อมูล 
 การรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลด้วยการขอความร่วมมือจากกลุ่มตวัอย่าง 
ผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีมาใชบ้ริการ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยนาํแบบสอบถามไปแจกใหก้ลุ่มตวัอย่างกรอก
ขอ้มูล จาํนวน 400 ฉบบั แลว้ขอรับคืนดว้ยตนเอง ไดแ้บบสอบถามคืนมา จาํนวน 400 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ช่วงเวลาท่ีเกบ็ เดือนตุลาคม 2552 เป็นเวลา 2 สปัดาห์ 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถาม จะนาํมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ทุกชุดและนาํมาลงรหัส 
ประมวลผลขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป หาความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test, F-test และ 
LSD ดงัน้ี 
 1.  วิเคราะหข์อ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยใชค้วามถ่ีและค่าร้อยละ 
 2.  วิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิของผูโ้ดยสารชาวไทย โดยใช้
ค่าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 
 3.  เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนความพึงพอใจของการให้บริการของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิของ
ผูโ้ดยสารชาวไทย จาํแนกตามคุณลกัษณะส่วนบุคคล โดยใช ้t-test และ F-test 
 4.  เปรียบเทียบพหุคูณเพื่อทดสอบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการของท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิของผูโ้ดยสารชาวไทย จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน โดยวิธี Least Significant 
Difference (LSD) 
 
สรุปผลการวจิยั 
  สรุปผล ความพึงพอใจของผูโ้ดยสารชาวไทยต่อการบริการของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ได้
ดงัต่อไปน้ี 
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 1.  การวเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของผู้โดยสารชาวไทยทีต่อบแบบสอบถาม  
  ผูโ้ดยสารชาวไทยในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯเป็นเพศชาย เท่ากบัเพศหญิง ร้อยละ 50.00 
ส่วนใหญ่มีอาย ุ25-45 ปี ร้อยละ 60.00 รองลงมาอาย ุ46 – 65 ปี ร้อยละ 25.00 มีการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 85.00 
รองลงมามีการศึกษาตํ่ากว่าอนุปริญญา ร้อยละ 10.00 มีอาชีพรับจา้ง/พนกังานบริษทั ร้อยละ 60.00 รองลงมา
แม่บา้น ร้อยละ 20.00 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,000-50,000 บาท ร้อยละ 70.00 รองลงมาตํ่ากว่า 20,000 บาท ร้อย
ละ 20.50 
 2.  การวเิคราะห์ความพงึพอใจของผู้โดยสารชาวไทยต่อการบริการของท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ 
  ความพึงพอใจของผูโ้ดยสารชาวไทยต่อการบริการของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ใน
ภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.56) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าอยู่ในระดบัมาก ( X = 3.55 – 3.78) จาํนวน 
4 ดา้น คือ 
   1.  ดา้นร้านคา้ภายในอาคาร  
   2.  ดา้นสถานท่ีจอดรถ  
   3.  ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวกในอาคารผูโ้ดยสาร  
   4.  ดา้นการรักษาความปลอดภยัและการตรวจคนเขา้เมือง  
  ความพึงพอใจของผูโ้ดยสารชาวไทยต่อการบริการของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ดา้น
กระบวนการขาเขา้ โดยรวม อยู่ในระดบัปานกลาง ( X = 3.07) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าอยู่ในระดบัมาก 
( X = 4.00) จาํนวน 2 รายการ คือ 
   1.  การบริการตรวจคนเขา้เมืองมีความสะดวกรวดเร็ว  
   2.  การบริการรับกระเป๋า/สมัภาระมีความสะดวกรวดเร็ว  
  ความพึงพอใจของผูโ้ดยสารชาวไทยต่อการบริการของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ดา้น
กระบวนการขาออก โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.51) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัมาก ( X = 
3.65 – 3.95) จาํนวน 4 รายการ คือ 
   1.  การใหบ้ริการขอ้มูลเคานเ์ตอร์ประชาสมัพนัธ์  
   2.  การบริการ ณ เคานเ์ตอร์ Check- in ค่าเฉล่ีย  
   3.  การบริการตรวจคนเขา้เมืองมีความสะดวกรวดเร็ว  
   4.  ความเหมาะสมของพื้นท่ี Check-in ค่าเฉล่ีย  
  ความพึงพอใจของผูโ้ดยสารชาวไทยต่อการบริการของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ดา้น
สถานท่ีจอดรถ โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.71) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.80 – 
4.00) จาํนวน 5 รายการ คือ 
   1.  ความกระตือรือร้นในการใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ี 
   2.  ความสุภาพในการใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ี  
   3.  บริเวณลานจอดรถมีเพยีงพอและเหมาะสม  
   4.  ท่ีจอดรถรับ-ส่งผูโ้ดยสารมีเพียงพอและเหมาะสม  
   5.  การจดัระเบียบและอาํนวยความสะดวกในท่ีจอดรถรับ-ส่งผูโ้ดยสารเหมาะสม  
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  ความพึงพอใจของผูโ้ดยสารชาวไทยต่อการบริการของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ดา้นความ
สะอาดพ้ืนท่ีใน/นอกอาคารผูโ้ดยสาร โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.55) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่น
ระดบัมาก ( X = 3.82 – 3.83) จาํนวน 2 รายการ คือ 
   1.  ความสะอาดของพื้นท่ีทางเดินภายในอาคาร  
   2.  ความสะอาดของพื้นท่ีทางเดินภายนอกอาคาร  
  ความพึงพอใจของผูโ้ดยสารชาวไทยต่อการบริการของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ดา้นส่ิง
อาํนวยความสะดวกในอาคารผูโ้ดยสาร โดยรวม อยู่ในระดบัมาก ( X = 3.68) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยู่
ในระดบัมาก ( X = 3.73 – 4.00) จาํนวน 7 รายการ 5 อนัดบัแรก คือ 
   1.  อุณหภูมิภายในอาคารเหมาะสม  
   2.  ประตูทางเขา้-ออกอาคารเหมาะสม  
   3.  ลิฟท ์บนัได/ทางเล่ือน มีบริการเพยีงพอและเหมาะสม  
   4.  จอภาพแสดงขอ้มูลเก่ียวกบัเท่ียวบินมีบริการเพยีงพอและเหมาะสม 
   5.  รถเขน็กระเป๋ามีบริการเพียงพอและเหมาะสม  
  ความพึงพอใจของผูโ้ดยสารชาวไทยต่อการบริการของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ดา้น
ร้านคา้ภายในอาคาร โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.78) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัมาก ( X = 
3.85 – 4.00) ทุกรายการ 5 อนัดบัแรก คือ 
   1.  ความหลากหลายของร้านคา้ สินคา้ อาหาร/เคร่ืองด่ืม  
   2.  จาํนวนร้านคา้และร้านอาหารเหมาะสม  
   3.  ความเหมาะสมในการจดัพื้นท่ีของร้านคา้  
   4.  การจดัพื้นท่ีของร้านคา้และร้านอาหารเหมาะสม 
   5.  ความเพยีงพอของร้านคา้และร้านอาหาร  
  ความพึงพอใจของผูโ้ดยสารชาวไทยต่อการบริการของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ดา้นการ
รักษาความปลอดภยัและการตรวจคนเขา้เมือง โดยรวม อยู่ในระดบัมาก ( X = 3.55) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 
อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.68 – 3.97) ทุกรายการ 5 อนัดบัแรก คือ 
   1.  ความเพยีงพอของพนกังาน  
   2.  มารยาทและการใหค้วามช่วยเหลือของพนกังาน  
   3.  ความเหมาะสมของเวลาในการตรวจสอบความปลอดภยั  
   4.  ความรู้สึกดา้นความปลอดภยั 
   5.  การบริการของพนกังานตรวจคน้  
 3.  การเปรียบเทียบ ความพงึพอใจต่อการบริการของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ของผู้โดยสารชาวไทย 
จาํแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคล 
  ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการบริการของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ของผูโ้ดยสารชาวไทย 
จาํแนกตามคุณลกัษณะส่วนบุคคล พบว่า ผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีมีเพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ีย
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ต่อเดือนต่างกนั มีความพงึพอใจต่อการบริการของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในภาพรวม และพิจารณาเป็นรายดา้น 
ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ดงัน้ี 
  3.1  ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการบริการของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ของผูโ้ดยสารชาว
ไทย จาํแนกตามเพศ พบว่า ผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีมีเพศต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการบริการของท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ ในภาพรวม และพจิารณาเป็นรายดา้น ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
  3.2  ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการบริการของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิของผูโ้ดยสารชาว
ไทย จาํแนกตามอายุ พบว่า ผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีมีอายุต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการบริการของท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ ในภาพรวม และพจิารณาเป็นรายดา้น ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
  3.3  ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการบริการของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิของผูโ้ดยสารชาว
ไทย จาํแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีมีระดับการศึกษาต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการ
บริการของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในภาพรวม และพิจารณาเป็นรายดา้น ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทาง
สถิติ 
  3.4  ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการบริการของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิของผูโ้ดยสารชาว
ไทย จาํแนกตาอาชีพ พบว่า ผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีมีอาชีพต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการบริการของท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ ในภาพรวม และพจิารณาเป็นรายดา้น ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
  3.5  ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการบริการของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิของผูโ้ดยสารชาว
ไทย จาํแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน พบว่า ผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีความพึงพอใจต่อ
การบริการของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในภาพรวม และพิจารณาเป็นรายดา้น ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติ 
 
อภปิรายผล 
 ผลการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของผูโ้ดยสารชาวไทยต่อการบริการของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
กรุงเทพฯ สามารถตอบวตัถุประสงคข์องการวิจยัและสมมติฐานการวิจยั โดยนาํมาอภิปรายผลการวิจยั ดงัต่อไปน้ี 
 1.  ผลการศึกษาขอ้มูลคุณลกัษณะส่วนบุคคล พบว่า เพศ อาย ุอาชีพ การศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน
ท่ีแตกต่างกนัของผูโ้ดยสารชาวไทย ไม่มีผลต่อการใหร้ะดบัความสาํคญักบัปัจจยัโดยรวมดา้นต่าง ๆ ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัผลงานวิจัยของ สุธีวนั ปรีชาวิบูลย  ์(2546) ท่ีได้ศึกษา เร่ือง “ความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีมีผลในการตดัสินใจ
เดินทางกบับริษทัการบินไทย จาํกดั (มหาชน)” พบว่า อาย ุอาชีพ การศึกษา และรายไดท่ี้แตกต่าง ไม่มีผลต่อการ
ใหร้ะดบัความสาํคญักบัปัจจยัโดยรวมท่ีใชใ้นการตดัสินใจเดินทางโดยสารการบินไทย 
 2.  ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูโ้ดยสารชาวไทยต่อการให้บริการของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผล
การศึกษา พบว่า มีความพึงพอใจในระดับ ปานกลาง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจัยของ วิภาดา สรเพชญ์พิสัย 
(2546) ท่ีศึกษาเร่ือง “พฤติกรรมและทศันคติของผูโ้ดยสารระหว่างประเทศท่ีมีต่อการบริการภาคพ้ืนดินของสาย
การบินไทย” พบว่า ผูโ้ดยสารส่วนใหญ่ยงัมีทศันคติท่ีดีต่อความพึงพอใจในส่ิงท่ีไดรั้บ แต่ควรปรับปรุงในดา้น
ของการใหข้อ้มูลข่าวสารท่ีชดัเจนมากกว่าน้ี อีกทั้งควรปรับปรุงดา้นการบริการเก่ียวกบัสัมภาระท่ีมกัจะเกิดความ
ล่าชา้ ชาํรุดเสียหาย ทาํใหผู้โ้ดยสารเกิดความเดือดร้อน 
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ข้อเสนอแนะ 
 1.  ข้อเสนอแนะของผู้โดยสารชาวไทยทีม่ต่ีอกระบวนการขาเข้า 
  1.1  เวลาท่ีใชใ้นการรอรับกระเป๋านานมาก ควรเพิม่พนกังานบริการในจุดรับกระเป๋า 
  1.2  จุดบริการขอ้มูลควรจดัหา ทาํเลท่ีตั้งใหเ้หมาะสม กระจายเป็นระยะๆ และมีป้ายท่ีมองเห็นไดใ้น
ระยะ 50 เมตร เพราะสนามบินมีขนาดใหญ่มาก 
 2.  ข้อเสนอแนะของผู้โดยสารชาวไทยทีม่ต่ีอกระบวนการขาออก 
  2.1  ควรเพิ่มพ้ืนท่ีนัง่พกัคอยสาํหรับผูโ้ดยสาร ซ่ึงยงัมีไม่เพียงพอ และควรเปล่ียนเป็นท่ีนัง่แบบเบาะ
นุ่มๆ 
  2.2  สายการบินขวา้งและปิดกั้นทางเดินของผูโ้ดยสาร โดยไม่มีการจัดพื้นท่ีหน้าเคาน์เตอร์ให้
เพยีงพอต่อผูท่ี้มาใชบ้ริการอยา่งแทจ้ริง 
  2.3  ตารางแสดงเท่ียวบินมีตวัหนงัสือขนาดเลก็มาก 
  2.4  ควรเพิ่มทกัษะความรู้ภาษาองักฤษเบ้ืองตน้ให้กบัเจ้าหนา้ท่ีผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เช่น เจา้หน้าท่ีรักษา
ความปลอดภยั เจา้หนา้ท่ีรักษาความสะอาด ฯลฯ ในกรณีท่ีผูโ้ดยสารตอ้งการความช่วยเหลือเร่งด่วน 
  2.5  ผูโ้ดยสารส่วนใหญ่สบัสนเร่ืองการจ่ายคา่ภาษีสนามบิน 
 3.  ข้อเสนอแนะของผู้โดยสารชาวไทยทีม่ต่ีอการจราจรและการคมนาคมขนส่ง 
  3.1  ท่ีจอดรถไกล ควรมีส่ิงอาํนวยความสะดวกในการเดินทาง 
  3.2  ค่าจอดรถแพงเกินไป 
  3.3  ขนาดอาคารท่ีจอดรถเล็ก มีทางเช่ือมต่อท่ีฝนสาดได ้ควรเพิ่มพื้นท่ี และจดัจราจรให้รถไม่จอด
ขวางกนั 
 4.  ข้อเสนอแนะของผู้โดยสารชาวไทยทีม่ต่ีอความสะอาดในอาคารผู้โดยสาร 
  4.1  กระจกรอบอาคารคอ่นขา้งสกปรก 
  4.2  ห้องนํ้ าสกปรกมาก ในห้องนํ้ าควรจะมีหัวฉีดนํ้ าด้วย และควรมีพนักงานทาํความสะอาดอยู่
ประจาํตลอดเวลา 
 5.  ข้อเสนอแนะของผู้โดยสารชาวไทยทีม่ต่ีอส่ิงอํานวยความสะดวกในอาคารผู้โดยสาร 
  5.1  ควรมีป้ายบอกทิศทางใหม้าก และชดัเจนกวา่น้ี 
  5.2  อุณหภูมิบางพื้นท่ีร้อนมาก โดยเฉพาะพื้นท่ีตั้งแต่ชั้น 4 ข้ึนไป 
  5.3  ท่ีนัง่พกัมีไม่เพียงพอ และไม่สะดวกสบาย เกา้อ้ีแขง็มาก 
  5.4  จอแสดงขอ้มูลเก่ียวกบัเท่ียวบินตวัหนงัสือเลก็มา อ่านไม่สะดวก 
  5.5  ควรจดัหานํ้าด่ืมไวบ้ริการบริเวณพ้ืนท่ีนัง่คอย 
  5.6  หอ้งนํ้ ามีไม่เพียงพอต่อผูใ้ชบ้ริการ ทาํใหมี้ผูร้อใชบ้ริการมาก แต่ละจุดของหอ้งนํ้ามีโถปัสสาวะ
นอ้ยไป ไม่เพยีงพอ 

 6.  ข้อเสนอแนะของผู้โดยสารชาวไทยทีม่ต่ีอร้านค้า หรือร้าอาหาร-เคร่ืองด่ืม 
  6.1  ร้านอาหารกระจดักระจาย ทาํให้ยากต่อการเลือกใช้ และควรให้ความสําคญักบัรสชาด และ
ปริมาณของอาหารดว้ย 
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  6.2  ราคาค่อนขา้งแพง ราคาถูกมีนอ้ย 
  6.3  ควรมีจุดขายอาหาร หรือร้านคา้ไวบ้ริการมากกกว่าน้ี 
 7.  ข้อเสนอแนะของผู้โดยสารชาวไทยทีม่ต่ีอภาพรวมของท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ
  ทางเขา้-ออกสนามบินค่อนขา้งสับสน ควรเพิ่มป้ายในระยะก่อนถึงจุดทางแยก และทางเล้ียวใหม้าก
ข้ึน 
 8.  ข้อเสนอแนะสําหรับการทาํวจิยัคร้ังต่อไป 
  8.1  ควรวิจยัเก่ียวกบัเร่ืองปัญหาและความตอ้งการของผูใ้ช้บริการเก่ียวกบัรูปแบบการบริการต่างๆ 
ในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการและเป็นการพฒันาการบริการใหผู้ ้
มาใชบ้ริการเกิดความพึงพอใจสูงสุดรวมทั้งยงัเป็นขอ้มูลเพ่ือปรับปรุงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้ทนัสมยัมาก
ยิง่ข้ึน 
  8.2  ควรแยกทาํวิจยัเฉพาะภายในประเทศหรือต่างประเทศเท่านั้น 
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ส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการ สถานตรวจสภาพรถยนต์เอกชน 
อารียนต์ อําเภอเมือง จังหวดัสมุทรปราการ* 

Marketing mix dominating on use of Areeyont Inspection Vehicle Center , located 
in Amphoe Mueang, Samut Prakan province. 

 
                         นายมนตรี   กงัวาลไกล** 
 Mr. Montri Kangwanklai 
บทคดัย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษาส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการสถานตรวจ
สภาพรถยนตเ์อกชนอารียนต ์อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ และเพ่ือเปรียบเทียบส่วนประสมการตลาดท่ีมีผล
ต่อการเลือกใชบ้ริการสถานตรวจสภาพรถยนต์เอกชนอารียนตข์องผูบ้ริโภค จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์
กลุ่มตัวอย่างท่ีใ ช้ในการศึกษาได้แก่ ประชาชนท่ีใช้บริการสถานตรวจสภาพรถยนต์เอกชน อารียนต์  จาํนวน       
169 คน เคร่ืองมือท่ีใชคื้อ แบบสอบถาม สถิติที่ใชคื้อ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบทางเดียว และการทดสอบรายคู่ โดยวิธี แอลเอสดี 

ผลการวิจัยพบว่า  1) ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสถานตรวจสภาพรถยนต์ 
เอกชนอารียนต ์ของผูบ้ริโภค ในภาพรวม อยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า อยู่ในระดบัมาก 6 ดา้น 
เรียงลาํดบัจากมากท่ีสุดคือ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นกระบวนการ ดา้นราคา ดา้นบุคคล และ
ดา้นช่องทางการจัดจาํหน่าย 2) ผลการเปรียบเทียบส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการสถานตรวจ
สภาพรถยนตเ์อกชนอารียนต ์ของผูบ้ริโ ภค จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ พบว่า  ผูบ้ริโ ภคมีความคิดเห็น
ต่อส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการสถานตรวจสภาพรถยนต์เอกชนอารียนต์ ใ นภาพรวม                   
ไม่แตกต่างอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า เฉพาะดา้นกระบวนการ ผูบ้ริโภคเพศชาย 
และเพศหญิง มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 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. 

                                                 
 * บทความการคน้ควา้อิสระ 
** บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจดัการทัว่ไป)  มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
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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 

รถยนตถื์อเป็นปัจจัยท่ีมีความสาํคญัเป็นอย่างมากในปัจจุบนั  รถยนตช่์วยอาํนวยความสะดวก  และทาํ
ให้เราสามารถเดินทางไปท่ีต่างๆ   ได้ด้วยเวลาอนัรวดเร็ว  และนับวนัรถยนต์ย่ิงมีจาํนวนมากข้ึน รวมจาํนวน
รถยนตต์ามกฎหมายว่าดว้ยรถยนต์ท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย  ปี พ.ศ.2550  มีจาํนวนทั้งส้ิน 24,77,952  คนั  
และในปี พ.ศ. 2551  มีจาํนวนทั้งส้ิน 25,511,574  คนั  ซ่ึงมีปริมาณเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 3.13  (กรมการขนส่งทางบก
,2552,ออนไลน)์  ปริมาณรถยนตท่ี์เพ่ิมมากข้ึนส่งผลกระทบ ต่อส่ิงแวดลอ้มอย่างมากมาย  สภาพอากาศถูกทาํลาย  
ซ่ึงอาจเกิดจากความไม่ไดต้ั้งใจของมนุษย ์ อนัเน่ืองมาจากการปล่อยมลพิษของเคร่ืองยนต์ท่ีขบัข่ี  ปริมาณไอเสียท่ี
ถูกปล่อยออกมาจากการเผาไหมข้องเคร่ืองยนต ์ โดยสาเหตุอนัเน่ืองจากการเผาไหมท่ี้ไม่สมบูรณ์  การเส่ือม หรือ 
ดอ้ยประสิทธิภาพในการทาํงานของเคร่ืองยนต์  อีกทั้งอายุการทาํงานของเคร่ืองยนตท่ี์ใชม้านานย่ิงทาํใหค้วนัพิษ
ถูกปล่อยออกมาจากเคร่ืองยนต์มากข้ึนด้วย  จากเหตุผลดังกล่าว  ทาํให้รัฐบาลได้เล็งเห็นถึงอนัตรายท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนต่อมนุษย ์ และส่ิงแวดลอ้ม  กรมการขนส่งทางบกไดมี้นโ ยบายให้ภาคเอกชนจดัตั้งสถานตรวจสภาพ
รถยนตท์ัว่ประเทศ  โดยเร่ิมดาํเนินการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 เป็นตน้มา   จนถึงปัจจุบนัไดมี้สถานตรวจสภาพรถยนต์
เอกชนประมาณ 1,900 แห่งทัว่ประเทศ   

ทั้ งน้ีเพ่ือใ ห้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมใ นการตรวจสภาพ และทําหน้าท่ีตรวจสภาพรถ  ตาม
หลกัเกณฑท่ี์กรมการขนส่งทางบกกาํหนด  โ ดยกาํหนดใหร้ถยนต์ท่ีมีอายุเกิน 7 ปี  ตอ้งมีการตรวจสภาพรถยนต ์ 
จากสถานตรวจสภาพรถยนต์เอกชนก่อนชาํระภาษีรถยนต์ประจาํปี  การตรวจสภาพรถยนต์ ส่วนบุคคลตาม
เง่ือนไขของกรมการขนส่งทางบก  โ ดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้รถยนต์ท่ีใ ช้งานอยู่บนทอ้งถนนไดรั้บการตรวจ
สภาพ  และมีสภาพท่ีดี  มีอุปกรณ์ส่วนควบครบถว้นถูกตอ้งตามกฎหมาย  เพ่ือลดมลภาวะทางอากาศและเสียง  
และยงัเป็นการลดปัญหาอุบติัเหตุอนัเกิดจากสภาพรถไม่เหมาะสม   เพ่ือกระตุน้ใหเ้จ้าของรถหมัน่ตรวจสอบดูแล
สภาพรถของตนใหอ้ยู่ในสภาพมัน่คง แข็งแรง  และเป้าหมายหลกัของกรมการขนส่งทางบก  คือ ลดงบประมาณ 
และภาระการดาํเนินการของทางราชการ  และลดจาํนวนรถท่ีมีสภาพไม่พร้อมใช้งาน  เพ่ือลดปัญหาอุบติัเหตุ  
และปัญหามลพิษ  (กรมการขนส่งทางบก, 2550, ออนไลน)์  ถา้รถยนต์คนัใดมีสภาพท่ีดีผ่านเกณฑท่ี์กาํหนดไวจึ้ง
จะออกใบผ่านการตรวจสภาพให ้ แต่ถา้รถยนต์มีสภาพไม่เหมาะสม   เจา้ของรถยนต ์

คนันั้นตอ้งกลบัไปแก้ไข  หรือซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพท่ีดีเสียก่อน  แลว้จึงนาํมาตรวจสภาพใหม่  
ดว้ยเหตุผลดงักล่าว ผูวิ้จยัจึงตอ้งการศึกษาเร่ืองส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการสถานตรวจ
สภาพรถยนต์เอกชน อารียนต์ ว่ามีปัจจยัใดบา้งเขา้มาเกี่ยวขอ้งในการเลือกใชบ้ริการสถานตรวจสภาพรถยนต์
เอกชนอารียนต ์ในเขตอาํเภอเมือง  จังหวดัสมุทรปราการ  โดยผูใ้ชบ้ริการมีความคาดหวงัอะไรบา้งในการเลือกใช้
บริการ  ดว้ยเหตุน้ีจึงไดท้าํการสาํรวจถึงความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของผูบ้ริโภค  ในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสถาน
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ตรวจสภาพรถยนต์เอกชน   อารียนต์  และสามารถนาํมากาํหนดเป้าหมายกลยุทธ์ทางการตลาดเพ่ือสร้างความ
ไดเ้ปรียบในการแข่งขนั  อีกทั้งในการวางแผนการตลาดให้มีความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ช้บริการ
ต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

1. เพ่ือศึกษาส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสถานตรวจสภาพรถยนต์เอกชน            
อารียนต ์อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ 

2. เพ่ือเปรียบเทียบส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการสถานตรวจสภาพรถยนตเ์อกชน
อารียนตข์องผูบ้ริโภค จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ 
 
สมมติฐานของการวจิยั 
 ส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการสถานตรวจสภาพรถยนต์เอกชนอารียนต์ของ
ผูบ้ริโภค จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์แตกต่างกนั  

1. ประชากร 
ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา  ไดแ้ก่ ประชาชนท่ีใชบ้ริการสถานตรวจสภาพรถยนตเ์อกชน อารียนต ์

อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ เดือนกนัยายน- ตุลาคม 2552  
2.กลุ่มตัวอย่าง 

     กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ ประชาชนท่ีใชบ้ริการสถานตรวจสภาพรถยนตเ์อกชน 
อารียนต ์อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ เดือนกนัยายน- ตุลาคม 2552 จาํนวนประมาณ 300 คน  เลือกเป็นกลุ่ม
ตวัอยา่งโดยใชต้ารางกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งของ Krejcie and Morgan (1970,p.608) ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 169 
คน 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

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

แบบสอบถามมี 2 ส่วน  คือ 
2.1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ  อายุ  ระดบัการศึกษา  อาชีพ และประเภท

รถยนต ์
2.2 ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใชบ้ริการสถานตรวจสภาพรถยนต์เอกชน อารียนต ์

แบ่งออกเป็น ดา้นผลิตภณัฑ ์ ดา้นราคา  ดา้นการจดัจาํหน่าย  ดา้นการส่งเสริมการตลาด  ดา้นบุคคล ดา้นลกัษณะ
ทางกายภาพ และดา้นกระบวนการ ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ของลิเคิร์ท  
(Likert ) จาํนวน  24  ขอ้ 
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3.  นาํแบบสอบถามท่ีไดส้ร้างข้ึนใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระของมหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
ไดต้รวจสอบความสอดคลอ้งของเน้ือหา กบัวตัถุประสงคข์องการวิจยั เป็นการศึกษาความเท่ียงตรง (validity) ของ
แบบสอบถาม แลว้นาํมาปรับปรุงแกไ้ขเพ่ือใหค้าํถามชดัเจน สามารถส่ือความหมายไดต้รงประเด็น และเหมาะสม
ย่ิงข้ึน 

4. นาํแบบสอบถามไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอย่างท่ีไม่ใ ช่กลุ่มตวัอย่างในการวิจยั จาํนวน 30 คน แลว้
นําขอ้มูลมาหาค่าความเช่ือมั่น (reliability) ของแบบสอบถามโ ดยใ ช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบคั 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) ไดค้า่ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามเท่ากบั 0.9160 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผูวิ้จยัไดด้าํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล ดว้ยการขอความร่วมมือจากลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการสถานตรวจ
สภาพรถยนต์เอกชนอารียนต์  อาํเภอเมือง จังหวดัสมุทรปราการ  โ ดยนาํแบบสอบถามไปแจกให้กลุ่มตวัอย่าง
กรอกขอ้มูลจาํนวน 169 ชุด แลว้ขอรับคืนดว้ยตนเอง ไดรั้บแบบสอบถามคืนมา จาํนวน 169 ชุด คิดเป็นร้อยละ 
100.00 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. วิเคราะหข์อ้มูลลกัษณะประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม โดยใชค่้าความถ่ี และค่าร้อยละ 
2. วิเคราะหส่์วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการสถานตรวจสภาพรถยนต์โดยใชค่้าเฉลี่ย 

( ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 
3. เปรียบเทียบส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการสถานตรวจสภาพรถยนต์ จาํแนก

ตามลกัษณะประชากรศาสตร์โดยใช ้t-test และ F-test 
4. เปรียบเทียบพหุคูณ เพ่ือทดสอบค่าเฉล่ีย ( ) ของคะแนน ส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการ

เลือกใช้บริการสถานตรวจสภาพรถยนต์ จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนโ ดยวิธีของ Least Significant 
Difference (LSD) 

  
สรุปผลการวจิยั 

1. วเิคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 82.84 อายุ 40 ปีข้ึนไป ร้อยละ 46.20 รองลงมา 25-
40 ปี ร้อยละ 45.00 ระดบัการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ64.50 รองลงมา     ปริญญาตรี ร้อยละ 34.40  อาชีพ
ธุรกิจส่วนตวั ร้อยละ 44.40 รองลงมาพนกังานบริษทั ร้อยละ 39.60 ประเภทรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน 
(รย.1) ร้อยละ 47.34รองลงมารถยนตบ์รรทุกส่วนบุคคล (รย.3) ร้อยละ 39.64     

2. วิเคราะห์ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสถานตรวจสภาพรถยนต์เอกชนอารี
ยนต์ ของผู้บริโภค จาํแนกตาม ลกัษณะประชากรศาสตร์ 

ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นเก่ียวกบัส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใชบ้ริการสถานตรวจสภาพ
รถยนตเ์อกชนอารียนต ์ในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X =3.76) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี 
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ด้านผลิตภัณฑ์  ผูบ้ริโ ภคมีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดบัมาก ( X =4.03) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบวา่อยูใ่นระดบัมาก ( X =3.85-4.25) ทุกรายการคือ  

1. บริการใหค้าํแนะนาํปรึกษาดา้นรถยนต ์
2. มีอุปกรณ์เคร่ืองมือตรวจสภาพ ท่ีทนัสมยั 
3. มีความหลากหลายดา้นบริการ เช่นฝากชาํระภาษี, รับทาํประกนัภยั, พรบ. เป็นตน้ 
ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัเพศชายและเพศหญิง  ทุกระดบัอายุ ทุกระดบัการศึกษา  ทุกอาชีพ ทุกประเภท

รถยนต ์
ด้านราคา ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดบัมาก ( X =3.88) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า

อยู่ในระดบัมาก ( X =3.83-3.90) ทุกรายการคือ 
1. มีป้ายบอกราคาอย่างชดัเจนตรงตามท่ีกฎหมายกาํหนด  
2. ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพการใหบ้ริการ  
3. มีระบบการจดัเกบ็เงินท่ีถูกตอ้งตรงตามใบเสร็จรับเงิน  
4. ราคาค่าบริการดา้นอื่นๆ  เช่น ฝากต่อภาษี ,พรบ. และประกนัภยั มีความเหมาะสม 
ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัเพศชาย และเพศหญิง ทุกระดบัอายุ  ทุกระดบัการศึกษา ทุกอาชีพ ทุกประเภท

รถยนต ์
ด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดบัมาก ( X =3.57) เม่ือพิจารณา

เป็นรายขอ้ พบวา่อยู่ในระดบัมาก ( X =3.83-4.39) จาํนวน 2 รายการคือ 
1. ความสะดวกโดยภาพรวมของสถานที่ตั้ง  
2. มีเวลาเปิด ปิดเหมาะสม สะดวกกบัการมาใชบ้ริการ 
ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัเพศชาย อายุ ตํ่ากว่า 25 ปี และ25-40 ปี การศึกษาปริญญาตรีและตํ่ากว่าปริญญา

ตรี ทุกอาชีพ ทุกประเภทรถยนต ์
ด้านการส่งเสริมการตลาด  ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดบัมาก ( X =3.96) เม่ือพิจารณา

เป็นรายขอ้ พบวา่อยู่ในระดบัมากท่ีสุด ( X =4.58) จาํนวน 1 รายการคือ มีบริการรับฝากรถท่ีมาใชบ้ริการ 
ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัเพศชาย อายุ 25-40 ปี และ 40 ปีข้ึนไป ทุกระดบัการศึกษา อาชีพพนกังานบริษทั 

และธุรกิจส่วนตวั  รถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน(รย.1) และประเภทรถยนตบ์รรทุกส่วนบุคคล  (รย.3) 
ด้านบุคคล ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดบัมาก ( X =3.88) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า

อยู่ในระดบัมาก ( X =3.76-3.96) ทุกรายการคือ  
1. เจ้าหนา้ท่ีรับรถ มีความรู้ และมีมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดี ส่ือสารไดอ้ย่างถูกตอ้ง  
2. ผูใ้หบ้ริการมีความรู้เกี่ยวกบัรถยนต์สามารถตอบคาํถามขอ้สงสยัได ้ 
3. ผูค้วบคุมการตรวจสภาพรถ ใหค้วามเอาใจใ ส่ในการบริการ  
4. ความกระตือรือร้นในการใหบ้ริการ 
ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับเพศชาย และเพศหญิง ทุกระดับอายุ ทุกระดับการศึกษา ทุกอาชีพ และทุก

ประเภทรถยนต ์
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ด้านลักษณะทางกายภาพ ผูบ้ริโ ภคมีความคิดเห็นโ ดยรวม อยู่ในระดบัปานกลาง ( X =3.03) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยู่ในระดบัมาก ( X =3.97) จาํนวน 1 รายการคือ มีพ้ืนท่ีเพียงพอกบัการจอดรถเพ่ือ
ใหบ้ริการ 

ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัเพศชายอายุ 40 ปีข้ึนไป ทุกระดบัการศึกษา อาชีพธุรกิจส่วนตวั ประเภทรถยนต์
นัง่ส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน (รย.1) 

ด้านกระบวนการ ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดบัมาก ( X =3.94) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบว่า อยู่ในระดบัมาก ( X =3.91- 3.97) ทุกรายการคือ  

1. มีความเหมาะสมดา้นระยะเวลาการใหบ้ริการ  
2. ความสะดวกรวดเร็ว ในการออกใบรับรองผลการตรวจสภาพรถ 
3. มีการรับรถท่ีเป็นระบบ และใหบ้ริการตามขั้นตอน ก่อน-หลงั 
ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบั เพศชาย และเพศหญิง ทุกระดบัอายุ ทุกระดบัการศึกษา ทุกอาชีพ ทุกประเภท

รถยนต ์
3. เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสถานตรวจ

สภาพรถยนต์เอกชนอารียนต์ จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ 
ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการสถานตรวจ

สภาพรถยนต์เอกชนอารียนต์ ของผูบ้ริโ ภคเพศชาย และเพศหญิง พบว่า มีความคิดเห็นเกี่ยวกบัส่วนประสม
การตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการสถานตรวจสภาพรถยนตเ์อกชนอารียนต์ ในภาพรวม ไม่แตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี 

ด้านผลิตภัณฑ์ ผูบ้ริโ ภคจาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ มีความคิดเห็น โดยรวม และ เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

ด้านราคา ผูบ้ริโ ภคเพศชาย และเพศหญิง และผูบ้ริโ ภคที่มีอายุต่างกนั มีความคิดเห็น โ ดยรวม ไม่
แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ มีป้ายบอกราคาอย่างชดัเจนตรงตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

ผูบ้ริโ ภคท่ีมีประเภทรถยนต์ต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน1 รายการ คือราคาเหมาะสมกบั
คุณภาพการใหบ้ริการ 

ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย  ผูบ้ริโภคเพศชาย และเพศหญิง ผูบ้ริโ ภคท่ีมีอายุต่างกนั มีความคิดเห็น 
โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ ความสะดวกโดยภาพรวมของสถานท่ีตั้ง 

ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษา  อาชีพ และประเภทรถยนต์ ต่างกนั มีความคิดเห็น โ ดยรวม และพิจารณา
เป็นรายขอ้ ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

ด้านการส่งเสริมการตลาด ผูบ้ริโ ภคท่ีมี ประเภทรถยนต ์ต่างกนั มีความคิดเห็น โ ดยรวม ไม่แตกต่าง
กนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
จาํนวน 1 รายการ คือ มีการแจกเอกสารหรือใบปลิว 
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ด้านบุคคล ผูบ้ริโ ภคท่ีมีอายุต่างกนั มีความคิดเห็น โ ดยรวม ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการคือ ผูค้วบคุม
การตรวจสภาพรถใหค้วามเอาใจใ ส่ในการบริการ 

ด้านลักษณะทางกายภาพ ผูบ้ริโภคจาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ มีความคิดเห็น โ ดยรวม และ
พิจารณาเป็นรายขอ้ ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

ด้านกระบวนการผูบ้ริโ ภคเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็น โ ดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 
รายการ คือ มีการรับรถท่ีเป็นระบบ และใหบ้ริการตามขั้นตอน ก่อน-หลงั 

ผูบ้ริโ ภคท่ีมีอาชีพ ต่างกัน มีความคิดเห็น โ ดยรวม ไ ม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ   ความสะดวก
รวดเร็ว ในการออกใบรับรองผลการตรวจสภาพรถ 
 
อภปิรายผล 

การศึกษาเร่ืองส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการสถานตรวจสภาพรถยนต์เอกชนอารี
ยนต ์อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการไดผ้ลการวิจยัท่ีสามารถนาํมาอภิปรายผลดงัน้ี  

1.ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 82.84  อายุ 41 ปีข้ึนไป ร้อยละ 46.20 ระดบัการศึกษา 

ตํ่ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 64.50  อาชีพธุรกิจส่วนตวั ร้อยละ 44.40 ประเภทรถยนต์นัง่ส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน 
(รย.1) ร้อยละ 47.34 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ สุทธิ ณ ลาํพูน (2548) ศึกษาเร่ือง สภาพการใหบ้ริการของ
สถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) จงัหวดัฉะเชิงเทรา ผลการวิจัยพบว่า ผูม้าใชบ้ริการ ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย โดย
มีอายุระหว่าง 41-50 ปี ระดบัการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย /ปวช. อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน รายไดเ้ฉลี่ยต่อ
เดือนจากอาชีพระหว่าง 15,001-30,000 บาท และประเภทรถยนตท่ี์เขา้มาใชบ้ริการเป็นรถกระบะ ขอ้มูลระดบั
สภาพการใหบ้ริการของสถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) รวม 4 ดา้น พบว่าดา้นผูใ้หบ้ริการในภาพรวมมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง ดา้นเคร่ืองมือ และอุปกรณ์ท่ีให้บริการทนัสมยั  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ     
ศิรินทิพย ์    ศุภตระกลู (2551) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่ มีผลต่อการตัดสินใ จของ
ผู้ใ ช้รถยนต์ใ นการเลือกใ ช้บ ริการสถานตรวจสภาพรถเอกชนใ นจังหว ัดเ ชียงใ หม่  ผลการวิจัยพบว่า 
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นราคา ปัจจัยดา้นการจดัจาํหน่าย   ปัจจัยดา้นบุคคล  ปั จจยัดา้นลกัษณะทาง กายภาพ 
และป จจยัด้านกระบวนการ ผูใ้ ช้บริการให้ความสําคญั อยู่ในระดบัมาก ส่วนปัจจยั ดา้นการส งเสริมการตลาด
ผูใ้ชบ้ริการให ความสาํคญัอยู่ในระดบัปานกลาง                          

2. วิเคราะห์ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสถานตรวจสภาพรถยนต์ จําแนกตาม 
ลกัษณะประชากรศาสตร์ 

ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นต่อส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการสถานตรวจสภาพรถยนต์
เอกชน อารียนต ์อยู่ในระดบัมาก ( X =3.76) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าผูบ้ริโ ภคมีความคิดเห็นเกี่ยวกบั ดา้น
ผลิตภณัฑ ์ ดา้นราคา  ดา้นการจดัจาํหน่าย  ดา้นการส่งเสริมการตลาด  ดา้นบุคคล  และดา้นกระบวนการ อยู่ใน
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ระดบัมาก ( X = 4.03,3.88,3.57,3.96,3.88 และ 3.94 ตามลาํดบั) ยกเวน้ดา้นลกัษณะทางกายภาพ  อยู่ในระดบั        
ปานกลาง ( X = 3.03)ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ทวีศกัด์ิ  ปึงวงศานุรักษ ์ (2550) ศึกษาเร่ือง  บทบาทหนา้ท่ี
ของสถานประกอบการและความพึงพอใจของประชาชนต่อการใหบ้ริการของสถานตรวจสภาพรถเอกชนจงัหวดั
อุตรดิตถ ์ ผลการวิจยัพบวา่ การปฏิบติังานในบทบาท หนา้ท่ีของสถานตรวจสภาพรถเอกชนจงัหวดัอุตรดิตถก์าร
บริการตรวจเช็คทั้งหมด 14 รายการ โดยได รับการตรวจเช็คในภาพรวม เฉล่ียร้อยละ 70.60 ไม่ไดรั้บการตรวจเช็ค  
ร้อยละ 29.40  ซ่ึงสถานตรวจสภาพรถเอกชนให้บริการตรวจเช็คมากท่ีสุด ไดแ้ก่การตรวจสอบหมายเลขเคร่ือง  
การตรวจหมายเลขแชสซี (ตวัถงั)  และการตรวจสอบ ระบบแตร ส่วนรายการที่สถานตรวจสภาพรถใหบ้ริการ
ตรวจเช็คนอ้ยที่สุด  ไดแ้ก่  การตรวจวิเคราะห์ก๊าซคาร์บอนมอนน อกไซด ์ การตรวจสอบระบบหา้มลอ้ (เบรค) 
และการตรวจเช็คควนัดาํ  และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ วิศณุ  แปงยาแกว้ (2550) ศึกษาเร่ือง ส่วนประสม
การตลาดท่ีมีผลต่อการในการเลือกใชบ้ริการอู่ซ่อมรถยนตใ์นจงัหวดัเชียงราย ผลการวิจยัพบว่า ภาพรวมของ
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์และการใหบ้ริการ ปัจจยัดา้นราคาและปัจจยัดา้นสถานท่ีมีความสาํคญัมากต่อการตดัสินใจ
ในการเลือกใชบ้ริการอู่ซ่อมรถยนต์ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดมีความสําคญัต่อการตดัสินใจในระดบัปาน
กลาง เม่ือพิจารณาแยกตามปัจจัย  เฉพาะปัจจัยด้านผลิตภณัฑ์ และการให้บริการเป็นรายขอ้พบว่าขอ้ท่ีมี
ความสําคญัในระดบัมาก ได้แก่ การกาํหนดเวลาท่ีใช้ในการซ่อมรถยนต์เหมาะสมกบัความยากง่ายของงาน  
ความรู้ความสามารถของพนกังานในการซ่อมรถยนต์  ความทนัสมยัของเคร่ืองมือ และอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการซ่อม
รถยนตส์ภาพรถยนตภ์ายหลงัการซ่อมเสร็จสามารถใชง้านไดดี้   

3. เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสถานตรวจ
สภาพรถยนต์ เอกชนอารียนต์ จาํแนกตาม ลกัษณะประชากรศาสตร์ 

ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการสถานตรวจ
สภาพรถยนตเ์อกชนอารียนต ์ของผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพ ต่างกนั พบวา่ ความคิดเห็นเก่ียวกบัส่วนประสมการตลาดท่ีมี
ผลต่อการเลือกใชบ้ริการสถานตรวจสภาพรถยนตเ์อกชนอารียนต ์ในภาพรวม ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทาง
สถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี 

ด้านราคา ผูบ้ริโภคเพศชาย และเพศหญิง และผูท้ี่มีอายุต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกนั
อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 
1 รายการ คือ มีป้ายบอกราคาอย่างชดัเจนตรงตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย  ผูบ้ริโ ภคเพศชาย และเพศหญิง และผูท้ี่มีอายุต่างกนั มีความคิดเห็น 
โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ ความสะดวกโดยภาพรวมของสถานท่ีตั้ง 

ด้านการส่งเสริมการตลาด ผูบ้ริโภคท่ีมีประเภทรถยนต์ ต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกนั
อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 
1 รายการ คือ มีการแจกเอกสาร หรือใบปลิว 

ด้านบุคคล ผูบ้ริโ ภคท่ีมีอายุต่างกนั  มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการคือ ผูค้วบคุมการ
ตรวจสภาพรถใหค้วามเอาใจใ ส่ในการบริการ 
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ด้านกระบวนการ ผูบ้ริโภค เพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 
รายการ คือ มีการรับรถท่ีเป็นระบบ และใหบ้ริการตามขั้นตอน ก่อน-หลงั 

ผูบ้ริโ ภคท่ีมีอาชีพ ต่างกัน มีความคิดเห็นโ ดยรวม ไ ม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการคือ ความสะดวก
รวดเร็วในการออกใบรับรองผลการตรวจสภาพรถ 

ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ  นิตยา จันทร์แจ่มดารา (2548) ศึกษาเร่ืองปัจจัยที่มีอิทธิผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการอู่ซ่อมรถยนต์ ในอาํเภอเมือง จงัหวดัอุบลราชธานี ผลการวิจยั พบวา่  

1. ผูต้อบแบบสอบถามมากกว่าคร่ึงหน่ึงเป็นเพศชาย มีอายุอยู่ในในช่วง 40 ปี ข้ึนไป ส่วนใหญ่รับ
ราชการ และรัฐวิสาหกิจ มีการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือสูงกวา่ และมีรายไดต่้อเดือนไม่เกิน  10,000 บาท ผูต้อบ
แบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นในการพิจารณาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการอู่ซ่อมรถยนต์
ทุกดา้น อยู่ในระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น สามารถเรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ยไดด้งัน้ีคือ ดา้นบุคคล 
ดา้นสินคา้ และบริการ ดา้นเทคนิค และกระบวนการ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นช่องทางการบริการ ดา้นราคา 
และดา้นการส่งเสริมการบริการ 

2. เปรียบเทียบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการอู่ซ่อมรถยนต์จาํแนกตามปัจจยัส่วน
บุคคล จากผลกการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า ลูกคา้เพศชาย และเพศหญิงไม่มีความแตกต่างกนัในการพิจารณาปัจจยัท่ี
มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการอูซ่่อมรถยนตใ์นทุกๆ  ดา้น รวมถึงลูกคา้ท่ีมีอายุ อาชีพ  ระดบัการศึกษาท่ี
แตกต่างกนั ยกเวน้ลูกคา้ท่ีมีรายไดไ้ม่เกิน 10,000 บาทจะพิจารณาเลือกใชบ้ริการอู่ซ่อมรถยนต์  ดา้นการส่งเสริม
การบริการแตกต่างกนัทางสถิติที่ ระดบั .01 กบัผูมี้รายไดต้ั้งแต่ 10,001 บาทข้ึนไป พบว่า  ลูกคา้จะตดัสินใจ
เลือกใช้บริการอู่ซ่อมรถยนต์เพ่ือทาํสีรถยนต์เม่ือเกิดอุบติัเหตุ ก่อนเลือกใช้บริการมีการสอบถามขอ้มูลอู่ซ่อม
รถยนตจ์ากบุคคลท่ีไวว้างใจ และเลือกอู่ที่มีบริการแกไ้ขงานใหต้รงตามความตอ้งการของลูกคา้หลงัจากการส่ง
มอบรถยนต ์
 
ข้อเสนอแนะ  

1. ขอ้เสนอแนะจากการวิจยัคร้ังน้ี  
1.1 ด้านผลิตภัณฑ์ผูป้ระกอบการควรมีนโ ยบายในการบริการตามทางราชการกาํหนดอย่าง

เคร่งครัดเพ่ือเป็นการป้องกนัความผิดพลาดในการปฏิบติังาน 
1.2 ควรมีนโยบายเร่ืองความปลอดภยัในการปฏิบติังานของผูใ้หบ้ริการและของผูม้าใชบ้ริการ ซ่ึง

ถือว่าเป็นเร่ืองสาํคญัเร่ืองหน่ึงเพ่ือใหเ้กิดความรู้สึกปลอดภยัในการปฏิบติังาน และเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การทาํงาน 

1.3 ควรมีนโยบายเก่ียวกบัเคร่ืองมือ อุปกรณ์ท่ีใหบ้ริการในการตรวจสภาพรถ เพ่ือใหไ้ดม้าตรฐาน
ตามที่กรมการขนส่งไดก้าํหนดไว ้

1.4 ควรมีนโยบายเก่ียวกบัการจดัและรักษาสภาพส่ิงแวดลอ้มของสถานตรวจสภาพรถ 
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ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
1. ควรทาํการศึกษาถึงสภาพการใหบ้ริการของสถานตรวจสภาพรถเอกชนทั้งภาคตะวนัออก ซ่ึงจะทาํ

ใหไ้ดรั้บขอ้มูลท่ีเป็นประโยชนอ์ย่างกวา้งขวาง 
2. ควรศึกษาถึงปัญหา และอุปสรรคของผูป้ระกอบการเพ่ือจะไดรั้บทราบถึงปัญหาต่าง ๆ เพ่ือเป็น

แนวทางใหก้บัหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้งนาํไปเป็นแนวทางในการส่งเสริม และแกไ้ขต่อไป 
3. ควรศึกษาถึงคุณภาพในการใหบ้ริการในดา้นความความหวงัก่อนการใชบ้ริการกบัสภาพความเป็น

จริงของบริการท่ีไดรั้บ ซ่ึงจะทาํใหไ้ดข้อ้มูลในการนาํไปปรับปรุงดา้นการบริการ 
4. ควรศึกษาถึงตวัแปรอื่น ๆ  เพ่ิมเติม เช่น พฤติกรรมในการใชร้ถยนต ์เป็นตน้ ซ่ึงจะทาํใหไ้ดรั้บขอ้มูล

ของผูใ้ชบ้ริการที่เป็นประโยชนต่์อผูป้ระกอบการสถานตรวจสภาพรถเอกชน ต่อไป 
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 การวิจัยเร่ืองน้ีมีว ัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาการประเมินคุณภาพชีวิตในการทาํงานของเจ้าหน้าท่ี
สาํนกังานศาลปกครองระยอง  และเพื่อเปรียบเทียบการประเมินคุณภาพชีวิตในการทาํงานของเจา้หนา้ท่ี จาํแนก 
ตามปัจจยัส่วนบุคคล  กลุ่มตวัอยา่งคือ เจา้หนา้ท่ีสาํนกังานศาลปกครองระยอง  จาํนวน 80 คน  เคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การวิจยัเป็นแบบสอบถาม  วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้วามถ่ี  ร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  การทดสอบ
ค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวน  
 ผลการวิจยัพบว่า  เจา้หนา้ท่ีมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการประเมินคุณภาพชีวิตในการทาํงาน โดยรวม             
คะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง   เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นความภูมิใจในองคก์าร เจา้หนา้ท่ี มีความ
คิดเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 1 ดา้น  นอกนั้นอีก 7 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นผลตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรม สภาพ 
แวดลอ้มท่ีปลอดภยั การพฒันาศกัยภาพ ความกา้วหนา้ในงาน สังคมสัมพนัธ์ ลกัษณะการบริหารงาน และภาวะ
อิสระจากงาน อยู่ในระดบัปานกลาง ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความคิดเห็นเก่ียวกบัการประเมินคุณภาพชีวิตใน
การทาํงาน ของเจา้หนา้ท่ี จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า เจา้หนา้ท่ี ท่ีมีระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
และตาํแหน่งงาน ต่างกนั มีความคิดเห็นในภาพรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 
ตามลาํดบั  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นผลตอบแทนท่ียติุธรรมและเพียงพอ และดา้นภาวะอิสระจากงาน 
เจา้หน้าท่ีท่ีมี ระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  
สาํหรับดา้นสภาพแวดลอ้มท่ีปลอดภยั  ดา้นการพฒันาศกัยภาพ ดา้นความกา้วหนา้ในงาน ดา้นสังคมสัมพนัธ์ และ
ดา้นลกัษณะการบริหารงาน  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เจา้หนา้ท่ีท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
ต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม  ดา้นผลตอบแทนท่ียติุธรรมและเพียงพอ  และดา้นภาวะอิสระจากงาน แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  สาํหรับดา้นลกัษณะการบริหารงาน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05  เจา้หนา้ท่ีท่ีมีตาํแหน่งงาน ต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม ดา้นภาวะอิสระจากงาน แตกต่างกนัอยา่งมี
นัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 สําหรับดา้นผลตอบแทนท่ีเพียงพอ ด้านสภาพแวดลอ้มท่ีปลอดภยั ด้านสังคม
สมัพนัธ์ และดา้นลกัษณะการบริหารงาน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
 
 
 

                                                 
 * บทความการคน้ควา้อิสระ 
** บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจดัการทัว่ไป) มหาวิทยาลยัราชภฎัธนบุรี 
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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 
                 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 223 บญัญติัใหศ้าลปกครองมีอาํนาจพิจารณา
พิพากษาคดีพิพาทระหว่างหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หรือองคก์ร
ตามรัฐธรรมนูญ หรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐกบัเอกชนหรือระหว่างหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินหรือองคก์รตามรัฐธรรมนูญ หรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐดว้ยกนั  เน่ืองมาจากการใชอ้าํนาจทางการ
ปกครองตามกฎหมาย หรือเน่ืองมาจากการดาํเนินกิจการการปกครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ 
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์รตามรัฐธรรมนูญ หรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐ ตามท่ีกฎหมาย
บญัญติัไว  ้รวมทั้งมีอาํนาจพิจารณาพิพากษาเร่ืองท่ีรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายบญัญติัให้อยู่ในอาํนาจของศาล
ปกครอง   พระราชบญัญติัการจดัตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 บญัญติัไวใ้นมาตรา 42 
วรรคหน่ึง ว่า “ผูใ้ดไดรั้บความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเล่ียงได ้อนั
เน่ืองจากการกระทาํหรืองดเวน้การกระทาํของหน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐหรือมีขอ้โตแ้ยง้
เก่ียวกบัสัญญาทางปกครอง หรือกรณีอ่ืนใดท่ีอยู่ในเขตอาํนาจศาลปกครองตามมาตรา 9 และการแกไ้ขหรือ
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บรรเทาความเดือดร้อนหรือความเสียหาย หรือยติุขอ้โตแ้ยง้นั้น ตอ้งมีคาํบงัคบัตามท่ีกาํหนดในมาตรา 72 ผูน้ั้นมี
สิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง” 
 สํานักงานศาลปกครอง เป็นหน่วยงานธุรการของศาลปกครองในการสนับสนุน การพิจารณาคดี
ปกครองให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พฒันาเผยแพร่ความรู้เก่ียวกบัวิธีปฏิบติัราชการท่ีดีแก่เจา้หนา้ท่ีของ
รัฐ โดยมีเลขาธิการสาํนกังานศาลปกครองเป็นผูบ้งัคบับญัชาสูงสุดท่ีมี vision statement ว่างานได ้ “ผล”  คนเป็น 
“สุข” การตอบสนองภารกิจของศาลปกครองให้ตุลาการศาลปกครองและขา้ราชการฝ่ายศาลปกครองไดมี้ส่วน
ร่วม (participation) ในการบริหารจัดการ รวมทั้ งจะผลักดันยุทธศาสตร์ด้านการบริหารงานบุคคล ด้าน
ค่าตอบแทน ดา้นสวสัดิการ ดา้นพฒันาบุคคลใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ขา้ราชการฝ่ายศาลปกครอง เพื่อใหเ้กิดผล
ผลิต (output) ของงานและไดผ้ลลพัธ์ (outcome) ท่ีเป็นเลิศจนทาํใหศ้าลปกครองสามารถอาํนวยความยติุธรรมทาง
ปกครองแก่ประชาชนไดอ้ยา่งสัมฤทธ์ิผล  ศาลปกครองเป็นสถาบนัหลกัของประชาชนท่ีใชอ้าํนาจตุลาการอาํนวย
ความยติุธรรมเก่ียวกบัขอ้พิพาททางปกครองโดยมุ่งใหเ้กิดความสมดุลในการคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
และการดําเนินงานของรัฐเพ่ือประโยชน์สาธารณะพิพากษาคดีด้วยความเป็นธรรมและรวดเร็ว เพื่อเป็น
หลกัประกนัในการคุม้ครองสิทธิเสรีภาพใหเ้กิดความเป็นธรรมแก่คู่กรณี วางหลกักฎหมายปกครองท่ีเป็นบรรทดั
ฐานในการปฏิบติัราชการของหน่วยงานและเจา้หนา้ท่ีของรัฐ  
 ศาลปกครองระยอง เป็นศาลปกครองในภูมิภาค ภาคตะวนัออกเป็นแห่งท่ี 6 ในจาํนวน 7 ศาลท่ีเปิดทาํ
การ โดยศาลปกครองเชียงใหม่ ศาลปกครองสงขลา ศาลปกครองนครราชสีมา ศาลปกครองขอนแก่น ศาล
ปกครองพิษณุโลก และศาลปกครองนครศรีธรรมราช เปิดทาํการไปแลว้ ตามลาํดบั พระราชบญัญติัจดัตั้งศาล
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ไดก้าํหนดใหศ้าลปกครองระยอง ตั้งอยู่ในจงัหวดัระยองมีเขต
ตลอดทอ้งท่ีจังหวดัจันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ปราจีนบุรี ระยองและสระแกว้ เปิดทาํการเม่ือวนัท่ี 28 
มกราคม 2546 ปัจจุบนัตั้งอยู่เลขท่ี 777 ถนนสุขมุวิท  ตาํบลเนินพระ อาํเภอเมือง จงัหวดัระยอง มีสํานกังานศาล
ปกครองเป็นหน่วยธุรการ มีอาํนาจหนา้ท่ีปฏิบติังานสารบรรณ การบริหารงานบุคคล การคลงั การบญัชีทรัพยสิ์น 
พสัดุ อาคารสถานท่ีและยานพาหนะ งานเลขานุการอธิบดีศาลปกครองชั้นตน้ รับคาํฟ้อง ตรวจคาํฟ้อง จดัทาํ
ทะเบียนและจดัระบบขอ้มูลคดี ทาํหน้าท่ีช่วยตุลาการในการพิจารณาคดีและพิพากษาคดีปกครอง ดาํเนินการ
เก่ียวกบัการออกหนงัสือ หมายหรือคาํสั่งของตุลาการ เก็บรักษาสํานวนคดี  วตัถุ และเอกสารเก่ียวกบัคดี จดัทาํ
สารบบคดี คาํสั่งและคาํพิพากษา รวมทั้งจดัทาํสถิติคดีและประสานงานกบัสาํนกับงัคบัคดีปกครองในการบงัคบั
คดี 
 ดงันั้นผูว้ิจยัซ่ึงปฏิบติังานอยูท่ี่ศาลปกครองระยอง มีความสนใจท่ีจะศึกษาการประเมินคุณภาพชีวิตใน
การทาํงานของเจา้หนา้ท่ีสาํนกังานศาลปกครองระยอง เพื่อผูบ้ริหารสํานกังานศาลปกครอง  จะไดน้าํขอ้มูลท่ีได้
ไปพฒันาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตเพื่อประโยชน์ในการปฏิบติัราชการ และในการสนับสนุนการพิจารณาคดี
ปกครอง สามารถอาํนวยความยติุธรรมทางปกครองแก่ประชาชนไดอ้ยา่งสัมฤทธิผลภายใต ้vision “งานไดผ้ล คน
เป็นสุข” 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 1.//เพือ่ศึกษาการประเมินคุณภาพชีวิตในการทาํงานของเจา้หนา้ท่ีสาํนกังานศาลปกครองระยอง 
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 2.//เพือ่เปรียบเทียบการประเมินคุณภาพชีวิตในการทาํงานของเจา้หนา้ท่ีสาํนกังานศาลปกครองระยอง 
จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
 
สมมติฐานการวจิยั 
 การประเมินคุณภาพชีวิตในการทาํงานของเจา้หนา้ท่ีสาํนกังานศาลปกครองระยอง จาํแนกตามปัจจยั
ส่วนบุคคล แตกต่างกนั 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ เจา้หนา้ท่ีสํานกังานศาลปกครองระยอง จาํนวน 103 คน 
(ท่ีมา: กลุ่มงานบริหารทัว่ไป สาํนกังานศาลปกครองระยองฯ, 2553)  เลือกเป็นกลุ่มตวัอยา่งโดยใชต้ารางกาํหนด
ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง Krejcie and Morgan (1970, p.608) ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน  80  คน 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนโดยมีขั้นตอนตามลาํดบัดงัน้ี 
 1.  การศึกษาเอกสาร ตาํรา และงานวิจยัต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยัคร้ังน้ี 
 2.  การจดัทาํโครงสร้างของแบบสอบถาม ให้มีเน้ือหาครอบคลุมวตัถุประสงคข์องการวิจยัคร้ังน้ี 
แบบสอบถามมี 2 ส่วน คือ 
  2.1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่  เพศ  อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา  
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  ประสบการณ์ทาํงาน (อายงุาน) และตาํแหน่งงาน จาํนวน 7 ขอ้ 
  2.2  คุณภาพชีวิตการทาํงานของเจา้หนา้ท่ี  ลกัษณะของแบบสอบถาม เป็นมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดบัของลิเคิร์ท (Likert) จาํนวน 40 ขอ้ แบ่งออกเป็น  8 ดา้น  ไดแ้ก่ ผลตอบแทนท่ียติุธรรมและเพียงพอ  
สภาพสภาพแวดลอ้มท่ีปลอดภยั   การพฒันาศกัยภาพ  ความกา้วหนา้ในงาน   สังคมสัมพนัธ์  ลกัษณะการ
บริหารงาน   ภาวะอิสระจากงาน   ความภูมิใจในองคก์าร   
 3.  นาํแบบสอบถามท่ีไดส้ร้างข้ึนใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระของมหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
ไดต้รวจสอบความสอดคลอ้งของเน้ือหา กบัวตัถุประสงคข์องการวิจยัเป็นการศึกษาความเท่ียงตรง (validity) ของ
แบบสอบถาม แลว้นาํมาปรับปรุงแกไ้ขเพ่ือใหค้าํถามชดัเจน สามารถส่ือความหมายไดต้รงประเด็น และเหมาะสม
ยิง่ข้ึน 
 4.  นาํแบบสอบถามไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยั จาํนวน 20 คน แลว้
นาํขอ้มูลมาหาค่าความเช่ือมัน่ (reliability) ของแบบสอบถาม โดยใชสู้ตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบคั 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) ไดค้า่ความเช่ือมัน่ 0.9607 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจัยได้ดําเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลด้วยการขอความร่วมมือจากกลุ่ม
ตวัอยา่ง เจา้หนา้ท่ีสาํนกังานศาลปกครองระยอง โดยนาํแบบสอบถามไปแจกใหก้ลุ่มตวัอยา่งตอบแบบสอบถาม 
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จาํนวน 80 ฉบบั แลว้ขอรับคืนดว้ยตนเอง โดยเกบ็แบบสอบถามใน วนัท่ี 22 มิถุนายน 2553 ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2553  ไดรั้บแบบสอบถามคืนมา จาํนวน 80 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถาม จะนาํมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ทุกชุด และนาํมาลง
รหสั ประมวลผลขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป หาความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test, F-test 
และ LSD ดงัน้ี  
 1.//เคราะหข์อ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยใชค้วามถ่ีและค่าร้อยละ (Percentage) 
 2. วิเคราะห์การประเมินคุณภาพชีวิตในการทาํงานของเจ้าหนา้ที่สาํนกังานศาลปกครองระยอง โดยใช้
ค่าเฉล่ีย ( ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 
 3. เปรียบเทียบ ค่าเฉล่ีย ( ) ของคะแนนการประเมินคุณภาพชีวิตในการทาํงานของเจา้หนา้ที่ จาํแนก
ตามปัจจยัส่วนบุคคล  โดยใช ้t-test และ  F-test 
 4. เปรียบเทียบพหุคูณ เพื่อทดสอบค่าเฉล่ีย ( ) ของคะแนนการประเมินคุณภาพชีวิตในการทาํงาน
ของเจ้าหนา้ท่ี จากผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวน โดยวิธี Least Significant Difference (LSD) 
 
สรุปผลการวจิยั 
 ผลการวิ เคราะห์ข้อ มูลการประเ มินคุณภาพชีวิตในการทํางานของเจ้าหน้า ท่ีสํานักงาน 
ศาลปกครองระยอง สามารถสรุปได ้ดงัน้ี 
 1.  ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 60.00  อายุ 26 – 40 ปี  ร้อยละ 81.25  
รองลงมาอาย ุ40 ปีข้ึนไป  ร้อยละ 15.00 ระดบัการศึกษาปริญญาตรี  ร้อยละ 67.50   รองลงมาสูงกว่าปริญญาตรี 
ร้อยละ 26.25 สถานภาพสมรส ร้อยละ 51.25  รองลงมา โสด ร้อยละ 46.25  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000 – 20,000 
บาท ร้อยละ 47.50  รองลงมา 20,001 – 30,000 บาท ร้อยละ 22.50 ประสบการณ์การทาํงาน (อายุงาน) 6 – 10 ปี 
ร้อยละ 32.50  รองลงมา  11 – 15 ปี ร้อยละ 25.00  ตาํแหน่ง พนักงานคดีปกครอง ร้อยละ 37.50  รองลงมา 
เจา้หนา้ท่ีศาลปกครอง ร้อยละ 32.50   
 2.  การวเิคราะห์การประเมินคุณภาพชีวติในการทํางานของเจ้าหน้าทีสํ่านักงานศาลปกครองระยอง 
 เจา้หนา้ท่ีสาํนกังานศาลปกครองระยอง มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการประเมินคุณภาพชีวิตในการทาํงาน 
ในภาพรวม  อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 3.33)  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี 
 ด้านผลตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ เจ้าหน้าท่ีมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
( X = 2.79)  เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 2.60 – 2.94)         ทุกรายการ  
 ด้านสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย  เจา้หน้าท่ีมีความคิดเห็น โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง       ( X = 
3.30)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยู่ในระดบัมาก ( X = 3.72) จาํนวน 1 รายการ คือ มีระบบรักษาความ
ปลอดภยั และระบบป้องกนัอคัคีภยัเตือนเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน  
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 ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัเจา้หนา้ท่ีเพศหญิง อาย ุ26 - 40 ปี การศึกษาระดบัสูงกว่าปริญญาตรี สถานภาพ 
โสด รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน นอ้ยกว่า 10,000 บาท และ 10,000 – 20,000 บาท ประสบการณ์ทาํงาน 1 – 5 ปี และ 6 -
10 ปี  ตาํแหน่ง พนกังานศาลปกครอง และพนกังานคดีปกครอง 
 ด้านการพฒันาศักยภาพ   เจา้หนา้ท่ีมีความคิดเห็น โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง   ( X = 3.44)  เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.51 – 3.61) จาํนวน 2 รายการ คือ 
 1.  ท่านสามารถใชค้วามรู้ความสามารถหลาย ๆ ดา้นในการปฏิบติังานไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 
 2.  ท่านมีโอกาสเรียนรู้งานเพิม่ข้ึนจากหวัหนา้งานและเพ่ือนร่วมงาน 
 ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัเจา้หนา้ท่ีเพศหญิง ระดบัการศึกษาปริญญาตรี 
 ด้านความก้าวหน้าในงาน  เจา้หนา้ท่ีมีความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 3.38)  เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยู่ในระดบัมาก ( X = 3.50) จาํนวน 1 รายการ คือ  การรับราชการในสาํนกังานศาล
ปกครองทาํใหท่้านมีงานทาํไปจนกวา่จะเกษียณอาย ุหรือสมคัรใจลาออก 
 ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัเจา้หนา้ท่ีระดบัการศึกษา ปริญญาตรี รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,000 บาทข้ึนไป  
ประสบการณ์ทาํงาน 15 ปีข้ึนไป  
 ด้านสังคมสัมพนัธ์  เจา้หนา้ท่ีมีความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 3.48)  เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.58 – 3.70) จาํนวน 2 รายการ คือ 
 1.  ท่านปฏิบติัต่อผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงานดว้ยความมีนํ้าใจและใหเ้กียรติแก่ผูอ่ื้น 
 2.  ผูบ้งัคบับญัชาและเพือ่นร่วมงาน ส่งเสริมใหท้่านทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัเจา้หนา้ท่ี อาย ุ18 - 25 ปี ระดบัการศึกษา ปริญญาตรี สถานภาพ สมรส  ตาํแหน่ง 
พนกังานคดีปกครอง  
 ด้านลักษณะการบริหารงาน  เจา้หนา้ท่ีมีความคิดเห็น โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 3.35)  เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 3.23 – 3.49) ทุกรายการ  
 ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัเจา้หนา้ท่ีเพศหญิง อาย ุ26 – 40 ปี ระดบัการศึกษา ตํ่ากว่าปริญญาตรี สถานภาพ 
สมรส รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน นอ้ยกว่า 10,000 บาท และ 30,000 บาทข้ึนไป ประสบการณ์ทาํงาน 1 – 5 ปี และ 15 ปี
ข้ึนไป  ตาํแหน่ง พนกังานศาลปกครอง  
 ด้านภาวะอิสระจากงาน  เจา้หนา้ท่ีมีความคิดเห็น โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 3.08)  เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยู่ในระดบัมาก ( X = 3.60) จาํนวน 1 รายการ คือ ช่วงเวลาท่ีท่านปฏิบติังานมีความ
เหมาะสมดี   
 ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัเจา้หนา้ท่ีเพศชาย และเพศหญิง อายุ 26 - 40 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรี 
สถานภาพ โสด และสมรส รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000 – 20,000 บาท  ทุกกลุ่มประสบการณ์ทาํงาน  ตาํแหน่ง  
พนกังานศาลปกครอง , เจา้หนา้ท่ีศาลปกครอง และพนกังานคดีปกครอง  
 ด้านความภูมิใจในองค์การ  เจา้หนา้ท่ีมีความคิดเห็น โดยรวมอยู่ในระดบัมาก  ( X = 3.77)  เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.58 – 3.96) ทุกรายการ  
 ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัเจา้หน้าท่ีเพศชายและเพศหญิง อายุ 26 – 40 ปี และอายุ 40 ปีข้ึนไป ระดับ
การศึกษาปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี สถานภาพ โสด และสมรส รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000 – 20,000 
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บาท 20,001 – 30,000 บาท และ 30,000 บาทขึ้นไป ประสบการณ์ทาํงาน 6 -10 ปี, 11 – 15 ปี  และ 15 ปีข้ึนไป 
ตาํแหน่ง เจา้หนา้ท่ีศาลปกครอง, พนกังานคดีปกครอง และผูอ้าํนวยการกลุ่ม 
 3.  การเปรียบเทียบการประเมินคุณภาพชีวิตในการทํางานของเจ้าหน้าที่สํานักงานศาลปกครอง
ระยอง จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนการประเมินคุณภาพชีวิตในการทาํงานของเจา้หนา้ท่ีสาํนกังาน
ศาลปกครองระยอง  จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า  เจา้หนา้ท่ีท่ีมีระดบัการศึกษา ต่างกนั มีความคิดเห็นใน
ภาพรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และเจา้หนา้ท่ีท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และตาํแหน่ง
งาน ต่างกนั มีความคิดเห็นในภาพรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นราย
ดา้น ดงัน้ี 
 ด้านผลตอบแทนทียุ่ติธรรมและเพยีงพอ 
 เจา้หนา้ท่ีเพศชายและเพศหญิง มีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั0.01จาํนวน 1 รายการ คือ หน่วยงานมีการ
ดูแลในเร่ืองสวสัดิภาพและสวสัดิการในการทาํงานใหอ้ยูใ่นมาตรฐานดี 
 เจา้หนา้ท่ีท่ีมีระดบัการศึกษา ต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01  เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 3 รายการ คือ  
 1.  เงินเดือนท่ีไดรั้บเพยีงพอต่อการดาํรงชีวิตของท่านและครอบครัว 
 2.  ท่านไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัตาํแหน่งหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของท่าน 
 3.  สวสัดิการต่าง ๆ ท่ีไดรั้บมีความเหมาะสม 
 และแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ หน่วยงานมีการดูแลใน
เร่ืองสวสัดิภาพและสวสัดิการในการทาํงานใหอ้ยูใ่นมาตรฐานท่ีดี 
 เจา้หนา้ท่ีท่ีมีสถานภาพสมรส ต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 รายการ คือ ท่านไดรั้บ
เงินเดือนอยา่งยติุธรรมเม่ือเทียบกบัพนกังานผูอ้ยูใ่นตาํแหน่งเดียวกนั 
 เจา้หนา้ท่ีท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 2 รายการ 
คือ 1.  ท่านไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัตาํแหน่งหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของท่าน 
 2.  สวสัดิการต่าง ๆ ท่ีไดรั้บมีความเหมาะสม 
 และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ เงินเดือนท่ีไดรั้บเพียงพอ
ต่อการดาํรงชีวิตของท่านและครอบครัว 
 เจา้หนา้ท่ีท่ีมีประสบการณ์ทาํงาน (อายุงาน) ต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม  ไม่แตกต่างกนัอย่างมี
นัยสําคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 
รายการ คือ  หน่วยงานมีการดูแลในเร่ืองสวสัดิภาพ และสวสัดิการในการทาํงานใหอ้ยูใ่นมาตรฐานท่ีดี 
 และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ สวสัดิการต่าง ๆ ท่ีไดรั้บ
มีความเหมาะสม 
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 เจา้หน้าท่ีท่ีมีตาํแหน่งงาน ต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 2 รายการ คือ  
 1.  ท่านไดรั้บเงินเดือนอยา่งยติุธรรมเม่ือเทียบกบัพนกังานผูอ้ยูใ่นตาํแหน่งเดียวกนั 
 2.  สวสัดิการต่าง ๆ ท่ีไดรั้บมีความเหมาะสม 
 ด้านสภาพแวดล้อมทีป่ลอดภยั 
 เจา้หนา้ท่ีท่ีมีเพศ และอาย ุต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 รายการ คือ อาคาร สถานท่ี
ทาํงาน สะอาดและสะดวกสบาย มีแสงสวา่งเพยีงพอ เหมาะกบัการปฎิบติังาน 
 เจา้หน้าท่ีท่ีมีระดบัการศึกษา ต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05  เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 2 รายการ คือ  
 1.  อุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการปฏิบติังานมีสภาพดีและจดัวางไวอ้ยา่งเป็นระเบียบ 
 2.  หน่วยงานมีนโยบาย/โครงการ ส่งเสริมใหบุ้คลากรมีสุขอนามยัท่ีดี 
 และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 2 รายการ คือ  
 1.  มีระบบรักษาความปลอดภยั และระบบป้องกนัอคัคีภยัเตือนเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน 
 2.  ผูบ้ริหารในหน่วยงานปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวกับสภาพแวดล้อมในการทาํงานและความ
ปลอดภยัในการทาํงาน 
 เจา้หน้าท่ีท่ีมีประสบการณ์ทาํงาน (อายุงาน) ต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกนัอย่างมี
นัยสําคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จาํนวน 1 
รายการ คือ  อาคาร สถานท่ีทาํงาน สะอาดและสะดวกสบาย มีแสงสวา่งเพียงพอ เหมาะกบัการปฎิบติังาน 
 และแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ หน่วยงานมีนโยบาย/
โครงการ ส่งเสริมใหบุ้คลากรมีสุขอนามยัท่ีดี 
 เจา้หน้าท่ีท่ีมีตาํแหน่งงาน ต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05  เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ 
หน่วยงานมีนโยบาย/โครงการ ส่งเสริมใหบุ้คลากรมีสุขอนามยัท่ีดี 
 ด้านการพฒันาศักยภาพ 
 เจ้าหน้าท่ีท่ีมี อายุ ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 2 รายการ คือ  
 1.  หน่วยงานของท่านให้ความสําคญัต่อการฝึกอบรมและพฒันาความรู้ความสามารถของพนกังาน 
โดยใหโ้อกาสพนกังานอยา่งทัว่ถึง 
 2.  ระบบการประเมินผลการปฏิบติัในปัจจุบนัทาํใหท่้านอยากพฒันาศกัยภาพในการทาํงานมากข้ึน 
 เจา้หนา้ท่ีท่ีมีระดบัการศึกษา  ต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05  สําหรับเจา้หนา้ท่ีท่ีมีตาํแหน่งงานต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทาง
สถิติ  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จาํนวน 1 รายการ คือ 
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หน่วยงานของท่านให้ความสําคญัต่อการฝึกอบรมและพฒันาความรู้ความสามารถของพนกังาน โดยให้โอกาส
พนกังานอยา่งทัว่ถึง 
 และแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ ท่านสามารถใชค้วามรู้
ความสามารถหลาย ๆ ดา้นในการปฏิบติังานไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 
 เจา้หนา้ท่ีท่ีมีสถานภาพสมรส ต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ หน่วยงาน
สนบัสนุนใหท่้านมีอิสระใชค้วามคิดสร้างสรรคใ์นการทาํงานท่ีไดรั้บมอบหมายไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 
 เจา้หนา้ท่ีท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ 
หน่วยงานของท่านให้ความสําคญัต่อการฝึกอบรมและพฒันาความรู้ความสามารถของพนกังาน โดยให้โอกาส
พนกังานอยา่งทัว่ถึง 
 ด้านความก้าวหน้าในงาน 
เจา้หน้าท่ีท่ีมีระดบัการศึกษา ต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 รายการ คือ การเล่ือน
ตาํแหน่งในหน่วยงานเป็นไปดว้ยความเสมอภาคและยติุธรรม 
 เจา้หนา้ท่ีท่ีมีสถานภาพสมรส ต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 2 รายการ คือ  
 1.  การยอมรับจากหวัหนา้งาน และเพ่ือนร่วมงานมีส่วนสาํคญัในการเล่ือนตาํแหน่งของท่าน 
 2.  การเล่ือนตาํแหน่งในหน่วยงานเป็นไปดว้ย ความเสมอภาคและยติุธรรม 
 เจา้หนา้ท่ีท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติ  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ 
หวัหนา้งานและเพือ่นร่วมงานของท่านสนบัสนุนและส่งเสริมท่านใหก้า้วไปสู่ตาํแหน่งท่ีสูงข้ึน 
 เจา้หนา้ท่ีท่ีมี ตาํแหน่งงาน ต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ การรับ
ราชการในสาํนกังานศาลปกครองทาํใหท่้านมีงานทาํไปจนกวา่จะเกษียณอาย ุหรือสมคัรใจลาออก 
 ด้านสังคมสัมพนัธ์ 
 เจา้หนา้ท่ีท่ีมีเพศ ต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ ท่านปฏิบติัต่อ
ผูบ้งัคบับญัชาและเพือ่นร่วมงานดว้ยความมีนํ้าใจและใหเ้กียรติแก่ผูอ่ื้น 
 เจา้หนา้ท่ีท่ีมีระดบัการศึกษา ต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05  เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 รายการ คือ 
ผูบ้งัคบับญัชาและเพือ่นร่วมงานส่งเสริมใหท้่านทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 3 รายการ คือ  
 1.  ในหน่วยงานของท่านมีความเห็นอกเห็นใจและใหค้วามช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในเร◌ื◌่องต่าง ๆ  
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 2.  มีความสามคัคีในหน่วยงานของท่าน 
 3.  การมีกิจกรรมสนัทนาการ ช่วยทาํใหก้ารทาํงานมีความคล่องตวัมากข้ึน 
 เจา้หนา้ท่ีท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ ใน
หน่วยงานของท่านมีความเห็นอกเห็นใจและใหค้วามช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในเร่ืองต่าง ๆ 
 เจา้หน้าท่ีท่ีมีตาํแหน่งงาน ต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05  เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 รายการ คือ 
ผูบ้งัคบับญัชาและเพือ่นร่วมงานส่งเสริมใหท้่านทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 ด้านลักษณะการบริหารงาน 
 เจา้หนา้ท่ีท่ีมีอาย ุต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ ท่านมีโอกาสไดร่้วม
แสดงความคิดเห็นในการทาํงานและมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในการทาํงาน 
 เจา้หน้าท่ีท่ีมีระดบัการศึกษา ต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05  เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 4 รายการ คือ  
 1.  ท่านมีโอกาสไดร่้วมแสดงความคิดเห็นในการทาํงานและมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในการทาํงาน 
 2.  ผูบ้งัคบับญัชายอมรับความรู้ความสามารถในเร่ืองท่ีท่านมีความเช่ียวชาญ 
 3.  การแต่งตั้งโยกยา้ยตาํแหน่งของขา้ราชการข้ึนอยูก่บัหลกัคุณธรรมของผูบ้งัคบับญัชามากกว่าความ
พึงพอใจส่วนบุคคล 
 4.  การสอบสวนลงโทษขา้ราชการท่ีทาํผดิวินยัเป็นไปอยา่งสมเหตุสมผลปราศจากอคติ 
 เจา้หนา้ท่ีท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 รายการ 
คือ  การสอบสวนลงโทษขา้ราชการท่ีทาํผดิวินยัเป็นไปอยา่งสมเหตุสมผลปราศจากอคติ 
 และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 3 รายการ คือ  
 1.  ท่านมีโอกาสไดร่้วมแสดงความคิดเห็นในการทาํงานและมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในการทาํงาน 
 2.  ผูบ้งัคบับญัชายอมรับความรู้ความสามารถในเร่ืองท่ีท่านมีความเช่ียวชาญ 
 3.  การแต่งตั้งโยกยา้ยตาํแหน่งของขา้ราชการข้ึนอยูก่บัหลกัคุณธรรมของผูบ้งัคบับญัชามากกว่าความ
พึงพอใจส่วนบุคคล 
 เจา้หน้าท่ีท่ีมีประสบการณ์ทาํงาน (อายุงาน) ต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกนัอย่างมี
นัยสําคญัทางสถิติ  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 
รายการ คือ การสอบสวนลงโทษขา้ราชการท่ีทาํผิดวินยัเป็นไปอยา่งสมเหตุสมผลปราศจากอคติ 
 เจา้หน้าท่ีท่ีมีตาํแหน่งงาน ต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05  เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 รายการ คือ  
การแต่งตั้งโยกยา้ยตาํแหน่งของขา้ราชการข้ึนอยู่กบัหลกัคุณธรรมของผูบ้งัคบับญัชามากกว่าความพึงพอใจส่วน
บุคคล 
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 และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 2 รายการ คือ 
 1.  ท่านมีโอกาสไดร่้วมแสดงความคิดเห็นในการทาํงานและมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในการทาํงาน 
 2.  การสอบสวนลงโทษขา้ราชการท่ีทาํผดิวินยัเป็นไปอยา่งสมเหตุสมผลปราศจากอคติ 
 ด้านภาวะอิสระจากงาน 
 เจา้หนา้ท่ีท่ีมีเพศ ต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.01 
เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 2 รายการ คือ  
 1.  บ่อยคร้ังท่ีท่านตอ้งนาํงานไปทาํต่อท่ีบา้นหรือมาทาํงานในวนัหยดุ  
  2.  ปริมาณงานท่ีรับผดิชอบมีมากจนส่งผลกระทบต่อชีวิตส่วนตวัของท่าน 
 เจา้หนา้ท่ีท่ีมีอาย ุต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.01 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 รายการ คือ บ่อยคร้ังท่ี
ท่านตอ้งนาํงานไปทาํต่อท่ีบา้นหรือมาทาํงานในวนัหยดุ 
 และแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ ท่านสามารถวางแผน
กิจกรรมต่าง ๆ ได ้และมีช่วงเวลาคลายเครียดจากภาระหนา้ท่ีท่ีตอ้งรับผดิชอบในแต่ละวนั 
 เจา้หนา้ท่ีท่ีมีระดบัการศึกษา ต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01  เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 รายการ คือ 
ท่านสามารถวางแผนกิจกรรมต่าง ๆ ได ้และมีช่วงเวลาคลายเครียดจากภาระหนา้ท่ีท่ีตอ้งรับผดิชอบในแต่ละวนั 
 และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 2 รายการ คือ  
 1.  ช่วงเวลาท่ีท่านปฏิบติังานมีความเหมาะสมดี 
 2.  บ่อยคร้ังท่ีท่านตอ้งนาํงานไปทาํต่อท่ีบา้นหรือมาทาํงานในวนัหยดุ 
 เจา้หนา้ท่ีท่ีมีสถานภาพสมรส ต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01  เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ 
ท่านมีเวลาวา่งในการศึกษาคน้ควา้ความรู้ เพื่อพฒันางานอยูเ่สมอ 
 เจา้หนา้ท่ีท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 รายการ 
คือ บ่อยคร้ังท่ีท่านตอ้งนาํงานไปทาํต่อท่ีบา้นหรือมาทาํงานในวนัหยดุ 
 เจ้าหน้าท่ีท่ีมีประสบการณ์ทาํงาน (อายุงาน) ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
จาํนวน 1 รายการ คือ บ่อยคร้ังท่ีท่านตอ้งนาํงานไปทาํต่อท่ีบา้นหรือมาทาํงานในวนัหยดุ 
 และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ ปริมาณงานท่ีรับผิดชอบ
มีมากจนส่งผลกระทบต่อชีวิตส่วนตวัของท่าน 
 เจา้หน้าท่ีท่ีมีตาํแหน่งงาน ต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ ท่ี
ระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 2 รายการ คือ  
 1.  บ่อยคร้ังท่ีท่านตอ้งนาํงานไปทาํต่อท่ีบา้นหรือมาทาํงานในวนัหยดุ  
  2.  ปริมาณงานท่ีรับผดิชอบมีมากจนส่งผลกระทบต่อชีวิตส่วนตวัของท่าน 
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 และแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ ท่านสามารถวางแผน
กิจกรรมต่าง ๆ ได ้และมีช่วงเวลาคลายเครียดจากภาระหนา้ท่ีท่ีตอ้งรับผิดชอบในแต่ละวนั 
 ด้านความภูมใิจในองค์กร 
 เจา้หนา้ท่ีท่ีมีอาย ุต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ หน่วยงานของท่านเป็น
หน่วยงานท่ีมีช่ือเสียงและเป็นท่ียอมรับของประชาชน 
 เจา้หนา้ท่ีท่ีมีระดบัการศึกษา ต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ ท่านเป็นคน
หน่ึงท่ีมีส่วนร่วมทาํใหห้น่วยงานประสบความสาํเร็จ 
 เจา้หนา้ท่ีท่ีมี ตาํแหน่งงาน ต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ 
เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 รายการ คือ ท่านเป็นคน
หน่ึงท่ีมีส่วนร่วมทาํใหห้น่วยงานประสบความสาํเร็จ 
 
อภปิรายผล 
 การวิจยัเร่ือง การประเมินคุณภาพชีวิตในการทาํงานของเจา้หนา้ท่ีสาํนกังานศาลปกครองระยอง ได้
ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคา้ประกอบดว้ยเพศ  อาย ุ ระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  ประสบการณ์
ทาํงาน (อายงุาน) และตาํแหน่งงาน ไดผ้ลการวิจยัท่ีควรนาํมาอภิปรายผล ดงัน้ี 
 1.  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 60.00  
อายุ 26 – 40 ปี  ร้อยละ 81.25  ระดบัการศึกษาปริญญาตรี  ร้อยละ 67.50 สถานภาพสมรส ร้อยละ 51.25  รายได้
เฉล่ียต่อเดือน 10,000 – 20,000 บาท ร้อยละ 47.50  ประสบการณ์การทาํงาน (อายุงาน) 6 – 10 ปี ร้อยละ 32.50  
ตาํแหน่ง พนกังานคดีปกครอง ร้อยละ 37.50   
 2.  การประเมินคุณภาพชีวิตในการทาํงานของเจา้หนา้ท่ีสํานกังานศาลปกครองระยอง  พบว่าความ
คิดเห็นเก่ียวกบั การประเมินคุณภาพชีวิตในการทาํงานของเจา้หนา้ท่ีสํานกังานศาลปกครองระยอง ในภาพรวม  
อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 3.33)  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า เจา้หนา้ท่ีมีความคิดเห็น อยูใ่นระดบัมาก 1 
ดา้น คือ ดา้นความภูมิใจในองคก์าร ( X = 3.77)  นอกนั้นอยูใ่นระดบัปานกลาง จาํนวน  7 ดา้น  โดยเรียงลาํดบั
จากมากไปหานอ้ย คือ ดา้นสังคมสัมพนัธ์  ( X = 3.48)  ดา้นการพฒันาศกัยภาพ ( X = 3.44)  ดา้นความกา้วหนา้
ในงาน ( X = 3.38)   ดา้นลกัษณะการบริหาร ( X = 3.35)  ดา้นสภาพแวดลอ้มท่ีปลอดภยั ( X = 3.30) ดา้นภาวะ
อิสระจากงาน ( X = 3.08)  และดา้นผลตอบแทนท่ียติุธรรมและเพียงพอ ( X = 2.79) 
 ซ่ึงมีคา่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อรวรรณ ผดุงรัชดากิจ (2550) ศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิตในการทาํงาน
กบัความผกูพนัต่อองคก์าร : กรณีศึกษา ขา้ราชการสงักดัสาํนกังานปลดักระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คง
ของมนุษย ์พบว่า คุณภาพชีวิตในการทาํงานและความผูกพนัต่อองคก์ารของขา้ราชการ อยูใ่นระดบัปานกลางทุก
ดา้น  
 3.  การเปรียบเทียบการประเมินคุณภาพชีวิตในการทาํงานของเจา้หนา้ท่ีสาํนกังานศาลปกครองระยอง 
จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่  
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 เจา้หนา้ท่ีท่ีมีระดบัการศึกษา ต่างกนั มีความคิดเห็นในภาพรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นผลตอบแทนท่ียติุธรรมและเพียงพอ  ดา้นภาวะอิสระจากงาน 
แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และดา้นสภาพแวดลอ้มท่ีปลอดภยั  ดา้นการพฒันาศกัยภาพ 
ดา้นความกา้วหนา้ในงาน ดา้นสังคมสมัพนัธ์ ดา้นลกัษณะการบริหารงาน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 
 เจา้หนา้ท่ีท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต่างกนั มีความคิดเห็นในภาพรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นผลตอบแทนท่ียุติธรรมและเพียงพอ  แตกต่างกนัอย่างมี
นัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05  ดา้นลกัษณะการบริหารงาน และดา้นภาวะอิสระจากงาน แตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  
 เจา้หนา้ท่ีท่ีมีตาํแหน่งงาน ต่างกนั มีความคิดเห็นในภาพรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า  ดา้นภาวะอิสระจากงาน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01  และดา้นผลตอบแทนท่ียติุธรรมและเพียงพอ ดา้นสภาพแวดลอ้มท่ีปลอดภยั ดา้นสังคมสัมพนัธ์ ดา้นลกัษณะ
การบริหารงาน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 การประเมินคุณภาพชีวิตในการทาํงานของเจา้หนา้ท่ีในดา้นต่าง ๆ มีดงัน้ี 
 1.  ด้านค่าตอบแทนท่ียุติธรรมและเพียงพอ พบว่า เจ้าหน้าท่ีไม่ค่อยพึงพอใจในค่าตอบแทนและ
สวสัดิการต่าง ๆ ท่ีไดรั้บจากหน่วยงาน เน่ืองจากไม่สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการทั้งทางดา้นร่างกายและ
จิตใจได ้ ทาํให้เจา้หนา้ท่ีมีความรู้สึกว่าไดรั้บค่าตอบแทนท่ีไม่เพียงพอและไม่เหมาะสมกบัลกัษณะงานท่ีตอ้งใช้
ความรู้ความสามารถ ปริมาณงานท่ีไดรั้บและความทุ่มเทเสียสละเวลาในการทาํงาน เน่ืองจากบุคคลทุกคนมีความ
ตอ้งการความมัน่คงทางเศรษฐกิจ และมุ่งทาํงานเพื่อให้ได้รับการตอบสนองทางเศรษฐกิจ ซ่ึงความต้องการ
ดงักล่าวเป็นส่ิงจาํเป็นสาํหรับการดาํรงชีวิตในสภาพเศรษฐกิจปัจจุบนั  
 2.  ดา้นสภาพแวดลอ้มท่ีปลอดภยั  พบว่า เจา้หนา้ท่ีมีความตอ้งการสภาพการทาํงานท่ีปลอดภยัจาก
หน่วยงาน และสถานท่ีทาํงานควรมีวสัดุอุปกรณ์ เคร่ืองใชส้ํานกังานท่ีทนัสมยัและเพียงพอ มีบรรยากาศในการ
ทาํงานท่ีดี ไม่มีเสียงดงัรบกวน และมีแสงสว่างเพียงพอ และควรมีมาตรการในการรักษาความปลอดภยัในการ
ทาํงานหรือผลกระทบต่อสุขภาพ  
 3.  ดา้นการพฒันาศกัยภาพ พบว่า เจา้หนา้ท่ียงัมีความตอ้งการท่ีจะไดรั้บโอกาสในการพฒันาขีด
ความรู้ความสามารถ สาํนกังานควรจดัใหมี้การอบรมใหค้วามรู้ในหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีในงาน
ต่าง ๆ ให้มากข้ึนและสมํ่าเสมอ หรือจดัให้เจา้หน้าท่ีไดมี้โอกาสเขา้ร่วมอบรมในหลกัสูตรของหน่วยงานอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้ง และควรจดัให้เจา้หน้าท่ีได้หมุนเวียนกนัไปอบรมให้ครบทุกคน และควรให้โอกาสกบัเจ้าหน้าท่ีใน
การศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในระดบัท่ีสูงข้ึน และควรใหมี้การสับเปล่ียนหมุนเวียนงานกนัภายในกลุ่มงาน หรือ
กลุ่มงานอ่ืนท่ีไม่ใช่วิชาชีพเฉพาะ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในการทาํงานของเจา้หนา้ท่ี และ
สนบัสนุนใหเ้จา้หนา้ท่ีมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคผ์ลงานใหม่ ๆ อยูเ่สมอ 
 4.  ดา้นความกา้วหนา้ในงาน พบว่า เจา้หนา้ท่ีมีความตอ้งการความกา้วหนา้และความมัน่คงในหนา้ท่ี
การงานจากหน่วยงาน  สาํนกังานควรมีกฎเกณฑท่ี์เป็นมาตรฐานมีแนวทางในการบริหารท่ีชดัเจน ไม่ใช่เปล่ียนไป
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ตามยคุสมยัของผูบ้ริหารระดบัสูง ทาํใหบุ้คลากรหาแนวทางยึดหลกัการบริหารไม่ถูก เป็นสาเหตุใหเ้จา้หนา้ท่ีขาด
ทกัษะและเป้าหมายในการทาํงาน และควรมีการขยายกรอบอตัรากาํลงัใหม้ากกวา่ในปัจจุบนั  
 5.  ดา้นสังคมสัมพนัธ์ พบว่า เจา้หนา้ท่ีทุกระดบัมีการทาํงานร่วมกนั มีการแสดงความคิดเห็นและมี
การประสานงาน  ควรมีการจดักิจกรรมภายในหน่วยงาน เพื่อสร้างความสามคัคีและความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนัทั้ง
ระหว่างเจา้หนา้ท่ีดว้ยกนัเอง และระหว่างเจา้หนา้ท่ีระดบัล่างกบัผูบ้งัคบับญัชาระดบัสูงดว้ย และควรมีการพฒันา
บุคลากรใหมี้มนุษยสมัพนัธ์ท่ีดี 
 6.//ดา้นลกัษณะการบริหารงาน พบว่า เจา้หนา้ท่ีมีความคิดเห็นว่าควรใหผู้บ้งัคบับญัชาระดบัสูงรับฟัง
ความคิดเห็นและเปิดโอกาสใหเ้จา้หนา้ท่ีระดบัล่างไดแ้สดงความคิดเห็นและร่วมกนัแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน
ภายในหน่วยงาน  
 7.//ดา้นภาวะอิสระจากงาน พบว่า เจา้หนา้ท่ีควรมีเวลาหลงัเลิกงานประจาํวนัและวนัหยดุราชการใน
การทาํกิจกรรมส่วนตวัอย่างเพียงพอ ซ่ึงการทาํงานในปัจจุบนัถึงแมว้่าไม่เป็นอุปสรรคในการดาํเนินชีวิตของ
ครอบครัว แต่มีความรู้สึกเครียดในการท่ีตอ้งปฏิบติังานนอกเวลาหรือนาํงานกลบัไปทาํต่อท่ีบา้นเป็นประจาํ และ
ตอ้งใชเ้วลามากในการเดินทางมาทาํงาน  
 8.  ดา้นความภูมิใจในองคก์ร พบว่า เจา้หนา้ท่ีมีความคิดเห็นว่าการรับราชการเป็นอาชีพท่ีมีเกียรติมี
ศกัด์ิศรี และได้รับการยอมรับจากสังคม เพราะเป็นค่านิยมของสังคมไทยมาแต่โบราณท่ีนิยมให้ลูกหลานรับ
ราชการ 
 ซ่ึงมีคา่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุธินี เดชะตา (2551) ศึกษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิต
การทาํงานกบัความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานบริษทั ปูนซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงพบว่า คุณภาพชีวิต
การทาํงาน โดยรวมของพนักงาน อยู่ในระดับสูง  และในแต่ละด้านทั้ ง 8 ด้าน ก็อยู่ในระดับสูงด้วย  และ
สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ ปวนัรัตน์ ตนานนท ์(2550) ศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิตการทาํงานของเจา้หน้าท่ีศาล
ยติุธรรมในจงัหวดัเชียงใหม่  พบว่า คุณภาพชีวิตการทาํงานของเจา้หนา้ท่ีอยูใ่นระดบัปานกลางทั้ง 8 ดา้น คือ ดา้น
จงัหวะชีวิต ดา้นความเป็นประโยชนต่์อสังคม ดา้นสิทธิส่วนบุคคล ดา้นสภาพการทาํงานท่ีปลอดภยัและส่งเสริม
สุขภาพ ดา้นการทาํงานร่วมกนัและความสัมพนัธ์กบับุคลอ่ืน ดา้นความกา้วหนา้และความมัน่คงในหนา้ท่ีการงาน  
ดา้นโอกาสในการพฒันาขีดความรู้ความสามารถ และดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม ซ่ึงมีค่าเฉล่ียไม่
แตกต่างกนัมากนกั  
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจยัเร่ือง  การประเมินคุณภาพชีวิตในการทาํงานของเจา้หน้าท่ีสํานักงานศาลปกครอง
ระยอง ทั้ง 8 ดา้น คือ ดา้นผลตอบแทนท่ียุติธรรมและเพียงพอ ดา้นสภาพแวดลอ้มท่ีปลอดภยั ด้านการพฒันา
ศกัยภาพ ดา้นความกา้วหนา้ในงาน ดา้นสังคมสัมพนัธ์ ดา้นลกัษณะการบริหารงาน ดา้นภาวะอิสระจากงาน และ
ดา้นความภูมิใจในองคก์าร ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
 1.  ด้านผลตอบแทนท่ียุติธรรมและเพียงพอ ท่านการได้รับเงินเดือนอย่างยุติธรรมเม่ือเทียบกับ
พนกังานผูอ้ยูใ่นตาํแหน่งเดียวกนั  สวสัดิการต่าง ๆ ท่ีไดรั้บมีความเหมาะสม  
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 2.  ดา้นสภาพแวดลอ้มท่ีปลอดภยั หน่วยงานมีนโยบาย/โครงการ ส่งเสริมใหบุ้คลากมีสุขภาพอนามยั
ท่ีดี 
 3.  ดา้นการพฒันาศกัยภาพ ท่านสามารถใชค้วามรู้ความสามารถหลาย ๆ ดา้นในการปฏิบติังานได้
อย่างเต็มท่ี และหน่วยงานของท่านให้ความสําคญัต่อการฝึกอบรมและพมันาความรู้ความสามารถของพนกังาน 
โดยใหโ้อกาสพนกังานอยา่งทัว่ถึง  
 4.  ดา้นความกา้วหนา้ในงาน  การรับราชการในสาํนกังานศาลปกครองทาํใหท้่านมีงานทาํไปจนกว่า
จะเกษียณอาย ุหรือสมคัรใจลาออก 
 5.  ด้านสังคมสัมพนัธ์ ผูบ้งัคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน ส่งเสริมให้ท่านทาํงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 6.  ดา้นลกัษณะการบริหารงาน  ท่านมีโอกาสไดร่้วมแสดงความคิดเห็นในการทาํงานและมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจในการทํางาน  การแต่งตั้ งโยกย้ายตําแหน่งของข้าราชการข้ึนอยู่กับหลักคุณธรรมของ
ผูบ้งัคบับญัชามากกว่าความพึงพอใจส่วนบุคคล และการสอบสวนลงโทษขา้ราชการท่ีทาํผิดวินัยเป็นไปอย่าง
สมเหตุสมผลปราศจากอคติ 
 8.  ดา้นภาวะอิสระจากงาน บ่อยคร้ังท่ีท่านตอ้งนาํงานไปทาํต่อท่ีบา้นหรือมาทาํงานในวนัหยุด และ
ปริมาณงานท่ีรับผดิชอบมีมากจนส่งผลกระทบต่อชีวิตส่วนตวัของท่าน 
 9.  ดา้นความภูมิใจในองคก์าร  ท่านเป็นคนหน่ึงท่ีมีส่วนร่วมทาํใหห้น่วยงานประสบความสาํเร็จ 
  
ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาคร้ังต่อไป  
 1.  ควรมีการศึกษาการประเมินคุณภาพชีวิตการทาํงานของเจา้หนา้ท่ีสาํนกังานศาลปกครองในจงัหวดั
อ่ืน ๆ ดว้ย เพื่อทราบถึงระดบัคุณภาพชีวิตการทาํงานของเจา้หนา้ท่ีในภาพรวมท่ีกวา้งข้ึน 
 2.  ควรมีการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้ความยติุธรรมในองคก์าร ในจงัหวดัต่าง ๆ  เพื่อนาํ
ผลการวิจยัท่ีไดไ้ปปรับปรุงการกาํหนดมาตรฐานในการปฏิบติังานในดา้นต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
เพือ่ใหเ้จา้หนา้ท่ีมีความพงึพอใจและสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีความสุข 
 3.  ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการประเมินคุณภาพชีวิตการทาํงานของเจ้าหน้าท่ีสํานักงานศาล
ปกครองกับองค์กรอ่ืนท่ีมีสายงานหลัก สายงานรอง มีลักษณะโครงสร้างองค์กร และลักษณะการทาํงานท่ี
คลา้ยคลึงกนั 
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ปัญหาการผลิตหัวเทยีน บริษัท สยามเอ็นจีเคสปาร์คปล๊ัก จํากัด* 
Problems in spark plug production of Siam NGK spark plug Ltd. 

 
                         นายชยัวฒัน ์ สวสัดี** 
 Mr. Chaiwat  Sawasdee 
บทคดัย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาปัญหาการผลิตหวัเทียน บริษทั สยามเอน็จีเคสปาร์คปลัก๊ จาํกดั 
และเพ่ือเปรียบเทียบปัญหาการผลิตหวัเทียน บริษทั สยามเอน็จีเคสปาร์คปลัก๊ จาํกดั ในทศันะของพนกังานจาํแนก
ตามปัจจยัส่วนบุคคล  กลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 169 คน เคร่ืองมือท่ีใชคื้อ แบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์
ขอ้มูล ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหค์วามแปรปรวนแบบทางเดียว  
 ผลการวิจยัพบว่า  1) ปัญหาการผลิตหวัเทียน บริษทั สยามเอ็นจีเคสปาร์คปลัก๊ จาํกดั ในภาพรวมมี
คะแนนเฉล่ีย อยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า อยูใ่นระดบัปานกลาง 6 ดา้น เรียงลาํดบัจาก
มากท่ีสุด 3 ดา้นคือ ดา้นการการวางแผน   ดา้นเคร่ืองจกัร และ ดา้นวิธีการทาํงาน   2) ผลการเปรียบเทียบปัญหา
การผลิตหัวเทียน บริษทั สยามเอ็นจีเคสปาร์คปลัก๊ จาํกดั ในทศันะของพนักงานจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
พบวา่  พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษา  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และตาํแหน่งงาน ต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาการ
ผลิตหวัเทียน ในภาพรวม แตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้น
พนกังาน พนกังานท่ีมีอาย ุระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  และตาํแหน่งงาน ต่างกนั มีความคิดเห็นแตกต่าง
กนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ดา้นเคร่ืองจกัร พนักงานท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน และตาํแหน่งงาน 
ต่างกนั มีความคิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ดา้นวตัถุดิบ พนกังานท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน และตาํแหน่งงาน ต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ด้านวิธีการ
ทาํงาน พนกังานท่ีมีอาย ุต่างกนั มีความคิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดา้นการวางแผน 
พนกังานท่ีมีตาํแหน่งงาน และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต่างกนั มีความคิดเห็นแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01และ 0.05 ตามลาํดบั ส่วนพนกังานท่ีมีรายได ้ต่างกนั มีความคิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05  และดา้นการควบคุมคุณภาพ พนกังานท่ีมีตาํแหน่งงานและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต่างกนั มีความ
คิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ0.05ตามลาํดบั  
 
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. 

                                                 
 * บทความการคน้ควา้อิสระ 
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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 
 อุตสาหกรรมการผลิตช้ินส่วนยานยนต์เป็นหน่ึงในภาคอุตสาหกรรมท่ีขบัเคล่ือนเศรษฐกิจไทยให้
เติบโต แต่ปัจจุบนัความสามารถในการแข่งขนัของภาคอุตสาหกรรมน้ีลดลง แมว้่าภาพรวมของอุตสาหกรรมการ
ผลิตช้ินส่วนยานยนตไ์ทยจะยงัมีความแขง็แกร่ง สามารถแข่งขนัได ้แต่ส่ิงท่ีผูป้ระกอบการตอ้งใหค้วามสาํคญัและ
ตระหนกัไดแ้ก่ ตน้ทุนการผลิต คุณภาพผลิตภณัฑแ์ละการบริหารจดัการในกระบวนการผลิตใหมี้ประสิทธิภาพ 
เน่ืองจากปัจจุบันราคาวตัถุดิบ นํ้ ามนัเช้ือเพลิงและพลงังานมีแนวโน้มปรับตัวเพ่ิมข้ึน ผูป้ระกอบการจึงตอ้ง
ปรับตวัเพื่อใหค้งความสามารถทางการแข่งขนัในอุตสาหกรรมและแข่งขนักบัต่างประเทศได ้
 บริษทั สยามเอน็จีเคสปาร์คปลัก๊ จาํกดั เป็นผูผ้ลิตหัวเทียนเพื่อส่งเขา้ภาคอุตสาหกรรมการผลิตยาน
ยนต์ท่ีสําคัญบริษัทหน่ึงของประเทศ ปัจจุบันการแข่งขนัทางการตลาดกับผูป้ระกอบการในประเทศและ
ต่างประเทศเพ่ือเป็นผูน้าํดา้นหวัเทียนและใหไ้ดส่้วนแบ่งทางการตลาดเพ่ิมข้ึนเป็นเป้าหมายหลกัของบริษทั พร้อม
กนัน้ีการลดตน้ทุนการผลิตก็เป็นนโยบายหลกัของบริษทัเช่นกนั ปัญหาดา้นการผลิตท่ีบริษทักาํลงัประสบอยูใ่น
ปัจจุบนั คือ ปริมาณช้ินงานเสียหรือไม่ไดคุ้ณภาพ ดา้นความพร้อมของเคร่ืองจกัร และความสูญเปล่าต่าง ๆ ท่ี
เกิดข้ึนในกระบวนการผลิต ทาํใหย้อดการผลิตไม่เป็นไปตามแผนการผลิตท่ีตั้งไว ้ส่งผลใหเ้กิดการใชท้รัพยากรท่ี
ไม่คุม้ค่าหรือใชท้รัพยากรมากข้ึนแต่ไดรั้บผลตอบแทนเท่าเดิมหรือนอ้ยลง และกระทบต่อประสิทธิภาพโดยรวม
ของกระบวนการผลิต การใชท้รัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งคุม้ค่าและไดป้ระโยชนสู์งสุด เป็นการลดตน้ทุนการผลิตอยา่ง
หน่ึง ทาํใหบ้ริษทัรักษาและป้องกนัผลกาํไรท่ีไดรั้บใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้นัน่คือ ไม่ลดลงไปตํ่ากว่าท่ีกาํหนด
ไว ้ขณะน้ีบริษทัยงัไม่สามารถวิเคราะห์หาสาเหตุหรือปัจจยัสาํคญัท่ีก่อใหเ้กิดปัญหาดงักล่าวอยา่งมีประสิทธิภาพ
ได ้
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 ดังนั้ น ผูว้ิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาค้นควา้และนําความรู้ด้านบริหารจัดการมาช่วยในการ
ประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตช้ินงานท่ีมีอยูม่ากมาย เพื่อหาปัญหาในกระบวนการ
ผลิตช้ินงาน และนาํผลการวิเคราะห์หรือความรู้ใหม่ท่ีไดไ้ปประยุกต์เขา้กบักระบวนการผลิตเพ่ือเพิ่มปริมาณ
ช้ินงานดี และพฒันากระบวนการผลิตใหมี้ประสิทธิภาพสูงข้ึน 
  
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 1. เพือ่ศึกษาปัญหาการผลิตหวัเทียน บริษทั สยามเอน็จีเคสปาร์คปลัก๊ จาํกดั  
 2. เพือ่เปรียบเทียบปัญหาการผลิตหวัเทียน  บริษทั  สยามเอน็จีเคสปาร์คปลัก๊  จาํกดั       ในทศันะของ
พนกังาน จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
 
สมมติฐานของการวจิยั 
 ปัญหาการผลิตหวัเทียนเกิดจากปัจจยันาํเขา้กระบวนการผลิตท่ีแตกต่าง จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล
แตกต่างกนั 
 
ขอบเขตของการวจิยั 
 1. ประชากร 
 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ พนกังานของบริษทั สยามเอน็จีเคสปาร์คปลัก๊ จาํกดั จาํนวน 300 คน  
 2. กลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี เป็นพนกังานของบริษทั สยามเอ็นจีเคสปาร์คปลัก๊ จาํกดั ท่ีเลือก
เป็นกลุ่มตวัอยา่งซ่ึงไดม้าจากการเปิดตารางกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งของ Krejcie and Morgan (1970, p.680) ได้
กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 169 คน 
  
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนซ่ึงมีค่าความเช่ือมัน่ 0.917 โดยมี
ขั้นตอนตามลาํดบั  ดงัน้ี 

1.  การศึกษาเอกสาร ตาํรา และงานวิจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยัคร้ังน้ี 
 2.  การจัดทาํโครงสร้างของแบบสอบถามให้มีเน้ือหาครอบคลุมวตัถุประสงค์ของการวิจัยคร้ังน้ี 
แบบสอบถามมี 2 ส่วน  คือ 

          2.1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา  สถานภาพสมรส 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน อายงุาน และ ตาํแหน่งงาน  
               2.2  ปัญหาในการผลิตหัวเทียน ไดแ้ก่ พนกังาน เคร่ืองจกัร วตัถุดิบ วิธีการทาํงาน การวางแผน 
และการควบคุมคุณภาพ 

3. นาํแบบสอบถามท่ีไดส้ร้างข้ึนใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระของมหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
ไดต้รวจสอบความสอดคลอ้งของเน้ือหา กบัวตัถุประสงคข์องการวิจยั เป็นการศึกษาความเท่ียงตรง (validity) ของ
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แบบสอบถาม แลว้นาํมาปรับปรุงแกไ้ขเพื่อใหค้าํถามชดัเจน สามารถส่ือความหมายไดต้รงประเด็น และเหมาะสม
ยิง่ข้ึน 

4. นาํแบบสอบถามไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอย่างท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างในการวิจยั จาํนวน 30 คน แลว้
นําขอ้มูลมาหาค่าความเช่ือมั่น (reliability) ของแบบสอบถามโดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบคั 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) ไดค่้าความเช่ือมัน่ของแบบสอบสอบถาม เท่ากบั 0.917 
 
การรวบรวมข้อมูล 
 การรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล ดว้ยการขอความร่วมมือจากพนกังานของ
บริษทั สยามเอน็จีเคสปาร์คปลัก๊ จาํกดั โดยนาํแบบสอบถามไปแจกใหก้ลุ่มตวัอยา่งกรอกขอ้มูลจาํนวน 169 ฉบบั 
แลว้ขอรับคืนดว้ยตนเอง ไดแ้บบสอบถามท่ีสมบูรณ์คืนมาจาํนวน 168 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 99.00 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถาม นาํมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ทุกชุด และนาํมาลงรหัส 
ประมวลผลขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป หาความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test, F-test และ 
LSD ดงัน้ี 

1.วิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยใชค้วามถ่ีและค่าร้อยละ (percentage) 
2. วิเคราะห์ปัญหาการผลิตหัวเทียน บริษทั สยามเอ็นจีเคสปาร์คปลัก๊ จาํกดั ในทศันะของพนกังาน  

จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล  โดยใชค่้าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation ,SD)  
3. เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนปัญหาการผลิตหวัเทียน บริษทั สยามเอน็จีเคสปาร์คปลัก๊ จาํกดั ใน

ทศันะของพนกังาน  จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล โดยใช ้t-test และ F-test 
4. เปรียบเทียบพหุคูณ เพื่อทดสอบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนน ปัญหาการผลิตหัวเทียน บริษทั สยาม

เอน็จีเคสปาร์คปลัก๊ จาํกดั จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน โดยวิธี Least Significant Difference (LSD) 
 
สรุปผลการวจิยั 

1. ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผูต้อบแบบสอบถามเป็นพนกังานเพศชายร้อยละ  50.00  และเพศหญิง ร้อยละ 50.00  อาย ุ25-40 ปี  ร้อย
ละ 70.80 รองลงมา อายุ 40  ปีข้ึนไปร้อยละ 14.90 ระดบัการศึกษา ตํ่ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 73.80 รองลงมา 
ปริญญาตรี ร้อยละ 24.40  สถานภาพสมรส ร้อยละ 50.60  รองลงมา โสด ร้อยละ 46.40  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ตํ่า
กว่า 10,000 บาท ร้อยละ 47.60  รองลงมา 10,001-20,000 บาท ร้อยละ 40.50 อายงุาน ตํ่ากว่า 5  ปี ร้อยละ 45.20 
รองลงมา 5 -10 ปี  ร้อยละ 31.50 ตาํแหน่ง พนกังาน ร้อยละ  72.60  รองลงมา หวัหนา้ / วิศวกร ร้อยละ 25.00  
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 2. วิเคราะห์ปัญหาการผลิตหัวเทียน บริษัท สยามเอ็นจีเคสปาร์คปล๊ัก จํากัด ในทัศนะของพนังงาน  
จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 

ผลการวิเคราะห์ปัญหาการผลิตหัวเทียน บริษทั สยามเอ็นจีเคสปาร์คปลั๊ก จาํกัด  ในทัศนะของ
พนกังาน  จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล  พบว่า พนกังานมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาการผลิตหัวเทียน บริษทั 
สยามเอน็จีเคสปาร์คปลัก๊ จาํกดั  ในภาพรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X =3.04) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี 

 ด้านพนักงาน พนกังานมีความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X =2.83) เม่ือพิจารณาเป็นราย
ขอ้ พบวา่อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 2.64 -3.23) ทุกรายการ 5 อนัดบัแรก คือ  
 1. ความจงรักภกัดีและทศัคติต่อบริษทั 

 2. ระเบียบวินยัในการปฏิบติังาน 
 3. รูปแบบการบริหารและการจดัโครงสร้างบริษทั 
 4. ความปลอดภยัและสุขภาพ แรงงานสมัพนัธ์ 
 5. การคดัเลือกและฝึกอบรมใหต้รงกบัความตอ้งการ 

               ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกับพนักงานเพศชายและเพศหญิง อายุ ตํ่ากว่า 25 ปี ,25-40 ปี และ40 ปีข้ึนไป
การศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี และปริญญาตรี สถานภาพโสด และสมรส รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตํ่ากว่า 10,000 บาท
และ 10,001 -20,000 บาท อายงุานตํ่ากวา่ 5 ปี และมากกว่า 10 ปี ตาํแหน่งพนกังาน 

 ด้านเคร่ืองจกัร พนกังานมีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดบัปานกลาง   ( X =3.14) เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X =3.01 -3.23) ทุกรายการ 5 อนัดบัแรก คือ  

 1. ประสิทธิภาพของเคร่ืองจกัร 
 2. ทกัษะของผูป้ฏิบติังานซ่อมบาํรุงรักษา 
 3. ความพร้อมของเคร่ืองจกัรต่อการผลิต 
 4. ความปลอดภยัจากการใชเ้คร่ืองจกัร 
 5. การบาํรุงรักษาท่ีเป็นระบบ 
 ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัพนกังานเพศชายและเพศหญิง อายุ ตํ่ากว่า 25 ปี และ 25-40 ปี การศึกษาตํ่ากว่า

ปริญญาตรี และปริญญาตรี สถานภาพ โสด และสมรส รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตํ่ากว่า 10,000 บาทและ10,001 -
20,000 บาท ทุกระดบัอายงุาน ตาํแหน่งพนกังาน และหวัหนา้/วิศวกร 

ด้านวตัถุดบิ พนกังานมีความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X =3.09) เม่ือพิจารณาเป็นราย
ขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X =2.89 -3.27 ) ทุกรายการ 5 อนัดบัแรก คือ  

1. ความพร้อมของวตัถุดิบในการผลิต 
2. คุณภาพตรงตามความตอ้งการ 
3. ระดบัปริมาณวตัถุดิบในคลงัเกบ็ 
4. การขนยา้ยวตัถุดิบ 
5. การรอคอยวตัถุดิบ 
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ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัพนกังานเพศชายและเพศหญิง อายุ ตํ่ากว่า 25 ปี และ 25-40 ปี การศึกษาตํ่ากว่า
ปริญญาตรี และปริญญาตรี สถานภาพ โสด และสมรส รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตํ่ากว่า 10,000 บาท และ 10,001-
20,000 บาท ทุกระดบัอายงุาน ตาํแหน่งพนกังาน และหวัหนา้/วิศวกร 

ด้านวธีิการทาํงาน พนกังานมีความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X =3.10) เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X =2.96 -3.20 ) ทุกรายการ 5 อนัดบัแรก คือ  
 1. การเกบ็สินคา้คงคลงั 
 2. ผลิตเกินความจาํเป็น 
 3. กระบวนการท่ีไร้ประสิทธิภาพ  ทาํงานซบัซอ้น 
 4. การเคล่ือนไหว 
 5. การขนยา้ย 

 ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัพนักงานเพศชายและเพศหญิง การศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี และปริญญาตรี 
สถานภาพ โสด และสมรส  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตํ่ากว่า 10,000 บาท,10,001-20,000 บาท และ 20,001-30,000 
บาท ทุกระดบัอายงุาน ตาํแหน่งพนกังาน และหวัหนา้/วิศวกร 

ด้านการวางแผน พนกังานมีความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X =3.15) เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X =2.89 -3.46 ) ทุกรายการ 5 อนัดบัแรก คือ  

 1. จาํนวนคร้ังของการเปล่ียนรุ่น 
 2. ผลิตไดต้ามความตอ้งการของลูกคา้ 
 3. การเปล่ียนแปลงของแผนการผลิต 
 4. ระดบัปริมาณสินคา้คงคลงั 
 5. จดัเวลาในการผลิตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัพนกังานเพศหญิง อายุ ตํ่ากว่า 25 ปี และ 25-40 ปี การศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี 

และปริญญาตรี สถานภาพ โสด รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตํ่ากว่า 10,000 บาทและ10,001-20,000 บาท อายงุานมากกว่า 
10 ปี ตาํแหน่งพนกังาน  

 ด้านการควบคุมคุณภาพ พนกังานมีความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง        ( X =2.97) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้  พบวา่  อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X =2.73 -3.24 ) ทุกรายการ         5 อนัดบัแรก คือ  

 1. กาํหนดนโยบายดา้นคุณภาพชดัเจน 
 2. มาตรฐานการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ 
 3. พนกังานตระหนกัถึงคุณภาพสินคา้ 
 4. ควบคุมวตัถุดิบก่อนเขา้กระบวนการผลิต 
 5. เคร่ืองมืออุปกรณ์ในการตรวจสอบคุณภาพสินคา้ 

 ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัพนกังานเพศชายและเพศหญิง อาย ุตํ่ากว่า 25 ปี และ 25-40 ปี การศึกษาตํ่ากว่า
ปริญญาตรี และปริญญาตรี สถานภาพ โสด และสมรส รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตํ่ากว่า 10,000 บาท และ10,001 -
20,000 บาท ทุกระดบัอายงุาน ตาํแหน่งพนกังาน  
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3. เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนปัญหาการผลิตหัวเทียน บริษัท สยามเอ็นจีเคสปาร์คปล๊ัก จํากัด  ใน
ทัศนะของพนักงาน จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนปัญหาการผลิตหวัเทียน บริษทั สยามเอน็จีเค สปาร์คปลัก๊ จาํกดั 
ในทศันะของพนกังาน  จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และ
ตาํแหน่งงานต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาการผลิตหวัเทียน บริษทั สยามเอ็นจีเคสปาร์คปลัก๊ จาํกดั ใน
ภาพรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และพนกังานท่ีมีเพศ อาย ุสถานภาพสมรส และอายุ
งานต่างกนั มีความคิดเห็นในภาพรวมไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น  ดงัน้ี 

 ด้านพนักงาน  พนกังานท่ีมีอายตุ่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 3 รายการ 
คือ  

 1. การบริหารค่าตอบแทนเหมาะสม 
 2. รูปแบบการบริหารและการจดัโครงสร้างบริษทั 
 3. ขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังาน 
 และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 2 รายการ คือ  
 1. ความปลอดภยัและสุขภาพ แรงงานสมัพนัธ์ 
 2. การประเมินผลการปฏิบติังานอยา่งเป็นธรรม 
 พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.01  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 3 รายการ 
คือ  

 1. ความปลอดภยัและสุขภาพ แรงงานสมัพนัธ์ 
 2. การประเมินผลการปฏิบติังานอยา่งเป็นธรรม 
 3. ขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังาน 
 และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ   รูปแบบการบริหารและ

การจดัโครงสร้างบริษทั 
 พนกังานท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ

ท่ีระดบั 0.01  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 2 รายการ 
คือ  

 1. การประเมินผลการปฏิบติังานอยา่งเป็นธรรม 
 2. ขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังาน 
 และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 3 รายการ คือ    
 1. การบริหารค่าตอบแทนเหมาะสม 
 2. ความปลอดภยัและสุขภาพ  แรงงานสมัพนัธ์ 
 3. รูปแบบการบริหารและการจดัโครงสร้างบริษทั 
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 พนกังานท่ีมีอายุงานต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ  เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้   พบวา่   แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   จาํนวน 2 รายการ คือ  

 1. การบริหารค่าตอบแทนเหมาะสม 
 2. ขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังาน 
 พนักงานท่ีมีตาํแหน่งงานต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01จาํนวน 5 รายการ คือ  
 1. ความปลอดภยัและสุขภาพ  แรงงานสมัพนัธ์ 
 2. รูปแบบการบริหารและการจดัโครงสร้างบริษทั 
 3. การประเมินผลการปฏิบติังานอยา่งเป็นธรรม 
 4. ขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังาน 
 5. การคดัเลือกและฝึกอบรมใหต้รงกบัความตอ้งการ 
 และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ  คือ การบริหารค่าตอบแทน

เหมาะสม 
 ส่วนพนกังานเพศชาย และเพศหญิง และสถานภาพสมรสต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่าง

กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
 ด้านเคร่ืองจักร พนักงานเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมี

นัยสําคญัทางสถิติ  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน  1 
รายการ คือ ประสิทธิภาพของเคร่ืองจกัร 

 และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 2 รายการ คือ    
 1. การบาํรุงรักษาท่ีเป็นระบบ 
 2. ความพร้อมของเคร่ืองจกัรต่อการผลิต 
 พนกังานท่ีมีอายตุ่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณา

เป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ ความปลอดภยัจากการ
ใชเ้คร่ืองจกัร 

 พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 รายการ คือ ความ
ปลอดภยัจากการใชเ้คร่ืองจกัร 

 และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ   การบาํรุงรักษาท่ีเป็น
ระบบ 

 พนกังานท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 2 รายการ 
คือ  

 1. ความปลอดภยัจากการใชเ้คร่ืองจกัร 
 2. การบาํรุงรักษาท่ีเป็นระบบ 
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 และแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ   ประสิทธิภาพของ
เคร่ืองจกัร 

 พนักงานท่ีมีตาํแหน่งงานต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 3 รายการ คือ 

 1. ความปลอดภยัจากการใชเ้คร่ืองจกัร 
 2. การบาํรุงรักษาท่ีเป็นระบบ 
 3. ความพร้อมดา้นช้ินส่วน อะไหล่ และเคร่ืองมือของเคร่ืองจกัร 
 ส่วนพนกังานท่ีมีสถานภาพสมรส และอายงุานต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  
 ด้านวัตถุดิบ พนกังานเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญั

ทางสถิติ  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 รายการ คือ 
ความพร้อมของวตัถุดิบในการผลิต 

 และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 2 รายการ คือ    
 1. ระดบัปริมาณวตัถุดิบในคลงัเกบ็ 
 2. คุณภาพตรงตามความตอ้งการ 
 พนกังานท่ีมีอายตุ่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณา

เป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ คุณภาพตรงตามความ
ตอ้งการ 

 พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ 
คือ การรอคอยวตัถุดิบ 

 พนกังานท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ การ
ร้องเรียนจากกระบวนการถดัไป 

 พนกังานท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 2 รายการ 
คือ 

 1. คุณภาพตรงตามความตอ้งการ 
2. ความพร้อมของวตัถุดิบในการผลิต 
 และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ ระดบัปริมาณวตัถุดิบใน

คลงัเกบ็ 
 พนักงานท่ีมีตาํแหน่งงานต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 รายการ 
คือ คุณภาพตรงตามความตอ้งการ 
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 และแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ ความพร้อมของวตัถุดิบ
ในการผลิต 

 ส่วนพนกังานท่ีมีอายงุานต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  

 ด้านวิธีการทํางาน พนักงานเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอย่างมี
นัยสําคญัทางสถิติ  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 
รายการ คือ การขนยา้ย 

 พนกังานท่ีมีอายุต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 3 รายการ คือ 

 1. กระบวนการท่ีไร้ประสิทธิภาพ ทาํงานซบัซอ้น 
 2. การรอคอย 
 3. ผลิตเกินความจาํเป็น 
 พนักงานท่ีมีอายุงานต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ เม่ือ

พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ การรอคอย  
 ส่วนพนกังานท่ีมีระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และตาํแหน่งงานต่างกนั มี

ความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ไม่แตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัสาํคญัทางสถิติ  

 ด้านการวางแผน พนักงานเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคญัทางสถิติ  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 
รายการ คือ จาํนวนคร้ังของการเปล่ียนรุ่น 

 และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ ความแน่นอนของ
วตัถุดิบ พนกังาน และเคร่ืองจกัร  

 พนกังานท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ จดัเวลาใน
การผลิตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 พนกังานท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ 
คือ ความแน่นอนของวตัถุดิบ พนกังาน และเคร่ืองจกัร 

 พนักงานท่ีมีตาํแหน่งงานต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 4 รายการ 
คือ  

 1. จดัเวลาในการผลิตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 2. ความแน่นอนของวตัถุดิบ พนกังาน และเคร่ืองจกัร 
 3. การเปล่ียนแปลงของแผนการผลิต 
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 4. ความสอดคลอ้งของแผนกบักระบวนการผลิต 
 และแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ จาํนวนคร้ังของการ

เปล่ียนรุ่น 
 ส่วนพนักงานท่ีมีอายุ ระดบัการศึกษา และอายุงานต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกนั

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  
ด้านการควบคุมคุณภาพ   พนักงานท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอย่างมี

นัยสําคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 
รายการ คือ กาํหนดนโยบายดา้นคุณภาพชดัเจน  

 พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ กาํหนด
นโยบายดา้นคุณภาพชดัเจน 

 พนกังานท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 รายการ 
คือ กาํหนดนโยบายดา้นคุณภาพชดัเจน 

 และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ มาตรฐานการตรวจสอบ
และควบคุมคุณภาพ 

 พนักงานท่ีมีอายุงานต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ ขอ้ร้องเรียน
และการส่งคืนสินคา้จากลูกคา้ 

 พนักงานท่ีมีตาํแหน่งงานต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 4 รายการ 
คือ  

 1. กาํหนดนโยบายดา้นคุณภาพชดัเจน 
 2. สืบคน้และวิเคราะห์หาสาเหตุดา้นคุณภาพ 
 3. ฝึกอบรมพนกังานเก่ียวกบัมาตรฐานคุณภาพ 
 4. มาตรฐานการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ 

 ส่วนพนกังานเพศชาย และเพศหญิง และสถานภาพสมรสต่างกนัมีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ   เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 
อภปิรายผล 

 การวิจยัเร่ือง ปัญหาการผลิตหวัเทียน บริษทั สยามเอน็จีเคสปาร์คปลัก๊ จาํกดั ไดผ้ลการวิจยัท่ีสามารถ
นาํมาอภิปรายผลดงัน้ี  
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1.ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผูต้อบแบบสอบถามเป็นพนกังานเพศชาย ร้อยละ 50.00 และเพศหญิง ร้อยละ 50.00 อาย ุ25-40 ปี ร้อย
ละ 70.80  รองลงมา อายุ 40  ปีข้ึนไปร้อยละ 14.90 ระดบัการศึกษา ตํ่ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 73.80 รองลงมา 
ปริญญาตรี ร้อยละ 24.40  สถานภาพสมรส ร้อยละ 50.60  รองลงมา โสด ร้อยละ 46.40  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ตํ่า
กว่า 10,000 บาท ร้อยละ 47.60  รองลงมา 10,001-20,000 บาท  ร้อยละ  40.50  อายงุาน ตํ่ากว่า 5  ปี ร้อยละ 45.20  
รองลงมา 5 -10 ปี  ร้อยละ 31.50   ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ จรรยพร   สุรัตนชยัการ (2550) ศึกษา ปัจจยัท่ี
มีผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทาํงานของพนกังาน บริษทั แม่กลองฟู้ดส์ จาํกดั กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้น
การวิจยั คือ หัวหนา้งานระดบักลาง  หวัหนา้งานระดบัตน้ และพนกังานปฏิบติัการ ผลการศึกษาพบว่าพนกังาน 
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  มีอาย ุ16-25 ปี  มีการศึกษาตํ่ากว่า  หรือเทียบเท่ามธัยมศึกษาตอนตน้ มีสถานภาพโสด มี
ประสบการณ์เคยทาํงานในโรงงานตํ่าสุดคือ 1 ปี และสูงสุด 24 ปี โดยมีระยะเวลาทาํงานเฉล่ียประมาณ 4 ปี 10 
เดือน ส่วนใหญ่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนตํ่ากว่า  หรือเท่ากบั 7,000 บาท  มีระยะเวลาในการทาํงาน ตํ่ากว่า  หรือ
เท่ากบั 2 ปี  พนกังานมีความคิดเห็นว่าบริษทัมีการจูงใจโดยรวมในการทาํงาน  ดา้นความตอ้งการในการอยู่รอด  
ความตอ้งการความสัมพนัธ์ และความตอ้งการการเจริญกา้วหน้าอยู่ในระดับมาก  ส่วนปัจจัยด้านสุขอนามยั
โดยรวม และนโยบายขององคก์ารพนกังานมีความคิดเห็นว่า อยูใ่นระดบัดี  ส่วนดา้นสภาพการทาํงานอยูใ่นระดบั
ปานกลาง และพนักงานมีความคิดเห็นในด้านปัจจัยโครงสร้างงานในการบริหารโดยรวม  และปัจจัยด้าน
วฒันธรรมโดยรวม อยูใ่นระดบัดี 
 2. วิเคราะห์ปัญหาการผลิตหัวเทียน บริษัท สยามเอ็นจีเคสปาร์คปล๊ัก จํากัด  ในทัศนะของพนักงาน 
จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 

 ผลการวิเคราะห์ปัญหาการผลิตหัวเทียน บริษทั สยามเอ็นจีเคสปาร์คปลั๊ก จาํกัด  ในทัศนะของ
พนักงาน  จาํแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า พนักงานมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาการผลิตหัวเทียน บริษทั 
สยามเอน็จีเคสปาร์คปลัก๊ จาํกดั  ในภาพรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X =3.04) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า อยู่
ในระดบัปานกลางทุกดา้น เรียงลาํดบัจากมากไปนอ้ย ดงัน้ี ดา้นการวางแผน ( X =3.15) ดา้นเคร่ืองจกัร ( X =3.14) 
ดา้นวิธีการทาํงาน ( X =3.10) ดา้นวตัถุดิบ      ( X =3.09) ดา้นการควบคุมคุณภาพ ( X =2.97) และดา้นพนกังาน 
( X =2.83) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ไพฑูรย ์ยศเตา (2547) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิต ผลิตภณัฑ ์รุ่น MD 2776 ของบริษทั ทะแนค (ประเทศไทย) จาํกดั  ผลการศึกษา พบว่า ปัญหาหลกัของ
บริษทัท่ีทาํใหเ้กิดปัญหาของเสียและการผลิตสินคา้ไม่ทนัตามกาํหนดส่ง คือ ขาดการวางระบบ การบริหารจดัการ 
ไม่มีการวางแผน การติดตามและการควบคุมอย่างต่อเน่ือง ทาํให้มีผลกระทบกบัคุณภาพของผลิตภณัฑ์ แนว
ทางการแกไ้ขปัญหาโดยวางวิธีการสรรหาและพฒันาบุคลากรใหม่ วางแผนการผลิตโดยการจดัลาํดบัการผลิตตาม
วนัครบกาํหนดการส่งสินคา้เป็นอนัดับแรก การสอนให้พนักงานรู้จักวิธีการตรวจสอบคุณภาพ ณ ตาํแหน่ง
ปฏิบติังาน นาํเคร่ืองจกัรสมยัใหม่ท่ีมีการควบคุมดว้ยระบบคอมพิวเตอร์มาใชจ้ะช่วยเพิ่มความเท่ียงตรงแม่นยาํ
และประสิทธิภาพการใช้งานมากข้ึน จัดตั้ งแผนกควบคุมคุณภาพข้ึนมารับผิดชอบระบบควบคุมคุณภาพของ
โรงงานทั้งระบบแลว้วางแผนจดัพนกังานควบคุมคุณภาพ ทาํการสุ่มตรวจงานทุกขั้นตอนในกระบวนการผลิต 
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การซ่อมบาํรุงรักษาแม่พิมพ ์หลงัการใชง้านใหต้รวจสอบคมตดัของแม่พิมพ ์ถา้คมตดัของแม่พิมพมี์การสึกหรอ 
ใหใ้ช้เคร่ืองเจียระไนผิวคมตดัของแม่พิมพทุ์กคร้ังก่อนเก็บท่ีชั้นวางแม่พิมพ ์ และสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ 
ธงชยั  สิทธิกูล (2547) ศึกษาเร่ือง การศึกษาการเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตของผลิตภณัฑค์าริเอด็ ของ 
บริษทั แอลทีอีซี จาํกดั ในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จงัหวดัลาํพนู ผลการศึกษา พบว่า ในกระบวนการผลิตของ
ผลิตภณัฑค์าริเอ็ดไดน้าํเทคนิคทั้ง 3 ท่ีประกอบดว้ย  การอบรมในโรงงานอุตสาหกรรม กิจกรรม 5 ส และความ
สูญเปล่า 7 ประการ  มาใชใ้นการเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตทาํใหเ้ขา้ใจแนวคิดและวิธีปฏิบติั และผล
ท่ีไดจ้ากการสงัเกตและจดบนัทึกในดา้นผลผลิตท่ีเพ่ิมข้ึนและการลดระยะเวลาในกระบวนการผลิต 
 3. เปรียบเทยีบค่าเฉล่ียของคะแนนปัญหาการผลิตหัวเทียน บริษัท สยามเอ็นจีเคสปาร์คปล๊ัก จํากัด ใน
ทัศนะของพนักงาน  จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนปัญหาการผลิตหัวเทียน บริษทั สยามเอ็นจีเค สปาร์คปลัก๊ 
จาํกดั ในทศันะของพนักงาน  จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า พนักงานท่ีมีระดบัการศึกษา รายได้เฉล่ียต่อ
เดือน และตาํแหน่งงานต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาการผลิตหัวเทียน บริษทั สยามเอ็นจีเคสปาร์คปลัก๊ 
จาํกดั ในภาพรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และพนกังานท่ีมีเพศ อายุ สถานภาพสมรส 
และอายงุานต่างกนั มีความคิดเห็นในภาพรวมไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น  
ดงัน้ี 

 ด้านพนักงาน พนักงานท่ีมีอายุ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  และตาํแหน่งงาน ต่างกนั มี
ความคิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  

 ด้านเคร่ืองจกัร พนกังานท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และตาํแหน่งงาน ต่างกนั มีความคิดเห็นแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

 ด้านวตัถุดิบ พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษา ต่างกนั มีความคิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.01 ส่วนพนกังานท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และตาํแหน่งงาน ต่างกนั มีความคิดเห็นแตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   

 ด้านวิธีการทํางาน พนักงานท่ีมีอายุ ต่างกนั มีความคิดเห็นแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05  

 ด้านการวางแผน พนักงานท่ีมีตาํแหน่งงาน ต่างกนั มีความคิดเห็นแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 ส่วนพนกังานท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต่างกนั มีความคิดเห็นแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05   

 ด้านการควบคุมคุณภาพ พนกังานท่ีมีตาํแหน่งงาน ต่างกนั มีความคิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ส่วนพนกังานท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต่างกนั มีความคิดเห็นแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05   
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ จรรยพร   สุรัตนชัยการ (2550) ได้ศึกษา ปัจจัยท่ีมีผลต่อ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทาํงานของพนกังาน บริษทั แม่กลองฟู้ดส์ จาํกดั ผลการศึกษาพบวา่  
               1. ดา้นประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทาํงาน โดยรวมอยูใ่นระดบัดี  
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 2. ปัจจยัดา้นการจูงใจโดยรวมมีความสัมพนัธ์ในระดบัปานกลางในทิศทางเดียวกนักบัประสิทธิภาพ
ในการทาํงาน  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า  ปัจจยัดา้นความตอ้งการในการอยู่รอดโดยรวม  ปัจจยัดา้นความ
ตอ้งการความสมัพนัธ์โดยรวม  และปัจจยัดา้นความตอ้งการความเจริญกา้วหนา้โดยรวม มีความสัมพนัธ์ในระดบั
ค่อนขา้งตํ่า ในทิศทางเดียวกนักบัประสิทธิภาพในการทาํงาน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 3.  ปัจจยัดา้นสุขอนามยัโดยรวม  ดา้นสภาพการทาํงานโดยรวม  ดา้นนโยบายขององคก์ารโดยรวม  มี
ความสมัพนัธ์ในระดบัค่อนขา้งตํ่าในทิศทางเดียวกบัประสิทธิภาพในการทาํงาน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 

 4.  ปัจจยัด้านโครงสร้างงานในการบริหารองค์การมีความสัมพนัธ์ในระดบัค่อนขา้งตํ่าในทิศทาง
เดียวกนักบัประสิทธิภาพในการทาํงาน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 5.  ปัจจยัดา้นวฒันธรรมในองคก์าร มีความสัมพนัธ์ในระดบัปานกลางในทิศทางเดียวกนักบั
ประสิทธิภาพในการทาํงาน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 6.  ประสิทธิภาพในการทาํงานโดยรวมมีความสัมพนัธ์ในระดับปานกลางในทิศทางเดียวกนักับ
ประสิทธิผลในการทาํงาน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของประสิทธ์  เดชนครินทร์ (2550)  ไดศึ้กษาเร่ือง  การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตโดยเทคนิค  TPM  กรณีศึกษา : โรงงานอาหารก่ึงสาํเร็จรูป  ผลการศึกษา  พบว่า  ปัญหาส่วนใหญ่เกิดจาก
เคร่ืองจกัร  ท่ีผ่านการใช้งานมานานทาํให้เกิดปัญหาทางดา้นความสูญเสียในกระบวนการผลิต  และการหยุด
ทาํงานของเคร่ืองจกัรท่ีไม่เป็นไปตามแผนท่ีกาํหนด  การวิจยัน้ีจึงทาํการปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมของ
เคร่ืองจกัร  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตใหส้ามารถผลิตสินคา้ไดต้ามจาํนวนท่ีตอ้งการ  โดยการนาํ  TPM  มา
ดาํเนินการและได้ทาํการวดัประสิทธิภาพโดยรวมของเคร่ืองจักร (OEE)  เพ่ือลดความสูญเสียต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน    
คือ  อตัราการเดินเคร่ืองจกัร  ประสิทธิภาพการผลิต  อตัราคุณภาพ  ซ่ึงอตัราการเดินเคร่ืองจกัรใชก้ารวิเคราะห์
ตามแนวทาง  TPM  ประสิทธิภาพการผลิต โดยการเขียนมาตรฐานการทาํความสะอาด  การหล่อล่ืนและการ
ตรวจเช็คตามแนวทาง  TPM  ส่วนอตัราคุณภาพทาํการปัญหาจากของเสียหนา้  DIE  และฝุ่ น ซ่ึงเป็นปัญหาท่ีมี
ผลกระทบมากท่ีสุด 

 และสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของฐิติศกัด์ิ  ยทุธนาเสวิน (2549,บทคดัย่อ)  ไดศึ้กษาเร่ือง  การพฒันา
ประสิทธิภาพการผลิตโดยการวางแผนตารางการผลิตหลกั  กรณีศึกษา : โรงงานเคร่ืองทาํนํ้ าเยน็  ผลการศึกษา  
พบว่า  ปัญหาสาํคญัท่ีพบในโรงงานตวัอยา่งคือ  ผลิตสินคา้ไม่ทนัตามกาํหนดเวลาเพราะมีงานแทรกระหว่างการ
ผลิตในแต่ละวนั  มีการเพิ่มกาํลงัการผลิตโดยการทาํงานล่วงเวลา  ทาํให้มีค่าใชจ่้ายเพิ่มข้ึนสูง และขาดแผนการ
ผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ  ทาํใหก้ารปรับแผนการผลิตเป็นไปอย่างไม่เหมาะสม การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต  
จะทาํการศึกษากระบวนการผลิต  กาํลงัการผลิตและเวลาการทาํงานเพ่ือกาํหนดเป็นเวลามาตรฐานสาํหรับใชเ้ป็น
ขอ้มูลในการวางแผนตารางการผลิตหลกั  หลงัจากนาํโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาประยกุตใ์ชส้าํหรับวางแผนตาราง
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การผลิตหลกัของโรงงานตวัอย่าง  ปรากฏว่าสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต  และลดมูลค่าการเสียโอกาส
ไดม้ากขึ้น   

 สรุปปัญหาการผลิตหวัเทียน บริษทั สยามเอน็จีเคสปาร์คปลัก๊ จาํกดั ในทศันะของพนกังาน  จาํแนก
ตามปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีมีความคิดเห็นแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 เป็นรายดา้น 
ดงัน้ี 
 ด้านพนักงาน 
 1. การบริหารค่าตอบแทนเหมาะสม 
 2. รูปแบบการบริหารและการจดัโครงสร้างบริษทั 
 3. ขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังาน 
 4. ความปลอดภยัและสุขภาพ แรงงานสมัพนัธ์  
 5. การประเมินผลการปฏิบติังานอยา่งเป็นธรรม 
 6. การคดัเลือกและฝึกอบรมใหต้รงกบัความตอ้งการ 
 ด้านเคร่ืองจกัร  
 1. การบาํรุงรักษาท่ีเป็นระบบ 
 2. ประสิทธิภาพของเคร่ืองจกัร 
 3. ความพร้อมของเคร่ืองจกัรต่อการผลิต 
 4. ความปลอดภยัจากการใชเ้คร่ืองจกัร 
 5. ความพร้อมดา้นช้ินส่วน อะไหล่ และเคร่ืองมือของเคร่ืองจกัร 
 ด้านวตัถุดบิ 
 1. ความพร้อมของวตัถุดิบในการผลิต 
 2. คุณภาพตรงตามความตอ้งการ 
 3. ระดบัปริมาณวตัถุดิบในคลงัเกบ็ 
 4. การรอคอยวตัถุดิบ 
 5. การร้องเรียนจากกระบวนการถดัไป 
 ด้านวธีิการทาํงาน 
 1. การขนยา้ย 
 2. กระบวนการท่ีไร้ประสิทธิภาพ ทาํงานซบัซอ้น 
 3. การรอคอย 
 4. ผลิตเกินความจาํเป็น 
 ด้านการวางแผน 

 1. จาํนวนคร้ังของการเปล่ียนรุ่น 
 2. ความแน่นอนของวตัถุดิบ พนกังาน และเคร่ืองจกัร 
 3. จดัเวลาในการผลิตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 4. การเปล่ียนแปลงของแผนการผลิต 
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 5. ความสอดคลอ้งของแผนกบักระบวนการผลิต 
 ด้านการควบคุมคุณภาพ 
 1. กาํหนดนโยบายดา้นคุณภาพชดัเจน 
 2. มาตรฐานการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ 
 3. ขอ้ร้องเรียนและการส่งคืนสินคา้จากลูกคา้ 
 4. สืบคน้และวิเคราะห์สาเหตุดา้นคุณภาพ 
 5. ฝึกอบรมพนกังานเก่ียวกบัมาตรฐานคุณภาพ 

 
ข้อเสนอแนะ 

 จากการวิจยั เร่ือง ปัญหาการผลิตหัวเทียน บริษทั สยามเอ็นจีเคสปาร์คปลัก๊ จาํกดั ไดข้อ้เสนอแนะ 
ดงัน้ี 

 1. ดา้นพนกังาน องคก์ารควรใหค้วามสาํคญักบัการบริหารจดัการกบัพนกังานเก่งในองคก์าร รวมทั้ง
เนน้การสร้างความผูกพนัของพนกังานต่อองคก์าร  โดยเร่ิมตั้งแต่วิธีการสรรหา คดัเลือก ตลอดจนการจูงใจ เพื่อ
ไม่ให้สูญเสียคนเก่งไปจากองค์การ ไม่เช่นนั้ นอาจทาํให้เกิดการสูญเสียทรัพยากรมนุษย  ์ส่งผลกระทบต่อ
กระบวนการผลิตหวัเทียน เน่ืองจากตอ้งสรรหา คดัเลือก และสอนงานใหม่ 
 2. ดา้นเคร่ืองจกัร องคก์ารควรเนน้การพฒันาระบบการบาํรุงรักษาเคร่ืองจกัรใหบ้รรลุประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลตามเป้าหมายขององคก์าร โดยเนน้ความพร้อมของเคร่ืองจกัรใหส้ามารถใชง้านไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
เพื่อตอบสนองต่อแผนการผลิต และมีความปลอดภยัจากการใชเ้คร่ืองจกัร โดยใหพ้นกังานส่วนใหญ่มีส่วนร่วม
ในการพฒันา ซ่ึงสามารถนาํแนวทางของ TPM มาประยกุตใ์ชเ้พื่อทาํใหเ้คร่ืองจกัรมีประสิทธิภาพสูงข้ึน 
 3. ด้านวตัถุดิบ ควรเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการวตัถุดิบให้สอดคล้องกับแผนการผลิต  
ควบคุมคุณภาพใหต้รงตามความตอ้งการ และระดบัปริมาณในคลงัเกบ็เหมาะสมกบัยอดการผลิต  
 4. ดา้นวิธีการทาํงาน พบว่า ความสูญเปล่า 7 ประการท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการผลิตเป็นสาเหตุสาํคญั 
ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการทาํงาน และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน จึงควรพิจารณาปรับปรุงกระบวนการผลิต
เพือ่ลดความสูญเปล่าทั้ง 7 ประการอยา่งต่อเน่ือง 
 5. ด้านการวางแผน ควรนํามาพฒันารูปแบบการบริหารจัดการ ให้สอดคล้องกับยอดขายของ
ผลิตภณัฑป์ระเภทต่าง ๆ ท่ีองคก์ารคาดการไว ้ เพ่ือสามารถส่งมอบผลิตภณัฑต์ามกาํหนด โดยการใชเ้คร่ืองจกัร 
อุปกรณ์ และทรัพยากรในองค์การให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ซ่ึงมุ่งหวงัให้ต้นทุนเฉล่ียของ
ผลิตภณัฑต่์อหน่วยลดลง มีอตัราการหมุนเวียนของผลิตภณัฑใ์นคลงัสินคา้สูงข้ึน 
 6. ดา้นการควบคุมคุณภาพ พบว่าองคก์ารมีการกาํหนดนโยบายดา้นคุณภาพชดัเจน แต่ไดรั้บความ
ร่วมมือจากพนักงานน้อย เช่น การไม่วิเคราะห์หาสาเหตุและแกไ้ขปัญหาอย่างเป็นระบบ การไม่ป้องกันการ
เกิดข้ึนซํ้ าของปัญหาเดิม การไม่ปฏิบติังานตามขั้นตอนท่ีกาํหนดไว  ้ซ่ึงส่งผลต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์และสร้าง
ปัญหาต่อกระบวนการผลิตหวัเทียน หากนาํหลกัการบริหารคุณภาพโดยรวม (Total Quality Management :TQM) 
มาใชใ้นการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเน่ือง จาํเป็นตอ้งไดรั้บความร่วมมือจากทุกฝ่ายในองคก์าร เพื่อใหคุ้ณภาพ
ของผลิตภณัฑต์อบสนองความตอ้งการของลูกคา้และโอกาสการแข่งขนัทางธุรกิจเพิ่มสูงข้ึน 
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ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาเก่ียวกับความสัมพนัธ์ระหว่างประสิทธิภาพการส่ือสารในองค์การกับการ

ปฏิบติังานของพนักงาน ในมุมมองของผูบ้ริหาร เพื่อนาํไปสู่การพฒันาการปฏิบติังานของพนกังานให้มี
ประสิทธิผลเพิม่มากข้ึน 

 2. ในการศึกษาคร้ังน้ีใชก้ลุ่มตวัอยา่งในการตอบแบบสอบถาม ซ่ึงมาจากหลายหน่วยงานของบริษทั 
ทาํใหไ้ม่ทราบปัญหาการผลิตหวัเทียนอยา่งแทจ้ริง อีกทั้งความเขา้ใจในแบบสอบถามของแต่ละบุคคลอาจมีความ
คลาดเคล่ือน ดงันั้นในการศึกษาคร้ังต่อไปควรใช้รูปแบบการสัมภาษณ์ควบคู่กบัแบบสอบถาม และการสังเกต 
เพือ่ท่ีจะไดม้าซ่ึงขอ้มูลท่ีละเอียดทาํใหท้ราบถึงปัญหาการผลิตหวัเทียนของบริษทัไดช้ดัเจนมากข้ึน 

 3. ควรมีการศึกษาการเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการผลิตโดยเทคนิค TPM เพื่อนาํไปใชใ้นการพฒันา
องคก์าร สร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัทางธุรกิจ ลดตน้ทุนการผลิต ลดของเสียในกระบวนการผลิต สร้าง
ความพร้อมใหก้บัเคร่ืองจกัร และพนกังานมีองคค์วามรู้เพิม่สูงข้ึน 

 4. ควรมีการศึกษาเก่ียวกบัการบริหารทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์าร เพื่อนาํไปพฒันาระบบการบริหาร
ทรัพยากรมนุษยใ์หมี้ประสิทธิภาพสูงข้ึน 
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กระบวนการการบริหารท่ีมีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจสอบผลิตภณัฑ์
การเกษตรของบริษัทตรวจสอบคุณภาพสินค้า* 

Management Process Affecting Performance of Workers in Agricultural-goods  
Inspection Department, and Goods-Quality-inspection Corporation.   

 
                                                                                                                                      นายตฤณกร  ภูริฐานชาติ** 
                                                                                                                           Mr.Trinnakorn Phurithanachat.   
 
บทคดัย่อ 

       การวิจัยเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษากระบวนการการบริหารท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานของ
พนกังานตรวจสอบผลิตภณัฑก์ารเกษตรของบริษทัตรวจสอบคุณภาพสินคา้  และเพ่ือเปรียบเทียบกระบวนการ
การบริหารท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานตรวจสอบผลิตภณัฑ์การเกษตรในทศันะของพนักงาน จาํแนกตามลกัษณะ
ประชากรศาสตร์ กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 86 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั เป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูล โดยใช ้
ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวน 

       ผลการวิจยั พบว่า กระบวนการการบริหารท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานตรวจสอบผลิตภณัฑก์ารเกษตร
ในทศันะของพนกังาน ในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า อยูใ่นระดบัมาก 3 ดา้น คือ 
ดา้นการจดัการองคก์ร การนาํหรือการสั่งการ และการควบคุม ผลการเปรียบเทียบกระบวนการการบริหารท่ีมีผล
ต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบผลิตภัณฑ์การเกษตรของพนักงาน จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ พบว่า 
พนกังานท่ีมี เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส ตาํแหน่งงาน และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีความ
คิดเห็นในภาพรวม ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า เฉพาะพนกังานท่ีมี 
อาย ุ  และตาํแหน่งงาน ต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม ดา้นการจดัการองคก์ร แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 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. 

                                                 
 * บทความการคน้ควา้อิสระ 
** บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจดัการทัว่ไป)  มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
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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 
 การต่ืนตวัดา้นการดาํเนินงานคุณภาพ ทาํใหผู้บ้ริหารองคก์ารต่างใหค้วามสาํคญัในการพฒันาคุณภาพทั้ง
องคก์าร โดยนาํการบริหารคุณภาพโดยรวม (Total Quality Management = TQM) มาใช ้ซ่ึงเป็นหลกัการบริหารท่ี
มีความหมายบูรณาการเขา้กบัทุกส่วนขององคก์าร เพื่อแกปั้ญหา สร้างคุณค่าเพิ่ม การควบคุมตน้ทุน การปรับ
โครงสร้างองคก์าร และมีคุณประโยชน์ต่อองคก์ารอยา่งมหาศาล TQM เป็นทางเลือกและแนวทางในการปฏิบติั
เพื่อช่วยใหธุ้รกิจไดเ้ปรียบในการแข่งขนัและ กา้วไปขา้งหนา้ การบริหารเชิงคุณภาพโดยรวม เป็นการจดัระบบ
และวินยัในการทาํงานเพื่อป้องกนัความผิดพลาดเสียหาย และมุ่งสร้างคุณค่าในกระบวนการทาํงานทุก ๆ ขั้นตอน 
โดยท่ีทุกคนในองคก์ารตอ้งมีส่วนร่วม ซ่ึงจะทาํใหเ้ป็นปัจจยัสาํคญัในการกา้วไปสู่ความเป็นเลิศ ทั้งในดา้นการ
บริหารองคก์าร การบริหารการผลิต การบริหารการตลาด  การบริหารบุคคล และการบริหารการเงิน และการ
บริการลูกคา้ เป็นตน้ วตัถุประสงคส์าํคญัท่ีสุดของการบริหารคุณภาพโดยรวม คือ การพฒันาบุคลากรใหส้ามารถ
ใชศ้กัยภาพของตนเองไดอ้ยา่งเต็มท่ีดว้ยการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงงานและปรับปรุงคุณภาพของสินคา้หรือ
บริการ อนัจะเป็นผลให้คุณภาพชีวิตของพนกังานทุกคนดีข้ึนอย่างต่อเน่ือง การประยุกตใ์ช ้การบริหารจดัการ
คุณภาพโดยรวมในองคก์าร จะทาํใหเ้กิดการพฒันาคุณภาพของสินคา้หรือบริการเพื่อใหลู้กคา้พึงพอใจสูงสุด เป็น
การทาํใหอ้งคก์ารมีศกัยภาพในการแข่งขนั มีความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัอยา่งย ัง่ยืน และเป็นแนวทางท่ีช่วยให้
องคก์ารสามารถลดตน้ทุนในการผลิตและการดาํเนินงานได ้ ซ่ึงนอกจากจะมีผลต่อการผลิตแลว้ ยงัทาํให้ทุก
กระบวนการมีความคล่องตวั และประสานงานกนั ก่อใหเ้กิดพฒันาการขององคก์ารในระยะยาว ผลท่ีองคก์ารจะ
ไดรั้บจากการบริหารคุณภาพโดยรวมนั้น คือ การมีสินคา้หรือบริการท่ีมีคุณภาพสูงข้ึน มีการกาํจดัของเสีย หรือทาํ
ใหข้องเสียในองคก์ารลดลง (zero-waste) ซ่ึงเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มท่ีดีอีกดว้ย 
(ทองทิภา วิริยะพนัธ์ุ, 2545, หนา้46) เช่นเดียวกนักบัการบริหารจดัการมีผลต่อการตรวจสอบคุณภาพสินคา้ทาง
การเกษตรของบริษทัผูต้รวจสอบเพ่ือนาํขอ้มูลเก่ียวกบัคุณภาพของผลิตภณัฑ์การเกษตรของบริษทัท่ีผลิตว่ามี
คุณภาพถูกตอ้งเหมาะสมตามเกณฑม์าตรฐานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กาํหนดไวห้รือไม่ 
     ดังนั้ นผู ้ศึกษา  ซ่ึงเป็นพนักงานของบริษัทตรวจสอบสินค้าจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเ ร่ือง 
กระบวนการการบริหารท่ีมีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจสอบผลิตภัณฑ์การเกษตรของบริษัท
ตรวจสอบคุณภาพสินคา้ ว่าการบริหารส่งผลต่อการปฏิบติังานของพนักงานตรวจสอบผลิตภณัฑ์การเกษตร
อยา่งไรบา้งและมีปัจจยัใดท่ีทาํใหก้ารบริหารท่ีมีผลต่อการทาํงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
     1. เพื่อศึกษากระบวนการการบริหารท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานของพนักงานตรวจสอบผลิตภณัฑ์
การเกษตรของบริษทัตรวจสอบคุณภาพสินคา้  
     2. เพือ่เปรียบเทียบกระบวนการการบริหารท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานตรวจสอบผลิตภณัฑก์ารเกษตรใน
ทศันะของพนกังาน จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์  
 
สมมติฐานของการวจิยั 
     กระบวนการการบริหารท่ีมีผลต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบผลิตภัณฑ์การเกษตร ในทัศนะของ
พนกังาน จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ แตกต่างกนั 

1. ประชากร 
 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ พนกังานท่ีปฏิบติังานตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานสินคา้  

2. กลุ่มตัวอย่าง 
     กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ พนักงานท่ีปฏิบติังานตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน
สินคา้ จาํนวน 110 คน เลือกเป็นกลุ่มตวัอยา่งโดยใชต้ารางกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างของ Krejcie and Morgan 
(1970, p. 680) ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 86 คน  
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

     เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี  ไดแ้ก่  แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนโดยมีขั้นตอนตามลาํดบัดงัน้ี 
     1.  การศึกษาเอกสารตาํรา  และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
     2.  การจดัทาํโครงสร้างของแบบสอบถามให้มีเน้ือหาครอบคลุมวตัถุประสงค์ของการวิจัยคร้ังน้ี  

แบบสอบถามมี 2 ตอน คือ 
         2.1  ขอ้มูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่  เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา  

ตาํแหน่งงาน  และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  จาํนวน 6 ขอ้ 
         2.2  กระบวนการการบริหารท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานของพนกังานตรวจสอบผลิตภณัฑก์ารเกษตร

แบ่งออกเป็น 4  ดา้น คือ  การวางแผน  การจดัการ การนาํหรือการสั่งการ  และการควบคุม ลกัษณะของ
แบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณคา่ 5 ระดบั ของลิเคิร์ท (Likert) จาํนวน 20  ขอ้  

     3.  นาํแบบสอบถามท่ีไดส้ร้างข้ึนใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระของมหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี  
ไดต้รวจสอบความสอดคลอ้งของเน้ือหากบัวตัถุประสงคข์องการวิจยัเป็นการศึกษาความเท่ียงตรง ( validity)  ของ
แบบสอบถามแลว้นาํมาปรับปรุงแกไ้ขเพื่อใหค้าํถามชดัเจนสามารถส่ือความหมายไดต้รงประเดน็และเหมาะสม
ยิง่ข้ึน 

      4.  นาํแบบสอบถามไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอย่างท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างในการวิจยั  จาํนวน  20  คน  
แลว้นาํขอ้มูลดงักล่าวมาหาค่าความเช่ือมัน่ (reliability)  ของแบบสอบถาม โดยใชสู้ตรสัมประสิทธ์ิ แอลฟ่า 
ของครอนบคั ( Cronbach’s Alpha Coefficient ) ไดค้า่ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม เท่ากบั 0.8672  
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การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การรวบรวมขอ้มูลผูว้ิจยัไดด้าํเนินการเก็บขอ้มูลดว้ยการขอความร่วมมือจากกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นผู ้
ตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานสินคา้ โดยนาํแบบสอบถามไปแจกใหก้ลุ่มตวัอยา่งกรอกขอ้มูลจาํนวน  86  ฉบบั แลว้
ขอรับคืนดว้ยตนเอง ไดแ้บบสอบถามคืนมาทั้งหมด 86 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100.00   
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

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

      1.  วิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา  
ตาํแหน่งงาน  และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  โดยใชค้วามถ่ีและร้อยละ 

      2.  วิเคราะห์กระบวนการการบริหารท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานของพนักงานตรวจสอบผลิตภัณฑ์
การเกษตรในทศันะของพนกังาน โดยใชค่้าเฉล่ีย ( X ) และ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 

      3.  เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย  ( X )  ของกระบวนการการบริหารท่ีมีผลต่อการปฏิบติังาน ของพนกังาน
ตรวจสอบ ผลิตภณัฑก์ารเกษตร ในทศันะของพนกังาน จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ โดยใช ้ t-test และ 
F-test 

      4.  เปรียบเทียบพหุคูณเพื่อทดสอบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนกระบวนการการบริหารท่ีมีผลต่อการ
ปฏิบัติงานของพนักงานตรวจสอบผลิตภัณฑ์การเกษตร ในทัศนะของพนักงาน จากผลการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนโดยวิธี Least Significant Difference (LSD) 

 
สรุปผลการวจิยั 

       ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลกระบวนการการบริหารท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานของพนักงานตรวจสอบ
ผลิตภณัฑก์ารเกษตรของบริษทัตรวจสอบคุณภาพสินคา้  สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

       1. ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
            พนกังานส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 72.10  อาย ุตํ่ากว่า 30 ปี ร้อยละ 48.80 รองลงมา 30-40 ปี 

ร้อยละ 30.30 ระดบัการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ51.16 รองลงมา    ปริญญาตรี ร้อยละ 38.37  สถานภาพ
โสด  ร้อยละ 57.00 รองลงมา สมรส ร้อยละ 36.00 ตาํแหน่งงาน ผูป้ฏิบติัการ ร้อยละ 83.70 รองลงมา หวัหนา้งาน 
ร้อยละ 12.00 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ตํ่ากว่า 10,000 บาท  ร้อยละ 43.00 รองลงมา 10,000 – 20,000 บาท ร้อยละ 
31.40  
       2. วิเคราะห์กระบวนการการบริหารท่ีมีผลต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบผลิตภัณฑ์การเกษตรใน
ทัศนะของพนักงาน 

            พนักงานมีความคิดเห็นเก่ียวกับกระบวนการการบริหารท่ีมีผลต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ผลิตภณัฑก์ารเกษตร ในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก ( = 3.54) เม่ือพจิารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี 
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       การวางแผน 

       พนกังานมีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดบัปานกลาง ( = 3.40) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 
อยูใ่นระดบัมาก ( = 3.50–3.76) จาํนวน 2 รายการ คือ 

      1. มีการจดัตั้ งงบประมาณ ในการพฒันาศึกษา ระบบจัดการในการตรวจสอบคุณภาพรวมถึง
แนวทางและการแกปั้ญหา 

      2. มีการวางแผนรองรับกบัการเปล่ียนแปลงของระบบการตรวจสอบและขอ้กฎหมายท่ีกาํหนด 
       ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัพนักงาน เพศชาย  อายุ มากกว่า 40 ปี ระดบัการศึกษา ตํ่ากว่าปริญญาตรี 

สถานภาพโสด สมรส  ตาํแหน่งงานหัวหนา้งาน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ตํ่ากว่า 10,000 บาท และ 20,001-30,000 
บาท 

       การจดัการองค์กร 
       พนกังานมีความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก ( = 3.54) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่น

ระดบัมาก ( = 3.50–3.60) จาํนวน 4 รายการ คือ 
       1. มีการจดัสรรบุคลากรอยา่งเพียงพอ 
       2. มีระยะเวลาและกาํหนดเป้าหมายในการทาํงาน 
       3. มีการแบ่งหนา้ท่ีอยา่งชดัเจน 
       4. มีการนาํระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาช่วยในการปฏิบติังาน 

       ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัพนักงาน ระดับการศึกษา ตํ่ากว่าปริญญาตรี สถานภาพโสด และตาํแหน่ง
พนกังาน 

       การนําหรือการส่ังการ 
       พนกังานมีความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก ( = 3.55) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่น

ระดบัมาก ( = 3.58–3.73) จาํนวน 2 รายการ คือ 
       1. มีการนาํความรู้ท่ีไดรั้บไปใชใ้หเ้กิดประโยชนสู์งสุด 
       2. ผูบ้ริหารมีวิธีการหรือจิตวิทยาในการสัง่การ 
       ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัพนกังาน เพศชาย  และระดบัการศึกษา สูงกว่าปริญญาตรี  
       การควบคุม 
       พนกังานมีความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก ( = 3.69) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่น

ระดบัมาก ( = 3.69–3.88) จาํนวน 4 รายการ คือ 
       1. มีการติดตามควบคุมและประเมินผลงานการปฏิบติังานในกิจกรรมจ่างๆของพนกังาน 
       2. มีบทลงโทษท่ีชดัเจนสาํหรับผูท่ี้ทาํผดิ 
       3. มีขั้นตอนและเอกสารในการควบคุมอยา่งชดัเจน 
       4. มีการติดตามควบคุมการใชจ่้ายงบประมาณดา้นต่างๆขององคก์ร 

      ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัพนกังาน เพศชาย และเพศหญิง ทุกอาย ุทุกระดบัการศึกษา สถานภาพโสด 
สมรส  ตาํแหน่งงานหวัหนา้งาน พนกังาน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ตํ่ากว่า 10,000 บาท 10,000 – 20,000 บาท และ 
30,000  บาทข้ึนไป  
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       3. ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนกระบวนการการบริหารที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบผลิตภณัฑ์การเกษตรในทศันะของพนักงาน จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ สรุปได้ดงันี ้

       การวางแผน 
       พนักงานท่ีมีเพศต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม  และพิจารณาเป็นรายขอ้ ไม่แตกต่างกนัอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติ 
       พนักงานท่ีมีอายุต่างกนัมีความคิดเห็น โดยรวม และพิจารณาเป็นรายขอ้ ไม่แตกต่างกนัอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติ 
       พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีความคิดเห็น โดยรวม และพิจารณาเป็นรายขอ้ ไม่แตกต่างกนั

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
       พนกังานท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกนัมีความคิดเห็น โดยรวม และพิจารณาเป็นรายขอ้ ไม่แตกต่าง

กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
       พนักงานท่ีมีตาํแหน่งงานต่างกนัมีความคิดเห็น โดยรวม และพิจารณาเป็นรายขอ้ ไม่แตกต่างกนั

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
       พนักงานท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน ต่างกนัมีความคิดเห็น โดยรวม และพิจารณาเป็นรายขอ้ ไม่

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
       การจดัการองค์กร 
       พนักงานท่ีมีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ เม่ือ

พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ มีระยะเวลาและ
กาํหนดเป้าหมายในการทาํงาน 

       พนกังานท่ีมีอายุต่างกนัมีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกนั อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 2 รายการ คือ 

       1. มีการแบ่งหนา้ท่ีอยา่งชดัเจน 
       2. มีการนาํระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาช่วยในการปฏิบติังาน 
       พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีความคิดเห็น โดยรวม และพิจารณาเป็นรายขอ้ ไม่แตกต่างกนั

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
       พนกังานท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกนัมีความคิดเห็น โดยรวม และพิจารณาเป็นรายขอ้ ไม่แตกต่าง

กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
       พนักงานท่ีมีตาํแหน่งงานต่างกนัมีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกนั อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ 
คือ มีการนาํระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาช่วยในการปฏิบติังาน 

       พนกังานท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต่างกนัมีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติ  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ มี
การนาํระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาช่วยในการปฏิบติังาน 
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       การนําหรือการส่ังการ  
       พนักงานท่ีมีเพศต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม  และพิจารณาเป็นรายขอ้ ไม่แตกต่างกนัอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติ 
       พนักงานท่ีมีอายุต่างกนัมีความคิดเห็น โดยรวม และพิจารณาเป็นรายขอ้ ไม่แตกต่างกนัอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติ 
       พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีความคิดเห็น โดยรวม และพิจารณาเป็นรายขอ้ ไม่แตกต่างกนั

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
       พนกังานท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกนัมีความคิดเห็น โดยรวม และพิจารณาเป็นรายขอ้ ไม่แตกต่าง

กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
       พนักงานท่ีมีตาํแหน่งงานต่างกนัมีความคิดเห็น โดยรวม และพิจารณาเป็นรายขอ้ ไม่แตกต่างกนั

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
       พนักงานท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน ต่างกนัมีความคิดเห็น โดยรวม และพิจารณาเป็นรายขอ้ ไม่

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
       การควบคุม 
       พนักงานท่ีมีเพศต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม  และพิจารณาเป็นรายขอ้ ไม่แตกต่างกนัอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติ 
       พนักงานท่ีมีอายุต่างกนัมีความคิดเห็น โดยรวม และพิจารณาเป็นรายขอ้ ไม่แตกต่างกนัอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติ 
       พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีความคิดเห็น โดยรวม และพิจารณาเป็นรายขอ้ ไม่แตกต่างกนั

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
       พนกังานท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกนัมีความคิดเห็น โดยรวม และพิจารณาเป็นรายขอ้ ไม่แตกต่าง

กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
       พนักงานท่ีมีตาํแหน่งงานต่างกนัมีความคิดเห็น โดยรวม และพิจารณาเป็นรายขอ้ ไม่แตกต่างกนั

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
       พนักงานท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน ต่างกนัมีความคิดเห็น โดยรวม และพิจารณาเป็นรายขอ้ ไม่

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
 
อภปิรายผล 

      การวิจยัเร่ือง  กระบวนการการบริหารท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานของพนักงานตรวจสอบผลิตภณัฑ์
การเกษตรของบริษทัตรวจสอบคุณภาพสินคา้   

      ไดผ้ลการวิจยัท่ีสามารถนาํมาอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
      1. ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
          พนกังานส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ ตํ่ากว่า 30 ปี ระดบัการศึกษา ตํ่ากว่าปริญญาตรี  สถานภาพ

โสด  ตาํแหน่งงาน ผูป้ฏิบติัการ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ตํ่ากว่า 10,000 บาท  จากผลการคน้พบดงักล่าว พบว่า มีค่า
สอดคลอ้งกับผลการวิจัยของ อารวย ดีเลิศ (2549) ศึกษาเร่ือง ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงาน



วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปีท่ี 10 ฉบบัท่ี 2 
โครงการบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 

 

 605

ตรวจสอบภายใน : ศึกษาเฉพาะกรณีของฝ่ายตรวจสอบ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พบว่า  ผู ้
ตรวจสอบภายในส่วนใหญ่เป็นเพศชาย และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ  พรเพญ็ องอาจวาจา (2549) ศึกษาเร่ือง 
ความต้องการพฒันางานตรวจสอบ จากปัญหาท่ีพบในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และตรวจสอบการ
ดาํเนินงานของผูต้รวจสอบภายใน การท่าเรือแห่งประเทศไทย พบว่า ผูต้รวจสอบภายในส่วนใหญ่เป็นระดับ
ผูป้ฏิบติังาน 

      2. วเิคราะห์กระบวนการการบริหารท่ีมผีลต่อการปฏบัิติงานในทศันะของพนักงาน 
           พนักงานมีความคิดเห็นเก่ียวกับกระบวนการการบริหารท่ีมีผลต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบ

ผลิตภณัฑก์ารเกษตร ในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก ( = 3.54) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นการวางแผน 
พนกังานมีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดบัปานกลาง ( = 3.40) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบั
ปานกลาง เกือบทุกรายการ ยกเวน้รายการ  มีการจัดตั้ งงบประมาณ ในการพฒันาศึกษา ระบบจัดการในการ
ตรวจสอบคุณภาพรวมถึงแนวทางและการแกปั้ญหา  และมีการวางแผนรองรับกบัการเปล่ียนแปลงของระบบการ
ตรวจสอบและขอ้กฎหมายท่ีกาํหนด  อยูใ่นระดบัมาก ( = 3.50–3.76) สาํหรับดา้นการจดัการองคก์ร การนาํหรือ
การสั่งการ และการควบคุม พบว่า พนกังานมีความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก ( = 3.54   = 3.55  และ 
 = 3.69 ตามลาํดบั) เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัมาก เกือบทุกรายการ ยกเวน้รายการ มีการจดัแผน
ประจาํปีเพือ่ใหท้ราบวา่มีกิจกรรมใดบา้งท่ีตอ้งดาํเนินการ มีการนาํผลงานท่ีผา่นมานาํมาเปรียบเทียบเพ่ือปรับแนว
ทางการทาํงานใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล   มีการวางแผนจดัสรรงบประมาณการดาํเนินการอยา่งถูกตอ้ง 
มีการจดับุคลากรตรงกบัความสามารถ  มีการทาํงานเป็นทีม การติดต่อส่ือสารในองคก์รมีความชดัเจน และมีการ
อบรมและแนะนาํความรู้ใหม่ ๆ ใหก้บับุคลากรอยา่งสมํ่าเสมอ  อยูใ่นระดบัปานกลาง ( = 3.15,   = 3.22,   
= 3.29,  = 3.31,   = 3.40,   = 3.44,   = 3.47   และ  = 3.49 ตามลาํดบั) 

      จากผลการคน้พบดงักล่าว พบว่า มีค่าสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ อารวย ดีเลิศ (2549) ศึกษาเร่ือง 
ประสิทธิผลในการปฏิบติังานของพนกังานตรวจสอบภายใน : ศึกษาเฉพาะกรณีของฝ่ายตรวจสอบ ธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พบว่าระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิผลในการปฏิบติังานของพนกังาน
ตรวจสอบภายในโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ทั้งน้ีเพราะในการปฏิบติังานของพนักงานตรวจสอบภายในจะมี
แผนการปฏิบติังาน ระยะเวลาท่ีตอ้งดาํเนินการใหแ้ลว้เสร็จ ขอบเขตของงาน เป้าหมาย และวตัถุประสงค ์ท่ีชดัเจน
กาํหนดไวป้ระกอบกบั พนกังานตรวจสอบภายในจะไดรั้บการฝึกอบรมเสริมความรู้อยา่งต่อเน่ือง รวมทั้งในการ
ทาํงานจะแบ่งพนกังานเป็นทีม ซ่ึงแต่ละทีมจะจดัพนกังานท่ีมีความรู้ดา้นสินเช่ือ บญัชี และเร่ืองทัว่ไป เพื่อช่วย
เสริมให้ทีมงานปฏิบติังานได้ประสบผลสําเร็จตามวตัถุประสงค์ท่ีกาํหนด และสอดคลอ้งกบั ผลการวิจยัของ  
อมัพวรรณ พนัธจกัร (2551) ศึกษาเร่ือง การพฒันาระบบสารสนเทศสาํหรับการตรวจสอบภายในของสาํนกังาน
ตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ พบวา่ ผูใ้ชร้ะบบมีความพงึพอใจเฉล่ียอยูใ่นระดบัดี 

       3. การเปรียบเทียบกระบวนการการบริหารที่มีผลต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบผลิตภัณฑ์การเกษตร
ในทศันะของพนักงาน จาํแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ 

           ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนความคิดเห็นเก่ียวกบักระบวนการการบริหาร  ท่ีมีผลต่อ
การปฏิบติังานตรวจสอบผลิตภณัฑก์ารเกษตร พบว่า พนกังานมีความคิดเห็น ในภาพรวม ไม่แตกต่างกนัอย่างมี
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นยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า พนกังานมีความคิดเห็น  ดา้นการจดัการองคก์ร โดยรวม แตกต่าง
กนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

           จากผลการคน้พบดงักล่าว พบว่า มีค่าสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ พรเพญ็ องอาจวาจา (2549) 
ศึกษาเร่ือง ความตอ้งการพฒันางานตรวจสอบ จากปัญหาท่ีพบในการปฏิบติังานตรวจสอบภายใน และตรวจสอบ
การดาํเนินงานของผูต้รวจสอบภายใน การท่าเรือแห่งประเทศไทย พบวา่ มีความตอ้งการพฒันาไม่แตกต่างกนั 

 
ข้อเสนอแนะในการทําวจิยั 
       ผูท่ี้ตอ้งการศึกษาเก่ียวกบักระบวนการการบริหารท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานของพนกังานตรวจสอบ
ผลิตภณัฑก์ารเกษตรของบริษทัตรวจสอบคุณภาพสินคา้ สามารถนาํผลท่ีไดไ้ปศึกษาต่อ ดงัน้ี 

      1. ควรศึกษากระบวนการการบริหารท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานของพนกังานตรวจสอบผลิตภณัฑ์
การเกษตรของบริษทัตรวจสอบคุณภาพสินค้า อย่างละเอียด เพื่อเป็นแนวทางให้การบริหารท่ีมีผลต่อการ
ปฏิบัติงานของพนักงานตรวจสอบผลิตภัณฑ์การเกษตรของบริษัทตรวจสอบคุณภาพสินค้า ให้ประสบ
ความสาํเร็จ และไดผ้ลคุม้ค่าอยา่งแทจ้ริง  

       2. ควรศึกษาปัจจยัท่ีส่งเสริม และอุปสรรค ท่ีมีต่อกระบวนการการบริหารท่ีมีผลต่อการปฏิบติังาน
ของพนกังานตรวจสอบผลิตภณัฑก์ารเกษตรของบริษทัตรวจสอบคุณภาพสินคา้ ในเชิงลึก เพื่อใหท้ราบถึงปัญหา
ท่ีจะเกิดข้ึนโดยละเอียด 
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บทคดัย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการทาํงานในทัศนะของ
พนักงานบ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสําโรง และเพื่อเปรียบเทียบปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการทาํงานใน
ทศันะของพนกังานบ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสาํโรง จาํแนกตามขอ้มูลส่วนบุคคลของพนกังาน  กลุ่มตวัอย่าง 
จาํนวน 152 คน เคร่ืองมือท่ีใช้คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้คือ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การ
ทดสอบคา่ทีและการวิเคราะห์ความแปรปรวน 

ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการทาํงานในทศันะของพนกังานในภาพรวมทั้ง 3 
ดา้น อยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นบุคคลอยูใ่นระดบัมาก ส่วนดา้นลกัษณะงานและ
ดา้นการจดัการ อยู่ในระดบัปานกลาง เรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย ผลการเปรียบเทียบปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการทาํงานในทศันะของพนักงานบ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสําโรง เม่ือจาํแนกตามขอ้มูลส่วน
บุคคลพบว่าพนกังานท่ีมีสภาพสมรสต่างกนัใหค้วามสาํคญัเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการทาํงานดา้น
บุคคลและในภาพรวมทั้ง 3 ดา้น แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และ พนกังานท่ีมีอายแุตกต่าง
กนัให้ความสําคญัเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการทาํงานดา้นการจดัการแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 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 
                                                 
 * บทความการคน้ควา้อิสระ 
** บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจดัการทัว่ไป) มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
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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 

ปัจจุบันการบริหารทรัพยากรมนุษย  ์เป็นส่ิงท่ีจาํเป็นจะต้องได้รับการพฒันาเป็นอย่างมาก ความ
ลม้เหลวของกิจการเป็นจาํนวนไม่นอ้ย เกิดข้ึนจากปัญหาทางการบริหาร ดว้ยเหตุน้ีองคก์ารต่างๆจึงใหค้วามสาํคญั
กบัปัญหาการบริหารทรัพยากรมนุษย ์แต่การบริหารทรัพยากรมนุษยโ์ดยขาดความรู้ความเขา้ใจท่ีแทจ้ริงเก่ียวกบั
โครงสร้างทางสังคมและจิตวิทยาเป็นส่ิงท่ีเป็นไปไดย้าก ดงันั้น จึงจาํเป็นท่ีจะตอ้งหนัมาสนใจการบริหารในเชิง
พฤติกรรมศาสตร์มากข้ึนโดยตอ้งมีความเขา้ใจเก่ียวกบัพฤติกรรมของมนุษยใ์นองคก์ารให้ดียิ่งข้ึน สําหรับการ
บริหาร ไม่ว่าจะเป็นระบบราชการ หรือองคก์ารทางธุรกิจ ทรัพยากรการบริหารท่ีสาํคญัท่ีสุด คือ คน ทุกองคก์าร
ลว้นแต่มุ่งแสวงหามาตรการในการนาํทรัพยากรมนุษยม์าใหใ้หเ้กิดประโยชน์ และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
ดาํเนินงานขององคก์าร กล่าวไดว้่าความสาํเร็จและความเจริญเติบโตขององคก์ารมกัจะมีผลจากการมีทรัพยากร
มนุษยท่ี์มีความสามารถและมีคุณค่าเสมอ แต่หากมองตามความจริงแลว้องค์การต่างๆมกัจะละเลยและไม่ให้
ความสาํคญัคือ การรักษาทรัพยากรมนุษยข์ององคก์ารเพ่ือมิใหสู้ญเสียคนดีมีความรู้ ความสามารถ ดงันั้น หนา้ท่ี
สําคญัอย่างหน่ึงของผูบ้ริหาร ก็คือ การสร้างแรงจูงใจ สร้างความพึงพอใจเพ่ือชักจูงให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทาํงาน
อย่างกระตือรือร้น ทุ่มเท ความคิดจิตใจให้แก่องค์การมากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได้ ซ่ึงปัญหาในการทาํงานของ
พนกังานในองคก์ารไม่ว่าจะเป็นในดา้นโอกาสกา้วหนา้ในตาํแหน่งหนา้ท่ีการงาน ดา้นผูบ้งัคบับญัชา ดา้นเพื่อน
ร่วมงาน ดา้นผลตอบแทนรายได ้ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ดา้นความยติุธรรม
ในการทาํงาน และดา้นนโยบาย และการบริหาร ปัญหาเหล่าน้ีมีผลต่อความสําเร็จของงานและขององคก์าร ซ่ึง
หากพนกังานเกิดปัญหาในการทาํงานอยา่งใดอยา่งหน่ึง อาจแสดงอาการบางอยา่ง เช่น เฉ่ือยชา ผลงานลดลง นดั
หยดุงาน ขดัแยง้กบัหวัหนา้งานหรือเพ่ือนร่วมงาน ทาํใหป้ระสิทธิภาพการทาํงานลดลงแต่ในทางตรงกนัขา้มถา้
หากพนกังานมีความพอใจในการทาํงานพนกังานกจ็ะทุ่มเทกาํลงัเต็มความสามารถในการทาํงาน อนัจะก่อใหเ้กิด
ประสิทธิภาพท่ีจะสร้างงานแก่องคก์ารไดอ้ยา่งเตม็ท่ี  

ดงันั้นพนักงาน จึงเป็นปัจจยัท่ีมีความสําคญัอย่างยิ่งท่ีจะทาํให้การดาํเนินงานต่างๆ ภายในองคก์าร
เป็นไปไดอ้ย่างต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ บริษทัจาํเป็นตอ้งมีการพฒันาความรู้ความสามารถของพนกังาน ซ่ึง
การพฒันาประสิทธิภาพของพนกังานจะช่วยเพิ่มผลผลิต และลดตน้ทุนลง เน่ืองจากพนกังานมีความเช่ียวชาญใน
งานท่ีทาํมากข้ึน ขอ้ผิดพลาดต่างๆ ก็จะลดลง การพฒันาบุคลากรจึงเป็นหนทางหน่ึงท่ีช่วยพฒันาองคก์ารใหท้นั
กบัความเจริญ สามารถแข่งขนักบัธุรกิจอ่ืนไดอ้ย่างเต็มภาคภูมิ และยงัส่งผลใหเ้กิดประโยชน์ต่อตวับุคลากร เม่ือ
พนกังานมีประสิทธิภาพการทาํงานสูงข้ึนโอกาสกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงานก็จะมากข้ึนดว้ย นอกจากน้ี การพฒันา
ประสิทธิภาพของพนกังานอยา่งต่อเน่ืองก็จะช่วยลดอตัราการลาออกของคนท่ีมีฝีมือลง เพราะการพฒันาบุคลากร
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จะสร้างความผกูพนัระหว่างพนกังานกบัองคก์ร พนกังานจึงเกิดความทุ่มเท และเอาใจใส่ในการทาํงาน เพื่อบรรลุ
ถึงความสาํเร็จขององคก์ารและจะทาํใหพ้นกังานทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์สาขาสาํโรง เป็นธุรกิจคา้ปลีกขนาดใหญ่ เปิดสาขาข้ึน ในปี 2547 ปัจจุบนับริษทั
ประสบกบัปัญหาเก่ียวกบัประสิทธิภาพการทาํงานของพนกังาน ซ่ึงส่งผลต่อการใหบ้ริการลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการใน
หา้ง  ดว้ยเหตุผลดงักล่าว  ผูว้ิจยัจึงตอ้งการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการทาํงานในทศันะของพนกังาน
ของบ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์สาขาสาํโรง  เพื่อนาํผลการวิจยัมาเสนอใหผู้จ้ดัการสาขาใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุง
การบริหารจดัการของบริษทัต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
           1 .  เ พื่ อ ศึ ก ษ า ปั จ จั ย ท่ี ส่ ง ผ ล ต่ อ ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร ทาํ ง า น ใ นทั ศ น ะ ข อ งพนั ก ง า น บ๊ิ กซี
ซูเปอร์เซ็นเตอร์สาขาสาํโรง จาํแนกตามขอ้มูลส่วนบุคคลของพนกังาน               
        2. เ พื่ อ เ ป รี ย บ เ ที ย บ ปั จ จั ย ท่ี ส่ ง ผ ล ต่ อป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพก า รทาํ ง า น ในทัศน ะ ขอ งพนั ก ง าน
จาํแนกตามขอ้มูลส่วนบุคคลของพนกังาน 
 
สมมติฐานของการวจิยั 
                  ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการทาํงานในทศันะของพนักงาน จาํแนกตามขอ้มูลส่วนบุคคลของ
พนกังาน  มีความแตกต่างกนั 
 
ขอบเขตของการวจิยั 

1. ขอบเขตด้านประชากร 
                        ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา  คือ พนักงานของห้างบ๊ิกซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสําโรง จาํนวน
ทั้งหมด 250 คน  เลือกเป็นกลุ่มตวัอย่าง โดยใชต้ารางกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งของ Krejcie และ Morgan 
(1970,p.608) ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 152 คน  
                 2. ขอบเขตด้านเน้ือหา 
  2.1  ตวัแปรอิสระ (independent variable) คือ ขอ้มูลส่วนบุคคลของพนกังาน ประกอบดว้ย 
เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส ระยะเวลาท่ีทาํงานกบับริษทั ตาํแหน่ง/หนา้ท่ี รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  
  2.2   ตวัแปรตาม (dependent variable) คือ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการทาํงานใน
ทศันะของพนกังาน แบ่งออกเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นบุคคล ดา้นลกัษณะงาน และดา้นการจดัการ 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนโดยมีขั้นตอนตามลาํดบั  ดงัน้ี 

1.  การศึกษาเอกสาร ตาํรา และงานวิจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยัคร้ังน้ี 
 2.  การจดัทาํโครงสร้างของแบบสอบถามใหมี้เน้ือหาครอบคลุมวตัถุประสงคข์องการวิจยัคร้ังน้ี 
แบบสอบถามมี 2 ส่วน  คือ 
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                       2.1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ  อาย ุ ระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส  
ระยะเวลาท่ีทาํงานกบับริษทั ตาํแหน่ง/หนา้ท่ี และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนรวมจาํนวน 7 ขอ้ 
                      2.2 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการทาํงานในทศันะของพนกังานแบ่งออกเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ 
ดา้นบุคคล ดา้นลกัษณะงาน ดา้นการจดัการ  ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ของ
ลิเคิร์ท  (Likert )  รวมจาํนวน  30  ขอ้ 

3.  นาํแบบสอบถามท่ีไดส้ร้างข้ึนใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระของมหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
ไดต้รวจสอบความสอดคลอ้งของเน้ือหา กบัวตัถุประสงคข์องการวิจยั เป็นการศึกษาความเท่ียงตรง (validity) ของ
แบบสอบถาม แลว้นาํมาปรับปรุงแกไ้ขเพื่อใหค้าํถามชดัเจน สามารถส่ือความหมายไดต้รงประเด็น และเหมาะสม
ยิง่ข้ึน 

4. นาํแบบสอบถามไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอย่างท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างในการวิจยั จาํนวน 30 คน แลว้
นําขอ้มูลมาหาค่าความเช่ือมั่น (reliability) ของแบบสอบถามโดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบคั 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) ไดค่้าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามเท่ากบั 0.92 

 
สรุปผลการวจิยั  
 การวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการทาํงานในทศันะของพนกังานบ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
สาขาสาํโรง สรุปผลการวิจยัไดด้งัน้ี 
 1.  ข้อมูลของพนักงานบ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสําโรง 
 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายร้อยละ 42.80 ส่วนท่ีเหลือเป็นเพศหญิงร้อยละ 57.20 มี
อาย ุ 25 – 35  ร้อยละ 62.50 รองลงมาอายุตํ่ากว่า 25 ปีร้อยละ27.60 ระดบัการศึกษา ปวช./ม6 ร้อยละ 57.90 
รองลงมาปริญญาตรีร้อยละ 26.30 ประสบการณ์สถานภาพสมรส โสด ร้อยละ 67.10 รองลงมา สมรส ร้อยละ 
29.60 ระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน ตํ่ากว่า 3 ปี ร้อยละ 49.30 รองลงมา3 – 5 ปี ร้อยละ 28.30 ตาํแหน่งหนา้ท่ี พนกังาน
ทัว่ไป ร้อยละ 61.90 รองลงมา พนกังานอาวุโส  ร้อยละ 23.00 และ รายไดต่้อเดือนท่ีไดรั้บ 6,000 – 9,000 ร้อยละ 
40.80 รองลงมา ตํ่ากวา่ 6,000 ร้อยละ 24.30 
 2. ปัจจยัทีส่่งผลต่อประสิทธิภาพการทาํงานในทศันะของพนักงานบ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสําโรง 
 ผลการวิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสําคญัเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ทาํงานในทศันะของพนกังานบ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสาํโรง อยู่ในระดบัปานกลางโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.41 
และเม่ือพิจารณารายดา้น ไดผ้ลดงัน้ี 
                 ด้านบุคคล 
 ผลการวิจยัพบว่า พนกังานใหค้วามสาํคญัเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการทาํงาน  ดา้น
บุคคล ในภาพรวมทั้ง 3 ดา้น มีค่าเฉล่ีย 3.81 อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาแต่ละขอ้คาํถามพบว่าใหค้วามสาํคญัอยู่
ในระดบัมากทุกรายการ   5 อนัดบัแรกคือ คือ พนกังานมีความซ่ือสัตย ์   มีระดบัค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.09 รองลงมาคือ 
พนกังานมีความรับผิดชอบในงาน มีระดบัค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.02  พนกังานสามารถทาํงานร่วมกบัเพื่อนร่วมงานได้
เป็นอย่างดี มีระดบัค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.99 พนกังานมีความภกัดีต่อองคก์ร มีระดบัค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.84 พนกังานมี
ความขยนั อดทนและเสียสละเพื่องาน มีระดบัค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.81 ตามลาํดบั 
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 ด้านลักษณะงาน  
 ผลการวิจยัพบว่า พนกังานใหค้วามสาํคญัเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการทาํงาน  ดา้น
ลกัษณะงาน มีค่าเฉล่ีย 3.36 อยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาแต่ละขอ้คาํถามพบว่าใหค้วามสาํคญัอยูใ่นระดบั
มาก 2 อนัดบัแรก คือ สนบัสนุนใหพ้นกังานฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมพนูความรู้และ ประสบการณ์ มีระดบัค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.56 รองลงมาคือ งานท่ีมอบหมายเหมาะสมกบัความรู้ความสามารถของ พนกังาน มีระดบัค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.50  
ใหค้วามสําคญัอยู่ในระดบัปานกลางคือ  งานท่ีมอบหมายมีความน่าสนใจ มีระดบัค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.45  มีการทาํ
ความเขา้ใจในเน้ือหาของงานร่วมกนัระหวา่งพนกังาน มีระดบัค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.42   
 ด้านการจดัการ 
 ผลการวิจยัพบว่า พนกังานใหค้วามสาํคญัเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการทาํงาน  ดา้น
การจดัการ  มีค่าเฉล่ีย 3.06 อยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาแต่ละขอ้คาํถามพบว่า ใหค้วามสาํคญัอยูใ่นระดบั
ปานกลาง ทุกรายการ   5 อนัดบัแรกคือ หน่วยงานมีกาํไรเพิ่มสูงข้ึนจากการดาํเนินงาน มีระดบัค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.37 
รองลงมา ผูบ้ริหารมีความรู้ความสามารถ และวิสัยทศัน์ท่ีดี มีระดบัค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.30 ผูบ้ริหารสร้าง
สภาพแวดลอ้มท่ีดีต่อการทาํงาน มีระดบัค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.09 ผูบ้ริหารทาํใหพ้นกังานรู้สึกมีความมัน่คงในอาชีพ
และรายได ้มีระดบัค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.05 ผูบ้ริหารสนบัสนุนใหพ้นกังานมีความกา้วหนา้ในตาํแหน่งการทาํงาน มี
ระดบัคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.05  
 3.  การเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทํางานในทัศนะของพนักงานบ๊ิกซี ซูเปอร์
เซ็นเตอร์ สาขาสําโรง จาํแนกตามข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน 
 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการทาํงานในทศันะ
ของพนกังานบ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสําโรง จาํแนกตามขอ้มูลส่วนบุคคลของพนักงาน ซ่ึงประกอบไปดว้ย 
เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส ระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน ตาํแหน่ง/หนา้ท่ี และรายไดต้่อเดือนท่ีไดรั้บ 
โดยทาํการทดสอบสมมุติฐานดว้ยวิธี  t-test  สาํหรับตวัแปรอิสระท่ีมี 2 กลุ่มและการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว (One Way ANOVA) สําหรับตวัแปรอิสระท่ีมี 3 กลุ่มข้ึนไป พบว่าพนกังานท่ีมีอายุ ตํ่ากว่า 25 ปี ให้
ความสําคญัเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการทาํงาน ดา้นการจดัการ แตกต่างกนัจากพนกังานท่ีมีอาย ุ
25—30 ปี ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05  และพนกังานท่ีมีสถานภาพโสด ใหค้วามสาํคญัเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผล
ต่อประสิทธิภาพการทาํงาน ดา้นบุคคลและในภาพรวมทั้ง 3 ดา้น  แตกต่างกนัจากพนกังานท่ีมีสถานภาพสมรส 
สมรส ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05   
 
การอภปิรายผล 
 การวิจยัปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการทาํงานในทศันะของพนกังานบ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขา
สาํโรง อภิปรายผลการวิจยัไดด้งัน้ี 

 1. จากผลวิจัยความสําคญัเก่ียวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการทาํงานในทศันะของ
พนกังานบ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสาํโรงในภาพรวมทั้ง 3 ดา้น อยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 
พบว่า พนกังานใหค้วามสาํคญัเก่ียวกบัดา้นบุคคล อยุใ่นระดบัมาก แต่ดา้นลกัษณะงาน และดา้นการจดัการ อยูใ่น
ระดับปานกลาง ซ่ึงดา้นบุคคล สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ กชกร เอ็นดูราษฏร์ (2547,บทคดัย่อ)  ศึกษาเร่ือง
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ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการทาํงานของพนกังานบริษทั โกรเฮ่ สยามผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพในการ
ทาํงานดา้นประสิทธิภาพส่วนบุคคล อยู่ในระดบัสูง ส่วนดา้นลกัษณะงาน และดา้นการจดัการ อยู่ในระดบัปาน
กลางนั้น ไม่สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งท่ีไดศึ้กษาซ่ึงไดศึ้กษาตวัแปรท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงผลการศึกษาท่ีได้
อาจเป็นเพราะว่าปัจจยัดา้นบุคคล เป็นลกัษณะส่วนตวัของพนักงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีซ่ึงพนกังาน
อาจมีความพร้อมในปัจจยัต่างๆ ของดา้นบุคคลอยูแ่ลว้ซ่ึงปัจจยัดา้นน้ีจะเป็นตวักระตุน้ใหพ้นกังานเกิดความคิด 
ก่อนท่ีพนกังานจะลงมือปฏิบติังาน โดยจะพจิารณาถึงความสามารถและความพยายามเพ่ือใหไ้ดผ้ลลพัธ์ท่ีตอ้งการ 
แต่กบัปัจจยัทางดา้นลกัษณะงาน และดา้นการจดัการ จะเป็นการกาํหนดการบริหารงานในหน่วยงานของผูบ้ริหาร
เอง ซ่ึงพนักงานอาจมองได้ว่าในด้านลักษณะงานและการจัดการอาจจะกาํหนดออกมาได้ไม่ตรงกับการ
ตอบสนองความตอ้งการของพนกังาน 
 2. จากการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการทาํงานใน
ทัศนะของพนักงานบ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสําโรง พบว่า ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการทาํงานใน
ภาพรวมทั้ง 3 ดา้น และปัจจยัรายดา้น ดา้นบุคคล เม่ือจาํแนกตามสถานภาพสมรส ท่ีแตกต่างกนัมีความแตกต่าง
กนั เม่ือพิจารณาเป็นรายคู่พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีสถานภาพสมรสเป็น โสด ใหค้วามสาํคญัเก่ียวกบัปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทาํงานแตกต่างกนักบัผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีสถานภาพสมรส สมรส ท่ีระดบันยัสาํคญั
ทางสถิติท่ี0.05 ซ่ึงความแตกต่างระหว่างสภาพสมรสนั้นอาจทาํใหมุ้มมองดา้นปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ทาํงานแตกต่างกนั โดยพนกังานท่ีมีสภาพสมรส สมรส จะตอ้งคาํนึงถึงความสาํคญั ความมัน่คง และรายได ้ของ
ตวัพนกังานเองเพ่ือสนองต่อความตอ้งการของครอบครัว และภาระหนา้ท่ีท่ีตอ้งแบกรับ ซ่ึงจะทาํใหมี้ทศันคติและ
ความรับผดิชอบท่ีแตกต่างกนักบัพนกังานท่ีมีสถานภาพสมรส โสด ท่ีจะสามารถทาํงานไดอ้ยา่งเตม็ประสิทธิภาพ 
โดยปราศจากความวิตกกงัวลในเร่ืองส่วนตวั หรือเร่ืองของครอบครัวท่ีตวัเองตอ้งรับผิดชอบ  ส่วนปัจจยัท่ีส่งผล
ต่อประสิทธิภาพการทาํงาน ดา้นการจดัการ เม่ือจาํแนกตามอายท่ีุแตกต่างกนัมีความแตกต่างกนั เม่ือพิจารณาเป็น
รายคู่ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุต ํ่ากว่า 25 ปี ให้ความสําคญัเก่ียวกบั ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ทาํงานแตกต่างกบัผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 25 – 35 ปี ท่ีระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 อาจเป็นเพราะว่า
พนกังานอายุตํ่ากว่า 25 ปี เป็นพนกังานท่ีมีอายุนอ้ย เขา้มาทาํงานใหม่และไม่ค่อยมีประสบการณ์ในการทาํงาน
มากนกัเป็นช่วงอายท่ีุเร่ิมตน้เขา้สู่ตลาดแรงงาน จะขาดทกัษะ หรือเทคนิคท่ีใชใ้นการแกไ้ขปัญหา ซ่ึงอาจเกิดความ
บกพร่องในการทาํงานไดบ่้อยคร้ัง และอาจจะยงัไม่เขา้ใจถึงกฎระเบียบและการจดัการของบริษทั แต่พนกังานจะ
มีความคาดหวงัสูงในเร่ืองของการจัดการขององค์การ ต่างกบัผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 25 – 35 ปี ท่ีมี
ประสบการณ์ในการทาํงานค่อนขา้งสูง อาจมาจากการทาํงานท่ีองคก์ารอ่ืนๆ มาก่อนดว้ย ซ่ึงพนกังานจะมีทกัษะ
หรือเทคนิคท่ีใชใ้นการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบังานท่ีทาํไดเ้ป็นอย่างดีและสามารถใชเ้หตุผลในการตดัสินปัญหา
เฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี และเน่ืองจากวยัวุฒิท่ีเพิ่มมากข้ึนจะทาํให้มีความเขา้ใจในและยอมรับในเร่ืองของ
กฎระเบียบและการจดัการของบริษทั 
 
ข้อเสนอแนะจากผลการวจิยั  
 จากผลการวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการทาํงานในทศันะของพนกังานบ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็น
เตอร์ สาขาสาํโรง ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
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 1. การบริหารงานขององคก์ารจะตอ้งเอ้ืออาํนวยต่อความสะดวกในการปฏิบติังานของพนกังาน โดย
องคก์ารจะตอ้งมีกฎระเบียบ ขอ้บงัคบัในการปฏิบติังาน และใหก้ารสนบัสนุนพนกังานท่ีมีผลการปฏิบติังานอยา่ง
มีประสิทธิภาพ 
 2. ควรมีการพัฒนาวัฒนธรรมองค์การ  การบริหารบุคลากร  และการสร้างแรงจูงใจเพ่ือเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทาํงาน 
 3. องคก์ารจะตอ้งมีจุดยืนท่ีแน่นอน ตอ้งมีการวางแผนงานท่ีรัดกุม ควบคุมดูแลไดอ้ย่างทัว่ถึง เพื่อ
กระตุน้ใหพ้นกังานทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 4. ผูบ้ริหารในองคก์ารจะตอ้งมีวิสยัทศันใ์นการพฒันาศกัยภาพของพนกังาน ทั้งในดา้นความรู้ ทกัษะ 
และดา้นคุณธรรมควบคูก่นัไป 
 5. ผูบ้ริหารควรรับฟังความคิดเห็นของพนักงานและการมีส่วนรวมในการตดัสินใจในการทาํงาน
ร่วมกนัระหว่างผูบ้งัคบับญัชากบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ซ่ึงจะทาํใหพ้นกังานรู้สึกว่ามีส่วนร่วมในการทาํงาน และรู้สึก
วา่ส่วนหน่ึงในความสาํเร็จขององคก์ารมาจากการทาํงานอยา่งมีประสิทธิภาพของตวัพนกังาน 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาคร้ังต่อไป  

1. ควรมีการศึกษาเก่ียวกบัความสัมพนัธร์ะหวา่งประสิทธิภาพการส่ือสารในองคก์ารกบัการปฏิบติังาน
ของพนกังานในมุมมองของผูบ้ริหาร เพื่อนาํไปสู่การพฒันาการปฏิบติังานของพนกังานใหมี้ประสิทธิผลเพิ่มมาก
ข้ึน 

   2. ควรมีการศึกษาในองคก์รหรือบริษทัอ่ืนๆ ท่ีมีโครงสร้างบริษทัหรือลกัษณะงานท่ีคลา้ยกนัเพ่ือเป็น
กรณีศึกษาเพิ่มเติม 

3. ควรมีการศึกษาวิจยัในเชิงเปรียบเทียบระหว่างบริษทั เพื่อนาํหวัขอ้บางประการท่ีน่าสนใจมาทาํการ
วิจยัเพ่ือคน้หาขอ้ดีขอ้เสีย หรือ จุดอ่อนจุดแขง็ของการบริหารหรือ การจดัการในรูปแบบท่ีต่างกนั 

4. ควรมีการศึกษาใหค้ลอบคลุมถึงพนกังานของบริษทัทั้งหมด เพื่อท่ีจะไดม้าซ่ึงขอ้มูลท่ีละเอียดทาํให้
ทราบถึงประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังานในบริษทัไดช้ดัเจนมากข้ึน 

5. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและคุณภาพชีวิตในการทาํงาน
ของพนกังานแต่ละสาขา เพื่อจะไดน้าํไปใชใ้นการพฒันาองคก์ารต่างๆ โดยอาจทาํการเปรียบเทียบเป็นบริษทักบั
บริษทั มีวิธีการดาํเนินการขององคก์ารอยา่งไรบา้ง 

6. ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อการให้บริการของพนักงาน บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
สาขาสาํโรง  
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การตัดสินใจใช้บริการซ่อมแซม ต่อเติมบ้าน ของผู้บริโภค ในเขตจังหวดันนทบุรี* 
Decision to Use House Repair ing and Expansion Service of Consumers in  

Nonthabur i Province 
นายธนเดช  วิมูลคะ** 

Mr.Thanadej Wimoolkha  
บทคดัย่อ 
 การวิจยัเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค ์ เพ่ือศึกษา การตดัสินใจใชบ้ริการ ซ่อมแซม ต่อเติมบา้น ของผูบ้ริโภค
จงัหวดันนทบุรี และเพื่อเปรียบเทียบ การตดัสินใจใช้บริการ ซ่อมแซม ต่อเติมบา้น ของผูบ้ริโภค จาํแนกตาม
ลกัษณะประชากรศาสตร์ กลุ่มตวัอยา่งคือ ประชาชนท่ีมีบา้นพกัอาศยั ในเขตจงัหวดันทบุรี  ท่ีกาํลงั(จะ)ดาํเนินการ 
ซ่อมแซม  ต่อเติมบา้น และ(หรือ) ดาํเนินการซ่อมแซม ต่อเติมบา้น แลว้เสร็จ จาํนวน 169 ราย  เคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การวิจยัเป็นแบบสอบถาม  วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้วามถ่ี  ร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  การทดสอบค่าที 
และการวิเคราะห์ความแปรปรวน  

ผลการวิจยัพบว่า การตดัสินใจใชบ้ริการซ่อมแซม ต่อเติมบา้นของผูบ้ริโภค ในภาพรวมมีคะแนนเฉล่ีย 
อยูใ่นระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า มีความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก จาํนวน 4 ดา้น เรียงจาก
ค่ามากไปนอ้ยคือ  การตดัสินใจใชบ้ริการ ความรู้สึกภายหลงัการใชบ้ริการ การประเมินทางเลือก และการรับรู้ถึง
ปัญหา ความตอ้งการ ผลการเปรียบเทียบการตดัสินใจใชบ้ริการซ่อมแซม ต่อเติมบา้น ของผูบ้ริโภค จาํแนกตาม
ลกัษณะประชากรศาสตร์ พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพสมรส ต่างกนั มีความคิดเห็นในภาพรวมแตกต่างกัน                
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าการประเมินทางเลือก และการตดัสินใจใช้
บริการ ผูบ้ริโภค ท่ีมีสถานภาพสมรส อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 ตามลาํดบั ดา้นการรับรู้ถึงปัญหา  ความตอ้งการ  ผูบ้ริโภค  ท่ีมี
เพศต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 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. 
 
 

                                                 
 * บทความการคน้ควา้อิสระ 
** บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจดัการทัว่ไป) มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
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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 
                บา้น หมายถึงท่ีพกัอาศยั ของคนทัว่ไป  ย่อมมีการชาํรุดทรุดโทรม ตามระยะเวลาการใช้งาน  การ
ชาํรุดทรุดโทรม อาจมีสาเหตุมา จากคุณสมบติัของวสัดุท่ีใชเ้ป็นส่วนประกอบ  การใชง้านของบา้น ท่ีไม่เหมาะสม  
การก่อสร้างท่ีไม่ไดม้าตรฐาน การออกแบบท่ีไม่ถูกตอ้ง  หรือ ผลจากการกระทาํของธรรมชาติ เช่น ฝนตก นํ้ า
ท่วม อากาศร้อน  อากาศเยน็  ลมพาย ุ แผ่นดินไหว เป็นตน้    การไม่บาํรุงรักษาบา้นตามสภาพและอายกุารใชง้าน
ของบา้นและการใชง้านท่ีผดิ  เช่น บา้นถูกกระแทกดว้ยของแขง็ บา้นท่ีรับนํ้าหนกัมากเกินไป ซ่ึงสาเหตุเหล่าน้ี ทาํ
ใหบ้า้นเกิดการชาํรุด ทรุดโทรม   ดงันั้น จึงจาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งมีการซ่อมแซมและบาํรุงรักษา บา้น  เพื่อยดือายุ
การใชง้านของบา้นใหบ้า้นมีคุณลกัษณะและคุณภาพท่ีเหมาะสมต่อการอยูอ่าศยั  ไดดี้ และ มีอายกุารใชง้านได้
ยาวนานข้ึน และ ตรงตามวตัถุประสงคข์องผูอ้ยูอ่าศยั 
 จงัหวดันนทบุรี เป็นจงัหวดัท่ีอยู่ติดกรุงเทพมหานครมากท่ีสุด มีถนน อาคาร ระบบสาธารณูปโภค 
ระบบประปา ระบบไฟฟ้า และโทรศพัท ์ ทุกๆดา้นเทียบเท่ากบั กรุงเทพมหานคร อีกทั้งยงัมีความหนาแน่น ของ 
บา้น มาก เป็นอนัดบั 2 ของประเทศ (สํานักงานสถิติแห่งชาติ,2551)  และท่ีสาํคญั จงัหวดันนทบุรี  มีเม็ดเงินท่ี
ไหลเวียนเก่ียวกบัธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ต่อเติมบา้น ไม่ตํ่ากว่า 12,500,000,000 บาทต่อปี มากเป็นอนัดบั 3 ของ
ประเทศ  
 บา้นพกัอาศยัในอาํเภอต่าง ๆ  ของจงัหวดันนทบุรี  มีความหลากหลายของรูปแบบบา้นและการใช้
งาน และการก่อสร้างท่ีมีลกัษณะแตกต่างกนั เช่น บา้นท่ีเจา้ของบา้นเป็นผูจ้ดัหา-จดัจา้งผูรั้บเหมาก่อสร้างเอง บา้น
ท่ีสร้างสําเร็จรูป หรือบา้นท่ีเป็นหมู่บา้นจดัสรร ซ่ึงอายุ ของบา้น ในจงัหวดั นนทบุรี มีอายุ เฉล่ีย 20-25 ปีและมี 
การใชง้านของบา้นมาเป็นเวลานาน ตลอดจนถึงวสัดุท่ีนาํมาใชใ้นการสร้างบา้นมีคุณลกัษณะท่ีแตกต่างกนั ส่งผล
ให้สภาพบา้น ค่อยๆเส่ือมสภาพลง หากขาดการบาํรุงรักษา ก็จะนาํมาซ่ึง การสึกหรอ การชาํรุดทรุดโทรมของ
บา้น ซ่ึงเร่ิมมีให้เห็นโดยทัว่ไป ดงันั้นในการบาํรุงรักษาและซ่อมแซมบา้นของผูบ้ริโภค จึงจะตอ้งมีการใชผู้ใ้ห้
บริการซ่ึงในท่ีน้ีเราเรียกว่า“ผูรั้บเหมา”  เช่น  บริษทัรับสร้างบา้น รับต่อเติมบา้น  กลุ่มช่างอิสระ  ช่างอิสระของ
หมู่บา้น เป็นตน้  แต่ยงัไม่มีบริษทัรับจา้งบาํรุงรักษาซ่อมแซมบา้นท่ีใหบ้ริการครบวงจร ดงันั้นผูศึ้กษาจึงสนใจท่ี
จะศึกษา การตดัสินใจใชบ้ริการบาํรุงรักษาซ่อมแซมบา้น ของผูบ้ริโภคในเขตจงัหวดันนทบุรี ทั้งน้ีเพื่อเป็นขอ้มูล
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ในการวางแผนกลยทุธ์ทางการตลาด ของผูท่ี้กาํลงัดาํเนินธุรกิจทางดา้นการบาํรุงรักษา และซ่อมแซมบา้น  และให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค ท่ีตอ้ง ชาํระเงินค่าซ่อมแซมและต่อเติมบา้น  รู้สึกพึงพอใจท่ีไดรั้บการ
บริการอยา่งเหมาะสมกบัราคาคา่ใชจ่้าย และเป็นคู่มือของผูท่ี้สนใจทัว่ไป 

 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 1.  เพ่ือศึกษาการตดัสินใจใชบ้ริการ ซ่อมแซม ต่อเติมบา้น ของผูบ้ริโภคจงัหวดันนทบุรี 
 2. เพื่อเปรียบเทียบการตดัสินใจใชบ้ริการ ซ่อมแซม ต่อเติมบา้น ของผูบ้ริโภค จาํแนกตามลกัษณะ
ประชากรศาสตร์ 
 
สมมติฐานของการวจิยั 
 การตดัสินใจใชบ้ริการ ซ่อมแซม ต่อเติมบา้น ของผูบ้ริโภค จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์
แตกต่างกนั 

 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือ ประชาชนท่ีมีบา้นพกัอาศยั ในเขตจงัหวดันทบุรี  ท่ีกาํลงั(จะ)
ดาํเนินการ ซ่อมแซม  ต่อเติมบา้น และ(หรือ) ดาํเนินการซ่อมแซม  ต่อเติมบา้น แลว้เสร็จ (แผนกทะเบียนรับเร่ือง 
ขออนุมติัต่อเติม ซ่อมแซมบา้น สํานกักองช่าง ในเขตเทศบาลเมืองนนทบุรี เทศบาลนครปากเกร็ด เทศบาลบาง
กรวย เทศบาลเมืองบางบวัทอง)  จาํนวนประมาณ 300 ราย  
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวจิยั 
   เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามจาํนวน 1 ฉบบั แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ  
  2.1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชีพ สถานภาพการสมรส ระดบั
การศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน จาํนวน 6 ขอ้ 
  2.2  กระบวนการตดัสินใจใชบ้ริการ ซ่อมแซม ต่อเติมบา้น ของผูบ้ริโภคในเขตจงัหวดันนทบุรี   
คือ  การรับรู้ถึงปัญหา (ความตอ้งการ) การคน้หาขอ้มูล การประเมินทางเลือก(เปรียบเทียบขอ้ดี  ขอ้เสีย) การ
ตดัสินใจใชบ้ริการและ ความรู้สึกภายหลงัการใชบ้ริการ จาํนวน 26  ขอ้  ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบ
มาตราส่วน  ประมาณค่า  5  ระดบั  ของ ลิเคิร์ท( Likert) 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
 ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดย แจกแบบสอบถามจาํนวน 169 ชุด กบักลุ่มตวัอยา่งท่ี  ซ่ึง
ไดจ้ากประชาชน ท่ีกาํลงั(จะ)ดาํเนินการซ่อมแซม,ต่อเติม บา้นและ(หรือ)ดาํเนินการแลว้เสร็จ   ในเขตจงัหวดั
นนทบุรี โดยได ้ขอ้มูลจากแผนกทะเบียนคาํขอรับเร่ืองการต่อเติมบา้น ของประชาชนท่ีมาขออนุญาต  สาํนกักอง
ช่าง เทศบาลเมืองนนทบุรี เทศบาลนครปากเกร็ดเทศบาลบางกรวย เทศบาลเมืองบางบวัทอง จาํนวน 169 ราย ใน
วนัจนัทร์- วนัศุกร์ เวลาราชการ 8.00 – 15.00 น. ให้กรอกขอ้มูลและรอรับแบบสอบถามคืนดว้ยตนเอง  ไดรั้บ
แบบสอบถามคืนมาจาํนวน 169 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100.00 
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การวเิคราะห์ข้อมูล 
 1.  วิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยใชค้วามถ่ีและค่าร้อยละ 
 2.  วิเคราะห์การตัดสินใจใช้บริการ ซ่อมแซม ต่อเติมบ้าน ของผู ้บริโภค จําแนกตามลักษณะ
ประชากรศาสตร์ โดยใชค่้าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 
 3. เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนความคิดเห็นเก่ียวกบัการตดัสินใจใชบ้ริการ ซ่อมแซม ต่อ
เติมบา้นของผูบ้ริโภค จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ โดยใช ้t-test และ F-test 
 4.  เปรียบเทียบพหุคูณ เพื่อทดสอบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนการตดัสินใจใชบ้ริการ ซ่อมแซม ต่อ
เติมบา้น จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยวิธีของ Least Significant Difference (LSD) 
 
สรุปผลการวจิยั 
 1.  ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ  52.66  อาย ุ30 ปี – 40 ปี ร้อยละ 34.91  รองลงมา 
ตํ่ากว่า 30 ปี ร้อยละ 30.77  อาชีพบริษทั ห้างร้านเอกชน ร้อยละ 44.97  รองลงมารับราชการ ร้อยละ 28.99   
การศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 57.99 รองลงมาสูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 29.59  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 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.  การวเิคราะห์กระบวนการตัดสินใจใช้บริการ ซ่อมแซม ต่อเติมบ้าน ของผู้บริโภค  
 ผูบ้ริโภคมีความความคิดเห็นเก่ียวกบัการตดัสินใจใชบ้ริการซ่อมแซม ต่อเติมบา้น ในภาพรวม อยูใ่น
ระดบัมาก ( X = 3.73) เม่ือพจิารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี 
 การรับรู้ถงึปัญหาความต้องการ (เหตุผลท่ีทาํใหท่้านตดัสินใจซ่อมแซม ต่อเติมบา้นเน่ืองจาก) 
 ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็น โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.66)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่น
ระดบัมาก ( X = 3.63 - 4.38) จาํนวน 4 รายการ คือ 
 1.  คาํนึงถึงความปลอดภยัของบุคคลในครอบครัว 
 2.  รู้สึกรําคาญ,หงุดหงิด จากการชาํรุดของบา้น หรือบา้นใชง้านไดไ้ม่เตม็ท่ี 
 3.  เตรียมการเพื่อรองรับ การเปล่ียนแปลงทางธรรมชาติ เช่น หลงัคาร่ัว ร้ัวพงั ผนงัร้าว 
 4.  อยากใหบ้า้นสวยอยูเ่สมอ 
 ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัผูท่ี้มีอายตุ ํ่ากว่า 30 ปี และ 50 ปีข้ึนไป อาชีพรับราชการ ผูท่ี้จบการศึกษาตํ่ากว่า
ปริญญาตรี และปริญญาตรี รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตํ่ากวา่ 20,000 สถานภาพโสด 
 การค้นหาข้อมูล  (ท่านคน้หาขอ้มูล การซ่อมแซม ต่อเติมบา้น หรือผูรั้บเหมาจากท่ีไหน) 
 ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็น โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 3.10)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าอยู่
ในระดบัมาก ( X =  3.92) จาํนวน 1 รายการ   คือ ญาติ คู่สมรส บุตร ตวัท่านเอง เพื่อน คนรู้จกั 
 ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัผูบ้ริโภคเพศหญิง อายตุ ํ่ากว่า 30 ปี, 30 ปี – 40 ปี และ 41 ปี – 50 ปี อาชีพรับ
ราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษทัห้างร้าน เอกชน และอ่ืนๆ (ลูกจา้งชัว่คราว) ผูท่ี้จบการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี และ
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ปริญญาตรี รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตํ่ากว่า 20,000 บาท และ 20,000 – 30,000 บาท และ 30,001 – 40,000 บาท 
สถานภาพโสด และสมรส 
 การประเมินทางเลือก  (ท่านพิจารณาเลือกใชบ้ริการซ่อมแซม ต่อเติมบา้น กบัผูรั้บเหมาโดยพิจารณา
จาก) 
 ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็น โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.88) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าอยู่ใน
ระดบัมาก ( X = 3.69 – 4.08) ทุกรายการ คือ 
 1.  ความรู้ ความสามารถ ความชาํนาญ ประสบการณ์ ของผูรั้บเหมาฯ 
 2.  คาํแนะนาํ คาํรับรอง จากบุคคลใกลชิ้ด 
 3.  บุคลิกลกัษณะ ความไวว้างใจ ความน่าเช่ือถือ    
 4.  คาํช้ีแนะ การนาํเสนอ การวางแผน การบริการ 
 ซ่ึงมีคา่สอดคลอ้งกบัผูบ้ริโภคเพศชาย และเพศหญิง ทุกกลุ่มอาย ุอาชีพรับราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษทั
หา้งร้าน เอกชน และอ่ืน ๆ (ลูกจา้งชัว่คราว) ผูท่ี้จบการศึกษาปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี รายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือนตํ่ากวา่ 20,000 บาท, 20,001 – 30,000 บาท และ 30,001 – 40,000 บาท สถานภาพโสด และสมรส 
 การตัดสินใจใช้บริการ  (ท่านตดัสินใจใชบ้ริการซ่อมแซม ต่อเติมบา้น จากผูรั้บเหมาฯเน่ืองจาก) 
 ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็น โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( X = 4.06) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าอยู่ใน
ระดบัมาก ( X = 3.96 – 4.18) ทุกรายการ คือ 
 1.  ความรู้ ความสามารถ ความชาํนาญ ดาํเนินงานโดยมืออาชีพ 
 2.  ระยะเวลา และงบประมาณค่าใชจ่้าย 
 3.  การบริการท่ีดี ช้ีแนะเป็นขั้นตอน มีหลกัการ และเหตุผล 
 4.  การรับประกนัผลงาน ตามเวลาท่ีกาํหนด 
 5.  ผลงาน และ ช่ือเสียง ในอดีตและปัจจุบนั 
 ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัผูบ้ริโภคเพศชาย และเพศหญิง ทุกกลุ่มอายุ อาชีพรับราชการ บริษทั หา้งร้าน 
เอกชน งานอิสระ และอ่ืน ๆ (ลูกจา้งชัว่คราว) ทุกระดบัการศึกษา ทุกกลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน สถานภาพโสด 
และสมรส 
 ความรู้สึกภายหลังการใช้บริการ  (ความรู้สึกของท่านภายหลงัการใชบ้ริการ ซ่อมแซม ต่อเติมบา้น) 
 ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็น โดยรวมอยู่ในระดบัมาก  ( X = 3.95) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าอยู่ใน
ระดบัมาก ( X = 3.85 – 4.10) ทุกรายการ 5 อนัดบัแรก คือ 
 1.  ใชว้สัดุอุปกรณ์ เหมาะสมกบัราคา 
 2.  ผลงานดี  ใชง้านไดท้นัที งานไม่มีปัญหา 
 3.  ซ่ือสตัย ์รักษาสญัญา ตรงเวลา 
 4.  ปฏิบติังานดี มีระเบียบ สะอาด สะดวก รวดเร็ว 
 5.  ปฏิบติังาน สุภาพ เรียบร้อย ยอมรับความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการ 
 ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัผูบ้ริโภคเพศชาย และเพศหญิง ทุกกลุ่มอายุ ทุกกลุ่มอาชีพ ทุกระดบัการศึกษา  
ทุกกลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน สถานภาพโสด และสมรส 
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 3.  เปรียบเทียบค่าเฉล่ียการตัดสินใจใช้บริการ ซ่อมแซม ต่อเติมบ้าน ของผู้บริโภค จําแนกตาม
ลักษณะประชากรศาสตร์ 
 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียการตดัสินใจใชบ้ริการ ซ่อมแซม ต่อเติมบา้น ของผูบ้ริโภค จาํแนกตาม
ลกัษณะประชากรศาสตร์ พบว่า เฉพาะผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพสมรส ต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบักระบวนการ
ตดัสินใจใช้บริการ ซ่อมแซม ต่อเติมบา้น ในภาพรวมแตกต่างกนั   อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี 
 การรับรู้ถงึปัญหาความต้องการ 
 ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศ  ต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 รายการ คือ รู้สึกรําคาญ 
หงุดหงิด จากการชาํรุดของบา้น หรือบา้นใชง้านไดไ้ม่เตม็ท่ี 
 ผูบ้ริโภคท่ีมีอาย ุต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ คาํนึงถึงความปลอดภยั
ของบุคคลในครอบครัว 
 ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ  รู้สึกอาย หาก
บุคคลภายนอกมองเห็นบา้นไม่สวย หรือชาํรุด 
 ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 รายการ คือ อยากให้
บา้นสวยอยูเ่สมอ 
 ผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพสมรส ต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 รายการ คือ คาํนึงถึง
ความปลอดภยัของบุคคลในครอบครัว 
 การค้นหาข้อมูล   
 ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศ ต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้ พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ ส่ือต่าง ๆ เช่น โทรทศัน ์
โทรศพัท ์INTERNET ใบปลิว นสพ. วารสาร 
 ผูบ้ริโภคท่ีมีอาย ุต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้ พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 2 รายการ คือ 
 1.  บริษทั วิศวกรฯ สถาปนิก หรือบุคลากรทางช่างท่ีใหบ้ริการดา้นก่อสร้าง 
 2.  หน่วยงานทางราชการ 
 ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพ ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 2 รายการ คือ 
 1.  ญาติ คู่สมรส บุตร ตวัท่านเอง เพื่อน คนรู้จกั 
 2.  หน่วยงานทางราชการ 
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 ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษา ต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 รายการ คือ หน่วยงาน
ทางราชการ 
 ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 รายการ คือ ญาติ 
คู่สมรส บุตร ตวัท่านเอง เพื่อน คนรู้จกั 
 ผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพสมรส ต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 รายการ คือ หน่วยงาน
ทางราชการ 
 และแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ ญาติ คู่สมรส บุตร ตวั
ท่านเอง เพ่ือน คนรู้จกั 
 และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ หน่วงงานทางราชการ 
 การประเมนิทางเลือก 
 ผูบ้ริโภคท่ีมีอาย ุรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 
รายการ คือ คาํแนะนาํ คาํรับรอง จากบุคคลใกลชิ้ด 
 ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพ ระดบัการศึกษา ต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญั
ทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 รายการ คือ 
คาํแนะนาํ คาํรับรอง จากบุคคลใกลชิ้ด 
 ผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพสมรส ต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 2 รายการ 
คือ  
 1.  คาํช้ีแจง การนาํเสนอ การวางแผน การบริการ 
 2.  ความรู้ ความสามารถ ความชาํนาญ ประสบการณ์ ของผูรั้บเหมาฯ 
 และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 2 รายการ คือ 
 1.  บุคลิกลกัษณะ ความไวว้างใจ ความน่าเช่ือถือ 
 2.  คาํแนะนาํ คาํรับรอง จากบุคคลใกลชิ้ด 
 การตัดสินใจใช้บริการ 
 ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศ ต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ  การรับประกนัผลงาน 
ตามเวลาท่ีกาํหนด 
 ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุ ต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวมแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 รายการ คือ ผลงาน 
และช่ือเสียง ในอดีตและปัจจุบนั 
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 และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ ระยะเวลาและ
งบประมาณค่าใชจ่้าย 
 ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพ ต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จาํนวน 1 รายการ คือ การ
รับประกนัผลงาน ตามเวลาท่ีกาํหนด 
 และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ การบริการท่ีดี ช้ีแนะเป็น
ขั้นตอน มีหลกัการและเหตุผล 
 ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทาง
สถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จาํนวน 1 รายการ คือ 
ระยะเวลา และงบประมาณค่าใชจ่้าย 
 ผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวมแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 3 รายการ 
คือ 
 1.  ระยะเวลา และงบประมาณคา่ใชจ่้าย 
 2.  ผลงาน และช่ือเสียงในอดีตและปัจจุบนั 
 และแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ ความรู้ ความสามารถ 
ความชาํนาญ ดาํเนินงานโดยมืออาชีพ 
 ความรู้สึกภายหลังการใช้บริการ 
 ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศ อายุ  อาชีพ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และสถานภาพสมรสต่างกนั มี
ความคิดเห็น โดยรวม และพิจารณาเป็นรายขอ้ ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
 
อภปิรายผล 
 การวิจยัเร่ือง การตดัสินใจใช้บริการ ซ่อมแซม ต่อเติมบา้น ของผูบ้ริโภค  ได้ขอ้มูลเก่ียวกบัความ
คิดเห็นของผูบ้ริโภคประกอบดว้ย  เพศ  อาย ุอาชีพ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  และสถานภาพสมรส 
ควรนาํมาอภิปราย ดงัน้ี 
 1.  ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบ  ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ  52.66  อาย ุ30 ปี – 40 ปี ร้อยละ 
34.91  อาชีพบริษทั หา้งร้านเอกชน ร้อยละ 44.97  การศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 57.99 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ตํ่ากว่า 
20,000 บาท ร้อยละ 32.54   สถานภาพโสด ร้อยละ 59.76    
 2.  การวเิคราะห์การตัดสินใจใช้บริการ ซ่อมแซม ต่อเติมบ้าน ของผู้บริโภค ในเขตจงัหวดันนทบุรี  
 ผูบ้ริโภคมีความความคิดเห็นเก่ียวกับกระบวนการตัดสินใจใช้บริการซ่อมแซม ต่อเติมบา้น ใน
ภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.73) เม่ือพจิารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี 
 การรับรู้ถึงปัญหาความต้องการ (เหตุผลท่ีทาํให้ท่านตัดสินใจซ่อมแซม ต่อเติมบ้านเน่ืองจาก)
 ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็น โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( X = 3.66) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่น
ระดบัมาก ( X = 3.63 - 4.38) จาํนวน 4 รายการ คือ 
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 1.  คาํนึงถึงความปลอดภยัของบุคคลในครอบครัว 
 2.  รู้สึกรําคาญ,หงุดหงิด จากการชาํรุดของบา้น หรือบา้นใชง้านไดไ้ม่เตม็ท่ี 
 3.  เตรียมการเพื่อรองรับ การเปล่ียนแปลงทางธรรมชาติ เช่น หลงัคาร่ัว ร้ัวพงั ผนงัร้าว 
 4.  อยากใหบ้า้นสวยอยูเ่สมอ 
 การค้นหาข้อมูล  (ท่านคน้หาขอ้มูล การซ่อมแซม ต่อเติมบา้น หรือผูรั้บเหมาจากท่ีไหน)ผูบ้ริโภคมี
ความคิดเห็น โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ( X = 3.10) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าอยู่ในระดบัมาก ( X =  
3.92) จาํนวน 1 รายการ   คือ ญาติ คู่สมรส บุตร ตวัท่านเอง เพือ่น คนรู้จกั 
 การประเมินทางเลือก  (ท่านพิจารณาเลือกใชบ้ริการซ่อมแซม ต่อเติมบา้น กบัผูรั้บเหมาโดยพิจารณา
จาก)  ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็น โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X =3.88)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าอยูใ่นระดบัมาก 
( X = 3.69 – 4.08)  ทุกรายการ  
 การตัดสินใจใช้บริการ  (ท่านตดัสินใจใช้บริการซ่อมแซม ต่อเติมบา้น จากผูรั้บเหมาฯเน่ืองจาก)
 ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็น โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( X = 4.06)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าอยู่ใน
ระดบัมาก ( X = 3.96 – 4.18) ทุกรายการ  
 ความรู้สึกภายหลังการใช้บริการ  (ความรู้สึกของท่านภายหลงัการใช้บริการ ซ่อมแซม ต่อเติมบา้น)  
ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็น โดยรวมอยู่ในระดบัมาก  ( X = 3.95)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าอยู่ในระดบัมาก 
( X = 3.85 – 4.10) ทุกรายการ  
 3.  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียกระบวนการตัดสินใจใช้บริการ ซ่อมแซม ต่อเติมบ้าน ของผู้บริโภค  
จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ 
 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนการตดัสินใจใชบ้ริการ ซ่อมแซม ต่อเติมบา้น ของผูบ้ริโภค 
จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพสมรส ต่างกนั มีความคิดเห็นในภาพรวม 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพจิารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี 
 การรับรู้ถึงปัญหาความตอ้งการ ผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพสมรส ต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวมไม่
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 จาํนวน 1 รายการ คือ คาํนึงถึงความปลอดภยัของบุคคลในครอบครัว 
 การคน้หาขอ้มูล ผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกนัอย่างมี
นัยสําคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จาํนวน 1 
รายการ คือ หน่วยงานทางราชการ 
 และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ ญาติ          คู่สมรส บุตร 
ตวัท่านเอง เพือ่น คนรู้จกั 
 การประเมินทางเลือก  ผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
จาํนวน 2 รายการ คือ  
 1.  คาํช้ีแจง การนาํเสนอ การวางแผน การบริการ 
 2.  ความรู้ ความสามารถ ความชาํนาญ ประสบการณ์ ของผูรั้บเหมาฯ 
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 และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 2 รายการ คือ  
 1.  บุคลิกลกัษณะ ความไวว้างใจ ความน่าเช่ือถือ 
 2.  คาํแนะนาํ คาํรับรอง จากบุคคลใกลชิ้ด 
 การตดัสินใจใชบ้ริการ  ผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวมแตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
จาํนวน 2 รายการ คือ 
 1.  ระยะเวลา และงบประมาณคา่ใชจ่้าย 
 2.  ผลงาน และช่ือเสียงในอดีตและปัจจุบนั 
 และแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ ความรู้ ความสามารถ 
ความชาํนาญ ดาํเนินงานโดยมืออาชีพ 
 ความรู้สึกภายหลงัการใชบ้ริการผูบ้ริโภคมีความคิดเห็น โดยรวม และพิจารณาเป็นรายขอ้ ไม่แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
 ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ  วิวรรธน์  พงษเ์รืองเกียรติ (2546) ศึกษาเร่ือง กระบวนการ
ตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการใช้บริการบาํรุงรักษาและซ่อมแซมบา้นในอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่  พบว่า 
ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 30 – 40 ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรี ประกอบวิชาชีพอิสระ มี
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตํ่ากว่า 10,000 บาท มีพฤติกรรมการบาํรุงรักษาและซ่อมแซมบา้นโดยรอใหเ้สียก่อนจึงทาํการ
ซ่อมแซม  กระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภค พบว่าเหตุผลท่ีสาํคญัท่ีสุดในการซ่อมแซมและบาํรุงรักษาบา้น คือ 
การคาํนึงถึงความปลอดภยัของบุคคลในครอบครัวเป็นหลกั  และ มีการหาขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลท่ีใกลต้วั คือ 
บิดา มารดา ญาติ พี่นอ้ง คู่สมรส และบุตร และเพื่อนหรือคนรู้จกั ซ่ึงสามารถหาขอ้มูลไดต้รงกบัความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภคเป็นส่วนใหญ่ โดยมีการหาขอ้มูลผูใ้หบ้ริการหลาย ๆ ราย โดยเนน้ความสามารถและความชาํนาญ และมี
ความน่าไวว้างใจ และน่าเช่ือถือ  ซ่ึงการตดัสินใจใชบ้ริการของผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จะเนน้เร่ืองคุณภาพของงาน
และการให้บริการ  สามารถทาํงานให้เสร็จตามเวลาท่ีกาํหนด และคุณภาพของผูรั้บเหมาตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรู้ 
ความสามารถ ความชาํนาญ และประสบการณ์ในการประกอบอาชีพ และมีการใหค้าํแนะนาํกบัลูกคา้ ในเร่ืองของ
ระยะเวลา และงบประมาณค่าใชจ่้าย 
 จากขอ้คน้พบดงักล่าว ทาํให้ทราบถึงกระบวนการในการตดัสินใจใชบ้ริการซ่อมแซม ต่อเติมบา้น 
ของผูบ้ริโภค ว่าประเด็นท่ีสาํคญัท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการซ่อมแซมต่อเติมท่ีพกัอาศยัเน่ืองจาก บา้นพกัอาศยัส่วนใหญ่มี
อายกุารใชง้าน  ซ่ึงเม่ือถึงเวลาตอ้งมีการบาํรุงรักษาซ่อมแซม ส่วนต่าง ๆ ของบา้นท่ีทาํการซ่อมแซมมากท่ีสุดคือ 
ประตู หน้าต่าง หลงัคา  ทาํให้ผูบ้ริโภคจาํเป็นตอ้งศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัราคาและค่าใช้จ่ายท่ีจะเกิดข้ึนทั้งหมด 
เน่ืองจากในการซ่อมแซมและบาํรุงรักษาท่ีพกัอาศยัในแต่ละคร้ังจะมีค่าใชจ่้ายท่ีค่อนขา้งสูงมาก  และผูบ้ริโภคควร
ศึกษารายละเอียดต่าง ๆ เก่ียวกับผูรั้บเหมา  การให้บริการท่ีรวดเร็ว มีความน่าเช่ือถือ คุณภาพท่ีมีมาตรฐาน 
ระยะเวลาในการซ่อมแซม วสัดุอุปกรณ์ท่ีนาํมาใช ้ และราคาท่ียุติธรรม  เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการตดัสินใจใช้
บริการซ่อมแซม ต่อเติมบา้นต่อไป 
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ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยเร่ือง  การตดัสินใจใช้บริการ ซ่อมแซม ต่อเติมบา้น ของผูบ้ริโภค ในเขตจังหวดั
นนทบุรี ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของแบบสอบถามผลท่ีไดจ้ากการวิจยันั้น มีการสอบถามเก่ียวกบัอาย ุรายได ้
ของผูบ้ริโภค ทาํใหข้อ้มูลท่ีไดน้ั้นออกมาขดัแยง้กบัความเป็นจริง ซ่ึงผูท่ี้สามารถตดัสินใจใชบ้ริการซ่อมแซม ต่อ
เติมบา้นได้นั้นไม่จาํเป็นว่าบุคคลนั้นจะมีอายุมากหรือน้อย  หรือรายได้สูงหรือตํ่า ก็อาจเป็นบุคคลท่ีสามารถ
ตดัสินใจซ่อมแซมต่อเติมบา้นซ่ึงเป็นท่ีอยูอ่าศยัปัจจุบนัใหส้วยงามได ้
 การรับรู้ถึงปัญหา ความตอ้งการ   ควรคาํนึงถึงความปลอดภยัของบุคคลในครอบครัว  จากการชาํรุด
ของบา้น หรือบา้นใชง้านไดไ้ม่เต็มท่ี  และรู้สึกอายหากบุคคลภายนอกมองเห็นบา้นไม่สวย หรือชาํรุด  รู้สึก
รําคาญ หงุดหงิด จากการชาํรุดของบา้น หรือบา้นใชง้านไดไ้ม่เตม็ท่ี ควรปรับปรุงใหบ้า้นสวยอยูเ่สมอ 
 การคน้หาขอ้มูล  มีการคน้หาจากส่ือต่าง ๆ  เช่น โทรทศัน์ โทรศพัท์ INTERNET ใบปลิว นสพ. 
วารสาร โดยการหาบริษทั วิศวกรฯ สถาปนิก หรือบุคลากรทางช่างท่ีใหบ้ริการดา้นก่อสร้าง หรือหน่วยงานทาง
ราชการ เพ่ือจะไดข้อ้มูลท่ีตรงตามความตอ้งการ หรือหาจาก ญาติ คู่สมรส บุตร ตวัท่านเอง เพื่อน คนรู้จกั ท่ีเคยใช้
บริการซ่อมแซม ต่อเติมบา้น 
 การประเมินทางเลือก  ควรศึกษาถึงบุคลิกลกัษณะ ความไวว้างใจ ความน่าเช่ือถือ และการให้
คาํแนะนาํ คาํรับรอง จากบุคคลใกลชิ้ด และ คาํช้ีแนะ การนาํเสนอ การวางแผน การบริการ พร้อมทั้ง ความรู้ 
ความสามารถ ความชาํนาญ ประสบการณ์ของผูรั้บเหมาฯ เพื่อนาํมาใช้ในการประกอบการตดัสินใจใช้บริการ
ซ่อมแซมต่อเติมบา้น 
 การตดัสินใจใชบ้ริการ ควรศึกษาถึงผลงานและช่ือเสียง ในอดีตและปัจจุบนั การรับประกนัผลงาน
ตามเวลาท่ีกาํหนด  และระยะเวลาการทาํงาน เสร็จตามเวลาท่ีกาํหนด งบประมาณค่าใชจ่้าย และการบริการท่ีดี ให้
คาํช้ีแนะเป็นขั้นตอนมีหลกัการและเหตุผล ประกอบกบัความรู้ ความสามารถ ความชาํนาญ ดาํเนินงานโดยมือ
อาชีพ ทาํใหผู้บ้ริโภคสามารถตดัสินใจเลือกใชบ้ริการซ่อมแซมต่อเติมบา้น 
 ความรู้สึกภายหลงัการใชบ้ริการ ผลงานท่ีออกมาดี สามารถใชง้านไดท้นัที งานเสร็จตามวนัเวลาท่ี
กาํหนด ทาํใหลู้กคา้เกิดความพงึพอใจมากท่ีสุด หากพบวา่งานมีปัญหาควรรีบดาํเนินการแกไ้ขทนัที  
  
ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาคร้ังต่อไป 
 1.   ความต้องการของผู ้บริโภคในการเลือกใช้บริการซ่อมแซม  ต่อเติมบ้าน  ในเขตจังหวัด
กรุงเทพมหานคร 
 2.  พฤติกรรมในการเลือกใชบ้ริการซ่อมแซม ต่อเติมบา้น ของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 3.  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการซ่อมแซม ต่อเติมบา้น ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ขวญัและกาํลงัใจของพนักงานกะฝ่ายผลติโอเลฟินส์ บริษทั ปตท. เคมคิอล จาํกดั (มหาชน)* 
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Co., Ltd (Thailand). 
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   Mr. Parit  Reabroi 
 

บทคดัย่อ 
 งานวิจยัเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาระดบัขวญัและกาํลงัใจของพนกังานกะฝ่ายผลิตโอเลฟินส์ 
บริษทั ปตท.  เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) และเพื่อเปรียบเทียบระดบัขวญัและกาํลงัใจของพนักงาน จาํแนกตาม
ลกัษณะประชากรศาสตร์ กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 162 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์
ขอ้มูลโดยใช ้ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวน 
 ผลการวิจยัพบวา่ ขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังาน ในภาพรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพจิารณา
เป็นรายดา้น พบว่า ความมัน่คงปลอดภยั ความพึงพอใจ และสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน อยูใ่นระดบัมาก 
ความเป็นผูน้าํ ความสมัพนัธ์ระหว่างพนกังานกบัผูบ้ริหาร ค่าจา้งหรือผลตอบแทน โอกาสกา้วหนา้ และความเป็น
ธรรม อยู่ในระดบัปานกลาง ผลการเปรียบเทียบขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังานของพนักงาน จาํแนกตาม
ลกัษณะประชากรศาสตร์ พบว่า พนกังานท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และระยะเวลาการปฏิบติังาน ต่างกนั มีความ
คิดเห็นในภาพรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า ความเป็นผูน้าํ 
ความเป็นธรรม โอกาสกา้วหนา้ ความสัมพนัธ์ระหว่างพนกังานกบัผูบ้ริหาร แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.01 และความมัน่คงปลอดภยั ค่าจา้งหรือผลตอบแทน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
พนกังานท่ีมีตาํแหน่งงาน ต่างกนั มีความคิดเห็นในภาพรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า ความเป็นธรรม และค่าจา้งหรือผลตอบแทน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 และ 0.05 ตามลาํดบั 
 
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.  

                                                        
 * บทความการคน้ควา้อิสระ 
** บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจดัการทัว่ไป) มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
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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 
 องคก์ารเป็นหน่วยงานทางสังคมท่ีเกิดจากการรวมกลุ่มของมนุษยท่ี์จดัตั้งข้ึนมาอยา่งตั้งใจ เพื่อมุ่งหา
เป้าหมายบรรลุสู่จุดหมายท่ีมีอยูด่ว้ยกนัอยา่งชดัเจน ดว้ยวิธีการแบ่งแรงงานและหนา้ท่ี (division of labor and 
function) ตามสายงานท่ีกาํหนดตามลาํดบัชั้นของอาํนาจและหนา้ท่ี (hierarchy) และความรับผิดชอบร่วมกนัทาํ
กิจกรรมอยา่งเป็นระบบ โดยมีลกัษณะเป็นกระบวนการ (process) มีจุดเร่ิมตน้และมีจุดส้ินสุด ในลกัษณะของการ
ยอ้นกลบัในทุกองคก์ารจะตอ้งประกอบไปด้วยมิติโครงสร้าง มิติกระบวนการการบริหาร มิติพฤติกรรมของ
มนุษยท์ั้งในระดบัเอกบุคคล ระหว่างบุคคลและระดบักลุ่ม โครงสร้างขององคก์ารเปรียบเทียบประดุจกบัร่างกาย
ท่ีมองเห็นได ้ปรากฏออกมาในรูปของแผนภูมิองคก์ารซ่ึงมีแนวคิดอาทิ มีการบริหารจดัการคน ไดแ้ก่ ลาํดบัสาย
การบงัคบับญัชา 
  องคก์ารอาจแบ่งแรงงานการจดัแผนงาน ซ่ึงจาํเป็นจะตอ้งจดัควบคู่ไปกบัการแบ่งแรงงานจากท่ีได้
กล่าวไวว้่า โครงสร้างขององคก์ารเปรียบประดุจกบัร่างกายท่ีมองเห็นได ้ดงันั้นในมิติกระบวนการการบริหาร จึง
เปรียบประดุจทั้งร่างกายและจิตใจของมนุษย ์ต่างมีความสาํคญัและต่างตอ้งข้ึนต่อกนัและกนัมีลกัษณะเป็นพลวตั
ไม่ไดอ้ยู่น่ิงต่างมีปฏิสัมพนัธ์ต่อกนัและกนัไปในทุกทิศทาง หลกัพ้ืนฐานเก่ียวกบัองคก์ารบางองคก์ารอาจมีไว้
เพียงเพื่อการออกแบบเท่านั้น หลาย ๆ องคก์ารหากบุคคลยงัยึดติดกบัอาํนาจหนา้ท่ี ใชก้ารส่ือสารแบบบนลงล่าง
ตามสายบงัคบับญัชา เพียงอยา่งเดียว (hierarchy) ไม่ตระหนกัถึงความสาํคญัในการมีส่วนร่วมทั้งกายภาพและทาง
สมองของสมาชิก การติดต่อส่ือสารจากเบ้ืองบนสู่เบ้ืองล่างท่ีผ่านมาตามสายบงัคบับญัชา อาจจะถูกกรองหรือ
ปรับปรุงเปล่ียนแปลงในแต่ละระดับของการบริหาร  เ ม่ือผู ้บริหารตัดสินใจว่า  อะไรควรผ่าน  ไปยัง
ผูใ้ต้บังคบับญัชาของพวกเขา ในขณะเดียวกันการติดต่อส่ือสารจากเบ้ืองล่างสู่เบ้ืองบนจะถูกกรอง ย่อ หรือ
เปล่ียนแปลง โดยผูบ้ริหารระดบัล่างท่ีเห็นว่าเป็นส่วนหน่ึงของงานของพวกเขา     เพ่ือไม่ใหผู้บ้ริหารระดบัสูงข้ึน
ไปรับขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีไม่สาํคญัจากระดบัตํ่า นอกจากน้ีผูบ้ริหารระดบักลางอาจจะปิดบงัขอ้มูลท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึง
ความไม่ดีของพวกเขาก่อนท่ีจะไปถึงผูบ้งัคบับญัชาของพวกเขา 
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  ดงันั้น การติดต่อส่ือสารตามแนวด่ิงส่วนหน่ึงอาจจะไม่ถูกตอ้งหรือไม่สมบูรณ์ได้      ในท่ีสุดก็
อาจจะทาํใหส้มาชิกไม่มีความสุขในการทาํงาน มีความพึงพอใจนอ้ยลง มีความคบัขอ้งใจในการทาํงาน ขาดขวญั
และกาํลงัใจ ในท่ีสุดกไ็ปหางานท่ีใหม่ทาํ (ดาํรง วฒันา, 2544, หนา้ 8) 
 ดังนั้น ผูว้ิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาขวญัและกาํลังใจในการปฏิบติังานของพนักงานกะฝ่ายผลิตโอ
เลฟินส์ บริษทั ปตท. เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) เพราะการท่ีบริษทั ปตท. เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) จะสามารถ
ดาํเนินธุรกิจให้ผลผลิตขององค์การเพิ่มข้ึน มีผลประกอบการท่ีดี บรรลุตามวตัถุประสงค์ท่ีตั้ งไว ้ก็ตอ้งอาศยั
ความรู้ ความสามารถ ขวญัและกาํลงัใจ ของพนกังานทุก ๆ คนใน บริษทั ปตท. เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) แต่ฝ่าย
ผลิตโอเลฟินส์ถือเป็นหน่วยงานหลกัในการผลิตสินคา้ให้เพียงพอ ไดคุ้ณภาพ ตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ 
ฉะนั้นผูบ้ริหารไม่ว่าจะเป็นผูบ้ริหารของหน่วยงานหรือผูบ้ริหารระดับสูงของบริษทั ปตท. เคมิคอล จาํกัด 
(มหาชน) ควรใหค้วามสาํคญัเป็นอยา่งยิง่ เพื่อใหก้ารดาํเนินงานของบริษทัมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 1. เพื่อศึกษาระดบัขวญัและกาํลงัใจของพนักงานกะฝ่ายผลิตโอเลฟินส์ บริษทั ปตท.  เคมิคอล 
จาํกดั (มหาชน) 
 2. เพือ่เปรียบเทียบระดบัขวญัและกาํลงัใจของพนกังาน จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์   
 
สมมติฐานของการวจิยั 
 ขวญัและกาํลงัใจของพนกังาน จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์แตกต่างกนั 
 ประชากร 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี ได้แก่ พนกังานกะฝ่ายผลิตโ อเลฟินส์ ของบริษทั ปตท. เคมิคอล 
จาํกดั (มหาชน) จงัหวดัระยอง จาํนวน 280 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใ ช้ในการวิจัยคร้ังน้ี เป็น พนักงานกะฝ่ายผลิตโ อเลฟินส์ ท่ีเลือกเป็นกลุ่มตวัอย่าง      
ซ่ึงไดม้าจากการเปิดตารางขนาดกลุ่มตวัอยา่งของ Krejcie and Morgan และใชว้ิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified 
random sampling) ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 162 คน 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนซ่ึงมีค่าความเช่ือมัน่ 0.9123
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
 1. ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามไดแ้ก่ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
ระยะเวลาการปฏิบติังาน ตาํแหน่งงาน และหน่วยงานท่ีสงักดั จาํนวน 7 ขอ้  
 2. ขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังานของพนกังานกะฝ่ายผลิตโอเลฟินส์ บริษทั ปตท. เคมิคอล 
จาํกดั (มหาชน) แบ่งออกเป็น 8 ดา้น ลกัษณะของแบบสอบถามเป็น มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ของ ลิเคิร์ท 
(Likert) 
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การรวบรวมข้อมูล 
  การรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล ดว้ยการขอความร่วมมือจาก กลุ่มตวัอยา่ง
ท่ีเป็นพนกังานกะฝ่ายผลิตโอเลฟินส์ ของบริษทั ปตท. เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) โดยนาํแบบสอบถามไปแจกให้
กลุ่มตวัอยา่งกรอกขอ้มูล จาํนวน 162 ฉบบั แลว้ขอรับคืนดว้ยตนเอง 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
  ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถาม จะนาํมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ทุกชุด และนาํมาลง
รหสั ประมวลผลขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป หาความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test, F-test 
และ LSD ดงัน้ี 
 1.   วิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยใชค้วามถ่ีและค่าร้อยละ (percentage) 
 2.   วิเคราะห์ระดบัขวญัและกาํลงัใจของพนกังานกะฝ่ายผลิตโอเลฟินส์ บริษทั ปตท. เคมิคอล จาํกดั 
(มหาชน) โดยใชค่้าเฉล่ีย (X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 
 3.  เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย (X ) ของคะแนนระดบัขวญัและกาํลงัใจ จาํแนกตามลกัษณะประชากร 
ศาสตร์ โดยใช ้t-test และ F-test 
 4.   เปรียบเทียบพหุคูณ เพื่อทดสอบค่าเฉล่ีย (X ) ของคะแนนขวญัและกาํลงัใจจากผลการวิเคราะห์
ความแปรปรวน โดยใช ้Least Significant Difference (LSD) 
 
สรุปผลการวจิยั 

1. ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  พนกังานท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ อาย ุ35 - 44 ปี ร้อยละ 48.76 รองลงมา อาย ุ25 - 34 ปี 

ร้อยละ 34.57 ระดบัการศึกษา ตํ่ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 65.43 รองลงมา ปริญญาตรี ร้อยละ 28.40 สถานภาพ 
สมรส ร้อยละ 64.81 รองลงมา โสด ร้อยละ 32.72 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,000 - 45,000 บาท ร้อยละ 37.04 
รองลงมา ตํ่ากว่า 30,000 บาท ร้อยละ 24.07 ระยะเวลาการปฏิบติังาน มากกว่า 15 ปี ร้อยละ 40.12 รองลงมา ตํ่า
กว่า 5 ปี ร้อยละ 21.61 ตาํแหน่งงาน พนกังานปฏิบติัการผลิต ร้อยละ 50.62 รองลงมา พนกังานควบคุมการผลิต 
ร้อยละ 30.25 หน่วยงานท่ีสังกดั ฝ่ายผลิต โอเลฟินส์ I-1 ร้อยละ 50.62 รองลงมา ฝ่ายผลิตโอเลฟินส์ I-4 ร้อยละ 
49.38 

2. การวเิคราะห์ระดบัขวญัและกําลังใจของพนักงานกะฝ่ายผลิตโอเลฟินส์ 
   พนักงานมีความคิดเห็นเก่ียวกับระดับขวญัและกาํลงัใจ ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง          
(X = 3.43) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี 
  ความเป็นผู้นํา พนกังานมีความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง (X= 3.36) เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัปานกลาง (X = 3.20 - 3.49) 

ความพึงพอใจ พนกังานมีความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก (X= 3.81) เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก (X= 3.71 - 3.92)  
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 ความเป็นธรรม พนกังานมีความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง (X= 2.96) เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัปานกลาง (X= 2.71 - 3.20)  
 สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน พนกังานมีความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก (X = 3.61) 
เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัมาก (X= 3.57 - 3.69)  
 ความมัน่คงปลอดภยั พนกังานมีความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก (X = 3.92) เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก (X = 3.81 - 4.13) 
 ค่าจ้างหรือผลตอบแทน พนกังานมีความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง (X= 3.29) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัมาก (X = 3.70) 
 โอกาสก้าวหน้า พนกังานมีความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง (X= 3.13) เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัปานกลาง (X= 3.09 - 3.16)  
 ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับผู้บริหาร พนกังานมีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดบัปาน
กลาง (X= 3.34) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก (X = 3.69)  

3. การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนระดับขวัญและกําลังใจของพนักงานกะฝ่ายผลิตโอเลฟินส์  
จําแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ 
  ผลการเปรียบเทียบระดับขวญัและกาํลงัใจของพนักงานกะฝ่ายผลิตโอเลฟินส์  จาํแนกตาม
ลกัษณะประชากรศาสตร์ พบว่า พนกังานท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และระยะเวลาการปฏิบติังาน ต่างกนั มีความ
คิดเห็นในภาพรวม แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และพนักงานท่ีมีตาํแหน่งงาน ต่างกัน         
มีความคิดเห็นในภาพรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี 
 ความเป็นผู้นํา พนกังานท่ีมีอาย ุสถานภาพต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 พนักงานท่ีมีการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 
 พนักงานท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน ระยะเวลาการปฏิบัติงานต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 

พนกังานท่ีมีตาํแหน่งงานต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวมและพิจารณาเป็นรายขอ้ ไม่แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  
 พนกังานท่ีมีหน่วยงานท่ีสังกดัต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 ความพึงพอใจ พนักงานท่ีมีอายุ การศึกษา สถานภาพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ระยะเวลาการ
ปฏิบติังาน ตาํแหน่งงานต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวมและพิจารณาเป็นรายขอ้ ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญั
ทางสถิติ 
 พนกังานท่ีมีหน่วยงานท่ีสังกดัต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
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 ความเป็นธรรม พนกังานท่ีมีอาย ุสถานภาพ หน่วยงานท่ีสังกดัต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05  

พนกังานท่ีมีการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวมและพิจารณาเป็นรายขอ้ ไม่แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
 พนักงานท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน ระยะเวลาการปฏิบัติงานต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 
 พนกังานท่ีมีตาํแหน่งงานต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05  

สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน พนกังานท่ีมีอาย ุการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ตาํแหน่งงาน
ต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวมและพิจารณาเป็นรายขอ้ ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

พนกังานท่ีมีสถานภาพต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ 
เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

พนักงานท่ีมีระยะเวลาการปฏิบติังานต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

พนกังานท่ีมีหน่วยงานท่ีสังกดัต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  
 ความมัน่คงปลอดภยั พนกังานท่ีมีอาย ุการศึกษา สถานภาพ ตาํแหน่งงานต่างกนั มีความคิดเห็น
โดยรวมและพิจารณาเป็นรายขอ้ ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  
 พนกังานท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 พนักงานท่ีมีระยะเวลาการปฏิบติังานต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 พนกังานท่ีมีหน่วยงานท่ีสังกดัต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 ค่าจ้างหรือผลตอบแทน พนกังานท่ีมีอายตุ่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวมและพิจารณาเป็นรายขอ้ 
ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  
 พนกังานท่ีมีการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ 
เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 พนกังานท่ีมีสถานภาพต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ 
เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
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 พนกังานท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน หน่วยงานท่ีสังกดัต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 
0.05  
 พนกังานท่ีมีระยะเวลาการปฏิบติังานต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 พนกังานท่ีมีตาํแหน่งงานต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ
ระดบั 0.05 เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 
 โอกาสก้าวหน้า พนกังานท่ีมีอายุ การศึกษา ตาํแหน่งงาน หน่วยงานท่ีสังกดัต่างกนั มีความ
คิดเห็นโดยรวมและพิจารณาเป็นรายขอ้ ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  
 พนักงานท่ีมีสถานภาพต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 พนกังานท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติ เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 พนกังานท่ีมีระยะเวลาการปฏิบติังานต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับผู้บริหาร พนกังานท่ีมีอายุ การศึกษา สถานภาพต่างกนั มี
ความคิดเห็นโดยรวมและพจิารณาเป็นรายขอ้ ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  
 พนกังานท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 พนกังานท่ีมีระยะเวลาการปฏิบติังานต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 
 พนกังานท่ีมีตาํแหน่งงานต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 พนกังานท่ีมีหน่วยงานท่ีสังกดัต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญั
ทางสถิติ เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 
 
อภปิรายผล 
 จากผลการศึกษาเร่ือง ขวญัและกาํลงัใจของพนักงานกะฝ่ายผลิตโอเลฟินส์ บริษทั ปตท. เคมิคอล 
จาํกดั (มหาชน) ไดผ้ลการวิจยัท่ีสามารถนาํมาอภิปรายผล ดงัน้ี 
 การวเิคราะห์ระดับขวญัและกาํลงัใจของพนักงานกะฝ่ายผลิตโอเลฟินส์ 
 พนกังานมีความคิดเห็นเก่ียวกบัระดบัขวญัและกาํลงัใจ ในภาพรวม อยู่ในระดบัปานกลาง (X= 
3.43) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า พนกังานมีความคิดเห็นเก่ียวกบัความพึงพอใจ สภาพแวดลอ้มในการ
ปฏิบติังาน และความมัน่คงปลอดภยั อยูใ่นระดบัมาก (X= 3.81 3.61 และ 3.92 ตามลาํดบั) สาํหรับความเป็นผูน้าํ 
ความเป็นธรรม ค่าจา้งหรือผลตอบแทน โอกาสกา้วหนา้ และ ความสัมพนัธ์ระหว่างพนกังานกบัผูบ้ริหาร อยูใ่น



วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปีท่ี 10 ฉบบัท่ี 2 
โครงการบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 

 

 636

ระดบัปานกลาง (X = 3.36 2.96 3.29 3.13 และ 3.34 ตามลาํดบั) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ลดัดา  แสงเมือง 
(2547) ศึกษาเร่ือง ขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทั ไทยแอโรว ์จาํกดั สาขาบางพลี สาขา
ฉะเชิงเทรา สาขาพิษณุโลก ผลการศึกษาพบว่า พนกังานบริษทั ไทยแอโรว ์จาํกดั สาขาบางพลี สาขาฉะเชิงเทรา 
สาขาพิษณุโลก ในภาพรวม มีขวญัและกาํลงัใจโดยเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ 
สราวุธ ยมวรรณ (2552) ศึกษาเร่ือง ขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติัหนา้ท่ี ของขา้ราชการตาํรวจ กองกาํกบัการ 4 
กองบงัคบัการตาํรวจสันติบาล 3 ผลการศึกษาพบว่า ขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติัหนา้ท่ีของขา้ราชการตาํรวจ 
ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง จากขอ้คน้พบดังกล่าว ทาํให้ทราบว่า การท่ีจะทาํให้องค์การประสบ
ความสาํเร็จไดห้รือการทาํงานร่วมกนัของบุคคลหลายๆ คนจะตอ้งมีขวญัในการทาํงานท่ีดี มีความเต็มใจในการ
ทาํงานและมีความสุขกบัการทาํงาน รวมถึงให้มีความรู้สึกว่าเป็นส่วนหน่ึงขององค์การและมีความรู้สึกอยาก
ทาํงาน ผูบ้ริหารจึงจาํเป็นตอ้งรู้ใหแ้น่ชดัวา่ อะไรคือส่ิงท่ีทาํใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาไม่พอใจ การท่ีผูใ้ตบ้งัคบับญัชาจะ
เกิดความรู้สึกพึงพอใจในการปฏิบติังานไดต้อ้งอาศยัส่ิงจูงใจ และการท่ีองคก์ารใดมีส่ิงจูงใจมากผูป้ฏิบติังานใน
องคก์ารนั้นยอ่มจะมีขวญัและกาํลงัใจมากข้ึนดว้ยเช่นกนั 

การเปรียบเทียบระดับขวัญและกําลังใจของพนักงานกะฝ่ายผลิตโอเลฟินส์  จําแนกตามลักษณะ
ประชากรศาสตร์ 

ผลการเปรียบเทียบระดบัขวญัและกาํลงัใจของพนกังานกะฝ่ายผลิตโอเลฟินส์  จาํแนกตามลกัษณะ
ประชากรศาสตร์ พบว่า พนกังานท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และระยะเวลาการปฏิบติังาน ต่างกนั มีความคิดเห็นใน
ภาพรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และพนกังานท่ีมีตาํแหน่งงาน ต่างกนั มีความคิดเห็น
ในภาพรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพจิารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี 

ความเป็นผู้นํา พนกังานท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ระยะเวลาการปฏิบติังาน หน่วยงานท่ีสังกดั ต่างกนั 
มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และพนักงานท่ีมีการศึกษาต่างกนั มี
ความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 ความพึงพอใจ พนักงานท่ีมีหน่วยงานท่ีสังกดัต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 ความเป็นธรรม พนกังานท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ระยะเวลาการปฏิบติังาน ตาํแหน่งงาน ต่างกนั     
มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และพนักงานท่ีมีอายุ สถานภาพ 
หน่วยงานท่ีสงักดั ต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน พนกังานท่ีมีหน่วยงานท่ีสังกดัต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 ความมั่นคงปลอดภัย พนกังานท่ีมีหน่วยงานท่ีสังกดั รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็น
โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 ตามลาํดบั 
 ค่าจ้างหรือผลตอบแทน พนกังานท่ีมีระยะเวลาการปฏิบติังาน ตาํแหน่งงาน ต่างกนั มีความคิดเห็น
โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติระดบั 0.05 
 โอกาสก้าวหน้า พนกังานท่ีมีระยะเวลาการปฏิบติังาน สถานภาพ ต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 ตามลาํดบั 
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 ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับผู้บริหาร พนักงานท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน ระยะเวลาการ
ปฏิบติังาน ต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 ปัจจยัทั้ง 8 ดา้นมีความสําคญัอย่างมากท่ีจะเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรในองคก์ารมีขวญัและ
กาํลงัใจดี ส่งผลต่อความสาํเร็จของการปฏิบติังาน ตามบทบาทและความรับผิดชอบ หากบุคลากรมีขวญัและ
กาํลงัใจในการปฏิบติังานดีแลว้ จะช่วยใหพ้วกเขาเกิดความพึงพอใจ เกิดความรัก ความศรัทธา เสียสละทุ่มเท
กาํลงักายกาํลงัใจและกาํลงัสติปัญญา เพือ่หาทางปรับปรุงใหง้านนั้นๆ เจริญกา้วหนา้ข้ึนไป 
 จากการท่ี บริษทั ปตท. เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) เกิดจากการควบรวมกิจการและหน่วยงานทั้ง 2 มา
จาก 2 บริษทั  จึงมีขอ้คน้พบว่า พนกังานท่ีสังกดัหน่วยงานต่างกนั มีระดับขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังาน 
โดยรวม ท่ีมีรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ดงัน้ี 
  ดา้นความเป็นผูน้าํ พนกังานมีระดบัขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังาน ท่ีมีรายขอ้แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 คือ กลา้ใหคุ้ณใหโ้ทษ มีความสามารถในการส่ือสาร และแกปั้ญหาและตดัสินใจ
ร่วมกบัลูกนอ้ง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัคุณสมบติัของผูน้าํหรือผูบ้ริหาร (www.novabizz.com, 2553) ท่ีตอ้งมีคุณลกัษณะ
พ้ืนฐาน 10 ประการ คือ 1) สติปัญญาเฉลียวฉลาด มีไหวพริบดี 2) มีความสามารถในการวิเคราะห์ 3) วิเคราะห์
เหตุการณ์ ตดัสินใจดี 4) มีความคิดริเร่ิม และเป็นผูร้อบรู้ 5) เป็นท่ีพึ่งแก่เพื่อนร่วมงาน และเช่ือถือไวว้างใจได ้ 
6) ตดัสินใจแน่นอน ไม่รวนเร 7) รู้จกัปรับตวัและเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 8) จิตใจมัน่คง ไม่เอาแต่
อารมณ์ของตนเป็นใหญ่ 9) มีคุณลกัษณะและความประพฤติส่วนตวัท่ีดี 10) มีคุณลกัษณะของผูน้าํ  
 ดา้นสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน พนกังานมีระดบัขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังาน ท่ีมีรายขอ้
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 คือ สถานท่ีปฏิบติังานเหมาะสมกบัการปฏิบติังานและมีความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด เป็นสัดส่วน มีอุปกรณ์และเคร่ืองใชท่ี้อาํนวยความสะดวกสําหรับการทาํงานอยา่ง
เพียงพอและเหมาะสม และมีบรรยากาศในการทาํงานท่ีดี ซ่ึงสอดคลอ้งกบั วิธีการสร้างขวญักาํลงัใจ ของ สมิต 
สัชฌุกร (2550) ท่ีว่า จดัใหมี้สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ใหน่้าอยู่และน่าทาํงาน ซ่ึงจะเห็นไดว้่าบริษทัหรือ
โรงงานของญ่ีปุ่นจะให้ความสําคัญมากมีอาคารสถานท่ี ซ่ึงสะดวกสบายในการทาํงาน มีห้องนํ้ าสะอาด 
ห้องอาหาร และสถานท่ีพกัผ่อน มีบริเวณท่ีปลูกตน้ไม้ร่มร่ืนเขียวขจี สบายตา สบายใจ ต่างจากโรงงานท่ีนาํ
พนกังานเขา้มาอยูก่นัอยา่งแออดั ยดัเยยีด เหมือนคุก ตอ้งนัง่นอนพกักลางวนับนทางเดินหรือซอกตึก 
 ดา้นความมัน่คงปลอดภยั พนกังานมีระดบัขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังาน ท่ีมีรายขอ้แตกต่างกนั
อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 คือ หน่วยงานมีเคร่ืองมือ อุปกรณ์ป้องกันอนัตรายส่วนบุคคล (PPE) 
เพียงพอ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ทฤษฎีความตอ้งการของ มาสโลว ์ขั้นท่ี 2 (ศิริวรรณ เสรีรัตน ์และคนอ่ืน ๆ, 2541) ท่ีว่า 
ความตอ้งการความมัน่คงหรือความปลอดภยั เป็นความตอ้งการขั้นท่ีสอง มนุษยมี์ความตอ้งการความปลอดภยัใน
ชีวิต ร่างกาย ทรัพยสิ์น หนา้ท่ีการงานเช่น มีความเป็นอยูป่ลอดภยั ไม่มีอนัตรายจากโจรผูร้้าย ไม่มีการทาํร้าย การ
คุกคาม เส่ียงภยั ทาํใหไ้ดรั้บความเจ็บปวด อนัตรายทั้งร่างกายและจิตใจ ตลอดจนมีหนา้ท่ีการงาน รายไดท่ี้มัน่คง 
สมํ่าเสมอ มีสวสัดิการ มีบาํเหน็จบาํนาญ การมีผูบ้ริหารจูงใจดว้ยการสร้างความรู้สึกไม่หวาดระแวง เกรงกลวั แต่
เป็นความรู้สึกสบายใจ ปลอดภยัและมีความมัน่คงในการปฏิบติังาน ไม่หวาดหวัน่ท่ีจะถูกปลดออกจากงานโดย
ไม่มีเหตุผลหรือไม่ไดรั้บความเป็นธรรม ซ่ึงหมายถึงพนกังานรู้สึกว่ามีหลกัประกนัความมัน่คงและปลอดภยัใน
หนา้ท่ีการปฏิบติังาน 



วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปีท่ี 10 ฉบบัท่ี 2 
โครงการบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 

 

 638

  เม่ือพิจารณารายขอ้ ในดา้นอ่ืนๆ ท่ีพนกังานมีระดบัขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังาน แตกต่างกนั
อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 คือ การข้ึนค่าจา้งประจาํปี ไดม้าตรฐานตามผลการปฏิบติังานและหนา้ท่ี
รับผิดชอบ ผลตอบแทนของการทาํล่วงเวลามีความเหมาะสม  ตามหน้าท่ีความรับผิดชอบ และพนักงานใน
หน่วยงานปฏิบติัต่อผูอ่ื้น อยา่งเป็นมิตร อบอุ่น เอ้ืออาทรใหค้วามช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 
 
ข้อเสนอแนะ 
  จากผลการวิจยัท่ีได้ในคร้ังน้ี สามารถเป็นขอ้มูลให้ผูบ้ริหาร หัวหนา้หน่วยงาน และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
นาํไปประยุกต์ใชเ้ป็นแนวทางในการสร้างขวญัและกาํลงัใจ หรือปรับปรุงและพฒันา ขวญัและกาํลงัใจในการ
ปฏิบติังาน ดงัต่อไปน้ี 

1. ผูบ้ริหารควรเพ่ิมการส่ือสารกบัพนกังาน โดยใชแ้บบสอบถาม การสัมภาษณ์ หรือการพูดคุย
อยา่งไม่เป็นทางการ เพื่อความเขา้ใจอนัดีต่อกนั 

2. ผูบ้ริหารใหค้วามเอาใจใส่ดูแลความเป็นอยู ่ทุกขสุ์ข อยา่งทัว่ถึง และร่วมแกปั้ญหา ตดัสินใจใน
การปฏิบติังานร่วมกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

3. จัดให้มีกิจกรรม หรือสัมมนาร่วมกัน ระหว่าง 2 หน่วยงาน เพ่ือเช่ือมความสัมพนัธ์ สร้าง
บรรยากาศการทาํงานท่ีดี และเป็นขวญักาํลงัใจ ของพนกังานทุกคน 

4. มีนโยบายในการหมุนเวียนงาน (Job Rotate) ของผูบ้ริหารทั้ง 2 หน่วยงาน 
5. จดัสภาพแวดลอ้ม สถานท่ีปฏิบติังาน ใหเ้หมาะสม น่าอยู ่และน่าทาํงาน 
6. เพิ่มความมัน่ใจให้กบัพนักงาน เร่ืองความปลอดภยั โดยการจัดหา เคร่ืองมือ อุปกรณ์ป้องกนั

อนัตรายส่วนบุคคล (PPE) ใหเ้พียงพอ 
 พิจารณา สวสัดิการอยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม โดยเทียบเคียงกบับริษทัในอตุสาหกรรมเดียวกนั 
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บทคดัย่อ 
 การวิจยัในคร้ังน้ี  มีวตัถุประสงค ์ 1) เพื่อศึกษาการจดัการความรู้ของครูผูส้อนในโรงเรียนพระยามน -ธาตุ
ราชศรีพิจิตร์  สํานกังานเขตบางบอน  กรุงเทพมหานคร  ในภาพรวม  2) เพื่อเปรียบเทียบการจดัการความรู้ของ
ครูผูส้อน  จาํแนกตามสถานภาพ  จาํแนกเป็นเพศชายและหญิง  3) เพื่อเปรียบเทียบการจดัการความรู้ของครูผูส้อน  
จาํแนกตามวุฒิการศึกษา  จาํแนกเป็นปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี  4) เพื่อเปรียบเทียบการจดัการความรู้ของ
ครูผูส้อน  จาํแนกตามประสบการณ์  จาํแนกเป็นนอ้ย (ตํ่ากว่า 10  ปี) และมาก (10  ปี ข้ึนไป)  ประชากรท่ีใชใ้นการ
วิจยั  คือ  ครูผูส้อน  จาํนวน  123  คน  เคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า  5  ระดบั  จาํนวน  48  ขอ้  
ค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั .90  สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล  ไดแ้ก่  คา่ร้อยละ  คา่เฉล่ีย  และคา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน   
 ผลการวิจยัพบว่า  1.  ครูผูส้อนมีการจดัการความรู้โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น  
พบว่า  ด้านการแสวงหาความรู้อยู่ในระดับมาก  ดา้นการสร้างความรู้  ดา้นการจดัเก็บความรู้และด้านการใช้
ประโยชน์ความรู้  อยู่ในระดบัปานกลาง  2. ครูผูส้อนท่ีมีเพศต่างกนัมีการจดัการความรู้แตกต่างกนั  โดยครูผูส้อน
เพศชายมีค่าเฉล่ียการจดัการความรู้โดยรวมและรายดา้น  สูงกว่าครูผูส้อนเพศหญิง  3. ครูผูส้อนท่ีมีวุฒิการศึกษา
ต่างกนัมีการจดัการความรู้แตกต่างกนั  โดยครูผูส้อนท่ีมีวุฒิการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี  ค่าเฉล่ียการจดัการความรู้
โดยรวมและรายดา้นสูงกว่าครูผูส้อนท่ีมีวุฒิการศึกษาระดบัปริญญาตรี  4. ครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์ต่างกนั  มีการ
จดัการความรู้โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนั  โดยครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์มาก  ค่าเฉล่ียการจดัการความรู้โดยรวม
และรายดา้นสูงกว่าครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์นอ้ย 
 
Abstract 
 The purposes of this research were : 1) To study the knowledge management of Prayamontha- 
turadsripijit 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 

                                                        
 * บทความน้ีเป็นส่วนหน่ึงของภาคนิพนธ์ 
** ครุศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลยัราชภฎัธนบุรี 
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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 
 การจดัการความรู้คือ  เคร่ืองมือเพื่อการบรรลุเป้าหมายอย่างน้อย  3  ประการไปพร้อม ๆ กนัไดแ้ก่  
บรรลุเป้าหมายของงาน  บรรลุเป้าหมายการพฒันาคน  และบรรลุเป้าหมายการพฒันาองคก์รใหเ้ป็นองคก์รแห่ง
การเรียนรู้  การจดัการความรู้  เป็นกระบวนการอยา่งเป็นระบบ  เก่ียวกบัการประมวลความรู้  สารสนเทศ  ความคิด  
การกระทาํ  ตลอดจนประสบการณ์ของบุคคล  เพ่ือสร้างเป็นความรู้หรือนวตักรรม  และจดัเก็บในลกัษณะของ
แหล่งขอ้มูลท่ีบุคคลสามารถเขา้ถึงได้โดยอาศยัช่องทางต่าง ๆ ท่ีองค์กรจัดเตรียมไว  ้ เพ่ือนําความรู้ท่ีมีอยู่ไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน  ซ่ึงก่อให้เกิดการแบ่งปัน การถ่ายโอนความรู้  และในท่ีสุดความรู้ท่ี  มีอยู่จะ
แพร่กระจายไหลเวียนไปทัว่ทั้งองคก์รอยา่งสมดุล  (วีระพจน์   กิมาคม, 2548)  การจดัการความรู้  เป็นการรวบรวมองค์
ความรู้ท่ีมีอยูอ่ยา่งกระจดักระจายอยูใ่นตวับุคคล  หรือในเอกสารนาํมาพฒันาใหเ้ป็นระบบ  เพ่ือใหทุ้กคนในองคก์ร
สามารถเขา้ถึงความรู้  และพฒันาตนเองให้เป็นผูรู้้  รวมทั้ งปฏิบติังานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  อนัจะส่งผลให้
องคก์รมีความสามารถในเชิงแข่งขนัสูงสุด  องคป์ระกอบแรกของกระบวนการจดัการความรู้  เป็นทศันะของการ
ปรับเปล่ียนมุมมองในประเด็นต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบังาน  เพื่อให้สอดคลอ้งกบัแนวคิดของการจดัการความรู้ท่ีว่า  
ผูป้ฏิบติังานจาํเป็นท่ีจะตอ้งขยายขอบเขตไปยงับุคคลท่ีเป็นผูเ้ช่ียวชาญ  หรือผูรู้้ในด้านต่าง ๆ ในฐานะท่ีเป็น  “ 
ผูส้ร้างความรู้ ”  ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานของตน  เป็นขอ้เสนอแนะหรือแนวทางของการปรับเปล่ียนท่ี
ย ัง่ยืน  สําหรับการฝังรากของการจดัการความรู้ลงในกระบวนการของการดาํเนินงาน  ทั้งน้ีความสําเร็จดงักล่าว  
ตั้งอยู่ภายใต้เง่ือนไขท่ีสําคญัคือ  สมองประสานใจ  นั่นคือ  ผูท่ี้อยู่ในวิชาชีพจะตอ้งมีทศันะความคิดเห็นและ
ความรู้สึกเชิงบวก  รวมทั้ งมีความมั่นใจและเช่ือมั่นว่าจะสามารถนําแนวคิดดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ได้อย่าง
เหมาะสม (อาภรณ์  ภู่วิทยาพนัธ์ุ,  2549) 
 ผูว้ิจัยในฐานะเป็นบุคลากรของโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์  สํานักงานเขตบางบอน   
กรุงเทพมหานคร  จึงเห็นความสาํคญัของการจดัการความรู้  และตอ้งการทราบถึงการจดัการความรู้ในโรงเรียนพระ
ยามนธาตุราชศรีพิจิตร์  เพื่อนาํผลการวิจยัท่ีไดเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงและพฒันา การจดัการศึกษา  ของ
โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ใหดี้ยิง่ข้ึน  อีกทั้งเป็นการสนบัสนุนและส่งเสริมใหค้รูสามารถจดัการเรียนการสอน
ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึนและส่งผลใหผู้เ้รียนของโรงเรียนพระยามนธาตุ-ราชศรีพิจิตร์  
มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ คือ  เป็นคนดี  คนเก่งและมีความสุขอยา่งแทจ้ริง  ตลอดจนใหบุ้คลากรของโรงเรียนไดรั้บ
ทราบและตระหนกัถึงความสาํคญัของการจดัการความรู้  มีส่วนช่วยในการบริหารจดัการความรู้ในโรงเรียน  และ
พฒันา ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึน  เพื่อโรงเรียนจะไดน้าํกระบวนการจดัการความรู้ไปเป็นส่วน
หน่ึงในการปฏิบติังานและมีขมุความรู้  ท่ีสนบัสนุนใหเ้กิดการนาํไปใชป้ระโยชน์ในการพฒันาคนพฒันางานและ
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พฒันาสถานศึกษาอย่างต่อเน่ือง  ตลอดจนใชเ้ป็นขอ้มูลเพื่อประกอบการพิจารณาการตดัสินใจของผูบ้ริหาร  ในการ
นาํแนวคิดการบริหารจดัการความรู้ไปใชส้ถานศึกษา  เพือ่ประโยชน ์ต่อสถานศึกษาในส่วนรวม 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 1.  เพือ่ศึกษาการจดัการความรู้ของครูผูส้อนในโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์  สาํนกังานเขตบาง
บอน  กรุงเทพมหานคร  ในภาพรวม 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบการจดัการความรู้ของครูผูส้อนในโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์   สาํนกังานเขตบาง
บอน  กรุงเทพมหานคร  จาํแนกตามสถานภาพของครูผูส้อน  จาํแนกเป็นเพศชายและหญิง 
 3.  เพื่อเปรียบเทียบการจดัการความรู้ของครูผูส้อนในโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์   สาํนกังานเขตบาง
บอน  กรุงเทพมหานคร  จาํแนกตามวฒิุการศึกษา  จาํแนกเป็นปริญญาตรีและสูงกวา่ปริญญาตรี 
 4.  เพื่อเปรียบเทียบการจดัการความรู้ของครูผูส้อนในโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์   สาํนกังานเขตบาง
บอน  กรุงเทพมหานคร  จาํแนกตามประสบการณ์  จาํแนกเป็นนอ้ย (ตํ่ากวา่ 10  ปี) และมาก (10  ปีข้ึนไป) 
 
สมมุติฐานของการวจิยั   
 1.  การจดัการความรู้ของครูผูส้อนในโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์  สํานักงานเขตบางบอน  
กรุงเทพมหานคร  ในภาพรวม  อยูใ่นระดบัปานกลาง 
 2.  การจดัการความรู้ของครูผูส้อนเพศชายและเพศหญิงในโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์   
สาํนกังานเขตบางบอน  กรุงเทพมหานคร  จาํแนกตามเพศชายและหญิง  โดยครูผูส้อนเพศชายมีการจดัการความรู้
สูงกวา่ครูผูส้อนเพศหญิง 
 3.  การจดัการความรู้ของครูผูส้อนท่ีมีวฒิุการศึกษาปริญญาตรีและสูงกวา่ปริญญาตรี  ในโรงเรียน  
พระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์  สํานักงานเขตบางบอน  กรุงเทพมหานคร  โดยครูผูส้อนท่ีมีวุฒิการศึกษาสูงกว่า
ปริญญาตรี  มีการจดัการความรู้สูงกวา่ครูผูส้อนท่ีมีวฒิุการศึกษาปริญญาตรี 
 4.  การจดัการความรู้ของครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์นอ้ย (ตํ่ากวา่  10  ปี)  และมาก (10  ปี ข้ึนไป) 
ในโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์  สาํนกังานเขตบางบอน  กรุงเทพมหานคร  โดยครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์มาก 
(10  ปี ข้ึนไป)  มีการจดัการความรู้สูงกวา่ครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์นอ้ย (ตํ่ากวา่  10  ปี) 
 
ขอบเขตของการวจิยั 
 1.  การวิจยัในคร้ังน้ี  มุ่งศึกษาการจดัการความรู้ของครูผูส้อนในโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์  
สาํนกังานเขตบางบอน  กรุงเทพมหานคร  ปีการศึกษา  2553  ใน  4  ดา้นไดแ้ก่  ดา้นการแสวงหาความรู้  ดา้นการ
สร้างความรู้  ดา้นการจดัเกบ็ความรู้  ดา้นการใชป้ระโยชนค์วามรู้    
 2.  ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัไดแ้ก่  ครูผูส้อนในโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์   สํานกังานเขตบาง
บอน  กรุงเทพมหานคร  ปีการศึกษา  2553   จาํนวน   123   คน   
 3.  ตวัแปรท่ีใชใ้นการวิจยั 
  3.1  ตวัแปรตน้ หมายถึง  สถานภาพของครูผูส้อน ไดแ้ก่ 
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  3.1.1.  เพศ  จาํแนกเป็น  เพศชาย,  เพศหญิง 
  3.1.2  วฒิุการศึกษา  จาํแนกเป็น  ปริญญาตรี, สูงกวา่ปริญญาตรี 
  3.1.3  ประสบการณ์  จาํแนกเป็น  ประสบการณ์นอ้ย (ตํ่ากว่า  10 ปี), ประสบการณ์มาก (ตั้งแต่  
10  ปี  ข้ึนไป) 
  3.2  ตวัแปรตาม  หมายถึง  องคป์ระกอบของการจดัการความรู้ตามแนวคิดของมาร์ควอร์ด 
(Marquardt, 1996, p.  27 – 30)   ประกอบดว้ย  การแสวงหาความรู้  การสร้างความรู้  การจดัเกบ็ความรู้   การใช้
ประโยชนค์วามรู้ 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั  เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire)  จาํนวน  1  ฉบบั  โดยแบ่งออกเป็น  2  
ตอน  คือ 
  ตอนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไปขอผูต้อบแบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบตามรายการ (Checklist)  ซ่ึงจะ
ถามขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพส่วนตวัของผูต้อบ  จาํนวน  3  ขอ้  โดยสอบถามเก่ียวกบั  เพศ  วุฒิการศึกษา  
ประสบการณ์  มีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายงาน (checklist)   
  ตอนท่ี 2  แบบสอบถามเก่ียวกบัการจดัการความรู้ของผูต้อบ จาํนวน  48  ขอ้  ซ่ึงมีลกัษณะเป็น
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  ของลิเคอร์ท (Likert’& Scales)   5  ระดบัค่าความเช่ือมัน่  
.90    
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผูว้ิจยันาํส่งแบบสอบถามดว้ยตนเอง  กบัครูผูส้อนของโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพจิิตร์  ทั้งหมด  
จาํนวน  123  คน  โดยนดัหมายเกบ็แบบสอบถามคืนใน  1  สปัดาห์  โดยเกบ็รวบรวมขอ้มูลและตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของแบบสอบถามไดจ้าํนวน  123  ฉบบั  คิดเป็นร้อยละ 100  
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 1.  ขอ้มูลตอนท่ี 1  วิเคราะหข์อ้มูลเก่ียวกบัสถานะภาพของผูต้อบแบบสอบถามโดยการแจกแจงความถ่ี 
(Frequency)  และคิดค่าร้อยละ (Percentage)  แลว้นาํเสนอในรูปตารางและความเรียง 
 2.  ขอ้มูลตอนท่ี 2  วิเคราะห์ขอ้มูลการจดัการความรู้ของผูต้อบแบบสอบถาม  โดยหาค่าเฉล่ีย (  ) 
และกาํหนดค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( )  แลว้แปลความหมายของคา่เฉล่ีย    
 3.  เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียระหว่างตวัแปรตามคือ  การจดัการความรู้  ดา้นการแสวงหา
ความรู้  ดา้นการสร้างความรู้  ดา้นการจดัเก็บความรู้  และดา้นการใชป้ระโยชน์ความรู้  กบัตวัแปรอิสระท่ีมี  2  
กลุ่ม  โดยใชค่้าเฉล่ียของประชากร ( ) 
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สรุปผลการวจิยั 
 1.  สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ผูต้อบแบบสอบถาม  เป็นเพศชาย  ร้อยละ  26.00  เพศหญิง  ร้อยละ 74.00   วุฒิการศึกษาปริญญาตรี  ร้อย
ละ  86.20  สูงกว่าปริญญาตรี  ร้อยละ  13.80  ประสบการณ์ทาํงานน้อย (ตํ่ากว่า  10  ปี)  ร้อยละ  48.80  
ประสบการณ์ทาํงานมาก (10  ปีข้ึนไป)  ร้อยละ  51.20 
 2.  การจัดการความรู้ของครูผู้สอนในโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์  สํานักงานเขตบางบอน  
กรุงเทพมหานคร   ในภาพรวม  การจดัการความรู้ของครูผูส้อนใน  4  ดา้น  โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( = 3.80)   
 3.  เปรียบเทียบการจัดการความรู้  ของครูผู้สอนในโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพจิิตร์  สํานักงานเขตบาง
บอน  กรุงเทพมหานคร  จําแนกตามสถานภาพของครูผู้สอน  จําแนกเป็นเพศชายและหญิง  ผลของการ
เปรียบเทียบ  ครูผูส้อนเพศชายและเพศหญิง  มีการจดัการความรู้โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนั  โดยครูผูส้อนเพศ
ชายมีการจดัการความรู้โดยรวมและรายดา้น  สูงกวา่ครูผูส้อนเพศหญิงทุกดา้น   
 4.  เปรียบเทียบการจัดการความรู้ของครูผู้สอนในโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพจิิตร์  สํานักงานเขตบาง
บอน  กรุงเทพมหานคร  จําแนกตามวุฒิการศึกษา  จําแนกเป็นปริญญาตรีและ  สูงกว่าปริญญาตรี  ผลของการ
เปรียบเทียบ  ครูผูส้อนท่ีมีวุฒิการศึกษาระดบัปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี  มีการจดัการความรู้โดยรวมและราย
ดา้นแตกต่างกนั  โดยครูผูส้อนท่ีมีวฒิุการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี  มีการจดัการความรู้โดยรวมและรายดา้นสูงกว่า
ครูผูส้อนท่ีมีวฒิุการศึกษาระดบัปริญญาตรีทุกดา้น   
 5.  เปรียบเทียบการจดัการความรู้ของครูผู้สอน  ในโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพจิิตร์  สํานักงานเขตบาง
บอน  กรุงเทพมหานคร  จําแนกตามประสบการณ์  จําแนกเป็นน้อย (ตํ่ากว่า 10  ปี)  และมาก (10  ปีขึน้ไป)  ผลของ
การเปรียบเทียบ  การจดัการความรู้ของครูผูส้อนจาํแนกตามประสบการณ์  โดยครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์มาก (ตั้งแต่  
10  ปี ข้ึนไป)  มีการจดัการความรู้สูงกวา่  ครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์นอ้ย (ตํ่ากว่า  10  ปี)  
 
อภปิรายผล 
 จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูล  การจดัการความรู้ของครูผูส้อนในโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์  สาํนกังาน
เขตบางบอน  กรุงเทพมหานคร  ปีการศึกษา 2553   
 1.  ศึกษาการจัดการความรู้ของครูผู้สอนในโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพจิิตร์  สํานักงานเขตบาง
บอน  กรุงเทพมหานคร  ในภาพรวม  พบว่า  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  ซ่ึงปฏิเสธสมมุติฐานขอ้ 1  ท่ีว่า  “ การ
จัดการความรู้ของครูผูส้อนในโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์  สํานักงานเขตบางบอน  กรุงเทพมหานคร  ใน
ภาพรวม  อยูใ่นระดบัปานกลาง ”  สอดคลอ้งกบั วนัทนา   เมืองจนัทร์  และคนอ่ืน (2549, หนา้ 3, 66)  ท่ีเห็นว่า  
ครูซ่ึงมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการให้การศึกษาแก่ผูเ้รียนนั้น  การจัดการความรู้  ในองค์กรเป็นเร่ืองท่ีมีคุณค่า  
สมควรท่ีสถานศึกษาจะบริหารจดัการให้มีการจดัการความรู้ข้ึน  สอดคลอ้งกบั  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
พระนครศรีอยธุยาเขต 1 (2549 ง, หนา้ 14)  ท่ีว่า  การจดัการความรู้เป็นวิธีการสาํหรับสร้างความรู้  คน้หาความรู้  
ทาํความเขา้ใจความรู้  และใชค้วามรู้ท่ีหามาไดน้ั้น  เพือ่เป็นประโยชน์แก่การปฏิบติัหนา้ท่ีของโรงเรียน  สอดคลอ้ง
กบัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2545, หนา้ 1 – 4)  ท่ีว่า  การจดัการความรู้ในสถานศึกษา  เป็นส่ิงท่ี
น่าจะกระทาํท่ีสุด  โดยเป้าหมายอยูท่ี่ผูเ้รียนเป็นหลกั  สถานศึกษาเป็นหน่วยปฏิบติัการทางการศึกษาท่ีใหบ้ริการการ
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สอนแก่ผูเ้รียนโดยตรง  ท่ีต้องสร้างเครือข่ายและแหล่งการเรียนรู้ทั้ งภายในและภายนอกสถานศึกษา  ให้
สอดคลอ้งกบับริบทของสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป  สอดคลอ้งกบักรมสามญัศึกษา (2545, หนา้ 11)  ท่ีว่าการบริหาร
และการจดัการศึกษา  จะประสบความสําเร็จได ้ ตอ้งมีการจดัการความรู้ท่ีดี  สถานศึกษาเป็นองค์การประเภท
บริการทางการศึกษาในการสร้างคนใหมี้ความรู้  ความสามารถและทกัษะท่ีเพียงพอ  เหมาะสมกบัความกา้วหนา้
ของเทคโนโลยแีละวิทยาการต่าง ๆ   มีความสามารถในการแข่งขนัในเวทีโลก  สอดคลอ้งกบั  วีรนุช   ปัณฑวณิช 
(2547, หนา้ 14)  ท่ีเห็นว่า  สถานศึกษาจะตอ้งมี “ ครู ” ท่ีมีความรู้  มีความสามารถในการใชก้ารจดัการความรู้  เป็น
เคร่ืองมือและกลไกสาํคญัท่ีจะช่วยใหก้ารจดัการเรียนการสอนประสบความสาํเร็จ  สอดคลอ้งกบั  วิชยั   วงษใ์หญ่ (2542, 
หนา้ 9)  เห็นวา่การจดัการความรู้ ช่วยเพิ่มพนูความสามารถของครูไดอ้ยา่งต่อเน่ือง  เพื่อสร้างผลงานท่ีปรารถนาและ ยงั
ช่วยเสริมสร้างวฒันธรรมการคิดอยา่งเป็นระบบของครู  เหตุผลหลกัสาํคญัท่ีตอ้งมีการศึกษาการจดัการความรู้ของ
ครู  กเ็พือ่แสดงใหเ้ห็นวา่  การจดัการความรู้เป็นเร่ืองสาํคญัในสถานศึกษา  ท่ีครูสามารถใชเ้ป็นกลยทุธ์ในการจดัการ
เรียนการสอน  สอดคลอ้งกบั  วนัทนา เมืองจนัทร์ และคนอ่ืน (2549, หนา้ 30)  ท่ีเห็นว่า  การจดัการความรู้   มี
ประโยชน์มากโดยเฉพาะในสถานศึกษา  องคค์วามรู้ใหม่ท่ีไดจ้ากการจดัการความรู้จะเป็นสินทรัพยท์างปัญญาท่ีมีค่า
มหาศาล  เพราะเป็นความรู้ท่ีเกิดจากประสบการณ์  การปฏิบติั การสอนท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้ม  สอดคลอ้งกบั
เป้าหมาย  วิสัยทศัน์และพนัธกิจของสถานศึกษา  ความรู้ท่ีไดจ้ะนาํไปสู่การแลกเปล่ียนเรียนรู้   ท่ีทาํให้ครูและ
บุคลากรในสถานศึกษามีการใฝ่เรียนรู้และฝึกท่ีจะเรียนรู้ตลอดชีวิต  สถานศึกษาท่ีมีการจดัการความรู้ก็จะเป็น
องคก์รแห่งการเรียนรู้   
 2.  เปรียบเทียบการจัดการความรู้ของครูผู้สอนในโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพจิิตร์  สํานักงานเขตบาง
บอน  กรุงเทพมหานคร  จําแนกตามสถานภาพของครูผู้สอน  จําแนกเป็นเพศชายและเพศหญิง  พบว่า  ผลการ
เปรียบเทียบครูผูส้อนท่ีเพศต่างกนั  มีการจดัการความรู้โดยภาพรวมแตกต่างกนั  สอดคลอ้งกบัสมมุติฐานขอ้ 2  ท่ีว่า  “  
การจดัการความรู้ของครูผูส้อนเพศชายและเพศหญิงในโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์  สาํนกังานเขตบาง
บอน  กรุงเทพมหานคร  จาํแนกตามเพศ  มีการจดัการความรู้แตกต่างกนั ”  สอดคลอ้งกบั สุจนัทนี   สังขดุลย ์
(2548, บทคดัย่อ)  ท่ีพบว่า  ครูเพศชายและเพศหญิง  มีบทบาทในงานวิชาการของโรงเรียนโดยรวมและรายดา้น
แตกต่างกนั  สอดคลอ้งกบั  ไพโรจน ์  ศรีสวสัด์ิ (2550)  ท่ีพบวา่  สภาพภูมิหลงัท่ีแตกต่างกนัอนัไดแ้ก่  ตวัแปรเพศ  มีผล
ต่อพฤติกรรมการรับรู้ข่าวสารทางการเมือง  การมีความรู้  ความเขา้ใจและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของเพศชายสูงกว่า
เพศหญิง  สอดคลอ้งกบั  จริยา   ฉายศรี (2545, หนา้ 80)  พบว่า  ครูผูส้อนท่ีมีเพศต่างกนั  มีการจดัการเรียนรู้
โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนั  สอดคลอ้งกบั  เมธาวี   จนัทรโชติ (2545, บทคดัยอ่)  พบว่า  ครูท่ีมีเพศต่างกนัมี
ความรู้ความเขา้ใจในหลกัสูตรดา้นความรู้  และดา้นความสามารถในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนแตกต่างกนั   
 3.  เปรียบเทยีบการจดัการความรู้ของครูผู้สอนในโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพจิิตร์  สํานักงานเขตบางบอน  
กรุงเทพมหานคร  จําแนกตามวุฒิการศึกษา  จําแนกเป็นปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี  พบว่า  ครูผูส้อนท่ีมีวุฒิ
การศึกษาต่างกนัมีการจดัการความรู้โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนั  โดยครูผูส้อนวุฒิการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี  
มีการจดัการความรู้โดยรวมและรายดา้นสูงกว่าครูผูส้อนวุฒิการศึกษาปริญญาตรี  สอดคลอ้งกบัสมมุติฐาน  ขอ้ 3  
ท่ีวา่  “ การจดัการความรู้ของครูผูส้อนท่ีมีวฒิุการศึกษาปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี  ในโรงเรียนพระยามนธาตุ
ราชศรีพจิิตร์  สาํนกังานเขตบางบอน  กรุงเทพมหานคร  มีการจดัการความรู้แตกต่างกนั ”  สอดคลอ้งกบั  จริยา   ฉายศรี 
(2550, หนา้ 80)  ท่ีพบว่า  ครูผูส้อนท่ีมีวุฒิการศึกษาต่างกนั  มีการจดัการเรียนรู้โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนั  
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สอดคลอ้งกบั  กนกพร   ทองเจือ (2548, หนา้ 56)  พบว่า  ครูผูส้อนท่ีมีวุฒิการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี  และ
ครูผูส้อนท่ีมีวุฒิการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี  มีความคิดเห็นต่อการปฏิบติังานของผูบ้ริหารในภาระงานแต่ละดา้น
แตกต่างกนั  สอดคลอ้งกบั  ไพโรจน ์  ศรีสวสัด์ิ (2550)  ท่ีพบว่า  สภาพภูมิหลงัของพนกังานท่ีแตกต่างกนั  ไดแ้ก่  
ตวัแปรเพศ  อายุ  วุฒิการศึกษา  ลกัษณะงานและรายได ้ มีผลต่อพฤติกรรมการรับรู้ข่าวสารทางการเมือง  การมี
ความรู้  ความเขา้ใจและการมีส่วนร่วมทางการเมืองแตกต่างกนั  และสอดคลอ้งกบั  สิริเพ็ญ   เสาร์มณี (2544 : 
บทคดัย่อ)  ท่ีพบว่า  ครูผูส้อนท่ีมีเพศ  อายุ  วุฒิการศึกษา  และประสบการณ์ในการทาํงานท่ีแตกต่างกนั  มีการ
รับรู้เก่ียวกบัการปฏิบติัตามเกณฑม์าตรฐานวิชาชีพครู  ของขา้ราชการครูแตกต่างกนั   
 4.  เปรียบเทียบการจัดการความรู้ของครูผู้สอนในโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพจิิตร์  สํานักงาน เขตบาง
บอน  กรุงเทพมหานคร  จําแนกตามประสบการณ์  จําแนกเป็นน้อย (ตํ่ากว่า 10  ปี) และมาก (10  ปีขึน้ไป)  พบว่า  
ครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์ต่างกนั  มีการจดัการความรู้โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนั  สอดคลอ้งกบัสมมุติฐานขอ้  
4  ท่ีว่า  “ การจดัการความรู้ของครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์นอ้ยและมาก  ในโรงเรียนพระยามน-ธาตุราชศรีพิจิตร์  
สํานักงานเขตบางบอน  กรุงเทพมหานคร   มีการจัดการความรู้แตกต่างกนั ”  สอดคลอ้งกบั  อรุณ   สรรพคุณ 
(2549) ท่ีพบว่า  คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและงานวิชาการท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบติังานต่างกนั  มีการ
ปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ี  ด้านการติดตามผลการเรียนแตกต่างกัน  สอดคลอ้งกับ  อเนก   ธรรมนิต (2548, 
บทคดัยอ่)  พบวา่  ครูท่ีมีประสบการณ์การสอนต่างกนั  มีการพฒันาทางวิชาการแตกต่างกนั   
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจยัเร่ือง  การจดัการความรู้ของครูผูส้อนในโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์  
สํานกังานเขตบางบอน  กรุงเทพมหานคร  ปีการศึกษา 2553  สรุปเป็นแนวทางในการปรับปรุงพฒันาการจดัการ
ความรู้ของครูผูส้อนไว ้ ดงัน้ี 
 1.  ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย  
   ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถนาํผลการวิจยัในคร้ังน้ี  ไปพฒันาบุคลากรในสถานศึกษาให้ครูผูส้อนมี
การจดัการความรู้เพ่ือพฒันาตนเองและพฒันางานในการแสวงหาความรู้  สร้างความรู้  จัดเก็บความรู้และใช้
ประโยชนค์วามรู้  เพ่ือใหบุ้คลากรมีความสามารถในการจดัการความรู้ในระดบัสูงต่อไป 
  2.  ข้อเสนอแนะในเชิงปฏบัิติ   
   ในการวิจยัคร้ังน้ี  พบว่า  ครูผูส้อนในโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์  มีการจดัการความรู้ อยู่
ในระดบัมาก  ดงันั้นโรงเรียนตอ้งวางแผนการพฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพของขา้ราชการครู  และบุคลากรทางการ
ศึกษาใหมี้การจดัการความรู้ในระดบัสูงข้ึน  โดยมีแนวทางดาํเนินการ  ดงัน้ี 
   2.1  ส่งเสริมและสนบัสนุนการจดัอบรมเร่ืองการจดัการความรู้ไปสู่การปฏิบติั  และมีการขยายผลไป
ยงัโรงเรียนเครือข่าย   
   2.2  จดัการอบรมดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศใหค้รูผูส้อนใชค้อมพิวเตอร์ได ้  สามารถคน้หาและ
บนัทึกความรู้ทางอินเตอร์เน็ต  ใชเ้วบ็บลอ็กหรือเวบ็ไซตเ์ป็นเวทีเผยแพร่การจดัการความรู้ท่ีมีอยูอ่อกมา   
   2.3  จดัเวทีใหค้รูมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั  เช่น  ใชเ้ทคนิคการเล่าเร่ือง (Storytelling)  เป็น
การดึงความรู้แบบฝังลึกในแต่ละบุคคลออกมา  และเพือ่เป็นการเผยแพร่ผลการปฏิบติังานท่ีประสบความสาํเร็จ  
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   2.4  พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  ทันต่อสถานการณ์การ
เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมปัจจุบนั  ทั้งทางดา้นการศึกษา  เศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  เพ่ือการนําพา
สถานศึกษาไปสู่เกณฑม์าตรฐานเป็นท่ียอมรับของสงัคม 
 3.  ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
      3.1  การวิจยัคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัไดศึ้กษาการจดัการความรู้ของครูผูส้อนในโรงเรียนพระยามนธาตุราช-ศรี
พิจิตร์  สํานักงานเขตบางบอน  กรุงเทพมหานคร  เท่านั้น  การวิจยัคร้ังต่อไปจึงน่าจะมีการศึกษาการจดัการความรู้ของ
ครูผูส้อนในระดบัสาํนกังานเขต  หรือระดบักรุงเทพมหานคร 
       3.2  ควรศึกษาสภาพและปัญหาการนาํวิธีการจดัการความรู้ไปใชใ้นการพฒันาบุคลากรในหน่วยงานหรือ
สถานศึกษา  
       3.3  ควรศึกษาปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการความรู้ของบุคลากรในหน่วยงานหรือสถานศึกษา 
 
 

บรรณานุกรม 
 
กนกพร   ทองเจือ.  (2548).  การศึกษาการปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียน ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการ

ประถมศึกษาจงัหวดันครราชสีมา.  วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต  มหาวิทยาลยั  ศรีนคริ
นทรวิโรฒ. 

กรมสามญัศึกษา.  (2545).  การดําเนินงานปฏิรูปการเรียนรู้ในสถานศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา.  
กรุงเทพมหานคร : กรมการศาสนา. 

จริยา   ฉายศรี.  (2545).  การศึกษาการจดัการเรียนรู้ของครูผู้สอนวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศระดับประถมศึกษาจังหวดั
ประจวบครีีขนัธ์.   วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต  มหาวิทยาลยั ศรีนครินทรวิโรฒ. 

ไพโรจน ์  ศรีสวสัด์ิ.  (2550).  การรับรู้ข่าวสารทางการเมืองของพนักงานภาคเอกชน ศึกษากรณเีฉพาะ 
 พนักงานบริษทั เนช่ันพบัลิชช่ิง กรุ๊ป จาํกัด.  [ออนไลน]์.  คน้เม่ือ  18   ตุลาคม 2552, 
 จาก  http://research.mol.go.th/data/doc/RU47061.doc?PHPSESSID=d537 c9691b4cf09f 
 83e09a9c518b9292. 
เมธาวี   จนัทรโชติ.  (2545).  การศึกษาการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พ.ศ.2544 ของครูกลุ่มสาระ    
               การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน 
              การประถมศึกษากรุงเทพมหานคร.   วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต  มหาวิทยาลยั 
              ศรีนครินทรวิโรฒ. 
วนัทนา   เมืองจนัทร์ และคนอ่ืน ๆ.  (2549).  การจดัการความรู้ในสถานศึกษา.  กรุงเทพมหานคร : สถาบนัพฒันา

ขา้ราชการ. 
วิชยั   วงษใ์หญ่.  (2542).  องคก์รเรียนรู้.  วารสารวชิาการศึกษาศาสตร์, 1(1), 9 – 12 . 
วีรนุช   ปัณฑวณิช.  (2547).  ทาํไมยิง่ปฏิรูป ผลการเรียนยิง่ต ํ่าลง.  สานปฏรูิป, 9 (1), 12 – 17. 
 



วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปีท่ี 10 ฉบบัท่ี 2 
โครงการบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 

 

 647

วีระพจน ์  กิมาคม.  (2548).  การจดัการความรู้.  [ออนไลน]์.  คน้เม่ือ  3  ตุลาคม  2552 , 
 จาก  http://itmc.tsu.ac.th/articles/it001.doc.    
สิริเพญ็   เสาร์มณี.  (2544).  การรับรู้ของผู้บริหารและครูผู้สอนโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา 

จงัหวดัปทุมธานีเก่ียวกับการปฏบัิติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวชิาชีพครู.  วิทยานิพนธ์ปริญญา
ศึกษาศาสตร์มหาบณัฑิต  มหาวิทยาลยัมหิดล. 

สุจนัทนี   สังขดุล. (2548).  การศึกษาบทบาทของครูในงานวชิาการของโรงเรียนเอกชน เขตพระนคร   
 กรุงเทพมหานคร.  [ออนไลน]์.  คน้เม่ือ  23 เมษายน 2553, จาก http://jin20.multiply.com/journal. 
สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพระนครศรีอยธุยา เขต 1. (2549 ง).  เอกสารประกอบการอบรมเร่ือง  การจดัการ

ความรู้เพื่อเพิม่ประสิทธิภาพขององค์กร.  พระนครศรีอยธุยา : พระนครศรีอยธุยา. 
สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.  (2545).  ภารกิจโครงสร้างอัตรากําลังของสถานศึกษาตาม พ.ร.บ. 

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542.  กรุงเทพมหานคร : วี.ที.ซี.คอมมิวนิเคชัน่. 
อรุณ  สรรพคุณ.  (2549).  บทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวชิาการ ของโรงเรียน

มธัยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาเพชรบุรี เขต 1.  สารนิพนธ์ปริญญาการศึกษา
มหาบณัฑิต  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 

อาภรณ์   ภู่วิทยพนัธ์ุ.  (2549).  การจดัการความรู้เพื่อเพิม่มูลค่า.  [ออนไลน]์.  คน้เม่ือ  3 ตุลาคม 2552, 
 จาก  http://www.hrcenter.co.th/HRKnowView.asp?id=242. 
Marquardt.M.J.  (1996).  Building the learning organization : a systems approach to quantum 

improvement and global success.  New York : McGraw – Hill. 
 



วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปีท่ี 10 ฉบบัท่ี 2 
โครงการบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 

 

 648

การตัดสินใจซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของประชาชน บริเวณสํานักงานสลากกิน 
แบ่งรัฐบาล* 

Decision to Buy Lottery of People at Government Lottery Office 
 

นายนทัพล  ปิยะสุวรรณเดช**  
Mr.Nattapon Piyasuwandej  

 
บทคดัย่อ 
           การวิจยัเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค ์ เพื่อศึกษาการตดัสินใจซ้ือสลากกินแบ่งรัฐบาลของประชาชน บริเวณ
สาํนกังานสลากกินแบ่งรัฐบาล  และเพื่อเปรียบเทียบการตดัสินใจซ้ือสลากกินแบ่งรัฐบาล ของประชาชน จาํแนก
ตามปัจจยัส่วนบุคคล  กลุ่มตวัอย่างคือ  ประชาชนท่ีมาซ้ือสลากกินแบ่งรัฐบาล บริเวณสํานกังานสลากกินแบ่ง  
จาํนวน 217 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม  วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้วามถ่ี  ร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน  การทดสอบคา่ที และการวิเคราะห์ความแปรปรวน  
 ผลการวิจยัพบว่า  ประชาชนมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือสลากกินแบ่งรัฐบาล ในภาพรวม 
คะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าดา้นท่ีอยูใ่นระดบัมาก คือ แรงจูงใจในการซ้ือ 
ดา้นท่ีอยู่ในระดบัปานกลาง คือ ความคาดหวงั  และดา้นท่ีอยู่ในระดับน้อยคือ สภาพเศรษฐกิจของครอบครัว        
ผลการเปรียบเทียบ การตัดสินใจซ้ือสลากกินแบ่งรัฐบาลของประชาชน จาํแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า 
ประชาชนท่ีมี รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  อายุ และระดบัการศึกษา ต่างกนั มีการตดัสินใจซ้ือสลากกินแบ่งรัฐบาล ใน
ภาพรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านสภาพเศรษฐกิจของ
ครอบครัว ประชาชนมีการตดัสินใจซ้ือ แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 ตามลาํดับ 
และประชาชนท่ีมีอาชีพต่างกนั มีการตดัสินใจซ้ือสลากกินแบ่งรัฐบาล ดา้นแรงจูงใจในการซ้ือ แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 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          F-
test. 
 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 
                                                 
 * บทความการคน้ควา้อิสระ 
** บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจดัการทัว่ไป) มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
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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 
 ในประเทศไทยมีการเล่นหวยท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย หรือท่ีเรียกว่า หวย ก ข ตั้งแต่สมยัรัชกาลท่ี 3 
ประชาชนมีความตอ้งการเล่นหวยมากกวา่จาํนวนหวย ก ข ของรัฐท่ีจาํหน่าย จนกระทัง่ในปี พ.ศ. 2482 รัฐบาลได้
มีการออกสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือ ล๊อตเตอร่ี แทนหวย  ก ข  ลอตเตอร่ี ถือกาํเนิดข้ึนคร้ังแรก ในรัชสมยั
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 5  ท่ีไดท้รงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ พระราชทานพระบรมรา
ชานุญาต ใหก้รมทหารมหาดเลก็ ออกลอตเตอร่ี เป็นคร้ังแรก เน่ืองในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา  และ
ต่อมารัฐบาลไดใ้หส้าํนกังานสลากกินแบ่งรัฐบาลทาํการจาํหน่าย “หวยออนไลน”์ เม่ือวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2546  
 ปัจจุบนัโลกของเรากาํลงัเผชิญอยู่กับความเป็นโลกาภิวฒัน์ทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ
เทคโนโลยีอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีดา้นต่างๆ นั้นเป็นไปในอตัราท่ีรวดเร็ว โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ในยคุเศรษฐกิจท่ีมีการแข่งขนักนัสูง  แต่มีอีกทางเลือกหน่ึงท่ีทาํใหค้นในสังคมคิดว่าร่ํารวยได ้ คือ สลาก
กินแบ่งรัฐบาล หรือเรียกตามภาษาชาวบา้นว่า  ล๊อตเตอร่ี (lottery)  ในปัจจุบนัยงัคงได้รับความนิยมกนัอย่าง
แพร่หลาย  โดยหากดูจากเศรษฐกิจท่ีตกตํ่า  แต่ในทางตรงกนัขา้มการซ้ือสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นไปอยา่งคึกคกั 
สังเกตไดจ้ากราคาสลากกินแบ่งรัฐบาลไดก้าํหนดไวคู่้ละ 80 บาทแต่ราคาในทอ้งตลาดบางแห่งจาํหน่ายคู่ละ 90 
ถึง100 บาท หรือกรณีถา้เป็นเลขเดด็เลขดงักอ็าจจะมีราคาท่ีสูงข้ึนไปอีก เป็นเร่ืองท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงกนั ซ่ึงเป็น
ส่ิงยนืยนัไดว้า่สลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นความหวงัในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบนั 
                 ดว้ยสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบนัมีความนิยมจากผูซ้ื้อเป็นจาํนวนมาก   สํานกังานสลากกินแบ่งรัฐบาล 
ไดจ้ดัพิมพส์ลากในแต่ละงวดออกออกจาํหน่ายถึง 46 ลา้นฉบบั  และแบ่งเป็นสลากกินแบ่งรัฐบาล 30 ลา้นฉบบั 
สลากบาํรุงการกุศล 16 ลา้นฉบบั รวมทั้งมีการจดัระบบการจดัสรรสลากใหม่ทั้งหมด  อาทิ การจดัสรรสลากแก่
ตวัแทนจาํหน่าย  การจัดสรรโดยผ่านบริษทัจัดจาํหน่าย  การจัดสรรผ่านองค์กรการกุศลต่างๆ เช่นองค์การ
สงเคราะห์ทหารผา่นศึก   หรือกระทัง่มูลนิธิโรงพยาบาลราชานุกูล  และ มูลนิธิสงเคราะห์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพเด็ก
พิการบา้นปากเกร็ด โดยสาํนกังานสลากกินแบ่งรัฐบาลไดท้าํการออกรางวลัทุกวนัท่ี 1 และ 16 ของทุกเดือน รวม 
24 งวดต่อหน่ึงปี  การซ้ือสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นเส่ียงการโชคท่ีถูกกฎหมาย หาซ้ือง่าย จึงเป็นท่ีนิยมของ
ประชาชน เน่ืองจากสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ผูซ้ื้อ  อย่างไรก็ตามลอตเตอร่ี มีขอ้แตกต่างท่ีเด่นชดั 2 ประการ คือ 
ประการแรก ท่านจะตอ้งมีเงินสดเท่านั้น จึงจะซ้ือลอตเตอร่ีได ้หากไม่ถูกรางวลัก็ไม่ตอ้งติดหน้ีสินเจา้มือคนใด 
ประการท่ีสอง กรณีท่ีท่านไม่ถูกรางวลั เงินท่ีซ้ือลอตเตอร่ีนั้น กถื็อวา่ช่วยบาํรุงชาติ โดยเงินนั้นก็กลบัมาหมุนเวียน
ตอบแทนท่านและสงัคม  และยงัสร้างรายไดจ้าํนวนมากใหแ้ก่รัฐบาล 
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             นับจากอดีตจนถึงปัจจุบนัจะเห็นราคาสลากสูงสุดในช่วงปีพุทธศกัราช 2551 ถึง 2552  ราคา
ทอ้งตลาดทัว่ไปจาํหน่ายคู่ละ100 ถึง 120 บาทถา้เป็นเลขเด็ดเลขดงักอ็าจจะมีราคาท่ีสูงถึง 150 ถึง 200 บาทเลย
ทีเดียว ทาํให้ผูว้ิจัยมองเห็นถึงปัญหาของคนในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบนัท่ีมีความตอ้งการอยากจะร่ํารวยด้วย
วิธีการซ้ือสลากกินแบ่งรัฐบาล  จึงสนใจท่ีจะศึกษาถึงการตดัสินใจซ้ือสลากกกินแบ่งรัฐบาลของคนไทยว่ามีการ
เปล่ียนแปลงมากหรือนอ้ยเพียงใดข้ึนและอยูก่บัสภาวะเศรษฐกิจหรือไม่    
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
         1.//เพื่อศึกษาการตดัสินใจซ้ือสลากกินแบ่งรัฐบาลของประชาชน บริเวณสํานักงานสลากกินแบ่ง
รัฐบาล 
         2.//เพือ่เปรียบเทียบการตดัสินใจซ้ือสลากกินแบ่งรัฐบาล ของประชาชน จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
 
สมมติฐานของการวจิยั 
         การตดัสินใจซ้ือสลากกินแบ่งรัฐบาลของประชาชน จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล แตกต่างกนั 
           ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี  คือ  ประชาชนท่ีมาซ้ือสลากกินแบ่งรัฐบาล บริเวณ ส่ีแยกคอกววั 
ถนนราชดาํเนิน  สํานกังานสลากกินแบ่งรัฐบาล จาํนวนประมาณวนัละ 500 คน ขอ้มูล ณ วนัท่ี  28 พฤศจิกายน 
2552  เลือกเป็นกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 217 คน  ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งไดจ้ากตารางกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งของ 
Krejcie  and Morgan (1970, p.608) 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
         เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี  ไดแ้ก่  แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน โดยมีขั้นตอนตามลาํดบั  ดงัน้ี                
         1.  การศึกษาเอกสาร  ตาํรา  และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
         2.  การจดัทาํโครงสร้างของแบบสอบถาม  ให้มีเน้ือหาครอบคลุมวตัถุประสงคข์องการวิจยัคร้ังน้ี  
แบบสอบถามมี 2  ตอน  คือ 
 2.1  ขอ้มูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  และอาชีพ  จาํนวน 6  ขอ้ 
 2.2  การตดัสินใจซ้ือสลากกินแบ่งรัฐบาล  จาํนวน 3 ดา้น  คือ   สภาพเศรษฐกิจของครอบครัว 
แรงจูงใจในการซ้ือ  ความคาดหวงั  ลกัษณะของแบบสอบถาม เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ของลิ
เคิร์ท (Likert) จาํนวน  15  ขอ้ 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล  
         การรวบรวมขอ้มูล  ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล  ดว้ยการขอความร่วมมือจากกลุ่มตวัอยา่ง 
ประชาชนท่ีซ้ือสลากกินแบ่งรัฐบาล บริเวณส่ีแยกคอกววั  โดยนาํแบบสอบถามไปแจกใหก้ลุ่มตวัอยา่งตอบขอ้มูล
จาํนวน 217  ฉบบั ในช่วงวนัท่ี 1 – 25 ธนัวาคม 2552  ช่วงเวลา 10.00 – 18.00 แลว้ขอคืนดว้ยตวัเอง ไดรั้บ
แบบสอบถามคืนมาจาํนวน 217 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100.00 
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การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถาม  จะนาํมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ทุกชุดและนาํมาลง
รหสั  ประมวลผลขอ้มูล  โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป  หาค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  t-test  F-test  
และ LSD  ดงัน้ี 
         1.  วิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไป  โดยใชค้วามถ่ีและร้อยละ 
         2.  วิเคราะห์การตดัสินใจซ้ือสลากกินแบ่งรัฐบาลของประชาชน บริเวณสํานักงานสลากกินแบ่ง
รัฐบาล    จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล  โดยใชค่้าเฉล่ีย ( X )  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 
         3.  เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนการตัดสินใจซ้ือสลากกินแบ่งรัฐบาลของประชาชน  
จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล  โดยใช ้t-test และ F-test 
         4.  เปรียบเทียบพหุคูณ เพือ่ทดสอบค่าเฉล่ีย ( X )  ของคะแนนการตดัสินใจซ้ือสลาก  กินแบ่งรัฐบาล
ของประชาชน  จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล  จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยวิธีของ Least  Significant  
Difference (LSD) 
 
สรุปผลการวจิยั 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการตดัสินใจซ้ือสลากกินแบ่งรัฐบาลของประชาชน บริเวณสาํนกังานสลากกิน
แบ่งรัฐบาล  สามารถสรุปได ้ดงัน้ี 
 1.  ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  ร้อยละ 58.06  อายุต ํ่ากว่า 30  ปี  ร้อยละ 37.33   
รองลงมาอาย ุ30 -  40 ปี  ร้อยละ  29.03  สถานภาพ โสด ร้อยละ 46.08 รองลงมาสถานภาพสมรส ร้อยละ 42.40  
ระดับการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 47.93  รองลงมาปริญญาตรี  ร้อยละ  45.62   รายได้เฉล่ีย ต่อเดือน 
10,000 – 20,000  บาท ร้อยละ 47.93  รองลงมานอ้ยกว่า  10,000 บาท ร้อยละ 23.50  อาชีพ ประกอบธุรกิจส่วนตวั 
ร้อยละ 35.04  รองลงมา พนกังานบริษทัเอกชน/รับจา้ง ร้อยละ  29.03    
 2.  การตัดสินใจซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของประชาชน บริเวณสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 
 ประชาชนมีความคิดเห็นเก่ียวกับการตดัสินใจซ้ือสลากกินแบ่งรัฐบาลของประชาชน บริเวณ
สาํนกังานสลากกินแบ่งรัฐบาล   โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง  ( X = 3.12)   เม่ือพจิารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี 
 สภาพเศรษฐกิจของครอบครัว 
 ประชาชน มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการตัดสินใจซ้ือสลากกินแบ่งรัฐบาลของประชาชน บริเวณ
สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ในภาพรวม อยู่ในระดับน้อย ( X = 2.37)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 
ประชาชนมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือสลากกินแบ่งรัฐบาล  อยู่ในระดบัน้อยทุกขอ้  โดยมีค่าเฉล่ีย
ตามลาํดบั  คือ ซ้ือสลากกินแบ่งรัฐบาลเพราะใชเ้งินทุนนอ้ย  ( X = 2.47 )  ซ้ือสลากกินแบ่งรัฐบาลเพราะตอ้งการ
รวยทางลดั ( X = 2.43)  บุคคลในครอบครัวมีอิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือสลากกินแบ่งรัฐบาล  ( X = 2.37) ซ้ือ
สลากกินแบ่งรัฐบาลเพราะรายไดไ้ม่พอต่อค่าใชจ่้าย ( X = 2.31) และซ้ือสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อยกระดบัฐานะ
ทางครอบครัว ( X = 2.28) 
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 แรงจูงใจในการซื้อ 
 ประชาชน มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการตัดสินใจซ้ือสลากกินแบ่งรัฐบาลของประชาชน บริเวณ
สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.67)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 
ประชาชน มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือสลากกินแบ่งรัฐบาล   อยู่ในระดบัมาก จาํนวน 4  ขอ้  โดยมี
ค่าเฉล่ียตามลาํดบั คือ เน่ืองในโอกาสพิเศษต่าง ๆ เช่น วนัเกิด หรือวนัสาํคญัต่าง ๆ ( X = 3.90)   ซ้ือฉลากกินแบ่ง
รัฐบาลเพราะมีเลขตามความตอ้งการ ( X = 3.88)   ซ้ือฉลากกินแบ่งรัฐบาลเพราะตอ้งการช่วยคนขายท่ีด้อย
โอกาส  ( X = 3.59)  ซ้ือฉลากกินแบ่งรัฐบาลตามคาํทาํนายวา่ใหเ้ส่ียงโชค ( X = 3.56)  และอยูใ่นระดบัปานกลาง
จาํนวน 1 ขอ้ คือ   ซ้ือสลากกินแบ่งรัฐบาลเพราะหาซ้ือไดง่้าย  ( X = 3.41)   
 ความคาดหวงั 
 ประชาชน มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการตัดสินใจซ้ือสลากกินแบ่งรัฐบาลของประชาชน บริเวณ
สาํนกังานสลากกินแบ่งรัฐบาล  ในภาพรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง  ( X = 3.31)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 
ประชาชน มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือสลากกินแบ่งรัฐบาล   อยู่ในระดบัมาก จาํนวน 2  ขอ้  โดยมี
ค่าเฉล่ียตามลาํดบั คือ มีความหวงัท่ีจะถูกรางวลัใหญ่  ( X = 3.75)   ชอบการเส่ียงโชค  ( X = 3.61)  และอยู่ใน
ระดบัปานกลาง จาํนวน 3 ขอ้ โดยมีค่าเฉล่ียตามลาํดบั คือ  มีความมัน่ใจในการซ้ือทุกคร้ัง ( X = 3.19)  การซ้ือ
สลากกินแบ่งรัฐบาลทาํใหร้วยเร็ว ( X = 3.09)  หวงัวา่จะทาํใหเ้ศรษฐกิจภายในครอบครัวดีข้ึน  ( X = 2.92)   
 3.  การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนการตัดสินใจซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของประชาชน  จําแนก
ตามปัจจยัส่วนบุคคล 
 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนการตดัสินใจซ้ือสลากกินแบ่งรัฐบาล ของประชาชน  พบว่า  
ประชาชนท่ีมีเพศต่างกนั มีความคิดเห็นในภาพรวม และพิจารณาเป็นรายดา้น ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติ 
 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนการตดัสินใจซ้ือสลากกินแบ่งรัฐบาล ของประชาชน  พบว่า  
ประชาชนท่ีมีอายตุ่างกนั มีความคิดเห็นในภาพรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  เม่ือพิจารณาเป็นราย
ดา้น พบว่า ดา้นสภาพเศรษฐกิจของครอบครัว ประชาชนมีความคิดเห็น แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 
 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนการตดัสินใจซ้ือสลากกินแบ่งรัฐบาล ของประชาชน  พบว่า  
ประชาชนท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกนั มีความคิดเห็นในภาพรวม และ พิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ไม่แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนการตดัสินใจซ้ือสลากกินแบ่งรัฐบาล ของประชาชน  พบว่า  
ประชาชนท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นในภาพรวม ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ  เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า  ดา้นสภาพเศรษฐกิจของครอบครัว ประชาชนมีความคิดเห็น แตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนการตดัสินใจซ้ือสลากกินแบ่งรัฐบาล ของประชาชน  พบว่า  
ประชาชนท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็นในภาพรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  เม่ือ
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พิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า  ดา้นสภาพเศรษฐกิจของครอบครัว ประชาชนมีความคิดเห็น แตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนการตดัสินใจซ้ือสลากกินแบ่งรัฐบาล ของประชาชน  พบว่า  
ประชาชนท่ีมีอาชีพต่างกนั มีความคิดเห็นในภาพรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  เม่ือพิจารณาเป็น
รายดา้น พบว่า ดา้นแรงจูงใจในการซ้ือ ประชาชนมีความคิดเห็น แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 
 
อภปิรายผล 
 การวิจยัเร่ือง การตัดสินใจซ้ือสลากกินแบ่งรัฐบาลของประชาชน บริเวณสํานักงานสลากกินแบ่ง
รัฐบาลได้ขอ้มูลเก่ียวกับการตดัสินใจของประชาชน จาํแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อาย ุ
สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และอาชีพ  ควรนาํมาอภิปราย ดงัน้ี 
 1.  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  ร้อยละ 58.06  
อายตุ ํ่ากว่า 30  ปี  ร้อยละ 37.33    สถานภาพ โสด ร้อยละ 46.08  ระดบัการศึกษา ตํ่ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 47.93   
รายไดเ้ฉล่ีย ต่อเดือน 10,000 – 20,000  บาท  ร้อยละ 47.93  อาชีพ คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั ร้อยละ 35.04   ซ่ึงมีค่า
สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ สินีนาฎ ธรรมณี (2547) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการซ้ือหวยบนดินของประชาชน 
ในอาํเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า ผูซ้ื้อหวยบนดินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายตุ ํ่ากว่า 30 ปี มีอาชีพ
เป็นพนักงานบริษทั และประกอบธุรกิจส่วนตวั มีระดบัการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี และมีรายได้เฉล่ียไม่เกิน 
10,000 บาทต่อเดือน 
 2.  การตดัสินใจซ้ือสลากกินแบ่งรัฐบาลของประชาชน บริเวณสาํนกังานสลากกินแบ่งรัฐบาล พบว่า  
ประชาชน มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือสลากกินแบ่งรัฐบาลของประชาชน โดยภาพรวม อยู่ในระดบั
ปานกลาง  ( X = 3.12)  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือสลาก
กินแบ่งรัฐบาล  อยู่ในระดับมาก จาํนวน 1 ด้าน  คือ แรงจูงใจในการซ้ือ ( X = 3.67)  อยู่ในระดับปานกลาง  
จาํนวน 1 ด้าน  คือ ความคาดหวงั ( X = 3.31)  และอยู่ในระดับน้อย จาํนวน 1 ดา้น คือ สภาพเศรษฐกิจของ
ครอบครัว ( X = 2.37) มีค่าสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ อาํนาจ คุณกรธรรมนพ (2550) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซ้ือสลากพิเศษแบบ เลขทา้ย 2 ตวั 3 ตวั (หวยบนดิน) ของผูบ้ริโภค ในเขต
กรุงเทพมหานคร  พบว่า ความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย  แรงจูงใจในการซ้ือสลากพิเศษแบบเลขทา้ย 2 
ตวั 3 ตวั ของผูบ้ริโภค โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง และแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01  
รางวลัท่ีไดรั้บจากการเส่ียงโชค มีรางวลัพิเศษ และเป็นการลงทุนท่ีคุม้คา่   
 3.  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนการตดัสินใจซ้ือสลากกินแบ่งรัฐบาลของประชาชน  พบว่า
ประชาชนท่ีมีเพศ  สถานภาพสมรส ต่างกนั มีความคิดเห็นในภาพรวม และพิจารณาเป็นรายดา้น ไม่แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนการตดัสินใจซ้ือสลากกินแบ่งรัฐบาลของประชาชน  พบว่า
ประชาชน  ท่ีมีอายุ และระดบัการศึกษา ต่างกนั มีความคิดเห็นในภาพรวม ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทาง
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สถิติ  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า  ดา้นสภาพเศรษฐกิจของครอบครัว  แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 
 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนการตดัสินใจซ้ือสลากกินแบ่งรัฐบาลของประชาชน  พบว่า
ประชาชน  ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต่างกนั มีความคิดเห็นในภาพรวม ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ  
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า  ดา้นสภาพเศรษฐกิจของครอบครัว  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 
 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนการตดัสินใจซ้ือสลากกินแบ่งรัฐบาลของประชาชน  พบว่า
ประชาชน  ท่ีมีอาชีพต่างกนั มีความคิดเห็นในภาพรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  เม่ือพิจารณาเป็น
รายดา้น พบวา่  ดา้นแรงจูงใจในการซ้ือ  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัผลการวิจัยของ ชญานิษฐ์  เมธาธนโชติ  (2556) ศึกษาเร่ือง  ทศันคติของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อสลากอตัโนมติั 2 ตวั และ 3 ตวัของสาํนกังานสลากกินแบ่งรัฐบาล พบว่า 
ทศันคติประชาชนต่อสลากอตัโนมติั 2 ตวั และ 3 ตวั ของสาํนกังานสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยรวมอยูใ่นระดบัปาน
กลาง  ประชาชนท่ีมีเพศ อาย ุระดบัการศึกษา และรายไดต่้อเดือนต่างกนั  แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 
ประชาชนท่ีมีอาชีพต่างกนั มีทศันคติแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ความตั้งใจในการซ้ือ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อาจารี ภู่สูงเนือน (2548) ศึกษา
เร่ือง การศึกษาค่าคาดหวงัของผลตอบแทนและปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสลากกินแบ่งรัฐบาล และสลาก
พิเศษแบบเลขทา้ย 3 ตวั 2 ตวั กรณีศึกษาประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเลย จงัหวดัเลย  พบว่า เพศ อาย ุรายไดข้อง
ครอบครัวต่อเดือน ความเช่ือ ความหวงั และความพึงพอใจ แรงจูงใจ มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสลากกินแบ่ง
รัฐบาล อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05  ซ่ึงความพึงพอใจและแรงจูงใจมีผลต่อการซ้ือสลากกิน
แบ่งรัฐบาลมากท่ีสุด  ปัจจัยหลักท่ีมีผลต่อการซ้ือสลากกินแบ่งรัฐบาลของประชาชนส่วนใหญ่ ซ้ือเพราะ
ความชอบส่วนตวั และชอบเส่ียงโชค ไม่เลือกโอกาสสําคญัและช่วงเวลาการซ้ือ  สลากกินแบ่งรัฐบาลแมเ้ป็น
สินคา้ท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย แต่ถา้มองอีกดา้นหน่ึงอาจเรียกไดว้่าเป็นการพนนัในรูปแบบหน่ึง ดงันั้น รัฐควรจะมี
การจัดการการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลให้อยู่ในความชอบธรรม ไม่ลํ้ าเส้นทางศีลธรรมของสังคม มีความ
เหมาะสมและเป็นธรรมแก่ฝ่ายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งทัว่ถึง และควรควบคุมราคาของสลากกินแบ่งรัฐบาล  
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยเร่ือง การตัดสินใจซ้ือสลากกินแบ่งรัฐบาลของประชาชนพบว่า ประชาชนมีการ
ตดัสินใจซ้ือสลากกินแบ่งรัฐบาล ในดา้นสภาพเศรษฐกิจของครอบครัว และแรงจูงใจในการซ้ือ  แตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัสาํคญัทางสถิติ  ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
 สภาพเศรษฐกิจของครอบครัว  
 บุคคลในครอบครัวซ่ึงเป็นผูมี้อิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือสลากกินแบ่งรัฐบาล จึงควรใหข้อ้คิด และ
มองว่าการลงทุนซ้ือสลากกินแบ่งรัฐบาลนั้น ผลตอบแทนท่ีไดรั้บนั้นคุม้ค่าหรือไม่ และผลเสียหรือผลกระทบท่ี
ตามมาเป็นอยา่งไร  เน่ืองจากบางคนซ้ือฉลากกินแบ่งรัฐบาลเพราะเกิดความขดัสนทางการเงิน อยากใหค้รอบครัว
มีความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน  และไม่ควรซ้ือฉลากกินแบ่งรัฐบาลเพราะตอ้งการรวยทางลดั เพราะว่าใช้เงินทุนน้อย  
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ดงันั้นเพื่อช่วยลดปัญหาต่าง ๆ ท่ีตามมา เช่น ปัญหาทางการเงิน ปัญหาทางครอบครัว และปัญหาทางสังคม ผูซ้ื้อ
ควรหลีกเล่ียงการซ้ือสลากกินแบ่งรัฐบาล 
 แรงจูงใจในการซื้อ   
 สาํหรับผูท่ี้ช่ืนชอบการเส่ียงโชค ชอบความสนุกสนาน ต่ืนเตน้เร้าใจ ชอบซ้ือสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็น
ชีวิตจิตใจ หรือมีความเช่ือในเร่ืองดวงหรือคาํทาํนายก็ซ้ือไดแ้ต่ไม่ควรซ้ือมากจนเกินไป โดยหวงัว่าจะมีโอกาสถูก
รางวลัใหญ่  และบางคนซ้ือสลากกินแบ่งรัฐบาลเพราะตอ้งการช่วยเหลือคนพิการ หรือคนดอ้ยโอกาส 
 ความคาดหวงั   
 ไม่ควรท่ีจะมัน่ใจว่าทุกคร้ังท่ีซ้ือสลากกินแบ่งรัฐบาลแลว้จะถูกรางวลั   หรือซ้ือสลากกินแบ่งรัฐบาล
แลว้จะทาํใหร้วยเร็วข้ึน   หรือทาํใหเ้ศรษฐกิจภายในครอบครัวดีข้ึน  ไม่ควรหมกมุ่นอยูก่บัการเส่ียงโชคเพ่ือหวงั
ผลกาํไรจากการซ้ือสลากกินแบ่งรัฐบาลมากจนเกินไป   
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาคร้ังต่อไป  
 ในการวิจยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษาถึงความคาดหวงัในการเลือกซ้ือสลากกินแบ่งรัฐบาล ของประชาชน และ
ควรศึกษาถึงพฤติกรรมการซ้ือของประชาชน  และผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการซ้ือสลากกินแบ่งรัฐบาล 
ตามความคิดของประชาชน เพือ่ใหไ้ดข้อ้มูลท่ีชดัเจน และสมบูรณ์มากข้ึน 
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ความคดิเห็นเก่ียวกับบรรยากาศในองค์การท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการทํางานของ
พนักงาน บริษัท พทีที ีไอซีท ีโซลูช่ันส์ จํากัด*  

Opinion on Organizational Environment Affecting Efficiency of Workers’ 
Per formance in  PTT ICT Solution Co.,Ltd 

 
                                                                                                              นายนพรัตน ์  พงศฐ์ากรู** 
                                                                                                                   Mr. Noparat   Phongthakun 

 
บทคดัย่อ 
           การวิจัยเร่ืองน้ีมีว ัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับบรรยากาศในองค์การท่ีมีผลต่อ
ประสิทธิภาพการทาํงานของพนกังานบริษทั พีทีที ไอซีที โซลูชัน่ส์ จาํกดั  และเพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็น
เก่ียวกบับรรยากาศในองคก์าร ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการทาํงานของพนกังาน จาํแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล 
กลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 132 คน  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้วามถ่ี ร้อยละ  
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวน  
 ผลการวิจยัพบว่า  พนกังานมีความคิดเห็นเก่ียวกบับรรยากาศในองคก์าร ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการ
ทาํงาน ในภาพรวมคะแนนเฉล่ีย อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน 
เรียงลาํดบัจากค่ามากท่ีสุด 3 อนัดบัคือ ความอบอุ่น  มาตรฐานงาน และความเป็นหน่ึงเดียวในองคก์าร  ผลการ
เปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกบับรรยากาศในองคก์าร ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการทาํงานของพนกังานจาํแนก
ตามสถานภาพส่วนบุคคล พบว่า พนักงานท่ีมีสายงานท่ีปฏิบติัต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกับบรรยากาศใน
องคก์าร ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการทาํงาน ในภาพรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า  ดา้นความเส่ียงของงาน พนกังานท่ีมีเพศต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกนั
อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05  ด้านความอบอุ่น พนักงานท่ีมีสายงานท่ีปฏิบติัต่างกนั มีความคิดเห็น
โดยรวมแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดา้นการสนับสนุน พนักงานท่ีมีเพศและสายงานท่ี
ปฏิบัติต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ด้านมาตรฐานงาน 
พนกังานท่ีมีเพศและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01และดา้นความเป็นหน่ึงเดียวในองคก์าร พนกังานท่ีมีสายงานท่ีปฏิบติัต่างกนัมีความคิดเห็น โดยรวม 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 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 
                                                 
 * บทความการคน้ควา้อิสระ 
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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 
 ปัจจุบนัโลกไดวิ้วฒันาการกา้วหนา้ไปอยา่งรวดเร็ว องคก์ารท่ีทาํธุรกิจเต็มไปดว้ยการแข่งขนัและมี
การเจริญเติบโตทางดา้นเศรษฐกิจอย่างต่อเน่ือง ถึงแมภ้าวะเศรษฐกิจจะถดถอยไปบา้ง องคก์ารส่วนใหญ่ก็ยงัให้
ความสาํคญัต่อการพฒันาและปรับตวัในดา้นต่างๆ เพื่อทาํใหอ้งคก์ารพฒันาอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงปัจจยัท่ีสาํคญัและทาํ
ใหอ้งคก์ารบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย คือ เงิน วตัถุดิบ เคร่ืองจกัร บุคลากร และการบริหารจดัการ ดงันั้น
องคก์ารจึงตอ้งทาํใหบุ้คลากรตอ้งการท่ีจะทาํงานในองคก์ารนั้น 

 บรรยากาศองคก์าร เป็นองคป์ระกอบหน่ึงท่ีผูบ้ริหารควรจดัการ  โดยคาํนึงถึงสภาพแวดลอ้ม
ขององค์การซ่ึงส่งผลต่อบุคลากรในองคก์าร ทั้งทางตรงและทางออ้ม และมีอิทธิพลต่อการจูงใจตลอดจนการ
ปฏิบติัในองคก์าร และ เป็นตวัแปรท่ีสาํคญัในการศึกษาบรรยากาศในองคก์ารของพนกังาน  เป็นส่ิงท่ีเช่ือมโยง
ระหว่างลกัษณะท่ีมองเห็นไดข้ององคก์าร เช่น โครงสร้างกฎเกณฑ ์  แบบความเป็นผูน้าํและขวญักบัพฤติกรรม
ของผูป้ฏิบติังาน  เป็นตน้ นอกจากบรรยากาศองคก์ารจะมีส่วนในการกาํหนดพฤติกรรมของผูป้ฏิบติังานใน
องคก์ารแลว้ บรรยากาศองคก์ารยงัมีส่วนในการวางรูปแบบความคาดหวงั ของสมาชิกในองคก์าร องคป์ระกอบ
ต่าง ๆ ขององคก์ารจะช่วยกระตุน้ให้มีทศันคติท่ีดีต่อองคก์ารและความพอใจท่ีจะอยู่ในองคก์าร  ดงันั้นหาก
ตอ้งการปรับปรุงเปล่ียนแปลงหรือพฒันาองคก์ารแลว้ ส่ิงท่ีนกัพฒันาองคก์ารจะตอ้งพิจารณาเปล่ียนแปลงก่อนอ่ืน
คือ  บรรยากาศองคก์าร  เพราะบรรยากาศองคก์ารไดรั้บการสั่งสมมาจากความเป็นมาของวฒันธรรมและกลยทุธ์
ขององคก์ารตั้งแต่อดีต หากองคก์ารใดคาํนึงถึงความสาํคญัในเร่ืองน้ี  แลว้นาํมาประยกุตใ์ชก้บัการบริหารจดัการ
ท่ีมีการปรับเปล่ียนใหท้นัยคุทนัสมยัแบบผสมผสานกลมกลืนตลอดเวลา  ก็จะทาํใหอ้งคก์ารนั้นมีความยืดหยุน่ ทาํ
ใหเ้กิดผลดีต่อผูป้ฏิบติังานกบัผูบ้ริหารท่ีทาํงานร่วมกนั โดยต่างฝ่ายต่างรู้ถึงความตอ้งการ และความพึงพอใจต่อ
กนั บรรยากาศองคก์ารจึงเป็นปัจจยัท่ีมีความสาํคญัและมีผลต่อประสิทธิภาพในการทาํงานของพนกังาน เพราะ
บรรยากาศในองคก์ารนั้นส่งผลต่อสุขภาพทั้งทางกายและใจของพนักงาน โดยส่ิงแวดลอ้มในท่ีทาํงานของ
พนกังานในองคก์ารมีผลต่อการปฏิบติังานขององคก์ารและกาํหนดพฤติกรรมของผูป้ฏิบติังานในองคก์ารและเป็น
ตวักาํหนดการบรรลุเป้าหมายขององคก์ารนั้น  
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จากความสําคญั ของบรรยากาศในองคก์าร ขา้งตน้ ทาํให้ผูศึ้กษามีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงความ
คิดเห็นเก่ียวกับบรรยากาศในองค์การท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการทาํงานของพนักงานบริษัท พีทีที ไอซีที 
โซลูชัน่ส์ จาํกดั เพื่อจะไดน้าํขอ้มูลจากการคน้ควา้คร้ังน้ีมาใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงพฒันา ป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาภายในองคก์ารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพในดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคลขององคก์าร 

 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

 1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกบับรรยากาศในองคก์าร ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการทาํงานของ
พนกังานบริษทั พทีีที ไอซีที โซลูชัน่ส์ จาํกดั 

 2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกบับรรยากาศในองค์การ ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการ
ทาํงานของพนกังาน จาํแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล  

 
สมมติฐานของการวจิยั 

ความคิดเห็นเก่ียวกบับรรยากาศในองคก์ารท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการทาํงานของพนกังานจาํแนก
ตามสถานภาพส่วนบุคคล แตกต่างกนั 

 
ขอบเขตของการวจิยั 

1. ขอบเขตดา้นประชากร 
ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาไดแ้ก่ พนกังานบริษทั พีทีที ไอซีที โซลูชัน่ส์ จาํกดั จาํนวนประมาณ 200 

คน เลือกเป็นกลุ่มตวัอยา่ง โดยใชต้ารางกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งของ Krejcie และ Morgan (1970, p.608) ได้
กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 132 คน 

2. ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
 2.1 ตวัแปรอิสระ (Independent variable) แบ่งออกเป็น สถานภาพส่วนบุคคลของพนกังาน

ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนและประสบการณ์ในการทาํงาน 
 2.2  ตวัแปรตาม (Dependent variable) ไดแ้ก่ ความคิดเห็นเก่ียวกบับรรยากาศในองคก์าร ท่ีมีผล

ต่อประสิทธิภาพการทาํงานแบ่งออกเป็น 9 ดา้นได้แก่   โครงสร้างองคก์าร   ความรับผิดชอบ   การให้รางวลั   
ความเส่ียงของงาน   ความอบอุ่น   การสนบัสนุน   มาตรฐานงาน    ความเป็นหน่ึงเดียวในองคก์าร ความขดัแยง้ 

 
การรวบรวมข้อมูล 

การรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล ดว้ยการขอความร่วมมือจาก กลุ่มตวัอยา่ง
ท่ีเป็นพนักงานบริษทั พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์ จาํกดั โดยนําแบบสอบถามไปแจกให้กลุ่มตวัอย่างกรอกขอ้มูล 
จาํนวน 132 ฉบบั ดว้ยวิธีสะดวก (convenience sampling) โดยเก็บแบบสอบถามในช่วงวนัท่ี 1 – 31 สิงหาคม 
2553 แลว้ขอรับคืนดว้ยตนเอง ไดรั้บแบบสอบถามคืนมานวน 132 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100.00 
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การวเิคราะห์ข้อมูล 
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถาม จะนาํมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ทุกชุด และนาํมาลง

รหสั ประมวลผลขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป หาความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test, F-test 
และ LSD ดงัน้ี 
  1. วิเคราะหข์อ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามโดยใชค้วามถ่ีและค่าร้อยละ (percentage) 
  2. วิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกับบรรยากาศในองค์การท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการทาํงานของ
พนกังาน โดยใชค่้าเฉล่ีย ( ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 
  3. เปรียบเทียบค่าวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ( ) ของคะแนนความคิดเห็นเก่ียวกบับรรยากาศในองคก์ารท่ีมี
ผลต่อประสิทธิภาพการทาํงานของพนกังาน จาํแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล โดยใช ้   t-test และ F-test 
  4. เปรียบเทียบรายคู่ เพ่ือทดสอบคา่เฉล่ีย ( ) ของคะแนนความคิดเห็นเก่ียวกบับรรยากาศในองคก์าร
ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการทาํงานของพนกังาน จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน โดยใช ้Least Significant 
Difference (LSD) 
 
สรุปผลการวจิยั 
 1.  ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายร้อยละ 53.79  อาย ุ26 - 30 ปี   ร้อยละ  50.76  รองลงมาอาย ุ
20 - 25 ปี  ร้อยละ  20.45  ระดบัการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 62.88  รองลงมาสูงกว่าปริญญาตรี  ร้อยละ 29.55 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกว่า  30,000 บาท ร้อยละ 45.45  รองลงมา 20,001- 30,000 บาท  ร้อยละ 28.79  
ประสบการณ์ในการทาํงานดา้นไอที มากกวา่ 4 ปี ร้อยละ 43.94  รองลงมา 3 – 4 ปีร้อยละ 25.76  สายงานท่ีปฏิบติั 
ฝ่ายอ่ืน ๆ ร้อยละ 40.91  รองลงมา ฝ่ายบาํรุงรักษา ร้อยละ 31.82  
 2.  การวิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกับบรรยากาศในองค์การท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการทํางานของ
พนักงาน บริษทั พทีที ีไอซีท ีโซลูช่ันส์ จาํกดั   
 พนกังานมีความคิดเห็นเก่ียวกบับรรยากาศในองคก์าร ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการทาํงาน ในภาพรวม 
อยูใ่นระดบัมาก (  = 4.24) เม่ือพจิารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี 
 โครงสร้างองค์การ   พนกังานมีความคิดเห็น โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (  = 3.97) เม่ือพิจารณาเป็นราย
ขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก (  = 3.78 – 4.18) ทุกรายการ คือ   
 1. องคก์ารควรมีโครงสร้างการบริหารงานท่ีแสดงขอบข่ายบทบาทและหนา้ท่ีไวอ้ยา่งชดัเจน 
 2. องคก์ารควรมีความยดืหยุน่ในการปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบัขององคก์าร เม่ือมีความจาํเป็น 
 3. องคก์ารควรมีระเบียบขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการปฏิบติัของพนกังานท่ีมีความเหมาะสม 
 4. องคก์ารควรมีระบบการตรวจสอบการปฏิบติังานทั้งอยา่งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
 ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัพนกังานเพศชาย และเพศหญิง อายุ 20 – 25 ปี 26 – 30 ปี และ 31 - 35 ปี ทุก
ระดับการศึกษา ทุกกลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ทุกกลุ่มประสบการณ์ในการทาํงานด้านไอที ทุกกลุ่มสายงานท่ี
ปฏิบติั 
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                ความรับผิดชอบ   พนกังานมีความคิดเห็น โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 4.22) เม่ือพิจารณาเป็นราย
ขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก (  = 4.14 – 4.29) ทุกรายการ คือ  
 1. หวัหนา้งานควรมอบหมายงานในปริมาณท่ีเหมาะสมกบัเวลางานของพนกังาน 
 2. หวัหนา้งานควรมอบหมายงานใหต้รงตามความรู้ ความสามารถของพนกังาน 
 3. หวัหนา้งานควรใหพ้นกังานมีอิสระในการตดัสินใจภายใตง้านท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัพนักงานเพศชาย และเพศหญิง อายุ 20 – 25 ปี 26 – 30 ปี และมากกว่า 35 ปี 
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี ทุกกลุ่มรายได้เฉล่ียต่อเดือน ทุกกลุ่มประสบการณ์ในการ
ทาํงานดา้นไอที ทุกกลุ่มสายงานท่ีปฏิบติั 
 
           การให้รางวัล   พนกังานมีความคิดเห็น โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 4.22) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก (  = 4.11 – 4.42) ทุกรายการ คือ  
 1. หวัหนา้งานควรพิจารณาความดีความชอบพนกังานอยา่งยติุธรรม 
 2. หวัหนา้งานควรพิจารณาความดีความชอบพนกังานจากผลงานเป็นสาํคญั 
 3. องค์การควรจดัสรรค่าตอบแทน สวสัดิการ และกาํหนดหลกัการเล่ือนตาํแหน่งงานตามความ
ตอ้งการของพนกังาน 
 ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัพนักงานเพศชาย และเพศหญิง อายุ 20 – 25 ปี 26 – 30 ปี และมากกว่า 35 ปี 
ระดบัการศึกษา ปริญญาตรี รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ตํ่ากว่า 10,000 บาท  10,000 – 20,000 บาท และ 20,001 – 30,000 
บาท ทุกกลุ่มประสบการณ์ในการทาํงานดา้นไอที  สายงานท่ีปฏิบติั ฝ่ายบาํรุงรักษา และฝ่ายทาํโครงการ 
             ความเส่ียงของงาน  พนกังานมีความคิดเห็น โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 4.19) เม่ือพิจารณาเป็นราย
ขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก (  = 3.84 – 4.44 ) ทุกรายการ คือ   
 1. องคก์ารควรใหค้วามมัน่คงในการทาํงานแก่พนกังาน 
 2. องคก์ารควรเปิดโอกาสใหพ้นกังานแสดงออกริเร่ิมทาํส่ิงใหม่ 
 3. องคก์ารควรใหค้วามไวว้างใจพนกังานทาํงานใหม่ๆหรือช้ินงานสาํคญัๆ 
 ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัพนกังานเพศชาย อาย ุ20 – 25 ปี และ 26 – 30 ปี ระดบัการศึกษา ปริญญาตรี และ
สูงกว่าปริญญาตรี รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ตํ่ากว่า 10,000 บาท  10,000 – 20,000 บาท และ 20,001 – 30,000 บาท 
ประสบการณ์ในการทาํงานดา้นไอที ตํ่ากวา่ 1 ปี และ 1 – 2 ปี สายงานท่ีปฏิบติั ฝ่ายบาํรุงรักษา และฝ่ายอ่ืน ๆ 
            ความอบอุ่น  พนกังานมีความคิดเห็น โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 4.46) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบวา่ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (  = 4.54 – 4.55) จาํนวน 2 รายการ คือ 
 1. หวัหนา้และเพ่ือนร่วมงานควรใหค้วามช่วยเหลือกนัในการทาํงาน 
 2. หวัหนา้และเพ่ือนร่วมงานควรมีความสามคัคีกลมเกลียวกนั 
 ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัพนักงานเพศชาย และเพศหญิง อายุ 20 – 25 ปี และ 31 - 35 ปี ทุกระดับ
การศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 30,000 บาท ประสบการณ์ในการทาํงานดา้นไอที 3 – 4 ปี และมากกว่า 4 
ปี 
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 การสนับสนุน  พนกังานมีความคิดเห็น โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 4.27)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก  (  = 4.17 – 4.46) ทุกรายการ คือ 
 1. หวัหนา้งานควรใหก้ารสนบัสนุนพนกังานดา้นการฝึกอบรม พฒันาความรู้ ความสามารถ 
 2. องคก์ารควรมีวสัดุ อุปกรณ์เหมาะสมและเพียงพอแก่การปฏิบติังาน 
 3. องคก์ารควรมีสถานท่ีปฏิบติังานเพียงพอ และเป็นระเบียบเรียบร้อย 
 4. หวัหนา้และเพื่อนร่วมงานควรสนบัสนุนการเล่ือนตาํแหน่งงานซ่ึงกนัและกนั 
 ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัพนกังานเพศชาย อาย ุ20 – 25 ปี 26 – 30 ปี และมากกว่า 35 ปี ระดบัการศึกษา 
ปริญญาตรี รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000 – 20,000 บาท ประสบการณ์ในการทาํงานดา้นไอที ตํ่ากว่า 1 ปี  1- 2 ปี 
และ 3 – 4 ปี สายงานท่ีปฏิบติั ฝ่ายบาํรุงรักษา 
 มาตรฐานงาน   พนกังานมีความคิดเห็น โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  (  = 4.40)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก (  = 4.39 – 4.40) ทุกรายการ คือ 
 1. องคก์ารควรกาํหนดเป้าหมายการทาํงานใหช้ดัเจน 
 2. องคก์ารควรกาํหนดระบบการทาํงานใหช้ดัเจน 
 3. องคก์ารควรกาํหนดเกณฑก์ารประเมินผลงานใหช้ดัเจน 
 ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัพนกังานเพศชาย  อายุ 20 – 25 ปี 26 – 30 ปี และมากกว่า 35 ปี ระดบัการศึกษา 
ปริญญาตรี  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ตํ่ากว่า 10,000 บาท  และ 10,000 – 20,000 บาท ทุกกลุ่มประสบการณ์ในการ
ทาํงานดา้นไอที สายงานท่ีปฏิบติั ฝ่ายบาํรุงรักษา และฝ่ายอ่ืน ๆ 
 ความเป็นหน่ึงเดียวในองค์การ   พนกังานมีความคิดเห็น โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (  = 4.37)  เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัมาก (  = 4.34 – 4.37) ทุกรายการ คือ 
 1. พนกังานควรมีความรู้สึกเป็นเจา้ขององคก์าร 
 2. องคก์ารควรใหค้วามสาํคญัแก่พนกังานทุกคนอยา่งเสมอภาคกนั 
 3.พนกังานควรมีความภาคภูมิใจท่ีปฏิบติังานในองคก์าร 
 ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัพนกังานเพศชาย  และเพศหญิง อาย ุ20 – 25 ปี 26 – 30 ปี และมากกว่า 35 ปี 
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี ทุกกลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  ทุกกลุ่มประสบการณ์ในการ
ทาํงานดา้นไอที  สายงานท่ีปฏิบติั ฝ่ายบาํรุงรักษา และฝ่ายอ่ืน ๆ 
 ความขัดแย้ง   พนกังานมีความคิดเห็น โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  (  = 4.09)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก (  = 3.89 – 4.25) ทุกรายการ คือ 
 1. หวัหนา้งานควรดูแลเอาใจใส่แกปั้ญหาความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึน 
 2. หวัหนา้งานควรเปิดโอกาสใหพ้นกังานร่วมอภิปรายแกปั้ญหาความขดัแยง้ 
 3. หวัหนา้งานควรเปิดโอกาสใหพ้นกังานรับรู้ปัญหาความขดัแยง้ในองคก์าร 
 ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัพนกังานเพศชาย  และเพศหญิง อาย ุ20 – 25 ปี 26 – 30 ปี และมากกว่า 35 ปีข้ึน
ไป ทุกระดบัการศึกษา ทุกกลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ทุกกลุ่มประสบการณ์ในการทาํงานดา้นไอที ทุกกลุ่มสายงาน
ท่ีปฏิบติั 
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 3.  การเปรียบเทียบความคดิเห็นเก่ียวกับบรรยากาศในองค์การ ทีม่ีผลต่อประสิทธิภาพการทํางานของ
พนักงาน จําแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล 
 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความคิดเห็นเก่ียวกบับรรยากาศในองคก์าร ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการ
ทาํงานของพนกังาน จาํแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล พบว่า พนกังานท่ีมีสายงานท่ีปฏิบติั ต่างกนั มีความคิดเห็น
เก่ียวกบับรรยากาศในองคก์าร ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการทาํงาน ในภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี 
 โครงสร้างองค์การ 
 พนกังานท่ีมี เพศ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ประสบการณ์ในการทาํงานดา้นไอที และสาย
งานท่ีปฏิบติั ต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม และพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทาง
สถิติ 
 พนกังานท่ีมีอายตุ่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ องค์การควรมี
โครงสร้างการบริหารงานท่ีแสดงขอบข่ายบทบาทและหนา้ท่ีไวอ้ยา่งชดัเจน 
 ด้านความรับผดิชอบ 
 พนกังานท่ีมี เพศ อายุ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และประสบการณ์ในการทาํงานดา้นไอที ต่างกนั มีความ
คิดเห็นโดยรวม และพจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
 พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ หัวหนา้
งานควรมอบหมายงานในปริมาณท่ีเหมาะสมกบัเวลางานของพนกังาน 
 พนกังานท่ีมีสายงานท่ีปฏิบติัต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ หัวหนา้
งานควรมอบหมายงานในปริมาณท่ีเหมาะสมกบัเวลางานของพนกังาน 
 การให้รางวลั 
 พนักงานท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการทาํงานด้านไอที และสายงานท่ีปฏิบติั
ต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม และพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
 พนกังานท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทาง
สถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ 
หวัหนา้งานควรพิจารณาความดีความชอบพนกังานอยา่งยติุธรรม 
 ความเส่ียงของงาน 
 พนักงาน เพศชาย  และเพศหญิง  มีความคิดเห็น  โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ 
คือ องคก์ารควรใหค้วามมัน่คงในการทาํงานแก่พนกังาน 
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 พนกังานท่ีมีอาย ุระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ประสบการณ์ในการทาํงานดา้นไอที และสาย
งานท่ีปฏิบติั ต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม และพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทาง
สถิติ 
 ความอบอุ่น 
 พนกังานท่ีมีเพศ อาย ุระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และประสบการณ์ในการทาํงานดา้นไอที 
ต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม และพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
 พนกังานท่ีมีสายงานท่ีปฏิบติัต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05   เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 2 รายการ 
คือ  
 1. หวัหนา้และเพื่อนร่วมงานควรใหค้วามช่วยเหลือกนัในการทาํงาน 
 2. หวัหนา้และเพื่อนร่วมงานควรมีความสามคัคีกลมเกลียวกนั 
 
 การสนับสนุน 
 พนักงาน เพศชาย  และเพศหญิง  มีความคิดเห็น  โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 3 รายการ 
คือ  
 1. หวัหนา้งานควรใหก้ารสนบัสนุนพนกังานดา้นการฝึกอบรม พฒันาความรู้ ความสามารถ 
 2. หวัหนา้และเพื่อนร่วมงานควรสนบัสนุนการเล่ือนตาํแหน่งงานซ่ึงกนัและกนั 
 3. องคก์ารควรมีวสัดุ อุปกรณ์เหมาะสมและเพียงพอแก่การปฏิบติังาน 
 พนักงานท่ีมีอายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือน และประสบการณ์ในการทาํงานด้านไอที 
ต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม และพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
 พนกังานท่ีมีสายงานท่ีปฏิบติัต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05   เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ 
คือ หวัหนา้และเพ่ือนร่วมงานควรสนบัสนุนการเล่ือนตาํแหน่งงานซ่ึงกนัและกนั 
 มาตรฐานงาน 
 พนักงาน เพศชาย  และเพศหญิง  มีความคิดเห็น  โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01  เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้  พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ทุกรายการ คือ  
 1. องคก์ารควรกาํหนดเป้าหมายการทาํงานใหช้ดัเจน 
 2. องคก์ารควรกาํหนดระบบการทาํงานใหช้ดัเจน 
 3. องคก์ารควรกาํหนดเกณฑก์ารประเมินผลงานใหช้ดัเจน 
 พนกังานท่ีมีอายุ ระดบัการศึกษา และประสบการณ์ในการทาํงานดา้นไอที ต่างกนั มีความคิดเห็น
โดยรวม และพจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
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 พนกังานท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.01   เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 รายการ 
คือ องคก์ารควรกาํหนดเป้าหมายการทาํงานใหช้ดัเจน 
 และแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ องคก์ารควรกาํหนด
เกณฑก์ารประเมินผลงานใหช้ดัเจน 
 พนกังานท่ีมีสายงานท่ีปฏิบติัต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ องคก์าร
ควรกาํหนดเป้าหมายการทาํงานใหช้ดัเจน 
 ความเป็นหน่ึงเดียวในองค์การ 
 พนกังานท่ีมีเพศ อาย ุระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และประสบการณ์ในการทาํงานดา้นไอที 
ต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม และพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
 พนกังานท่ีมีสายงานท่ีปฏิบติัต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05   เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 รายการ 
คือ พนกังานควรมีความภาคภูมิใจท่ีปฏิบติังานในองคก์าร 
 และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ องค์การควรให้
ความสาํคญัแก่พนกังานทุกคนอยา่งเสมอภาคกนั 
 ความขัดแย้ง 
 พนกังานท่ีมี เพศ อาย ุระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ประสบการณ์ในการทาํงานดา้นไอที และ
สายงานท่ีปฏิบติั  ต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม และพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญั
ทางสถิติ 
 พนกังานท่ีมีอายตุ่างกนั มีความคิดเห็น  โดยรวมไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้  พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ หวัหนา้งานควรดูแล
เอาใจใส่แกปั้ญหาความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึน 
  
อภปิรายผล 
 การวิจัยเร่ือง ความคิดเห็นเก่ียวกับบรรยากาศในองค์การท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการทาํงานของ
พนกังานบริษทั พีทีที ไอซีที โซลูชัน่ส์ จาํกดั  ไดข้อ้มูลเก่ียวกบัความคิดเห็นของพนกังานประกอบดว้ย  เพศ  อาย ุ 
ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  ประสบการณ์ในการทาํงานดา้นไอที และสายงานท่ีปฏิบติั นาํมาอภิปราย 
ดงัน้ี 
 1.  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  
 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายร้อยละ 53.79  อายุ 26 - 30 ปี   ร้อยละ  50.76  ระดับ
การศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 62.88  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกวา่  30,000 บาท ร้อยละ 45.45  ประสบการณ์ในการ
ทาํงานดา้นไอที มากกว่า 4 ปี ร้อยละ 43.94   สายงานท่ีปฏิบติั ฝ่ายอ่ืน ๆ ร้อยละ 40.91  ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบั
ผลการวิจยัของ  หทยัรัตน์  ตนัสุวรรณ (2550) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัด้านวฒันธรรมองคก์าร ความจงรักภกัดีต่อ
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องคก์าร และบรรยากาศในองคก์ารท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการทาํงานของพนกังานการนิคมอุตสาหกรรม แห่ง
ประเทศไทยสาํนกังานใหญ่  พบว่า พนกังานส่วนใหญ่อายุเฉล่ีย 37 ปี 11 เดือน การศึกษาระดบัปริญญาตรีข้ึนไป 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 33,001 บาทข้ึนไป 
 2.  การวิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกบับรรยากาศในองคก์ารท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการทาํงานของ
พนกังาน บริษทั พีทีที ไอซีที โซลูชัน่ส์ จาํกดั   พบว่า พนกังานมีความคิดเห็นเก่ียวกบับรรยากาศในองคก์าร ท่ีมี
ผลต่อประสิทธิภาพการทาํงาน ในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพจิารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี 
 โครงสร้างองค์การ  พนกังานมีความคิดเห็นเก่ียวกบับรรยากาศในองคก์ารท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการ
ทาํงาน ในภาพรวมรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า  พนกังานมีความคิดเห็น อยูใ่นระดบัมาก 
ทุกรายการ เรียงจากค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ องคก์ารควรมีโครงสร้างการบริหารงานท่ีแสดงขอบข่ายบทบาทและ
หนา้ท่ีไวอ้ย่างชดัเจน องคก์ารควรมีความยืดหยุ่นในการปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบัขององคก์าร เม่ือมีความ
จาํเป็น องคก์ารควรมีระเบียบขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการปฏิบติัของพนกังานท่ีมีความเหมาะสม องคก์ารควรมีระบบ
การตรวจสอบการปฏิบติังานทั้งอยา่งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  
 ความรับผิดชอบ  พนกังานมีความคิดเห็นเก่ียวกบับรรยากาศในองคก์ารท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการ
ทาํงาน ในภาพรวมรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า  พนกังานมีความคิดเห็น อยูใ่นระดบัมาก 
ทุกรายการ โดยมีค่าเฉล่ียตามลาํดบั คือ  หวัหนา้งานควรมอบหมายงานในปริมาณท่ีเหมาะสมกบัเวลางานของ
พนกังาน หัวหนา้งานควรมอบหมายงานให้ตรงตามความรู้ ความสามารถของพนกังาน หัวหนา้งานควรให้
พนกังานมีอิสระในการตดัสินใจภายใตง้านท่ีไดรั้บมอบหมาย   
 การให้รางวลั พนกังานมีความคิดเห็นเก่ียวกบับรรยากาศในองคก์ารท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการทาํงาน 
ในภาพรวมรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า  พนักงานมีความคิดเห็น อยู่ในระดบัมาก ทุก
รายการ โดยมีค่าเฉล่ียตามลาํดบั คือ  หวัหนา้งานควรพิจารณาความดีความชอบพนกังานอยา่งยติุธรรม หวัหนา้
งานควรพิจารณาความดีความชอบพนกังานจากผลงานเป็นสาํคญั องคก์ารควรจดัสรรค่าตอบแทน สวสัดิการ และ
กาํหนดหลกัการเล่ือนตาํแหน่งงานตามความตอ้งการของพนกังาน 

ความเส่ียงของงาน  พนกังานมีความคิดเห็นเก่ียวกบับรรยากาศในองคก์ารท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการ
ทาํงาน ในภาพรวมรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า  พนกังานมีความคิดเห็น อยูใ่นระดบัมาก 
ทุกรายการ โดยมีค่าเฉล่ียตามลาํดบั คือ  องคก์ารควรเปิดโอกาสใหพ้นกังานแสดงออกริเร่ิมทาํส่ิงใหม่   องคก์าร
ควรใหค้วามมัน่คงในการทาํงานแก่พนกังาน องคก์ารควรใหค้วามไวว้างใจพนกังานทาํงานใหม่ ๆ หรือช้ินงาน
สาํคญั ๆ   
 ความอบอุ่น พนกังานมีความคิดเห็นเก่ียวกบับรรยากาศในองคก์ารท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการทาํงาน 
ในภาพรวมรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า  พนกังานมีความคิดเห็น อยู่ในระดบัมากท่ีสุด 
จาํนวน 2  รายการ โดยมีค่าเฉล่ียตามลาํดบั คือ หวัหนา้และเพ่ือนร่วมงานควรใหค้วามช่วยเหลือกนัในการทาํงาน 
หวัหนา้และเพ่ือนร่วมงานควรมีความสามคัคีกลมเกลียวกนั และอยูใ่นระดบัมาก จาํนวน 2 รายการ  โดยมีค่าเฉล่ีย
ตามลาํดบั  คือ หวัหนา้และเพ่ือนร่วมงานควรมีความเห็นอกเห็นใจซ่ึงกนัและกนั  หวัหนา้และเพื่อนร่วมงานควร
เอาใจใส่ดูแลชีวิตความเป็นอยูต่่อกนั   
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 การสนับสนุน พนักงานมีความคิดเห็นเก่ียวกบับรรยากาศในองค์การท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการ
ทาํงาน ในภาพรวมรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า  พนกังานมีความคิดเห็น อยูใ่นระดบัมาก 
ทุกรายการ โดยมีค่าเฉล่ียตามลาํดบั คือ  หัวหนา้งานควรให้การสนบัสนุนพนักงานดา้นการฝึกอบรม พฒันา
ความรู้ ความสามารถ องคก์ารควรมีวสัดุ อุปกรณ์เหมาะสมและเพียงพอแก่การปฏิบติังาน องคก์ารควรมีสถานท่ี
ปฏิบติังานเพียงพอ และเป็นระเบียบเรียบร้อย หวัหนา้และเพ่ือนร่วมงานควรสนบัสนุนการเล่ือนตาํแหน่งงานซ่ึง
กนัและ 
 มาตรฐานงาน พนักงานมีความคิดเห็นเก่ียวกบับรรยากาศในองค์การท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการ
ทาํงาน ในภาพรวมรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า  พนกังานมีความคิดเห็น อยูใ่นระดบัมาก 
ทุกรายการ โดยมีค่าเฉล่ียตามลาํดบั คือ  องคก์ารควรกาํหนดเป้าหมายการทาํงานใหช้ดัเจน  องคก์ารควรกาํหนด
ระบบการทาํงานใหช้ดัเจน  องคก์ารควรกาํหนดเกณฑก์ารประเมินผลงานใหช้ดัเจน   
 ความเป็นหน่ึงเดียวในองค์การ  พนกังานมีความคิดเห็นเก่ียวกบับรรยากาศในองคก์ารท่ีมีผลต่อ
ประสิทธิภาพการทาํงาน ในภาพรวมรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า  พนกังานมีความคิดเห็น 
อยูใ่นระดบัมาก ทุกรายการ โดยมีค่าเฉล่ียตามลาํดบั คือ พนกังานควรมีความรู้สึกเป็นเจา้ขององคก์าร  องคก์าร
ควรให้ความสําคญัแก่พนกังานทุกคนอย่างเสมอภาคกนัพนกังานควรมีความภาคภูมิใจท่ีปฏิบติังานในองคก์าร  
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Litwin และ Stringer (1968) เก่ียวกบับรรยากาศในองคก์าร กล่าวว่า ความรู้สึกว่าเป็น
เจา้ของหน่วยงาน และเป็นสมาชิกท่ีสําคญัคนหน่ึงของทีมท่ีทาํงาน ถือเป็นความภาคภูมิใจของพนักงานท่ี
ปฏิบติังานในองคก์าร 
 ความขัดแย้ง  พนกังานมีความคิดเห็นเก่ียวกบับรรยากาศในองคก์ารท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการ
ทาํงาน ในภาพรวมรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า  พนกังานมีความคิดเห็น อยูใ่นระดบัมาก 
ทุกรายการ โดยมีค่าเฉล่ียตามลาํดบั คือ  หวัหนา้งานควรดูแลเอาใจใส่แกปั้ญหาความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึน หวัหนา้งาน
ควรเปิดโอกาสใหพ้นกังานร่วมอภิปรายแกปั้ญหาความขดัแยง้ หวัหนา้งานควรเปิดโอกาสใหพ้นกังานรับรู้ปัญหา
ความขดัแยง้ในองคก์าร   

 โดยรวมมีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Litwin และ Stringer (1968) เก่ียวกบับรรยากาศใน
องคก์าร กล่าวว่า บรรยากาศท่ีเนน้ความรับผิดชอบส่วนบุคคล ใหก้ารยอมรับ และมีรางวลัสาํหรับผูท่ี้มีผลการ
ปฏิบติังานดี การกาํหนดโครงสร้างองคก์ารในรูปของกฎระเบียบ และขั้นตอนในการปฏิบติังาน บุคคลยอมรับ
ความรับผิดชอบในตาํแหน่งอาํนาจหนา้ท่ี สถานะในระดบัสูง กระตุน้ใหมี้การใชอ้าํนาจหนา้ท่ีท่ีเป็นทางการใน
การแกไ้ขปัญหาขอ้ขดัแยง้ การเปิดโอกาสให้เกิดการรวมกลุ่ม และมีความสัมพนัธ์ท่ีอบอุ่นจริงใจ ให้การ
สนบัสนุน และสร้างแรงจูงใจใหแ้ก่บุคคล ใหค้วามเป็นอิสระในการทาํงานจะส่งผลให้ผลการปฏิบติังานมี
ประสิทธิภาพ 
 3. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกบับรรยากาศในองคก์าร ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการทาํงาน
ของพนกังาน จาํแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล 
 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนความคิดเห็นเก่ียวกับบรรยากาศในองค์การ ท่ีมีผลต่อ
ประสิทธิภาพการทาํงานของพนักงาน จาํแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล พบว่า พนกังานท่ีมีสายงานท่ีปฏิบติั 
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ต่างกนั มีความคิดเห็นในภาพรวม แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 
ดงัน้ี 
 ความรับผิดชอบ พนกังานท่ีมีสายงานท่ีปฏิบติัต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมี
นัยสําคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จาํนวน 1 
รายการ คือ หวัหนา้งานควรมอบหมายงานในปริมาณท่ีเหมาะสมกบัเวลางานของพนกังาน 
 ความอบอุ่น  พนกังานท่ีมีสายงานท่ีปฏิบติัต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05   เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 2 
รายการ คือ  
 1. หวัหนา้และเพื่อนร่วมงานควรใหค้วามช่วยเหลือกนัในการทาํงาน 
 2. หวัหนา้และเพื่อนร่วมงานควรมีความสามคัคีกลมเกลียวกนั 
 การสนับสนุน  พนักงานท่ีมีสายงานท่ีปฏิบัติต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
จาํนวน 1 รายการ คือ หวัหนา้และเพ่ือนร่วมงานควรสนบัสนุนการเล่ือนตาํแหน่งงานซ่ึงกนัและกนั 
 มาตรฐานงาน  พนกังานท่ีมีสายงานท่ีปฏิบติัต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกนัอย่างมี
นัยสําคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จาํนวน 1 
รายการ คือ องคก์ารควรกาํหนดเป้าหมายการทาํงานใหช้ดัเจน 
 ความเป็นหน่ึงเดียวในองค์การ  พนกังานท่ีมีสายงานท่ีปฏิบติัต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 จาํนวน 1 รายการ คือ พนกังานควรมีความภาคภูมิใจท่ีปฏิบติังานในองคก์าร  
 และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ องค์การควรให้
ความสาํคญัแก่พนกังานทุกคนอยา่งเสมอภาคกนั 
 ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ  หทยัรัตน์  ตนัสุวรรณ (2550) พบว่า พนกังาน พนกังานมีระดบั
ความคิดเห็น ด้านความรู้สึก และด้านพฤติกรรมท่ีแสดงออก มีความจงรักภักดีต่อองค์การอยู่ในระดับมาก  
พนกังานมีระดบัความคิดเห็นในดา้นบรรยากาศในองคก์ารอยู่ในระดบัดี เม่ือพิจารณาแต่ละดา้น พบว่า มีความ
คิดเห็นในดา้นบรรยากาศในองคก์ารอยู่ในระดบัดี คือ ดา้นความรับผิดชอบ ดา้นความเส่ียงของงาน ดา้นความ
อบอุ่น ด้านมาตรฐานงาน ด้านการให้รางวลั ด้านความขดัแยง้ และด้านโครงสร้างองค์การ ส่วนด้านการ
สนบัสนุน อยูใ่นระดบัปานกลาง  พนกังานมีระดบัความคิดเห็นในดา้นประสิทธิภาพการทาํงานอยูใ่นระดบัดี   
 จากขอ้คน้พบดงักล่าว ทาํให้ทราบถึงองคป์ระกอบของสภาพแวดลอ้มขององคก์าร ซ่ึงรับรู้โดย
บุคลากรในองคก์าร ทั้งโดยทางตรงและทางออ้ม และมีอิทธิพลต่อการจูงใจและการปฏิบติังานในองคก์าร  
องคก์ารขนาดใหญ่มีความมัน่คงและความเป็นทางการ ถึงแมว้่าขนาดขององคก์ารโดยส่วนรวมจะมีความสาํคญั 
แต่ก็พบว่าระดบัของบุคคลภายในองคก์ารมีความสําคญั ระดบัของบุคลากรคนใดคนหน่ึงตามสายการบงัคบั
บญัชาภายในองคก์ารจะมีผลกระทบต่อบุคคลมากกว่า ไม่ว่าเขาจะทาํงานอยูภ่ายในองคก์ารขนาดใหญ่ ขนาดกลาง 
หรือขนาดเล็กก็ตาม โครงสร้างขององคก์ารจะมีความสาํคญั และเก่ียวพนักบัขนาดดว้ย องคก์ารท่ีมีขนาดใหญ่ 
ระยะทางระหว่างผูบ้ริหารสูงสุด และบุคลากรระดบัล่างจะห่างไกลกนัมากข้ึน ระยะทางก่อใหเ้กิดส่ิงกีดขวางใน
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ลกัษณะท่ีว่า บุคลากรท่ีอยูห่่างไกลจากจุดตดัสินใจ อาจจะมีความเขา้ใจตวัเองว่ามีความสาํคญันอ้ย และระยะทาง
ก่อใหเ้กิดบรรยากาศของความเป็นทางการ หรือไม่คาํนึงถึงตวับุคคลมากเพราะว่าการเก่ียวพนักบับุคคลอ่ืนทาง
สังคมจะกระทาํไดย้าก  และความรู้สึกเก่ียวกบัการใหร้างวลัสาํหรับการปฏิบติังานท่ีดี รับรู้ถึงความยติุธรรมของ
นโยบาย มาตรฐานการปฏิบติังานและเป้าหมายท่ีชดัเจน  การจ่ายค่าตอบแทนและเล่ือนตาํแหน่ง  และความรู้สึก
ถึงมิตรภาพท่ีดีภายในกลุ่มท่ีทาํงานร่วมกนั เนน้ท่ีความสัมพนัธ์อนัดีในหมู่พนกังาน และความรู้สึกว่าเป็นเจา้ของ
หน่วยงาน และเป็นสมาชิกท่ีสาํคญัคนหน่ึงของทีมท่ีทาํงาน ถือเป็นความภาคภูมิใจของพนกังานท่ีปฏิบติังานใน
องคก์าร ทาํใหพ้นกังานรู้สึกประทบัใจพึงพอใจสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจยัเร่ือง  บรรยากาศในองคก์าร ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการทาํงานของพนกังานบริษทั พีที
ที ไอซีที โซลูชัน่ส์ จาํกดั  ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
 1.  โครงสร้างองคก์าร องคก์ารควรมีโครงสร้างการบริหารงานท่ีแสดงขอบข่ายบทบาทและหนา้ท่ีไว้
อยา่งชดัเจน เพื่อใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปตามขั้นตอนอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 2.  ความรับผิดชอบ  หวัหนา้งานควรมอบหมายงานในปริมาณท่ีเหมาะสมกบัเวลางานของพนกังาน 
และตรงตามความรู้ความสามารถของพนกังานใหส้ามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน           
 3.  การใหร้างวลั หวัหนา้งานควรพิจารณาความดีความชอบพนกังานอยา่งยติุธรรม เพื่อเป็นการสร้าง
ขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังานใหแ้ก่พนกังาน 
 4.  ความเส่ียงของงาน  องค์การควรให้ความมั่นคงในการทาํงานแก่พนักงาน เพื่อให้พนักงานมี
ความรู้สึกวา่จะสามารถปฏิบติังานอยูก่บัองคก์ารไปตลอดและรู้สึกจงรักภกัดีกบัองคก์าร  
 5.  ความอบอุ่น หวัหนา้และเพื่อนร่วมงานควรใหค้วามช่วยเหลือกนัในการทาํงาน หวัหนา้และเพื่อน
ร่วมงานควรมีความสามคัคีกลมเกลียวกนั เพือ่ใหพ้นกังานสามารถปฏิบติังานร่วมกนัไดอ้ยา่งมีความสุข 
 6. การสนับสนุน  หัวหน้าและเพ่ือนร่วมงานควรสนับสนุนการเล่ือนตาํแหน่งงานซ่ึงกนัและกัน 
หัวหนา้งานควรให้การสนบัสนุนพนักงานดา้นการฝึกอบรม พฒันาความรู้ ความสามารถ องคก์ารควรมีวสัดุ 
อุปกรณ์เหมาะสมและเพียงพอแก่การปฏิบติังาน ใหพ้นกังานรู้สึกภาคภูมิใจท่ีไดป้ฏิบติังานกบัองคก์าร 
 7.  มาตรฐานงาน  องคก์ารควรกาํหนดเป้าหมาย และระบบการทาํงานใหช้ดัเจน  องคก์ารควรกาํหนด
เกณฑก์ารประเมินผลงานใหช้ดัเจน  เพือ่ใหส้ามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 8.  ความเป็นหน่ึงเดียวในองคก์าร องคก์ารควรใหค้วามสาํคญัแก่พนกังานทุกคนอย่างเสมอภาคกนั 
พนกังานมีความภาคภูมิใจท่ีปฏิบติังานในองคก์าร และสามารถอยูก่บัองคก์ารได ้ 
  9.  ความขดัแยง้ หวัหนา้งานควรดูแลเอาใจใส่แกปั้ญหาความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึน เพื่อใหพ้นกังานสามารถ
ปฏิบติังานร่วมกนัไดเ้ป็นอยา่งดีและมีประสิทธิภาพ 
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การจัดการธุรกิจอพาร์ทเมนต์ให้เช่า ตําบลสําโรงเหนือ จังหวดัสมุทรปราการ* 
Business management of apar tment for  rent, Samrongnuea subdistr ict, Bangkok. 

 
                                                                                                                                    นายระพิน        เงินประเสริฐ** 
  Mr.Rapin   Gaernprasert  
 
บทคดัย่อ 

      การวิจัยเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาการจัดการธุรกิจอพาร์ทเมนต์ให้เช่า ตาํบลสําโรงเหนือ 
จงัหวดัสมุทรปราการ  และเพื่อเปรียบเทียบการจดัการธุรกิจ อพาร์ทเมนต์ให้เช่าของผูป้ระกอบการ จาํแนกตาม
ลกัษณะผูป้ระกอบการ  กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 103 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั เป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูล 
โดยใช ้ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวน 

ผลการวิจัย พบว่า 1) ผูป้ระกอบการ มีความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการธุรกิจอพาร์ทเมนต์ให้เช่า           
ในภาพรวม  มีคะแนนเฉล่ีย อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า อยูใ่นระดบัมาก 6 ดา้น เรียงลาํดบั
จากมากท่ีสุด คือดา้นการเงินและบญัชี โครงสร้างองคก์รและการบริหารงานบุคคล การรักษาความปลอดภยั ทาํเล
ท่ีตั้งอพาร์ทเมนต ์การซ่อมแซมบาํรุงรักษา และราคาหอ้งพกั 2) ผลการเปรียบเทียบการจดัการธุรกิจอพาร์ทเมนต์
ใหเ้ช่าของผูป้ระกอบการ จาํแนกตามลกัษณะผูป้ระกอบการ พบว่า ผูป้ระกอบการ ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และ
รูปแบบการบริหาร ต่างกัน มีความคิดเห็น ในภาพรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ สําหรับ 
ผูป้ระกอบการท่ีมีจาํนวนหอ้งใหเ้ช่า พ้ืนท่ีสร้างอพาร์ทเมนต ์ ต่างกนั มีความคิดเห็น ในภาพรวม แตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  และผูป้ระกอบการ ท่ีมีรูปแบบกิจการ  ระยะเวลาการดาํเนินธุรกิจ และจาํนวน
พนกังาน ต่างกนั มีความคิดเห็น ในภาพรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 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 

                                                 
 * บทความการคน้ควา้อิสระ 
** บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจดัการทัว่ไป)  มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
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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 

ความตอ้งการท่ีอยูอ่าศยัเป็นความจาํเป็นพื้นฐานของการดาํรงชีวิต และความตอ้งการ  มีอยูอ่ยา่งต่อเน่ือง
ตามภาวะการเพ่ิมข้ึนของครัวเรือนและกาํลงัรายไดท่ี้เติบโตตามภาวะเศรษฐกิจ แต่ปัญหาของการเกิดวิกฤตต่อ
สังหาริมทรัพยใ์นอดีตท่ีผา่นมาเน่ืองจากความไม่สมดุลของระดบัอุปสงคแ์ละอุปทาน โดยเฉพาะการผลิตอุปทาน
เกินขนาด (oversupply) และพฤติกรรมการเก็งกาํไร (speculative behavior) ในการผลิตท่ีอยู่อาศยัเขา้สู่ระบบ
เศรษฐกิจ ท่ีอยูอ่าศยัไม่วา่จะเป็นประเภทท่ีเจา้ของอยูอ่าศยัเองหรือสร้างข้ึนเพื่อใหเ้ช่าอาศยั จะถูกใชป้ระโยชน์ทาง
เศรษฐกิจตามวตัถุประสงคข์องการอยูอ่าศยัอยา่งแทจ้ริง จาํนวนท่ีอยูอ่าศยัท่ีผลิตในแต่ละปีควรมีความสอดคลอ้ง
กบัการเพ่ิมข้ึนของจาํนวนครัวเรือน หากวิเคราะห์สถิติในอดีตท่ีผา่นมาพบว่า ระหว่างปี 2537-2545 มีการผลิตท่ี
อยู่อาศยัเพิ่มข้ึนในจาํนวนท่ีสูงกว่าจาํนวนครัวเรือนท่ีเพิ่มข้ึน หรืออุปทานส่วนเกิน (excess supply) สูงถึง
ประมาณ 260,000 หน่วย จากการคาดการณ์ความตอ้งการท่ีอยู่อาศยัในช่วงปี 2546-2550 โดยมีสมมติฐานว่า
จาํนวนท่ีอยูอ่าศยัสร้างใหม่ท่ีเหมาะสมในแต่ละปีควรสอดคลอ้งกบัจาํนวนครัวเรือนท่ีเพิ่มข้ึนในแต่ละปี (โดยให้
ครัวเรือนมีจาํนวนเพิ่มข้ึนโดยเฉล่ียในอตัราร้อยละ 2.5 ต่อปี) นอกจากน้ียงัตอ้งสอดคลอ้งกบัความสามารถในการ
เป็นเจา้ของท่ีอยูอ่าศยั ซ่ึงข้ึนอยูก่บัสถานะทางรายไดข้องครัวเรือน ซ่ึงพบว่า การเติบโตของธุรกิจอพาร์ทเมนตใ์น
เขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ขยายตวัอย่างต่อเน่ืองตามการขยายตวัทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะในส่วนของ
อุตสาหกรรม และการปรับเปล่ียนรูปแบบการใช้ชีวิต ในแต่ละปีจะมีจาํนวนผูย้า้ยเขา้สู่เขตเมืองหลวงทั้งเพื่อ
การศึกษาต่อและทาํงานเป็นจาํนวนสูงข้ึนทุกปี และนิยมเช่าอพาร์ทเมนตเ์ป็นท่ีพกัอาศยั   นอกจากน้ี  กลุ่มคนท่ีมี
ถ่ินพาํนกัในกรุงเทพมหานคร แถบชานเมือง กมี็รูปแบบการดาํเนินชีวิตท่ีเปล่ียนไป คือ จะนิยมเช่า  อพาร์ทเมนต ์
อยูอ่าศยัเพ่ืออาํนวยความสะดวกในการเดินทาง  รวมถึงคนรุ่นใหม่ท่ีแยกตวัมาอยูเ่องหลงัจากจบการศึกษา  ซ่ึงเป็น
วิถีชีวิตรูปแบบหน่ึงของสงัคมเมืองในปัจจุบนั  (ศูนยว์ิจยักสิกรไทย, 2547  หนา้  1) 

ในการศึกษาเร่ือง การจดัการธุรกิจอพาร์ทเมนตใ์หเ้ช่า ตาํบลสาํโรงเหนือ จงัหวดัสมุทรปราการ จะทาํให้
ผูว้ิจยัซ่ึงเป็นบุคคลหน่ึงท่ีประกอบธุรกิจอพาร์มเมนตใ์หเ้ช่า ในตาํบลสาํโรงเหนือไดข้อ้มูลท่ีสาํคญั เพ่ือนาํไปใช้
ในการบริหารธุรกิจอพาร์ทเมนตใ์หเ้ช่า และพฒันาศกัยภาพ ของ อพาร์ทเมนต ์และการบริการของ   อพาร์ทเมนต ์
เพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดาํเนินงาน ทาํให้ผูใ้ช้บริการเกิดความพึงพอใจและไดรั้บความ
สะดวกสบายมากท่ีสุด   
 
วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

     1. เพือ่ศึกษาการจดัการธุรกิจอพาร์ทเมนตใ์หเ้ช่า ตาํบลสาํโรงเหนือ จงัหวดัสมุทรปราการ 
     2. เพื่อเปรียบเทียบการจดัการธุรกิจอพาร์ทเมนต์ให้เช่าของผูป้ระกอบการ จาํแนกตามลกัษณะ

ผูป้ระกอบการ 
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สมมติฐานของการวจิยั 
     การจดัการธุรกิจอพาร์ทเมนตใ์หเ้ช่าของผูป้ระกอบการ จาํแนกตามลกัษณะผูป้ระกอบการ แตกต่าง

กนั 
1. ประชากร 

 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ผูป้ระกอบการพาร์ทเมนต ์  
2. กลุ่มตัวอย่าง 

          กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูป้ระกอบการพาร์ทเมนต ์ จาํนวน 143 ราย เลือกเป็น
กลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 103 คน ขนาดของกลุ่มตวัอย่างไดจ้ากตารางกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างของ Krejcie และ 
Morgan  (1970, p. 608)   
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

     เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี  ไดแ้ก่  แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนโดยมีขั้นตอนตามลาํดบัดงัน้ี 
     1.  การศึกษาเอกสารตาํรา  และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
     2.  การจดัทาํโครงสร้างของแบบสอบถามให้มีเน้ือหาครอบคลุมวตัถุประสงค์ของการวิจัยคร้ังน้ี  

แบบสอบถามมี 2 ตอน คือ 
         2.1  ลกัษณะผูป้ระกอบการ ไดแ้ก่  รูปแบบการดาํเนินธุรกิจ รูปแบบการบริหาร  ระยะเวลาการ

ดาํเนินธุรกิจ  จาํนวนห้องพกัให้เช่า  พื้นท่ีสร้างอพาร์ทเมนต ์รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และจาํนวนลูกจา้ง  จาํนวน 7 
ขอ้ 

         2.2  การจดัการธุรกิจอพาร์ทเมนตใ์หเ้ช่า รวม  5  ดา้น คือ โครงสร้างองคก์รและการบริหารงาน
บุคคล  การเงินและบญัชี  การซ่อมแซมบาํรุงรักษา การรักษาความปลอดภยั  และการจดัการตลาด ลกัษณะของ
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ของลิเคิร์ท  (Likert)   จาํนวน 31  ขอ้ 

     3. นาํแบบสอบถามท่ีไดส้ร้างข้ึนใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระของมหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี  
ไดต้รวจสอบความสอดคลอ้งของเน้ือหากบัวตัถุประสงคข์องการวิจยัเป็นการศึกษาความเท่ียงตรง ( validity)  ของ
แบบสอบถามแลว้นาํมาปรับปรุงแกไ้ขเพื่อใหค้าํถามชดัเจนสามารถส่ือความหมายไดต้รงประเดน็และเหมาะสม
ยิง่ข้ึน 

     4. นาํแบบสอบถามไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอย่างท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างในการวิจยั  จาํนวน  30  คน  
แลว้นาํขอ้มูลดงักล่าวมาหาค่าความเช่ือมัน่ (reliability)  ของแบบสอบถาม โดยใชสู้ตรสัมประสิทธ์ิ แอลฟ่า 
ของครอนบคั ( Cronbach’s Alpha Coefficient )   
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

     การรวบรวมขอ้มูลผูว้ิจัยได้ดาํเนินการเก็บขอ้มูลด้วยการขอความร่วมมือจากกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็น 
ผูป้ระกอบการอพาร์ทเมนต ์โดยนาํแบบสอบถามไปแจกใหก้ลุ่มตวัอยา่งกรอกขอ้มูลจาํนวน  103  ฉบบัแลว้ขอรับ
คืนดว้ยตนเอง   
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
     ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถามจะนาํมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ทุกชุด  และนาํมาลง

รหัส  ประมวลผลขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูป หา ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test ,     
F-test  และ LSD ดงัน้ี 

     1.  วิเคราะห์ลกัษณะผูป้ระกอบการ ไดแ้ก่ รูปแบบการดาํเนินธุรกิจ  รูปแบบการบริหาร ระยะเวลา
การดาํเนินธุรกิจ  จาํนวนหอ้งใหเ้ช่า  พ้ืนท่ีสร้างอพาร์ทเมนต ์รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และจาํนวนพนกังาน โดยใช้
ความถ่ีและร้อยละ 

     2.  วิเคราะห์การจดัการธุรกิจอพาร์ทเมนตใ์หเ้ช่า โดยใชค่้าเฉล่ีย ( X )  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(SD) 

     3.  เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย  ( X )  ของคะแนนการจดัการธุรกิจอพาร์ทเมนตใ์หเ้ช่าของผูป้ระกอบการ 
จาํแนกตามลกัษณะผูป้ระกอบการ โดยใช ้ t-test และ F-test 

     4.  เปรียบเทียบพหุคูณเพื่อทดสอบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนการจดัการธุรกิจ  อพาร์ทเมนตใ์หเ้ช่า 
จากผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวนโดยวิธี Least Significant Difference (LSD) 
  
สรุปผลการวจิยั 

      ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการจดัการธุรกิจอพาร์ทเมนตใ์หเ้ช่า ตาํบลสาํโรงเหนือ จงัหวดัสมุทรปราการ 
สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

      1. ลักษณะผู้ประกอบการ  
      ผูป้ระกอบการ ส่วนใหญ่เป็นเจา้ของคนเดียว ร้อยละ 68.90 รองลงมา บริษทัจาํกดั ร้อยละ 16.50    

มีรูปแบบการบริหาร บริหารเอง ร้อยละ 64.10 รองลงมา จา้งมืออาชีพบริหาร ร้อยละ 35.90 ระยะเวลาการดาํเนิน
ธุรกิจ 3 – 5 ปี รองลงมา มากกว่า 10 ปี  ร้อยละ 25.20 จาํนวนหอ้งให้เช่า มากกว่า 100 ห้อง ร้อยละ 55.30 
รองลงมา 50 – 70 หอ้ง   ร้อยละ 27.20 พื้นท่ีสร้างอพาร์ทเมนต ์มากกว่า 350 ตรว. ร้อยละ 52.40 รองลงมา 150–
250 ตรว. ร้อยละ 22.30 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มากกว่า 200,000 บาท ร้อยละ 52.40 รองลงมา 100,000–150,000 
บาท ร้อยละ 34.00 จาํนวนพนกังาน นอ้ยกวา่ 5 คน ร้อยละ 67.00 รองลงมา 5 – 10 คน ร้อยละ 30. 
      2. วเิคราะห์การจดัการธุรกิจอพาร์ทเมนต์ให้เช่า 

      ผูป้ระกอบการ มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการธุรกิจอพาร์ทเมนตใ์หเ้ช่า ในภาพรวม อยูใ่นระดบั
มาก ( = 3.91) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี 

       โครงสร้างองค์กรและการบริหารงานบุคคล 
       ผูป้ระกอบการ มีความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก ( = 4.19) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 

อยูใ่นระดบัมาก ( = 4.01-4.39)  ทุกรายการ คือ  
       1. มีการแบ่งงานกนัทาํอยา่งชดัเจน 
       2. มีพนกังานทาํความสะอาด เพียงพอ 
       3. มีพนกังานคอยใหค้วามช่วย เหลือ ต่าง ๆ เช่น หอ้งนํ้า หอ้งสว้มเตม็รวดเร็ว 
       4. มีพนกังานคอยใหก้ารตอ้นรับตลอด เวลา 
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       5. มีเจา้หนา้ท่ีและพนกังานเพ่ือ อาํนวยความสะดวกอยา่งเพยีงพอ 
      ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัผูป้ระกอบการ ท่ีมีรูปแบบกิจการ เจา้ของคนเดียว และบริษทัจาํกดั รูปแบบการ

บริหาร บริหารเอง ระยะเวลาการดาํเนินธุรกิจ 3 – 5 ปี 5 – 10 ปี มากกว่า 10 ปี  จาํนวนหอ้งใหเ้ช่า  50 – 70 หอ้ง   
พื้นท่ีสร้างอพาร์ทเมนต ์ 150 – 250 ตรว.  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 100,000 – 150,000 บาท  150,001 – 200,000 บาท 
และจาํนวนพนกังาน นอ้ยกวา่ 5 คน 

       การเงนิและบัญชี 
       ผูป้ระกอบการ มีความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก ( = 4.28) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 

อยูใ่นระดบัมาก ( = 4.26-4.33)  ทุกรายการ คือ  
       1. บนัทึกมิเตอร์นํ้ าประปา และ ไฟฟ้าอยา่งชดัเจน 
       2. จดัพมิพใ์บแจง้หน้ี และ กาํหนดรายการในใบแจง้หน้ี 
       3. การกาํหนดกฎระเบียบขอ้บงัคบัในการเขา้-ออกอยา่งชดัเจน 
       4. มีการจดัทาํบญัชีค่าใชจ่้ายต่างๆ อยา่งชดัเจน 

      ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัผูป้ระกอบการ ท่ีมีรูปแบบกิจการ เจา้ของคนเดียว และบริษทัจาํกดั รูปแบบการ
บริหาร บริหารเอง ระยะเวลาการดาํเนินธุรกิจ 3 – 5 ปี 5 – 10 ปี มากกว่า 10 ปี  จาํนวนหอ้งใหเ้ช่า  50 – 70 หอ้ง 
มากกว่า 100 หอ้ง  พื้นท่ีสร้างอพาร์ทเมนต ์  150 – 250 ตรว.  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มากกว่า 200,000 บาท จาํนวน
พนกังาน นอ้ยกวา่ 5 คนและ 5 – 10 คน 

       การซ่อมแซมบํารุงรักษา 
       ผูป้ระกอบการ มีความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก ( = 3.83) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 

อยูใ่นระดบัมาก ( = 3.58-4.08)  ทุกรายการ คือ  
       1. มีการจดัการดา้นสาธารณูปโภคท่ีดี 
       2. มีการปรับปรุงหอ้งเช่าอยูเ่สมอ 
       3. มีเจา้หนา้ท่ีเพื่ออาํนวยความสะดวกในการซ่อม/แกไ้ขอุปกรณ์ต่าง ๆ 
       4. มีการพฒันาอพาร์ทเมน้ทใ์หมี้ความทนัสมยัมากข้ึนเพื่อดึงดูดใจลูกคา้ 

      ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัผูป้ระกอบการ ท่ีมีรูปแบบกิจการ บริษทัจาํกดั  และเจ้าของคนเดียว ยกเวน้
รายการ มีการพฒันาอพาร์ทเมน้ทใ์หมี้ความทนัสมยัมากข้ึนเพื่อดึงดูดใจลูกคา้ รูปแบบการบริหาร จา้งมืออาชีพ
บริหาร จาํนวนหอ้งใหเ้ช่า  71 – 100 หอ้ง พื้นท่ีสร้างอพาร์ทเมนต ์ 150 – 250 ตรว.  251 – 350 ตรว. รายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือน 100,000 – 150,000 บาท จาํนวนพนกังาน 5 – 10 คน 

       การรักษาความปลอดภยั 
       ผูป้ระกอบการ มีความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก ( = 4.00) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 

อยูใ่นระดบัมาก ( = 3.75-4.36)  ทุกรายการ คือ  
       1. มีทางหนีไฟและถงัดบัเพลิงทุกชั้น 
       2. มีระบบไฟอตัโนมติัและไฟฉุกเฉินเม่ือเกิดไฟฟ้าดบั 
       3. มี รปภ. รักษาความปลอดภยัตลอด 24 ชัว่โมง 
       4. ทุกหอ้งมีเหลก็ดดัและกญุแจลอ็คอยา่งแน่นหนา 
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      ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัผูป้ระกอบการ ท่ีมีรูปแบบกิจการ เจา้ของคนเดียว  บริษทัจาํกดั  รูปแบบการ
บริหาร บริหารเอง จาํนวนหอ้งใหเ้ช่า  71 – 100 หอ้ง พื้นท่ีสร้าง อพาร์ทเมนต ์ มากกว่า 350 ตรว. รายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน มากกวา่ 200,000 บาท จาํนวนพนกังาน นอ้ยกวา่ 5 คน และ5 – 10 คน 

       ห้องพกั 
       ผูป้ระกอบการ มีความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง ( = 2.94) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 

พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก ( = 3.56)  จาํนวน 1 รายการ คือ มีรูปแบบการสร้างหอ้งพกัท่ีสวยงาม น่าอยู ่
       นอกนั้นอยูใ่นระดบัปานกลาง และนอ้ย 

       ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัผูป้ระกอบการ ท่ีมีรูปแบบกิจการ เจา้ของคนเดียว ยกเวน้รายการ มีรูปแบบการ
สร้างหอ้งพกัท่ีสวยงาม น่าอยู ่และบริษทัจาํกดั ยกเวน้รายการ มีอุปกรณ์อาํนวยความสะดวกต่าง ๆ ให ้เช่น ตู ้เตียง 
โต๊ะ เป็นตน้ ทุกรูปแบบการบริหาร ระยะเวลาการดาํเนินธุรกิจ 3 – 5 ปี พื้นท่ีสร้าง อพาร์ทเมนต ์150 – 250 ตรว. 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 100,000 – 150,000 บาท 150,001 – 200,000 บาท 

       ทาํเลทีต่ั้งอพาร์ทเมนต์ 
       ผูป้ระกอบการ มีความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก ( = 3.86) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 

อยูใ่นระดบัมาก ( = 3.66-4.09)  ทุกรายการ คือ  
       1.ไม่มีโรงงานท่ีก่อใหเ้กิดมลพิษ และ ไม่อยูใ่นบริเวณท่ีมีนํ้าเน่าเสีย 
       2. ตั้งอยูใ่นแหล่งชุมชน 
       3. การเดินทางสะดวก สามารถเรียกใชบ้ริการรถต่าง ๆ ไดง่้าย เช่น รถแทก็ซ่ี รถไฟฟ้า รถโดยสาร

ประจาํทาง ฯลฯ 
       4. ตั้งอยูใ่กลศ้นูยก์ารคา้ 
       ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกับผูป้ระกอบการ ท่ีมีรูปแบบกิจการ เจา้ของคนเดียว ห้างหุ้นส่วนจาํกดั และ

บริษทัจาํกดั ทุกรูปแบบการบริหาร ระยะเวลาการดาํเนินธุรกิจ นอ้ยกว่า 3 ปี 3 – 5 ปี จาํนวนหอ้งใหเ้ช่า  มากกว่า 
100 หอ้ง พื้นท่ีสร้าง อพาร์ทเมนต ์มากกว่า 350 ตรว. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 100,000 – 150,000 บาท มากกว่า 
200,000 บาท และจาํนวนพนกังาน นอ้ยกวา่ 5 คน 

       ราคาห้องพกั 
       ผูป้ระกอบการ มีความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก ( = 3.79) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 

อยูใ่นระดบัมาก ( = 3.77-3.83)  ทุกรายการ คือ  
       1.ราคาเหมาะสมกบัหอ้งพกัและการบริการ 
       2.ราคาไม่สูงเม่ือเปรียบเทียบกบั  อพาร์ทเมนตล์กัษณะเดียวกนั 
       3. ค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ เป็นราคาท่ียติุธรรม 
       ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับผูป้ระกอบการ ท่ีมีรูปแบบกิจการ เจ้าของคนเดียว บริษทัจาํกัด และห้าง

หุ้นส่วนจาํกัดยกเวน้รายการราคาเหมาะสมกับห้องพกัและการบริการ และราคาไม่สูงเม่ือเปรียบเทียบกับ       
อพาร์ทเมนตล์กัษณะเดียวกนั ทุกรูปแบบการบริหาร ระยะเวลาการดาํเนินธุรกิจ นอ้ยกว่า 3 ปี 3 – 5 ปี มากกว่า   
10 ปี จาํนวนหอ้งใหเ้ช่า  มากกวา่ 100 หอ้ง พื้นท่ีสร้างอพาร์ทเมนต ์251 – 350 ตรว.  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 150,001 
– 200,000 บาท จาํนวนพนกังาน นอ้ยกวา่ 5 คน และมากกวา่ 10 คน 
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       การส่งเสริมการขาย        
       ผูป้ระกอบการ มีความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่นระดบันอ้ย ( = 2.39) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 

อยูใ่นระดบัปานกลาง ( = 3.12)  จาํนวน 1 รายการ คือ มีการประชาสมัพนัธ์และลดราคาตามควร 
       นอกนั้นอยูใ่นระดบันอ้ย 
       ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกับผูป้ระกอบการ ท่ีมีรูปแบบกิจการ เจา้ของคนเดียว และบริษทัจาํกดั ยกเวน้

รายการ มีการประชาสัมพนัธ์และลดราคา ตามควร รูปแบบการบริหาร บริหารเอง ระยะเวลาการดาํเนินธุรกิจ 
นอ้ยกว่า 3 – 5 ปี 5 – 10 ปี มากกว่า 10 ปี จาํนวนหอ้งใหเ้ช่า  50 – 70 หอ้ง   พื้นท่ีสร้างอพาร์ทเมนต ์150 – 250 
ตรว. มากกวา่ 350 ตรว. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มากกวา่ 200,000 บาท และจาํนวนพนกังาน นอ้ยกวา่ 5 คน  
      3. ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียการจัดการธุรกิจอพาร์ทเมนต์ให้เช่า ของผู้ประกอบการ จําแนกตาม
ลักษณะผู้ประกอบการ สรุปได้ดังนี ้

       ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการธุรกิจ อพาร์ทเมนต์ให้เช่า 
พบว่า ผูป้ระกอบการ ท่ีมีรูปแบบกิจการ ต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการธุรกิจอพาร์ทเมนต์ใหเ้ช่า ใน
ภาพรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณารายดา้นดงัน้ี 

        โครงสร้างองค์กรและการบริหารงานบุคคล 
       ผูป้ระกอบการ ท่ีมีรูปแบบกิจการ ต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติ เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 2 รายการ คือ  
       1. มีพนกังานคอยใหค้วามช่วย เหลือ ต่าง ๆ เช่น หอ้งนํ้า หอ้งสว้มเตม็รวดเร็ว 
       2. มีเจา้หนา้ท่ีและพนกังานเพือ่ อาํนวยความสะดวกอยา่งเพยีงพอ 
       ผูป้ระกอบการ ท่ีมีรูปแบบการบริหาร ต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม และพิจารณาเป็นรายขอ้    

ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
       ผูป้ระกอบการ ท่ีมีระยะเวลาการดาํเนินธุรกิจ ต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม   ไม่แตกต่างกนัอยา่ง

มีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 2 
รายการ คือ  

       1. มีการแบ่งงานกนัทาํอยา่งชดัเจน 
       2. มีพนกังานทาํความสะอาด เพียงพอ 
       ผูป้ระกอบการ ท่ีมีจาํนวนห้องให้เช่า ต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติท่ีระดบั 0.01  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 2 
รายการ คือ  

       1. มีเจา้หนา้ท่ีและพนกังานเพือ่ อาํนวยความสะดวกอยา่งเพยีงพอ 
       2. มีพนกังานคอยใหก้ารตอ้นรับตลอด 
       และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 2 รายการ คือ  

1. มีการแบ่งงานกนัทาํอยา่งชดัเจน 
2. มีพนกังานทาํความสะอาดเพียง พอ 
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       ผูป้ระกอบการ ท่ีมีพื้นท่ีสร้าง อพาร์ทเมนต์ ต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 
จาํนวน 2 รายการ คือ  

       1. มีเจา้หนา้ท่ีและพนกังานเพือ่ อาํนวยความสะดวกอยา่งเพยีงพอ 
       2. มีพนกังานคอยใหก้ารตอ้นรับตลอด เวลา 
       และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 3 รายการ คือ  
       1. มีการแบ่งงานกนัทาํอยา่งชดัเจน 
       2. มีพนกังานทาํความสะอาด เพียงพอ 
       3. มีพนกังานคอยใหค้วามช่วย เหลือ ต่าง ๆ เช่น หอ้งนํ้า หอ้งสว้มเตม็รวดเร็ว 
       ผูป้ระกอบการ ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติท่ีระดบั 0.01  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 4 
รายการ คือ  

       1.มีเจา้หนา้ท่ีและพนกังานเพือ่ อาํนวยความสะดวกอยา่งเพยีงพอ 
       2. มีการแบ่งงานกนัทาํอยา่งชดัเจน 
       3. มีพนกังานคอยใหค้วามช่วย เหลือ ต่าง ๆ เช่น หอ้งนํ้า หอ้งสว้มเตม็รวดเร็ว 
       4. มีพนกังานคอยใหก้ารตอ้นรับตลอด เวลา 
       ผูป้ระกอบการ ท่ีมีจาํนวนพนักงาน ต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญั 

ทางสถิติท่ีระดบั 0.01  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั ท่ีระดบั 0.05 
จาํนวน 2 รายการ คือ  

       1. มีการแบ่งงานกนัทาํอยา่งชดัเจน 
       2. มีพนกังานทาํความสะอาด เพียงพอ 
       และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 3 รายการ คือ  
       1. มีเจา้หนา้ท่ีและพนกังานเพือ่ อาํนวยความสะดวกอยา่งเพยีงพอ 
       2. มีพนกังานคอยใหค้วามช่วย เหลือ ต่าง ๆ เช่น หอ้งนํ้า หอ้งสว้มเตม็รวดเร็ว 
       3. มีพนกังานคอยใหก้ารตอ้นรับตลอด เวลา 
       การเงนิและบัญชี 
       ผูป้ระกอบการ ท่ีมีรูปแบบกิจการ ต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.01  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 
รายการ คือ บนัทึกมิเตอร์นํ้าประปา และ ไฟฟ้าอยา่งชดัเจน 

       และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 2 รายการ คือ  
       1. การกาํหนดกฎระเบียบขอ้บงัคบัในการเขา้-ออกอยา่งชดัเจน 
       2. มีการจดัทาํบญัชีค่าใชจ่้ายต่างๆ อยา่งชดัเจน 
       ผูป้ระกอบการ ท่ีมีรูปแบบบริหาร ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม และพิจารณาเป็นรายขอ้           

ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  
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       ผูป้ระกอบการ ท่ีมีระยะเวลาการดาํเนินธุรกิจ ต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.01 
จาํนวน 3 รายการ คือ  

       1. บนัทึกมิเตอร์นํ้าประปา และ ไฟฟ้าอยา่งชดัเจน 
       2. จดัพมิพใ์บแจง้หน้ี และ กาํหนดรายการในใบแจง้หน้ี 
       3. มีการจดัทาํบญัชีคา่ใชจ่้ายต่างๆ อยา่งชดัเจน 
       ผูป้ระกอบการ ท่ีมีจาํนวนห้องให้เช่า ต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติท่ีระดบั 0.01  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.01 ทุก
รายการ คือ  

       1. การกาํหนดกฎระเบียบขอ้บงัคบัในการเขา้-ออกอยา่งชดัเจน 
       2. บนัทึกมิเตอร์นํ้าประปา และ ไฟฟ้าอยา่งชดัเจน 
       3. จดัพมิพใ์บแจง้หน้ี และ กาํหนดรายการในใบแจง้หน้ี 
       4. มีการจดัทาํบญัชีคา่ใชจ่้ายต่างๆ อยา่งชดัเจน 
       ผูป้ระกอบการ ท่ีมีพื้นท่ีสร้าง อพาร์ทเมนต์ ต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.01 
ทุกรายการ คือ  

       1. การกาํหนดกฎระเบียบขอ้บงัคบัในการเขา้-ออกอยา่งชดัเจน 
       2. บนัทึกมิเตอร์นํ้าประปา และ ไฟฟ้าอยา่งชดัเจน 
       3. จดัพมิพใ์บแจง้หน้ี และ กาํหนดรายการในใบแจง้หน้ี 
       4. มีการจดัทาํบญัชีคา่ใชจ่้ายต่างๆ อยา่งชดัเจน 
       ผูป้ระกอบการ ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติท่ีระดบั 0.05  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 จาํนวน    
1 รายการ คือ มีการจดัทาํบญัชีคา่ใชจ่้ายต่างๆ อยา่งชดัเจน 

       และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 2 รายการ คือ  
       1. การกาํหนดกฎระเบียบขอ้บงัคบัในการเขา้-ออกอยา่งชดัเจน 
       2. บนัทึกมิเตอร์นํ้าประปา และ ไฟฟ้าอยา่งชดัเจน 
       ผูป้ระกอบการ ท่ีมีจาํนวนพนักงาน ต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญั 

ทางสถิติท่ีระดบั 0.05  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 จาํนวน   
2 รายการ คือ  

       1. การกาํหนดกฎระเบียบขอ้บงัคบัในการเขา้-ออกอยา่งชดัเจน 
       2. จดัพมิพใ์บแจง้หน้ี และ กาํหนดรายการในใบแจง้หน้ี 
       และแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 รายการ คือ มีการจดัทาํบญัชี

ค่าใชจ่้ายต่างๆ อยา่งชดัเจน 
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       การซ่อมแซมบํารุงรักษา 
       ผูป้ระกอบการ ท่ีมีรูปแบบกิจการ ต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญั   

ทางสถิติท่ีระดบั 0.01  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.01 จาํนวน   
3 รายการ คือ  

       1. มีการปรับปรุงหอ้งเช่า อยูเ่สมอ 
       2. มีการพฒันาอพาร์ทเมน้ทใ์หมี้ความทนัสมยัมากข้ึนเพื่อดึงดูดใจลูกคา้ 
       3. มีเจา้หนา้ท่ีเพื่ออาํนวยความสะดวกในการซ่อม/แกไ้ขอุปกรณ์ต่าง ๆ 
       ผูป้ระกอบการ ท่ีมีรูปแบบการบริหาร ต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม และพิจารณาเป็นรายขอ้    

ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
       ผูป้ระกอบการ ท่ีมีระยะเวลาการดาํเนินธุรกิจ ต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.01 
ทุกรายการ คือ  

       1. มีการปรับปรุงหอ้งเช่า อยูเ่สมอ 
       2. มีการพฒันาอพาร์ทเมน้ทใ์หมี้ความทนัสมยัมากข้ึนเพื่อดึงดูดใจลูกคา้ 
       3. มีเจา้หนา้ท่ีเพื่ออาํนวยความสะดวกในการซ่อม/แกไ้ขอุปกรณ์ต่าง ๆ 
       4. มีการจดัการดา้นสาธารณูปโภคท่ีดี 
       ผูป้ระกอบการ ท่ีมีจาํนวนห้องให้เช่า ต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 3 
รายการ คือ  

       1. มีการพฒันาอพาร์ทเมน้ทใ์หมี้ความทนัสมยัมากข้ึนเพื่อดึงดูดใจลูกคา้ 
       2. มีเจา้หนา้ท่ีเพื่ออาํนวยความสะดวกในการซ่อม/แกไ้ขอุปกรณ์ต่าง ๆ 
       3. มีการจดัการดา้นสาธารณูปโภคท่ีดี 
       ผูป้ระกอบการ ท่ีมีพื้นท่ีสร้าง อพาร์ทเมนต์ ต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 
จาํนวน 1 รายการ คือ มีการพฒันาอพาร์ทเมน้ทใ์หมี้ความทนัสมยัมากข้ึนเพื่อดึงดูดใจลูกคา้ 

       แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 2 รายการ  
       1. มีเจา้หนา้ท่ีเพื่ออาํนวยความสะดวกในการซ่อม/แกไ้ขอุปกรณ์ต่าง ๆ 
       2. มีการจดัการดา้นสาธารณูปโภคท่ีดี 
       ผูป้ระกอบการ ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติท่ีระดบั 0.01  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.01 จาํนวน   
3 รายการ คือ  

       1. มีการพฒันาอพาร์ทเมน้ทใ์หมี้ความทนัสมยัมากข้ึนเพื่อดึงดูดใจลูกคา้ 
       2. มีเจา้หนา้ท่ีเพื่ออาํนวยความสะดวกในการซ่อม/แกไ้ขอุปกรณ์ต่าง ๆ 
       3. มีการจดัการดา้นสาธารณูปโภคท่ีดี 
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       ผูป้ระกอบการ ท่ีมีจาํนวนพนกังาน ต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 จาํนวน         
1 รายการ คือ . มีการจดัการดา้นสาธารณูปโภคท่ีดี 

       และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 3 รายการ คือ  
       1. มีการปรับปรุงหอ้งเช่าอยูเ่สมอ 
       2. มีการพฒันาอพาร์ทเมน้ทใ์หมี้ความทนัสมยัมากข้ึนเพื่อดึงดูดใจลูกคา้ 
       3. มีเจา้หนา้ท่ีเพ่ืออาํนวยความสะดวกในการซ่อม/แกไ้ขอุปกรณ์ต่าง ๆ 
       การรักษาความปลอดภยั 
       ผูป้ระกอบการ ท่ีมีรูปแบบกิจการ ต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ 
มี รปภ.รักษาความปลอดภยัตลอด 24 ชัว่โมง 

       ผูป้ระกอบการ ท่ีมีรูปแบบการบริหาร ต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม และพิจารณาเป็นรายขอ้    
ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

       ผูป้ระกอบการ ท่ีมีระยะเวลาการดาํเนินธุรกิจ ต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.01 
ทุกรายการ คือ 

       1. มี รปภ. รักษาความปลอดภยัตลอด 24 ชัว่โมง 
       2. มีทางหนีไฟและถงัดบัเพลิงทุกชั้น 
       3. มีระบบไฟอตัโนมติัและไฟฉุกเฉินเม่ือเกิดไฟฟ้าดบั 
       4. ทุกหอ้งมีเหลก็ดดัและกญุแจลอ็คอยา่งแน่นหนา 
       ผูป้ระกอบการ ท่ีมีจาํนวนห้องให้เช่า ต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.01 จาํนวน    
2 รายการ คือ  

       1. มี รปภ.รักษาความปลอดภยัตลอด 24 ชัว่โมง 
       2. มีระบบไฟอตัโนมติัและไฟฉุกเฉินเม่ือเกิดไฟฟ้าดบั      
       ผูป้ระกอบการ ท่ีมีพื้นท่ีสร้าง อพาร์ทเมนต์ ต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 
จาํนวน 1 รายการ คือ ทุกหอ้งมีเหลก็ดดัและกญุแจลอ็คอยา่งแน่นหนา    

         และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 2 รายการ คือ  
       1. มี รปภ. รักษาความปลอดภยัตลอด 24 ชัว่โมง 
       2. มีระบบไฟอตัโนมติัและไฟฉุกเฉินเม่ือเกิดไฟฟ้าดบั 
       ผูป้ระกอบการ ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติท่ีระดบั 0.05  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 จาํนวน   
1 รายการ คือ มีทางหนีไฟและถงัดบัเพลิงทุกชั้น 
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       แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 รายการ คือ ทุกหอ้งมีเหลก็ดดัและ
กญุแจลอ็คอยา่งแน่นหนา 

       ผูป้ระกอบการ ท่ีมีจาํนวนพนกังาน มีความคิดเห็น โดยรวม และพิจารณาเป็นรายขอ้ ไม่แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

       ห้องพกั 
       ผูป้ระกอบการ ท่ีมีรูปแบบกิจการ ต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.01  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 จาํนวน         
1 รายการ คือ มีรูปแบบการสร้างหอ้งพกัท่ีสวยงาม น่าอยู ่

       และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 3 รายการ คือ  
       1. มีอุปกรณ์อาํนวยความสะดวกต่าง ๆ ให ้เช่น ตู ้เตียง โต๊ะ เป็นตน้ 
       2. สภาพแวดลอ้มของอาคารควรมีการตกแต่งใหส้วยงาม ร่มร่ืน 
       3. มีส่วนกลาง/ส่ิงอาํนวยความสะดวก เช่น ลิฟท,์ โถงบนัได, คลบัเฮา้ส์, สระว่ายนํ้า, ฟิตเนส,ซาวน่า 

ฯลฯ 
       ผูป้ระกอบการ ท่ีมีรูปแบบการบริหาร ต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม และพิจารณาเป็นรายขอ้    

ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
       ผูป้ระกอบการ ท่ีมีระยะเวลาการดาํเนินธุรกิจ ต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.01 
จาํนวน 3 รายการ คือ  

       1. มีรูปแบบการสร้างหอ้งพกัท่ีสวยงาม น่าอยู ่
       2. มีอุปกรณ์อาํนวยความสะดวกต่าง ๆ ให ้เช่น ตู ้เตียง โต๊ะ เป็นตน้ 
       3. สภาพแวดลอ้มของอาคารควรมีการตกแต่งใหส้วยงาม ร่มร่ืน 
       ผูป้ระกอบการ ท่ีมีจาํนวนห้องให้เช่า ต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติท่ีระดบั 0.01  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.01 จาํนวน   
3 รายการ คือ  

       1. มีรูปแบบการสร้างหอ้งพกัท่ีสวยงาม น่าอยู ่
       2. มีอุปกรณ์อาํนวยความสะดวกต่าง ๆ ให ้เช่น ตู ้เตียง โต๊ะ เป็นตน้ 
       3. มีส่วนกลาง/ส่ิงอาํนวยความสะดวก เช่น ลิฟท,์ โถงบนัได, คลบัเฮา้ส์, สระว่ายนํ้า, ฟิตเนส,ซาวน่า 

ฯลฯ 
       ผูป้ระกอบการ ท่ีมีพื้นท่ีสร้าง อพาร์ทเมนต์ ต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 
จาํนวน 1 รายการ คือ สภาพแวดลอ้มของอาคารควรมีการตกแต่งใหส้วยงาม ร่มร่ืน 

       และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 2 รายการ คือ 
       1. มีอุปกรณ์อาํนวยความสะดวกต่าง ๆ ให ้เช่น ตู ้เตียง โต๊ะ เป็นตน้ 
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       2. มีส่วนกลาง/ส่ิงอาํนวยความสะดวก เช่น ลิฟท,์ โถงบนัได, คลบัเฮา้ส์, สระว่ายนํ้า, ฟิตเนส,ซาวน่า 
ฯลฯ 

       ผูป้ระกอบการ ท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอย่างมี
นัยสําคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 จาํนวน         
1 รายการ คือ สภาพแวดลอ้มของอาคารควรมีการตกแต่งใหส้วยงาม ร่มร่ืน 

        และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 2 รายการ คือ  
       1. มีรูปแบบการสร้างหอ้งพกัท่ีสวยงาม น่าอยู ่
       2. มีส่วนกลาง/ส่ิงอาํนวยความสะดวก เช่น ลิฟท,์ โถงบนัได, คลบัเฮา้ส์, สระว่ายนํ้า, ฟิตเนส,ซาวน่า 

ฯลฯ 
       ผูป้ระกอบการ ท่ีมีจาํนวนพนกังาน ต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 รายการ คือ 
มีส่วนกลาง/ส่ิงอาํนวยความสะดวก เช่น ลิฟท,์ โถงบนัได, คลบัเฮา้ส์, สระวา่ยนํ้า, ฟิตเนส,ซาวน่า ฯลฯ 

       ทาํเลทีต่ั้งอพาร์ทเมนต์ 
       ผูป้ระกอบการ ท่ีมีรูปแบบกิจการ ต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.05  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.01 จาํนวน         
1 รายการ คือ ไม่มีโรงงานท่ีก่อใหเ้กิดมลพิษ และ ไม่อยูใ่นบริเวณท่ีมีนํ้าเน่าเสีย 

       ผูป้ระกอบการ ท่ีมีรูปแบบการบริหาร ต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม และพิจารณาเป็นรายขอ้  ไม่
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

       ผูป้ระกอบการ ท่ีมีระยะเวลาการดาํเนินธุรกิจ ต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.01 
จาํนวน 3 รายการ คือ  

       1. การเดินทางสะดวก สามารถเรียกใชบ้ริการรถต่าง ๆ ไดง่้าย เช่น รถแทก็ซ่ี รถไฟฟ้า รถโดยสาร
ประจาํทาง ฯลฯ 

       2. ตั้งอยูใ่นแหล่งชุมชน 
       3. ไม่มีโรงงานท่ีก่อใหเ้กิดมลพิษ และ ไม่อยูใ่นบริเวณท่ีมีนํ้าเน่าเสีย 
       ผูป้ระกอบการ ท่ีมีจาํนวนห้องให้เช่า ต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 3 
รายการ คือ  

       1. การเดินทางสะดวก สามารถเรียกใชบ้ริการรถต่าง ๆ ไดง่้าย เช่น รถแทก็ซ่ี รถไฟฟ้า รถโดยสาร
ประจาํทาง ฯลฯ 

       2. ตั้งอยูใ่นแหล่งชุมชน 
       3.ไม่มีโรงงานท่ีก่อใหเ้กิดมลพิษ และ ไม่อยูใ่นบริเวณท่ีมีนํ้ าเน่าเสีย 
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       ผูป้ระกอบการ ท่ีมีพื้นท่ีสร้าง อพาร์ทเมนต์ ต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 
จาํนวน 1 รายการ คือ ไม่มีโรงงานท่ีก่อใหเ้กิดมลพิษ และ ไม่อยูใ่นบริเวณท่ีมีนํ้าเน่าเสีย 

       และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 2 รายการ คือ  
       1. การเดินทางสะดวก สามารถเรียกใชบ้ริการรถต่าง ๆ ไดง่้าย เช่น รถแทก็ซ่ี รถไฟฟ้า รถโดยสาร

ประจาํทาง ฯลฯ 
       2. ตั้งอยูใ่นแหล่งชุมชน 
       ผูป้ระกอบการ ท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอย่างมี

นยัสําคญัทางสถิติท่ี เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 จาํนวน      
1 รายการ คือ การเดินทางสะดวก สามารถเรียกใชบ้ริการรถต่าง ๆ ไดง่้าย เช่น รถแท็กซ่ี รถไฟฟ้า รถโดยสาร
ประจาํทาง ฯลฯ 

       ผูป้ระกอบการ ท่ีมีจาํนวนพนกังาน ต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดับ 0.01  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ ท่ีระดับ 0.01            
ทุกรายการ คือ  

       1. การเดินทางสะดวก สามารถเรียกใชบ้ริการรถต่าง ๆ ไดง่้าย เช่น รถแทก็ซ่ี รถไฟฟ้า รถโดยสาร
ประจาํทาง ฯลฯ 

       2. ตั้งอยูใ่กลศู้นยก์ารคา้ 
       3. ตั้งอยูใ่นแหล่งชุมชน 
       4. ไม่มีโรงงานท่ีก่อใหเ้กิดมลพิษ และ ไม่อยูใ่นบริเวณท่ีมีนํ้าเน่าเสีย 
       ราคาห้องพกั 
       ผูป้ระกอบการ ท่ีมีรูปแบบกิจการ ต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติ เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 2 รายการ คือ  
       1. ราคาเหมาะสมกบัหอ้งพกัและการบริการ 
       2. ราคาไม่สูงเม่ือเปรียบเทียบ กบั อพาร์ทเมนต ์ลกัษณะเดียวกนั   
       ผูป้ระกอบการ ท่ีมีรูปแบบการบริหาร ต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม และพิจารณาเป็นรายขอ้     

ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
       ผูป้ระกอบการ ท่ีมีระยะเวลาการดาํเนินธุรกิจ ต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม   ไม่แตกต่างกนัอยา่ง

มีนยัสําคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.01 จาํนวน      
1 รายการ คือ ค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ เป็นราคาท่ียติุธรรม  

       ผูป้ระกอบการ ท่ีมีจาํนวนหอ้งให้เช่า ต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดับ 0.01  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า  แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ ท่ีระดับ 0.01           
ทุกรายการ คือ  

       1. ราคาเหมาะสมกบัหอ้งพกัและการบริการ 
       2. ราคาไม่สูงเม่ือเปรียบเทียบ กบั อพาร์ทเมนต ์ลกัษณะเดียวกนั  
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       3. ค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ เป็นราคาท่ียติุธรรม 
       ผูป้ระกอบการ ท่ีมีพื้นท่ีสร้าง อพาร์ทเมนต์ ต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.01 
ทุกรายการ คือ 

       1. ราคาเหมาะสมกบัหอ้งพกัและการบริการ 
       2. ราคาไม่สูงเม่ือเปรียบเทียบ กบั อพาร์ทเมนต ์ลกัษณะเดียวกนั  
       3. ค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ เป็นราคาท่ียติุธรรม 
       ผูป้ระกอบการ ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.01 จาํนวน     
2 รายการ คือ  

       1. ราคาเหมาะสมกบัหอ้งพกัและการบริการ 
       2. ราคาไม่สูงเม่ือเปรียบเทียบ กบั อพาร์ทเมนต ์ลกัษณะเดียวกนั 
       ผูป้ระกอบการ ท่ีมีจาํนวนพนกังาน ต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติท่ีระดับ 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.01 จาํนวน          
2 รายการ คือ  

       1. ราคาเหมาะสมกบัหอ้งพกัและการบริการ 
       2. ราคาไม่สูงเม่ือเปรียบเทียบ กบั อพาร์ทเมนต ์ลกัษณะเดียวกนั 
       การส่งเสริมการขาย 
       ผูป้ระกอบการ ท่ีมีรูปแบบกิจการ ต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.01  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.01 จาํนวน         
2 รายการ คือ  

       1. มีการจดังานเล้ียงสงัสรรคใ์นเทศกาลต่าง ๆ เสมอ 
       2. มีการแจกของท่ีระลึกในเทศกาล   ต่าง ๆ 
       ผูป้ระกอบการ ท่ีมีรูปแบบการบริหาร ต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม และพิจารณาเป็นรายขอ้    

ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
       ผูป้ระกอบการ ท่ีมีระยะเวลาการดาํเนินธุรกิจ ต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.01 
จาํนวน 3 รายการ คือ  

       1. มีการประชาสมัพนัธ์และลดราคา ตามควร 
       2. มีการจดังานเล้ียงสงัสรรคใ์นเทศกาลต่าง ๆ เสมอ 
       3. มีการแจกของท่ีระลึกในเทศกาล   ต่าง ๆ 
       ผูป้ระกอบการ ท่ีมีจาํนวนห้องให้เช่า ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมี

นัยสําคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ  ท่ีระดบั 0.01 จาํนวน        
2 รายการ คือ  
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       1. มีการจดังานเล้ียงสังสรรคใ์นเทศกาลต่าง ๆ เสมอ 
       2. มีการแจกของท่ีระลึกในเทศกาล   ต่าง ๆ  
       ผูป้ระกอบการ ท่ีมีพื้นท่ีสร้าง อพาร์ทเมนต์ ต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 
จาํนวน 1 รายการ คือ มีการประชาสมัพนัธ์และลดราคา ตามควร 

       และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 รายการ คือ มีการแจกของท่ีระลึก
ในเทศกาล   ต่าง ๆ 

       ผูป้ระกอบการ ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม และพิจารณาเป็นรายขอ้    
ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 

       ผูป้ระกอบการ ท่ีมีจาํนวนพนกังาน ต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  ท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 รายการ คือ 
มีการประชาสมัพนัธ์และลดราคาตามควร 
 
อภปิรายผล 

      การวิจยัเร่ือง  การจดัการธุรกิจอพาร์ทเมนตใ์หเ้ช่า ตาํบลสาํโรงเหนือ จงัหวดัสมุทรปราการ  
      ไดผ้ลการวิจยัท่ีสามารถนาํมาอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
      1. ลักษณะผู้ประกอบการ 
           ผูป้ระกอบการ ส่วนใหญ่เป็นเจ้าของคนเดียว ร้อยละ 68.90 มีรูปแบบการบริหาร บริหารเอง   

ร้อยละ 64.10 ระยะเวลาการดาํเนินธุรกิจ 3 – 5 ปี จาํนวนหอ้งใหเ้ช่า มากกว่า 100 หอ้ง ร้อยละ 55.30 พื้นท่ีสร้าง    
อพาร์ทเมนต ์มากกว่า 350 ตรว.  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มากกว่า 200,000 บาท ร้อยละ 52.40 จาํนวนพนกังาน นอ้ย
กวา่ 5 คน  

      2. วเิคราะห์การจัดการธุรกิจอพาร์ทเมนต์ ให้เช่า 
           ผูป้ระกอบการ มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการธุรกิจอพาร์ทเมนตใ์หเ้ช่า ในภาพรวม อยู่ใน

ระดบัมาก ( = 3.91) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า อยูใ่นระดบัมาก จาํนวน 6 ดา้น ( = 4.28,  = 4.19,  
= 4.00,  = 3.86 ,  = 3.83,  = 3.79  )  เรียงลาํดบัจากดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ  ดา้นการเงินและบญัชี  
โครงสร้างองคก์รและการบริหารงานบุคคล การรักษาความปลอดภยั ทาํเลท่ีตั้งอพาร์ทเมนต ์และการซ่อมแซม
บาํรุงรักษา ราคาหอ้งพกั  สาํหรับดา้นหอ้งพกั และการส่งเสริมการขาย โดยรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง ( = 3.12  
และ = 2.94)   

       จากผลการคน้พบดงักล่าว พบว่า มีค่าสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ  รุ่งศกัด์ิ จงคุม้วงศ ์ (2551 ) 
ศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเช่าอพาร์ทเมน้ตแ์บบรายเดือน ซ่ึงตั้งอยูใ่นเขต
เทศบาลนครภูเก็ต พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเช่า อพาร์ทเมน้ตแ์บบรายเดือน 
ซ่ึงตั้งอยูใ่นเขตเทศบาลนครภูเกต็ ในแต่ละดา้น สรุปไดด้งัต่อไปน้ี ดา้นผลิตภณัฑ ์มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจอยูใ่น
ระดบัมาก โดยปัจจยัท่ีมีความสาํคญัมากท่ีสุดคือ ความกวา้งของหอ้งพกั ดา้นราคา มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ อยู่
ในระดบัมาก และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ  ต่อศกัด์ิ  มีสุข (2547) ศึกษาเร่ือง ผลกระทบต่อท่ีอยูอ่าศยัประเภท 
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อพาร์ทเมนตใ์หเ้ช่า ในเขตหว้ยขวางเม่ือมีระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน พบว่า ผูป้ระกอบการ ร้อยละ 92 ตอ้งการ
ทาํเลท่ีสภาพแวดลอ้มท่ีดี มีการเวน้ว่างของแนวอาคารอยา่งเหมาะสมเพื่อไม่ใหแ้ออดัเกินไป ส่วนดา้นผูอ้ยูอ่าศยั 
และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ วราพร  กรีเทพ (2544) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกท่ีพกั
อาศยัประเภทอพาร์ทเมนทข์องประชากรในเขตเทศบาลนครอุดรธานี พบว่า ผูเ้ช่าอพาร์ทเมนทเ์ห็นว่าปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกท่ีพกัอาศยัประเภท อพาร์ทเมนท ์ ในระดบัสาํคญัมากท่ีสุดคือ  ปัจจยัดา้นราคา  ส่วน
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในระดบัสาํคญัมากไดแ้ก่  ปัจจยัดา้นทาํเลท่ีตั้ง  ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ และปัจจยัดา้นการส่งเสริม
การตลาดตามลาํดบั และผูเ้ช่าอพาร์ทเมนทเ์ห็นวา่ลกัษณะอพาร์ทเมนทมี์ความตอ้งการมีส่ิงอาํนวยความสะดวกให้
ในเร่ืองเตียงนอน  โต๊ะเคร่ืองแป้ง  ตูเ้ส้ือผา้  โคมไฟ โทรศพัท ์ท่ีชั้นล่างของ อพาร์ทเมนท ์ มีบริการร้านอาหาร  
โทรศัพท์ตอบรับภายใน  ร้านซักอบรีด  สําหรับการบริการส่วนกลางของ อพาร์ทเมนท์มีเจ้าหน้าท่ีรักษา        
ความปลอดภยั  มีดาดฟ้าเป็นบริเวณท่ีตากผา้  และมีสวนหย่อมบริเวณอพาร์ทเมนท ์ เห็นว่าราคาท่ีเหมาะสมกบั
ความตอ้งการ  คือ  มีการชาํระค่าส่วนกลาง  (ค่าใชจ่้ายส่วนรวมของผูเ้ช่าอพาร์ทเมนท)์   

       3. ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียการจัดการธุรกิจอพาร์ทเมนต์ให้เช่า ของผู้ประกอบการ จําแนกตาม
ลักษณะผู้ประกอบการ 

       ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการธุรกิจ  อพาร์ทเมนต์ใหเ้ช่า 
พบว่า ผูป้ระกอบการ ท่ีมีรูปแบบกิจการ ระยะเวลาการดาํเนินธุรกิจ จาํนวนพนักงาน ต่างกนั มีความคิดเห็น        
ในภาพรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และผูป้ระกอบการ ท่ีมีจาํนวนหอ้งใหเ้ช่า และพื้นท่ี
สร้างอพาร์ทเมนต์ ต่างกนั มีความคิดเห็น ในภาพรวม แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่   

       ด้านโครงสร้างองค์กรและการบริหารงานบุคคล  ผูป้ระกอบการ ท่ีมีรูปแบบกิจการ ท่ีมีรูปแบบการ
บริหาร พ้ืนท่ีสร้างอพาร์ทเมนต ์ ระยะเวลาการดาํเนินธุรกิจ ต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมี
นัยสําคญัทางสถิติ ส่วนผูป้ระกอบการ ท่ีมีจาํนวนห้องให้เช่า รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน จาํนวนพนักงาน ต่างกนั มี  
ความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01   

       ด้านการเงนิและบัญชี ผูป้ระกอบการ ท่ีมีรูปแบบบริหาร ต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   ผูป้ระกอบการ ท่ีมีรูปแบบกิจการ ระยะเวลาการดาํเนินธุรกิจ จาํนวน
ห้องให้เช่า พื้นท่ีสร้างอพาร์ทเมนต์ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และจาํนวนพนักงาน ต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01   

       ด้านการซ่อมแซมบํารุงรักษา ผูป้ระกอบการ ท่ีมีรูปแบบการบริหาร ต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม 
และพิจารณาเป็นรายขอ้  ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ สําหรับผูป้ระกอบการ ท่ีมีรูปแบบกิจการ 
ระยะเวลาการดาํเนินธุรกิจ จาํนวนหอ้งใหเ้ช่า  พ้ืนท่ีสร้าง  อพาร์ทเมนต ์รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และจาํนวนพนกังาน 
ต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  

       ด้านการรักษาความปลอดภัย  ผูป้ระกอบการ ท่ีมีรูปแบบกิจการ รูปแบบการบริหาร จาํนวน
พนกังาน ต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ  ผูป้ระกอบการ ท่ีมีระยะเวลา
การดาํเนินธุรกิจ จาํนวนห้องให้เช่า  พื้นท่ีสร้าง อพาร์ทเมนต์ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต่างกนั มีความคิดเห็น 
โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01   
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       ด้านห้องพกั  ผูป้ระกอบการ ท่ีมีรูปแบบการบริหาร รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนจาํนวนพนกังาน ต่างกนั มี
ความคิดเห็น โดยรวม และพิจารณาเป็นรายข้อ  ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ด้านทําเลท่ีตั้ ง           
อพาร์ทเมนต ์ ผูป้ระกอบการ ท่ีมีรูปแบบกิจการ ต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05  ผูป้ระกอบการ ท่ีมีรูปแบบกิจการ ระยะเวลาการดาํเนินธุรกิจ จาํนวนหอ้งใหเ้ช่า พ้ืนท่ีสร้าง 
อพาร์ทเมนต ์ต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01   

       ด้านราคาห้องพกั ผูป้ระกอบการ ท่ีมีรูปแบบกิจการ รูปแบบการบริหาร ระยะเวลาการดาํเนินธุรกิจ 
ต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ส่วนผูป้ระกอบการ ท่ีมีจาํนวนหอ้งใหเ้ช่า 
พ้ืนท่ีสร้าง อพาร์ทเมนต ์รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน จาํนวนพนกังาน ต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01   

      ด้านการส่งเสริมการขาย ผูป้ระกอบการ ท่ีมีรูปแบบการบริหาร รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน จาํนวน
พนักงาน ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม และพิจารณาเป็นรายขอ้  ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ 
ผูป้ระกอบการ ท่ีมีจาํนวนหอ้งใหเ้ช่า ต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05  ผูป้ระกอบการ ท่ีมีรูปแบบกิจการ ระยะเวลาการดาํเนินธุรกิจ พื้นท่ีสร้าง อพาร์ทเมนต ์ต่างกนั มีความคิดเห็น 
โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  

       จากผลการคน้พบดงักล่าว มีค่าสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ  ณัฐวรรณ  นิยมาคม (2548 ) ศึกษา
เร่ือง การศึกษาพฤติกรรมในการเช่า  อพาร์ทเมนต ์และปัจจยัท่ีผูเ้ช่าใชป้ระกอบการตดัสินใจเลือกเช่าอพาร์ทเมนต ์ 
ปัจจยัโดยภาพรวมแตกต่างกนั ใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัดา้นอาคารสถานท่ี ดา้นราคา และดา้นทาํเลท่ีตั้งแตกต่าง
กนั ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05  และมีค่าสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ  วราพร  กรีเทพ (2544) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกท่ีพกัอาศยัประเภทอพาร์ทเมนทข์องประชากรในเขตเทศบาลนครอุดรธานี พบว่า ผู ้
เช่าอพาร์ทเมนทท่ี์มีลกัษณะประชากรณ์ศาสตรต่างกนั  มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นผลิตภณัฑท่ี์มีความสาํคญั
ต่อการตดัสินใจเลือกท่ีพกัอาศยัประเภทอพาร์ทเมนทแ์ตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05 

 
ข้อเสนอแนะในการทาํวจิยั 
 

       ผูท่ี้ตอ้งการศึกษาเก่ียวกบัการจดัการท่ีส่งผลต่อความสาํเร็จในการดาํเนินธุรกิจ  อพาร์ทเมนต ์ใหเ้ช่า 
ตาํบลสาํโรงเหนือ จงัหวดัสมุทรปราการ สามารถนาํผลท่ีไดไ้ปศึกษาต่อ ดงัน้ี 

      1. ควรศึกษาการจดัการธุรกิจอพาร์ทเมนต์ให้เช่า ตาํบลสําโรงเหนือ จังหวดัสมุทรปราการ          
อยา่งละเอียด เพื่อเป็นแนวทางในการดาํเนินธุรกิจอพาร์ทเมนตใ์หเ้ช่า ตาํบลสาํโรงเหนือ จงัหวดัสมุทรปราการ  
ใหป้ระสบความสาํเร็จ และไดผ้ลคุม้ค่าอยา่งแทจ้ริง  

       2. ควรศึกษาปัจจยัท่ีส่งเสริม และอุปสรรค ท่ีมีต่อการจดัการธุรกิจ อพาร์ทเมนตใ์หเ้ช่า  ตาํบล  
สาํโรงเหนือ จงัหวดัสมุทรปราการ ในเชิงลึก เพือ่ใหท้ราบถึงปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนโดยละเอียด 
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การบริหารจัดการร้านอาหารท่ีมีผลต่อผู้บริโภคในการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหาร
นายหมา จังหวดัสมุทรปราการ* 

Restaurant Management Affecting Consumer’ Decisions to Select Mr. Ma 
Restaurant, Samut Prakan. 

                         นายรุจน์  เล่าฮะ** 
 Mr. Rut   Laoha 
 
บทคดัย่อ 

 การวิจยัเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการบริหารจดัการร้านอาหารท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหารนายหมา จงัหวดัสมุทรปราการ เพื่อเปรียบเทียบการบริหารจดัการร้านอาหาร  
ท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหารนายหมา จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ และ
เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการบริหารจดัการร้านอาหารกบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหารนายหมา
กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 354 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั เป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูล โดยใช ้ความถ่ี ร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวน และการทดสอบสัมประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั 

       ผลการวิจยัพบว่า (1) ความคิดเห็นต่อการบริหารจดัการร้านอาหารท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหารนายหมา จงัหวดัสมุทรปราการ ในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก ทั้ง 5 ด้าน เรียงลาํดับจากค่ามากท่ีสุด คือ การบริหารตลาด การบริหารวสัดุ
อุปกรณ์ การบริหารทัว่ไป การบริหารเงิน และการบริหารคน (2) ผลการเปรียบเทียบการบริหารจดัการร้านอาหาร
ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารนายหมา ของผูบ้ริโภค จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ 
พบว่า ผูบ้ริโภค มีความคิดเห็น ในภาพรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 
พบว่า เฉพาะดา้นการบริหารเงิน ผูบ้ริโภค ท่ีมี อาชีพ ต่างกนัมีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (3) การทดสอบสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ ระหว่างการบริหารจดัการร้านอาหารกบัการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหารนายหมา พบว่า  การบริหารจดัการร้านอาหาร ทั้ง 5 ดา้น กบัการตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการร้านอาหารนายหมา มีความสมัพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 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. 
                                                 
 * บทความการคน้ควา้อิสระ 
** บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจดัการทัว่ไป)  มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
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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 

       การเปล่ียนแปลงในสภาพแวดลอ้มแห่งการแข่งขนัของธุรกิจซ่ึงจะทวีความรุนแรง ไม่ว่าจะเป็น
ธุรกิจขนาดเลก็ กลาง หรือ ใหญ่ และไม่ว่าจะเป็นองคก์รภาครัฐหรือเอกชน จึงตอ้งมี ความจาํเป็นอยา่งยิง่ท่ี
ตอ้งการอยู่รอดในสภาวะการแข่งขนัปัจจุบนัซ่ึงองคป์ระกอบท่ีสาํคญัในการช่วยเพิ่มสมรรถภาพการแข่งขนัของ
องคก์ร คือ แนวทางในการบริหารจดัการ 

       ส่ิงสาํคญัท่ีสุดในกิจกรรมของมนุษย ์  คือ การบริหาร ตั้งแต่ผูค้นเร่ิมรู้จกัการรวมกลุ่มกนัทาํงานเพ่ือ
ความสําเร็จตามวตัถุประสงค ์ ซ่ึงพวกเขานั้นไม่สามารถประสบความสําเร็จไดเ้พียงลาํพงั การบริหารจึงเป็น
ส่ิงจาํเป็นในการประสานความพยายามของแต่ละบุคคล (Weihrich & Koothz, 1993, p. 4) ซ่ึงสอดคลอ้งความ
คิดเห็นของ เซอร์โต (Certo, 1985, p. 9) กล่าวว่า การบริหารเป็นส่ิงท่ีจะสนบัสนุนกิจกรรม ของแต่ละบุคคล
เพื่อท่ีจะนาํไปสู่ความสําเร็จตามเป้าหมายขององคก์าร และบทบาทผูบ้ริหารงาน คือ การนาํองคก์ารไปสู่
ความสาํเร็จตามเป้าหมายโดยมี  ความรับผิดชอบต่อการรวบรวม ใชท้รัพยากรขององคก์ร การจดัการทรัพยากร 
และการประสานงาน จึงก่อใหเ้กิดการทาํงานร่วมกนั (Carlicle, 1976, p. 5) และธงชยั สันติวงษ ์(2536, หนา้ 3) ได้
เนน้ความสาํคญัของการบริหารไวว้่าในบรรดากิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษยท่ี์ดาํเนินการอยูน่ั้นไม่มีส่ิงใดสาํคญักว่า
การบริหารหรือการจดัการ ทั้งน้ีเพราะงานดา้นบริหารหรือจดัการน้ีจะเป็นงานสาํคญัต่อการอาํนวยการใหม้นุษย์
ทาํงานไดโ้ดยมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดกว่าแต่ก่อน  ดงันั้น ผูบ้ริหารจึงควรให้ความสําคญักบัการบริหารจดัการ
องคก์ร โดยการประเมินสภาพของการบริหารจดัการองคก์รท่ีเป็นอยู ่ และประเมินความเหมาะสมหรือคุณค่าท่ีมี
ต่อองคก์ร เพื่อจะไดส้ร้างการบริหารจดัการองคก์ร ใหเ้ป็นไปในแนวทางท่ีเหมาะสม เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลง 
และเท่าทนัต่อการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มภายนอก อนัจะส่งผลใหอ้งคก์รสามารถบรรลุวตัถุประสงคไ์ด้
ตามท่ีกาํหนด ท่ีผา่นมา มีความพยายามเป็นอย่างมากท่ีจะจดัประเภทของการบริหารจดัการองคก์ร เพื่อใชเ้ป็น
เกณฑใ์นการวิเคราะห์และเพื่อส่งเสริมหรือเปล่ียนแปลงการบริหารจดัการองคก์ร เพื่อใชใ้นการพฒันาองคก์ร 
เพราะเช่ือว่าการบริหารจดัการองคก์ร โดยประยกุตเ์อาเทคนิคหรือหลกัการบริหารต่าง ๆ  มาใชเ้ป็นแนวทางใน
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การแกไ้ขปรับปรุงให้เหมาะสมกบัองคก์รนั้น ๆ  อนัจะส่งผลให้การพฒันาองคก์รเป็นไปในทิศทางท่ีถูกตอ้ง 
เหมาะสมไดง่้ายข้ึน  

       ในการดาํเนินกิจการดา้นอาหารและเคร่ืองด่ืม ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของผลิตภณัฑ ์ ราคา การบริการ 
รวมทั้งการบริหารจดัการท่ีอยูใ่นรูปแบบของธุรกิจ มีปัญหาสาํคญัเร่งด่วนท่ีมีผลกระทบในการแข่งขนัของธุรกิจ
ในด้านต่าง ๆ มากมาย ผูศึ้กษาจึงสนใจท่ีจะศึกษาเร่ือง การบริหารจดัการร้านอาหารท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหารนายหมา จงัหวดัสมุทรปราการ เพื่อเป็นแนวทางสาํหรับการพฒันาร้านอาหาร 
เพือ่ท่ีจะใหร้้านอาหารอยูร่อด และสามารถสร้างกาํไรได ้
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
     1. เพือ่ศึกษาการบริหารจดัการร้านอาหารท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหาร
นายหมา จงัหวดัสมุทรปราการ 
     2. เพ่ือเปรียบเทียบการบริหารจดัการร้านอาหารท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในการตดัสินใจเลือกใช้บริการ
ร้านอาหารนายหมา จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ 

     3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการบริหารจัดการร้านอาหารกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ร้านอาหารนายหมา 
  
สมมติฐานของการวจิยั 
       1. การบริหารจัดการร้านอาหารท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหาร        
นายหมา จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ แตกต่างกนั 
       2. การบริหารจดัการร้านอาหารมีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหารนายหมา 

1. ประชากร 
 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ผูบ้ริโภคท่ีเลือกใชบ้ริการร้านอาหารนายหมา   

2. กลุ่มตัวอย่าง 
     กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคท่ีเลือกใชบ้ริการร้านอาหารนายหมา จาํนวน 
4,520 คน เลือกเป็นกลุ่มตวัอยา่งโดยใชต้ารางกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งของ Krejcie และ Morgan (1970, p. 680) 
ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 354 คน  
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือแบบสอบถาม มีขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามดงัน้ี 

     1.  การศึกษาเอกสารตาํรา  และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
     2.  การจดัทาํโครงสร้างของแบบสอบถามให้มีเน้ือหาครอบคลุมวตัถุประสงค์ของการวิจัยคร้ังน้ี  

แบบสอบถามมี 3 ตอน คือ 
           2.1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  ไดแ้ก่  เพศ  อายุ  อาชีพ  และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  

จาํนวน 4 ขอ้ 
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           2.2  การบริหารจดัการร้านอาหารนายหมา รวม 5 ดา้น คือ การบริหารคน การบริหารเงิน การ
บริหารวสัดุอุปกรณ์ การบริหารทัว่ไป และการบริหารตลาดลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณ คา่ 5 ระดบั ของลิเคิร์ท  (Likert)  จาํนวน 24  ขอ้  

           2.3 การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหารนายหมา 
     3. นาํแบบสอบถามท่ีไดส้ร้างข้ึนใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระของมหาวิทยาลยั ราชภฏัธนบุรี 

ไดต้รวจสอบความสอดคลอ้งของเน้ือหากบัวตัถุประสงคข์องการวิจยัเป็นการศึกษาความเท่ียงตรง ( validity)  ของ
แบบสอบถามแลว้นาํมาปรับปรุงแกไ้ขเพื่อใหค้าํถามชดัเจนสามารถส่ือความหมายไดต้รงประเด็นและเหมาะสม
ยิง่ข้ึน 

     4. นาํแบบสอบถามไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอย่างท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างในการวิจยั  จาํนวน 30 คน  
แลว้นาํขอ้มูลดงักล่าวมาหาค่าความเช่ือมัน่ (reliability)  ของแบบสอบถาม โดยใชสู้ตรสัมประสิทธ์ิ แอลฟ่า 
ของครอนบคั (Cronbach’s Alpha Coefficient ) ไดค้า่ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม เท่ากบั 0.907  
  
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การรวบรวมขอ้มูลผูว้ิจัยได้ดาํเนินการเก็บขอ้มูลด้วยการขอความร่วมมือจากกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็น
ผูบ้ริโภคท่ีเลือกใชบ้ริการร้านอาหารนายหมา โดยนาํแบบสอบถามไปแจกให้กลุ่มตวัอย่างกรอกขอ้มูล จาํนวน 
354 ฉบบั แลว้ขอรับคืนดว้ยตนเอง ไดแ้บบสอบถามคืนมา 354 ชุด   คิดเป็น ร้อยละ 100.00  
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

       ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถามจะนาํมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ทุกชุด  และนาํมาลง
รหัส ประมวลผลขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูป หา ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test ,      
F-test, LSD และสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพยีร์สนั ดงัน้ี 

       1.  วิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา และรายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือน โดยใชค้วามถ่ีและร้อยละ 

       2.  วิเคราะห์การบริหารจัดการร้านอาหารท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ร้านอาหารนายหมา โดยใชค้า่เฉล่ีย ( X ) และ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 

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

       4. เปรียบเทียบพหุคูณเพ่ือทดสอบค่าเฉล่ีย ( X ) ของการบริหารจดัการร้านอาหารท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารนายหมา ของผูบ้ริโภค จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ จากผลการ
วิเคราะหค์วามแปรปรวนโดยวิธี Least Significant Difference (LSD) 
        5. ทดสอบสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของการบริหารจดัการร้านอาหารกบัการตดัสินใจเลือกใช้
บริการร้านอาหารนายหมา 
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สรุปผลการวจิยั 
        ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล เร่ือง การบริหารจดัการร้านอาหารท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในการตดัสินใจเลือกใช้
บริการร้านอาหารนายหมา จงัหวดัสมุทรปราการ  สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

       ส่วนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูบ้ริโภคท่ีตอบแบบสอบถาม 
       ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 59.04 มีอายุ มากกว่า 40 ปี ร้อยละ 35.31 

รองลงมา อาย ุ 31-40 ปี ร้อยละ 33.05  มีอาชีพ พนกังานบริษทั  ร้อยละ 40.96 รองลงมา ธุรกิจส่วนตวั ร้อยละ 
31.64  มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000-20,000 บาท  ร้อยละ 43.50 รองลงมา 30,000 บาทข้ึนไป ร้อยละ 31.64   

       ส่วนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์เก่ียวกบัการบริหารจดัการร้านอาหารนายหมา รวม  5 ดา้น คือ การบริหาร
คน การบริหารเงิน การบริหารวสัดุอุปกรณ์ การบริหารทัว่ไป และการบริหารตลาด สามารถสรุปได ้คือ  

       1. การบริหารจดัการร้านอาหารท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหารนาย
หมา ในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก ( = 3.79) เม่ือพิจารณา เป็นรายดา้น พบว่า        อยูใ่นระดบัมาก ( = 3.74–
3.84) ทุกดา้น คือ 

             1. การบริหารตลาด 
                     2. การบริหารวสัดุอุปกรณ์  

             3. การบริหารทัว่ไป 
             4. การบริหารเงิน 
             5. การบริหารคน 
       2. การบริหารจดัการร้านอาหารท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหารนาย

หมา ดา้นการบริหารคน โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก ( = 3.74) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัมาก ( 
= 3.69–3.86) ทุกรายการ คือ 

             1. พนกังานมีเพียงพอสาํหรับการใหบ้ริการ 
             2. พนกังานสามารถแนะนาํอาหารและเคร่ืองด่ืมไดเ้ป็นอยา่งดี 
             3. พนกังานพดูจาสุภาพอ่อนนอ้มและดูแลเอาใจใส่ท่านเป็นอยา่งดี 
             4. พนกังานตอ้นรับมีมนุษยสัมพนัธ์ดี ยิม้แยม้แจ่มใส และเป็นกนัเองกบัลูกคา้ 
             5. พนกังานแต่งกายไดเ้หมาะสม สุภาพ 
       3. การบริหารจดัการร้านอาหารท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหารนาย

หมา ดา้นการบริหารเงิน โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก ( = 3.75) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัมาก ( 
= 3.70–3.79) ทุกรายการ คือ 

             1. ความเพียงพอของเงินลงทุน  
             2. การควบคุมตน้ทุนในการดาํเนินงาน เช่น การตั้งราคาอาหารอยา่งสมเหตุสมผลโดยพิจารณา

ตั้งราคาจากตน้ทุนเป็นหลกั  
             3. มีแหล่งวตัถุดิบท่ีดีมีคุณภาพ และราคาถูก  
             4. ความคุม้ค่าของกาํไรจากการขาย 
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       4. การบริหารจดัการร้านอาหารท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหารนาย
หมาดา้นการบริหารวสัดุอุปกรณ์ โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก ( = 3.81) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบั
มาก ( = 3.78–3.85) ทุกรายการ คือ  

             1. โต๊ะมีบริการเพียงพอ  
             2. ภาชนะใส่อาหารในร้านสะอาด 
             3. การจดั ตกแต่งร้านน่านัง่ สบายตา 
             4. วตัถุดิบท่ีใชป้ระกอบอาหารสด และสะอาด 
             5. มีวตัถุดิบเพียงพอสาํหรับการขาย 
       5. การบริหารจดัการร้านอาหารท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหารนาย

หมา ดา้นการบริหารงานทัว่ไป โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก ( = 3.79) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบั
มาก ( = 3.68–3.86) ทุกรายการ คือ  

             1. มีการแบ่งงานกนัทาํอยา่งชดัเจน  
             2. มีระบบคิดเงินท่ีถูกตอ้งและแม่นยาํ  
             3. มีการพฒันาร้านอาหารอยา่งสมํ่าเสมอ 
             4. มีการรับผดิชอบในกรณีท่ีลูกคา้เกิดความเสียหาย 
             5. มีระบบรักษาความปลอดภยัท่ีดี 
       6. การบริหารจดัการร้านอาหารท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในการตดัสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารนาย

หมา ดา้นการบริหารการตลาด โดยรวม อยู่ในระดบัมาก ( = 3.84) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบั
มาก ( = 3.69–3.86) ทุกรายการ คือ  

             1. มีการจดัรายการส่งเสริมการขายอยา่ง สมํ่าเสมอ  
             2. มีการบริการท่ีแตกต่างจากร้านอ่ืน ๆ  
             3. มีการจดัตกแต่งร้านตามเทศกาล ต่างๆ 
             4. มีท่ีจอดรถเพียงพอสาํหรับใหบ้ริการลูกคา้ 
             5. ราคาอาหารไม่แพงเม่ือเปรียบเทียบกบัคุณภาพ 
       ส่วนที ่3 การวิเคราะห์เก่ียวกบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหารนายหมา 
       การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านนายหมา โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก ( = 3.81) เม่ือพิจารณาเป็นราย

ขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก ( = 3.76–3.84) ทุกรายการ คือ  
             1. อาหารอร่อยรสชาติถูกปากลูกคา้  
             2. อาหารราคาไม่แพง 
             3. มีการจดัโปรโมชัน่สมํ่าเสมอ 
             4. เดินทางสะดวก 
             5. บริการดีเยีย่ม 
             6. อาหารคุณภาพดีมีคุณค่าทางโภชนาการ         
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       ส่วนที่ 4 การเปรียบเทียบการบริหารจดัการร้านอาหารท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในการตดัสินใจเลือกใช้
บริการร้านอาหารนายหมา จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ 

       1. ผูบ้ริโภค ท่ีมีเพศ อายุ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการบริหารจดัการ
ร้านอาหารท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหารนายหมา ในภาพรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ทุกดา้นไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  

       2. ผูบ้ริโภค ท่ีมีอาชีพต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการบริหารจดัการร้านอาหารท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคใน
การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหารนายหมา ในภาพรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณา
เป็นรายดา้น พบว่า เฉพาะดา้นการบริหารเงิน ผูบ้ริโภค มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 

       ส่วนที่ 5 การทดสอบสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ ของการบริหารจดัการร้านอาหารกบั การตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการร้านอาหารนายหมา  

       1. การบริหารจดัการ ดา้นการบริหารคนมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหาร
นายหมา ทุกรายการ โดยมีค่า  Sig (2-tailed) เท่ากบั 0.000 ซ่ึง นอ้ยกว่า 0.01 หมายความว่า ตวัแปรทั้งสอง
ดงักล่าวขา้งตน้มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยรายการท่ีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 
(r) มากท่ีสุด คือ รายการอาหารคุณภาพดีมีคุณค่าทางโภชนาการ  รองลงมา คือ รายการอาหารอร่อยรสชาติถูกปาก
ลูกคา้ และนอ้ยท่ีสุด คือ รายการเดินทาง 

       2. การบริหารจดัการ ดา้นการบริหารเงินมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหาร
นายหมา ทุกรายการ โดยมีค่า  Sig (2-tailed) เท่ากบั 0.000 ซ่ึง นอ้ยกว่า 0.01 หมายความว่า ตวัแปรทั้งสอง
ดงักล่าวขา้งตน้มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยรายการท่ีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 
(r) มากท่ีสุด คือ รายการมีการจดัโปรโมชัน่สมํ่าเสมอ รองลงมา คือ รายการอาหารอร่อยรสชาติถูกปากลูกคา้ และ
นอ้ยท่ีสุด คือ รายการเดินทางสะดวก 

       3. การบริหารจดัการ ดา้นการบริหารวสัดุอุปกรณ์มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ
ร้านอาหารนายหมา ทุกรายการอาหารอร่อยรสชาติถูกปากลูกคา้ โดยมีค่า  Sig (2-tailed) เท่ากบั 0.000 ซ่ึง นอ้ย
กว่า 0.01 หมายความว่า ตวัแปรทั้งสองดงักล่าวขา้งตน้มีความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
โดยรายการท่ีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) มากท่ีสุด คือรายการอาหารราคาไม่แพง รองลงมา คือ รายการ
เดินทางสะดวก และนอ้ยท่ีสุด คือ รายการบริการดีเยีย่ม 

       4. การบริหารจัดการ ด้านการบริหารทัว่ไป มีความสัมพนัธ์กับการตดัสินใจเลือกใช้บริการ
ร้านอาหารนายหมา ทุกรายการ โดยมีค่า  Sig (2-tailed) เท่ากบั 0.000 ซ่ึง นอ้ยกว่า 0.01 หมายความว่า ตวัแปรทั้ง
สองดงักล่าวขา้งตน้มีความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยรายการท่ีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธ์ (r) มากท่ีสุด คือรายการบริการดีเยีย่ม รองลงมา คือ รายการอาหารอร่อยรสชาติถูกปากลูกคา้ และนอ้ย
ท่ีสุด คือ รายการเดินทางสะดวก  

       5. การบริหารจดัการ ดา้นการบริหารการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกใช้บริการ
ร้านอาหารนายหมา ทุกรายการ โดยมีค่า  Sig (2-tailed) เท่ากบั 0.000 ซ่ึง นอ้ยกว่า 0.01 หมายความว่า ตวัแปรทั้ง
สองดงักล่าวขา้งตน้มีความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยรายการท่ีค่าสัมประสิทธ์ิ
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สหสัมพนัธ์ (r) มากท่ีสุด คือรายการอาหารอร่อยรสชาติถูกปากลูกคา้ รองลงมา คือ รายการอาหารราคาไม่แพง 
และนอ้ยท่ีสุด คือ รายการเดินทางสะดวก  

 
อภปิรายผล 

       1. การวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูบ้ริโภค พบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุมากกว่า 40 ปี 
อาชีพ พนกังานบริษทั  และรายไดเ้ฉล่ีย  ต่อเดือน 10,000-20,000 บาท  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ญาณี จรัส
จารุมนต ์ (2547) ศึกษาเร่ือง ทศันคติและพฤติกรรมการบริโภคอาหารประเภทย่างของร้านบาร์บีคิวพลาซ่า ใน
ศูนยก์ารคา้มาบุญครอง พบวา่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง และมีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน 

       2. การวิเคราะห์เก่ียวกบัการบริหารจดัการร้านอาหารนายหมา ผูบ้ริโภค มีความคิดเห็นในภาพรวม 
อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า การบริหารจดัการร้านอาหารท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในการตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการร้านอาหารนายหมา อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดยมีค่าคะแนนความคิดเห็นท่ีมากท่ีสุด คือ ดา้นการ
บริหารตลาด รองลงมา คือ การบริหารวสัดุอุปกรณ์   ซ่ึงสามารถอธิบายได ้ดงัน้ี  

             2.1 ดา้นการบริหารคน มีผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภค อยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าคะแนน
ความคิดเห็นท่ีมากท่ีสุด คือ พนกังานมีเพียงพอสําหรับการใหบ้ริการ รองลงมา คือพนกังานสามารถแนะนาํ
อาหารและเคร่ืองด่ืมไดเ้ป็นอยา่งดี ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จุฑามาศ   สิทธิรัตนสุนทร (2547) ไดศึ้กษาปัจจยั
ส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในการเลือกใชบ้ริการร้านอาหารทะเล ในอาํเภอเมืองจงัหวดั
สมุทรสาคร พบวา่ ปัจจยัดา้นพนกังานท่ีมีระดบัความสาํคญัสูงสุด ไดแ้ก่ พนกังานใหบ้ริการท่านอยา่งถูกตอ้งและ
รวดเร็ว และเพียงพอสาํหรับการใหบ้ริการ และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อญัชลี วงศวิ์บูลยก์ุล(2546) ศึกษาเร่ือง
พฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุ่ นของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดกบั
พฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุ่ นของผูบ้ริโภคในดา้นราคาและสถานท่ี ไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารญ่ีปุ่นในเร่ืองความถ่ีในการบริโภค เวลาท่ีใชใ้นการบริโภค และค่าใชจ่้ายในการบริโภค แต่ในดา้น
ผลิตภณัฑมี์ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุ่นในเร่ืองความถ่ีในการบริโภค และเวลาอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.5 แต่ไม่สัมพนัธ์กบัเร่ืองค่าใชจ่้าย ในดา้นการส่งเสริมการตลาดมีความสัมพนัธ์กบั
พฤติกรรมการบริโภคอาหารญ่ีปุ่ นในเร่ืองความถ่ีในการบริโภคและเวลาอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.5 แต่
ไม่สมัพนัธ์กบัเร่ืองเวลา และค่าใชจ่้าย 

             2.2 ดา้นการบริหารเงิน มีผลต่อการตดัสินใจ ของผูบ้ริโภค อยูใ่นระดบัมาก        ทุกรายการ โดย
มีค่าคะแนนความคิดเห็นท่ีมากท่ีสุด คือ ความเพียงพอของเงินลงทุน เช่นการตั้งราคาอาหารอยา่งสมเหตุสมผล
โดยพิจารณาตั้งราคาจากตน้ทุนเป็นหลกั รองลงมา คือ การควบคุมตน้ทุนในการดาํเนินงาน และมีแหล่งวตัถุดิบท่ี
ดี และราคาถูก ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จุฑามาศ  สิทธิรัตนสุนทร (2547) ไดศึ้กษาปัจจยัส่วนประสม
การตลาดบริการท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในการเลือกใชบ้ริการร้านอาหารทะเล ในอาํเภอเมืองจงัหวดัสมุทรสาคร พบว่า 
การจดัการอาหารควรจดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีคอยตรวจเช็คอาหารใหอ้อกตามออเดอร์ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและรวดเร็ว ควรมี
การตั้งราคาอาหารอยา่งสมเหตุสมผลโดยพิจารณาตั้งราคาจากตน้ทุนเป็นหลกั ควรมีการคดัเลือกวตัถุดิบท่ีใชใ้หมี้
คุณภาพดี และควรมีการเก็บรักษาท่ีดี เพื่อรักษาคุณภาพมาตรฐานดา้นความสะอาด ความสด และรสชาติของ
อาหาร 



วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปีท่ี 10 ฉบบัท่ี 2 
โครงการบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 

 

 698

              2.3 ดา้นการบริหารวสัดุอุปกรณ์ มีผลต่อการตดัสินใจ ของผูบ้ริโภค อยูใ่นระดบัมาก ทุก
รายการ โดยมีค่าคะแนนความคิดเห็นท่ีมากท่ีสุด คือ โต๊ะมีบริการเพียงพอ รองลงมา คือ ภาชนะใส่อาหารในร้าน
สะอาด และการจดั ตกแต่งร้านน่านัง่ สบายตา ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พนัธะจิต  ดงักอ้ง (2546) ไดศึ้กษา
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับประทานอาหารฟาสต์ฟู้ดของนักศึกษาสถาบนัราชภฎัเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า
ร้านอาหารเป็นสถานท่ีนดัพบปะสงัสรรคใ์นกลุ่มเพื่อนเน่ืองจากบรรยากาศภายในร้านสะอาด และทนัสมยั  พบว่า 
ปัจจยัดา้นราคาท่ีมีระดบัความสาํคญัสูงสุด ไดแ้ก่ ราคาอาหาร และซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จุฑามาศ   สิทธิ
รัตนสุนทร (2547) ไดศึ้กษาปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในการเลือกใชบ้ริการร้านอาหาร
ทะเล ในอาํเภอเมืองจงัหวดัสมุทรสาคร ปัจจยัดา้นกระบวนการท่ีมีระดบัความสาํคญัสูงสุด ไดแ้ก่ ภาชนะอุปกรณ์
เคร่ืองมือเคร่ืองใชส้ะอาด 

             2.4 ดา้นการบริหารงานทัว่ไป มีผลต่อการตดัสินใจ ของผูบ้ริโภค อยู่ในระดบัมากทุกรายการ 
โดยมีค่าคะแนนความคิดเห็นท่ีมากท่ีสุด คือ มีการแบ่งงานกนัทาํอย่างชดัเจน  รองลงมา คือ มีระบบคิดเงินท่ี
ถูกตอ้งและแม่นยาํ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จุฑามาศ   สิทธิรัตนสุนทร (2547) ไดศึ้กษาปัจจยัส่วนประสม
การตลาดบริการท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในการเลือกใชบ้ริการร้านอาหารทะเล ในอาํเภอเมืองจงัหวดัสมุทรสาคร พบว่า
ปัจจยั ทุกปัจจยัมีค่าเฉล่ียรวม อยู่ในระดบัสําคญัมาก โดยมีขอ้เสนอแนะในเร่ืองการจดัการอาหารควรจดัให้มี
เจา้หนา้ท่ีคอยตรวจเช็คอาหารใหอ้อกตามออเดอร์ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและรวดเร็ว 

             2.5 ดา้นการบริหารการตลาด มีผลต่อการตดัสินใจ ของผูบ้ริโภค อยูใ่นระดบัมากทุกรายการ 
โดยมีค่าคะแนนความคิดเห็นท่ีมากท่ีสุด คือ มีการจดัรายการส่งเสริมการขายอย่าง สมํ่าเสมอ รองลงมา คือ มีการ
บริการท่ีแตกต่างจากร้านอ่ืนๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จุฑามาศ   สิทธิรัตนสุนทร (2547) ไดศึ้กษาปัจจยั
ส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในการเลือกใชบ้ริการร้านอาหารทะเล ในอาํเภอเมืองจงัหวดั
สมุทรสาคร  

       3. การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านนายหมา ผูบ้ริโภค มีความคิดเห็น ในภาพรวม    อยูใ่นระดบัมาก 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัมาก ทุกรายการ โดยมีค่าคะแนนความคิดเห็นท่ีมากท่ีสุด คือ อาหาร
อร่อยรสชาติถูกปากลูกคา้  รองลงมา คือ อาหารราคาไม่แพง และมีการจดัโปรโมชัน่สมํ่าเสมอ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ จุฑามาศ   สิทธิรัตนสุนทร (2547) ไดศึ้กษาปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคใน
การเลือกใช้บริการร้านอาหารทะเล ในอาํเภอเมืองจงัหวดัสมุทรสาคร พบว่า การจดัการอาหารควรจดัให้มี
เจา้หน้าท่ีคอยตรวจเช็คอาหารให้ออกตามออเดอร์ไดอ้ย่างถูกตอ้งและรวดเร็ว ควรมีการตั้งราคาอาหารอย่าง
สมเหตุสมผลโดยพิจารณาตั้งราคาจากตน้ทุนเป็นหลกั ควรมีการคดัเลือกวตัถุดิบท่ีใชใ้หมี้คุณภาพดี และควรมีการ
เกบ็รักษาท่ีดี เพือ่รักษาคุณภาพมาตรฐานดา้นความสะอาด ความสด และรสชาติของอาหาร 

       4 การเปรียบเทียบความแตกต่างขอ้มูลทัว่ไปของผูบ้ริโภคกบัการบริหารจดัการร้านอาหารท่ีมีผลต่อ
ผูบ้ริโภคในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหารนายหมา จาํแนกตามเพศ อาย ุอาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และ
การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหารนายหมาสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

             4.1 ผูบ้ริโภค ท่ีมีเพศต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการบริหารจดัการร้านอาหารท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภค
ในการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารนายหมา ในภาพรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ทุกดา้นไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ              
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             4.2 ผูบ้ริโภค ท่ีมีอายตุ่างกนั มีความคิดเห็นต่อการบริหารจดัการร้านอาหารท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภค
ในการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารนายหมา ในภาพรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ทุกดา้นไมแ่ตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  

             4.3 ผูบ้ริโภค ท่ีมีอาชีพต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการบริหารจดัการร้านอาหารท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภค
ในการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารนายหมา ในภาพรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นการบริหารเงิน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

             4.4 ผูบ้ริโภค ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการบริหารจดัการร้านอาหารท่ีมี
ผลต่อผูบ้ริโภคในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหารนายหมา ในภาพรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ทุกดา้นไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  

       5. การทดสอบสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เก่ียวกบัการบริหารจัดการร้านอาหารกับ การตดัสินใจ
เลือกใช้บริการร้านอาหารนายหมา โดยใช้สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน พบว่า การบริหารจดัการ
ร้านอาหารนายหมา มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหาร      นายหมา ทั้ง 5 ดา้น อย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อรุณศรี  ขนัเงิน (2547) ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการ
บริโภคอาหารร้านเคเอฟซี ของผูบ้ริโภคในห้างสรรพสินคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าส่วนประสมทาง
การตลาดมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการบริโภคอาหารร้านเคเอฟซี ของผูบ้ริโภคในห้างสรรพสินคา้ เขต
กรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.01 
  
ข้อเสนอแนะ 

       1.ขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากการทาํวิจยั 
          1.1 การบริหารคน 
                 ควรใหค้วามสนใจเก่ียวกบัการกาํหนดลกัษณะเฉพาะของงาน โดยการแบ่งงานประกอบดว้ย

งานท่ีกาํหนดออกมาเป็นแผนก การจดัแผนก และการมอบอาํนาจหนา้ท่ี  แยกงานออกเป็นงานยอ่ยตามการพฒันา
รายละเอียดของงาน และคุณสมบติัของงาน ใหมี้ความชดัเจนสาํหรับผูบ้ริหารและพนกังาน พร้อมทั้งฝึกอบรม
พนกังานใหเ้ตรียมพร้อมสาํหรับการบริการอยู่เสมอ มีการคดัเลือก และการจูงใจ เพื่อใหส้ามารถสร้างความพึง
พอใจใหแ้ก่ลูกคา้ไดแ้ตกต่างเหนือคู่แข่ง มีทศันคติท่ีดีสามารถตอบสนองต่อลูกคา้ มีความคิดริเร่ิม มีความสามารถ
ในการแกไ้ขปัญหา รู้จกัสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่างลูกคา้กบัผูใ้หบ้ริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจหรือทาํใหเ้กิดการ
ยอมรับการบริการจากลูกคา้ 

          1.2 การบริหารเงิน  
                  ควรจะบริหารตน้ทุน ซ่ึงใชเ้ป็นเกณฑข์ั้นตํ่าในการกาํหนดราคาทาํใหเ้กิดวิธีการตั้งราคาโดย

มุ่งท่ีตน้ทุน ดูราคาของคู่แข่งขนั และราคาขายสินคา้ทดแทน ประกอบกนั พร้อมทั้งหาแหล่งวตัถุดิบท่ีมีคุณภาพ 
ราคาเหมาะสม  
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          1.3 การบริหารวสัดุอุปกรณ์ 
                  หมัน่ดูแลอุปกรณ์ในร้านอย่างสมํ่าเสมอ ให้สะอาด และดูสบายตา จดัและตกแต่งร้านให้ดู

สวยงามน่านัง่ มีอากาศถ่ายเทสะดวกไม่แออดัมาก จดับรรยากาศภายในร้านอาหารดว้ยเสียงเพลง จดัท่ีนัง่สาํหรับ
ลูกคา้ท่ีสะดวกสบาย และการจดัสถานท่ีเพือ่ใชส้าํหรับการใหบ้ริการอยา่งเหมาะสม 

          1.4  การบริหารงานทัว่ไป 
                  ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์(ดา้นอาหารและเคร่ืองด่ืม) ควรเนน้เร่ือง ความสดของอาหาร ปัจจยัดา้น

ราคา ราคาอาหารควรให้เหมาะสมกับคุณภาพอาหารและคุณค่าทางโภชนา มีการตั้ งราคาอาหารอย่าง
สมเหตุสมผลโดยพิจารณาตั้งราคาจากตน้ทุนเป็นหลกั ควรมีการคดัเลือกวตัถุดิบท่ีใชใ้หมี้คุณภาพดี และควรมีการ
เก็บรักษาท่ีดี เพื่อรักษาคุณภาพมาตรฐานดา้นความสะอาด ความสด และรสชาติของอาหาร ปัจจยัดา้นสถานท่ี  
ควรมีท่ีจอดรถสะดวกเพียงพอ มีพื้นท่ีเพียงพอสาํหรับการใหบ้ริการลูกคา้ ท่ีสาํคญัตองไม่ปล่อยใหลู้กคา้รอนาน 
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ควรมีการลดราคาอาหารในช่วงเทศกาลต่าง ๆ ใหก้บัลูกคา้ เช่น วนัเกิด ปีใหม่ 
ฯลฯ ปัจจยัดา้นพนักงาน พนกังานให้บริการควรใส่ใจในการให้บริการ และการจดัการอาหารควรจดัให้มี
เจา้หนา้ท่ีคอยตรวจเช็คอาหารใหอ้อกตามออเดอร์ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและรวดเร็ว ปัจจยัดา้นการสร้างและการนาํเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ เช่น ควรการมีการดูแลรักษาหอ้งนํ้ าสะอาดอยูเ่สมอ และปัจจยัดา้นกระบวนการ คือ ภาชนะ
อุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใชส้ะอาด  

          1.5 การบริหารการตลาด 
                  พยายามหาเมนูอาหารใหม่ ๆ และปรับปรุงรายการอาหารอย่างสมํ่าเสมอ ควรมีอาหารให้

เลือกหลายชนิด หลายประเภทท่ีมีทั้งง่ายและรวดเร็วต่อการรับประทาน พร้อมทั้งควบคุมคุณภาพของอาหาร ให้
สด สะอาด และมีกิจกรรมต่าง ๆ ในช่วงเทศกาล ปรับเปล่ียนโปรโมชัน่เพื่อใหต้รงกบัความตอ้งการของลูกคา้ มา
ตอบสนองในเวลาท่ีเหมาะสม  และสร้างความแตกต่าง  ของอาหารใหแ้ตกต่างจากคู่แข่งขนั   

       2.  ขอ้เสนอแนะสาํหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
             สาํหรับผูท่ี้มีความสนใจสามารถนาํผลท่ีไดไ้ปศึกษาต่อดงัน้ี 
             2.1  ควรทาํการสอบถามลูกคา้อยา่งสมํ่าเสมอเพื่อปรับปรุงร้าน ผลิตภณัฑแ์ละบริการใหต้รงกบั

ความตอ้งการของลูกคา้ใหม้ากท่ีสุด 
             2.2 ควรศึกษาเก่ียวกบัการบริหารจดัการร้านอาหารท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในการตดัสินใจเลือกใช้

บริการร้านอาหาร เพื่อนาํ ผลของการวิจยัท่ีมีความแตกต่างระหว่างกลุ่ม และไม่แตกต่าง ในดา้นต่าง ๆ นาํผลท่ี
ไดม้าวิเคราะห์หาจุดอ่อน จุดแขง็ เพ่ือนาํ ไปปรับปรุง และหาวิธีในการเปิดอบรม สร้างความเขา้ใจ เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของ และบรรลุวตัถุประสงคข์องการการบริหารจดัการร้านอาหารใหม้ากท่ีสุด  
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บทคดัย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาสภาพจริยธรรมของนกัเรียนในโรงเรียนมธัยมศึกษาของรัฐบาล 
ในเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ในภาพรวม เปรียบเทียบตามสถานภาพทางเพศ ครอบครัว และรายได ้
ปัญหาและขอ้เสนอแนะ  กลุ่มตวัอย่างเป็นนักเรียนในโรงเรียนมธัยมศึกษาของรัฐบาล ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1 ซ่ึงใชว้ิธีการสุ่มอย่างง่าย จาํนวน 396  คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล เป็น
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั จาํนวน 70 ขอ้ ค่าความเช่ือมัน่ 0.84 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 
ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าที 
 ผลการวิจยัพบว่า 1) ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพจริยธรรมของนกัเรียนในโรงเรียนมธัยมศึกษาของ
รัฐบาลในเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ในภาพรวม อยู่ในระดบัมาก เรียงตามลาํดบัคือ ดา้นความ
กตญัญูกตเวทีมากท่ีสุด ดา้นความสุภาพอ่อนนอ้มดา้น ดา้นความซ่ือสัตย ์ดา้นการมีวินยั ดา้นความกลา้ ดา้นการ
ตรงต่อเวลา และดา้นความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ตามลาํดบั 2) นกัเรียนหญิงมีสภาพจริยธรรมสูงกว่านกัเรียนชายและ
แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 3) นกัเรียนท่ีมีสภาพครอบครัวอบอุ่นมีระดบัจริยธรรมสูงกว่า นกัเรียนท่ี
มีสภาพครอบครัวแตกแยกและแตกต่างกนัอย่างไม่มีนัยสําคญัทางสถิติ 4) นักเรียนท่ีมีสภาพเศรษฐกิจของ
ผูป้กครองรายไดต้ํ่ามีระดบัจริยธรรมสูงกว่า นกัเรียนท่ีมีสภาพเศรษฐกิจของผูป้กครองรายไดสู้งทุกด้าน และ
แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 5) ปัญหาท่ีพบคือ ดา้นความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ดา้นความซ่ือสัตย ์ดา้นความ
กตญัญูกตเวที ดา้นความกลา้ ดา้นการมีวินัย ดา้นการตรงต่อเวลา ดา้นความสุภาพอ่อนน้อม ขอ้เสนอแนะดา้น
ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ พบว่า ผูป้กครองควรให้การอบรม ดา้นความซ่ือสัตย ์พบว่า นกัเรียนควรมีความซ่ือสัตยต่์อ
ตนเอง ด้านความกตัญญูกตเวที พบว่า นักเรียนควรช่วยแบ่งเบาภาระของบิดามารดา ด้านความกล้า พบว่า 
นักเรียนตอ้งฝึกทาํในส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม ดา้นการมีวินัย พบว่า นักเรียนตอ้งการให้คุณครูเขม้งวดกบั
กฎระเบียบใหม้ากข้ึน ดา้นการตรงต่อเวลา พบว่า นกัเรียนตอ้งมีความรับผิดชอบในตวัเอง และของสังคมโดยรวม 
ดา้นความสุภาพอ่อนนอ้ม พบวา่ นกัเรียนตอ้งการใหผู้ป้กครองหรือผูอุ้ปการคุณ ปลูกฝังและอบรม  
 
 
                                                 
  * บทความวิทยานิพนธ์ 
** ครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
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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 
 ประเทศไทยได้เล็งเห็นความสําคัญของการศึกษาจึงกําหนดให้มีการปฏิรูปการศึกษาโดยมี
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2545, หนา้ 2) เป็นกรอบกาํหนดแนวปฏิบติัดว้ยความมุ่งมัน่และมุ่งหวงัว่าจะนาํไปสู่การจดั
การศึกษาของชาติอยา่งมีคุณภาพสามารถพฒันาคนไทยใหเ้ป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ สติปัญญา 
ความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรมและวฒันธรรมในการดาํรงชีวิตสามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข จากความ
มุ่งหมายของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขปรับปรุงเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545 
ดงักล่าว สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงกาํหนดเกณฑม์าตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานข้ึนจาํนวน 
18 มาตรฐาน จาํแนกได ้ 3 ดา้น คือ มาตรฐานดา้นคุณภาพผูเ้รียน มาตรฐานดา้นการเรียนการสอนและมาตรฐาน
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ดา้นการบริหารและการจดัการศึกษา ซ่ึงมาตรฐานดา้นผูเ้รียนมาตรฐานท่ี 1 ไดก้ล่าวถึงผูเ้รียนมีคุณธรรมจริยธรรม
และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์โดยบ่งช้ีถึงคุณลกัษณะอนัพึงประสงคท่ี์สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ 
ความมีวินยั ความรับผิดชอบ ความซ่ือสัตยสุ์จริต ความกตญัญูกตเวที ความเมตตากรุณา ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่
ความประหยดั และค่านิยมแห่งความเป็นไทย (สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2550 , หนา้ 3) จาก
การเปล่ียนเป็นสังคมวตัถุนิยมหรือสังคมบริโภคนิยมมากขึ้น ส่งผลใหบุ้คคลในสังคมไดรั้บความกดดนั ตอ้งด้ิน
รนต่อสู้ทาํใหเ้กิดการเห็นแก่ตวั อิจฉาริษยา เอารัดเอาเปรียบ ขาดความซ่ือสัตย ์กตญัญูเวทิตา ขาดความเสียสละ
และขาดการเห็นแก่ประโยชนส่์วนรวม ทาํทุกวิถีทางเพื่อใหต้นอยูร่อดในสังคมและอยูร่อดไดอ้ย่างเท่าเทียมผูอ่ื้น
โดยมิไดส้นใจหนทางในการเอาตวัรอดของตนวา่ถูกตอ้งดีงามตามศีลธรรม จริยธรรมหรือไม่ ส่ิงเหล่าน้ีเป็นเคร่ือง
ช้ีใหเ้ห็นวา่ สภาพสงัคมเกิดการเส่ือมทางจริยธรรมท่ีตอ้งศึกษาและพฒันาข้ึนอยา่งรวดเร็ว 
 แนวทางหน่ึงในการลดและแกไ้ขปัญหาสงัคมใหล้ดนอ้ยลงไดก้คื็อ การพฒันาจริยธรรมใหฝั้งลึกจนเป็น
ค่านิยมท่ีอยูใ่นลกัษณะนิสยัและจิตใจของบุคคล เพื่อใหเ้ป็นภูมิคุม้กนัของบุคคลในสังคมใหป้ระพฤติปฏิบติัในส่ิง
ท่ีดีงามเพราะฉะนั้นการศึกษาดา้นจริยธรรมควบคู่ไปกบัความรู้ทางวิชาการเป็นส่ิงสาํคญัและจาํเป็นต่อสังคมไทย
ในปัจจุบนั จะเห็นไดว้่าจริยธรรมเป็นส่ิงท่ีตอ้งปลูกฝังใหค้งอยู่ในตวับุคคลและสังคมเน่ืองจากจริยธรรมเป็นผล
ของสภาพสงัคมและวฒันธรรมในปัจจุบนั เพ่ือการวิวฒันาการต่อไปในอนาคต ดงันั้นจริยธรรมจึงเป็นเคร่ืองมือท่ี
สาํคญัยิ่งของมนุษย ์เป็นเคร่ืองมือควบคุมใหค้วามประพฤติของมนุษยไ์ดเ้ป็นไปอยา่งสันติสุข และเป็นเคร่ืองมือ
อยา่งหน่ึงท่ีทาํใหม้นุษยแ์ตกต่างกบัสตัวอ์ยา่งเด่นชดั 
 ดงันั้นความเส่ือมดา้นคุณธรรมจริยธรรมของตวัเด็กปัจจุบนัน้ี ทั้งจากข่าวหนา้หนงัสือพิมพร์ายวนั ข่าว
จากอินเตอร์เน็ท ข่าวจากโทรทศัน์ และจาก เคเบิลทีวี ต่าง ๆ ทาํใหส้ังคมไดรั้บทราบความเปล่ียนแปลง และการ
กระทาํท่ีไม่ถูกตอ้งตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ทั้งน้ีอาจเกิดมาจากสาเหตุ ตวักระตุน้ภายนอกท่ีสังคมคาดไม่
ถึง ซ่ึงสังคมไทยในอดีตไม่เคยมี แต่ปัจจุบนักบัมีมากข้ึน จนเป็นท่ีน่าตกใจสําหรับ ผูป้กครอง เจา้หนา้ท่ีของรัฐ 
ผูบ้ริหารทั้งของภาครัฐและเอกชน นกับวชจากทุกศาสนาต่างหนัมาใหค้วามร่วมมือกนั ท่ีจะช่วยในการพฒันาและ
ส่งเสริมสภาพจริยธรรมของนกัเรียน 
 จากความสําคญัและความเป็นมาดงัท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ และจากประสบการณ์สอนของผูว้ิจยัซ่ึงไดท้าํ
การสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรมของโรงเรียนมธัยมศึกษาของรัฐบาล พบว่า
ถึงแมโ้รงเรียนจะมีนโยบายมุ่งพฒันานกัเรียนให้มีจริยธรรม หากแต่เม่ือมีนกัเรียนจาํนวนมากเขา้มาศึกษาอยู่ใน
สถานศึกษาในลกัษณะแบบหลากหลายแตกต่างทั้งความรู้ ฐานะ สภาพครอบครัว จึงก่อให้เกิดพฤติกรรมท่ีไม่
เหมาะสมของนกัเรียนหลายรูปแบบ ทั้งในและนอกสถานศึกษา ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะทาํการศึกษาระดบัจริยธรรม
นกัเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 จงัหวดัสมุทรปราการ เพื่อนาํผลการ
ศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีมาเป็นขอ้มูลพื้นฐานใหแ้ก่ผูบ้ริหารและคณะครูทราบเพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ทางดา้นคุณธรรม จริยธรรมใหแ้ก่นกัเรียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 1.  เพื่อศึกษาสภาพจริยธรรมของนกัเรียนในโรงเรียนมธัยมศึกษาของรัฐบาล ในเขตพื้นท่ีการศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1 ในภาพรวม 
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 2.  เพื่อเปรียบเทียบสภาพจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียนมธัยมศึกษาของรัฐบาล ในเขตพื้นท่ี
การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ตามสถานภาพทางเพศ จาํแนกเป็นเพศชายและหญิง  
 3.  เพื่อเปรียบเทียบสภาพจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียนมธัยมศึกษาของรัฐบาล ในเขตพื้นท่ี
การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ตามสถานภาพทางครอบครัว จาํแนกเป็นครอบครัวอบอุ่นและแตกแยก 
 4. เพือ่เปรียบเทียบสภาพจริยธรรมของนกัเรียนในโรงเรียนมธัยมศึกษาของรัฐบาลในเขตพื้นท่ีการศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1 ตามสถานภาพทางเศรษฐกิจของผูป้กครอง จาํแนกเป็นรายไดสู้งและตํ่า  
 5.  เพื่อศึกษาปัญหาและขอ้เสนอแนะของนกัเรียนในโรงเรียนมธัยมศึกษาของรัฐบาล สาํนกังานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 1  
 
สมมติฐานของการวจิยั 
 1. จริยธรรมของนกัเรียนในโรงเรียนมธัยมศึกษาของรัฐบาลในเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 
ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
 2. จริยธรรมของนกัเรียนในโรงเรียนมธัยมศึกษาของรัฐบาลในเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 
ตามสถานภาพทางเพศ จาํแนกเป็นเพศชายและหญิง แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
 3. จริยธรรมของนกัเรียนในโรงเรียนมธัยมศึกษาของรัฐบาลในเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 
ตามสถานภาพทางครอบครัว จาํแนกเป็นครอบครัวอบอุ่นและแตกแยกแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  
 4. จริยธรรมของนกัเรียนในโรงเรียนมธัยมศึกษาของรัฐบาลในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรปราการเขต 1 
ตามสถานภาพทางเศรษฐกิจของผูป้กครอง จาํแนกเป็นรายไดสู้งและตํ่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ   
 5.  ปัญหาและขอ้เสนอแนะของนกัเรียนในโรงเรียนมธัยมศึกษาของรัฐบาล ในเขตพื้นท่ีการศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1 นาํไปใชใ้หเ้ป็นประโยชนต่์อไปได ้
 
ขอบเขตการวจิยั 
 ประชากร ไดแ้ก่ นกัเรียนในโรงเรียนมธัยมศึกษาของรัฐบาล ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้และระดบัชั้น
มธัยมศึกษาตอนปลาย ท่ีกาํลงัศึกษาในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2551 ในเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 
จาํนวน 11 โรงเรียน รวมประชากรทั้งส้ิน 22,536 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง  ไดแ้ก่ นกัเรียนในโรงเรียนมธัยมศึกษา ของโรงเรียนรัฐบาล ทั้งในเขตพื้นท่ีการศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1 เน่ืองจากคดัเลือกเป็นกลุ่มตวัอย่างโดยใชว้ิธีการสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) 
จากโรงเรียนรัฐบาลจาํนวน 11 โรงเรียน ๆ ละ 36  คน จาํแนกเป็นชั้นละ  6 คน ชาย 3 คน หญิง 3 คน รวมกลุ่ม
ตวัอยา่งทั้งส้ิน 396  คน ตามเกณฑก์ารเลือกกลุ่มตวัอยา่งของ เครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan อา้งถึงใน 
บุญชม  ศรีสะอาด, 2535, หนา้ 40) 
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ระเบียบวธีิการวจิยั (Research  Methodology) 
 การวิจยัเร่ือง “สภาพจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียนมธัยมศึกษาของรัฐบาลในเขตพื้นท่ีการศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1” เป็นการวิจยัเชิงสาํรวจ (Survey  Research) โดยใชแ้บบสอบถามในการสอบถามระดบั
จริยธรรมของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาในโรงเรียนของรัฐบาล ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั เป็นแบบสอบถามระดับจริยธรรมของนักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาใน
โรงเรียนของรัฐบาล ในเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ซ่ึงผูว้ิจยัสร้างข้ึนเองมีค่าความเช่ือมัน่ 0.84 
แบบสอบถามไดแ้บ่งออกเป็น 3 ตอน ไดแ้ก่ 
 ตอนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนตวัของนักเรียนผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ สถานภาพทางเพศ สถานภาพทาง
ครอบครัว สถานภาพทางเศรษฐกิจ เป็นแบบสอบถามชนิดใหเ้ลือกตอบ 
 ตอนท่ี 2 ระดบัพฤติกรรมจริยธรรมของนักเรียน ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Ratting Scale) 5 ระดบั ตามแบบของลิคอร์ท (Likirt’s Scales) จาํนวน 70 ขอ้ 
 ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด (Open ended) เก่ียวกบัปัญหาและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัสภาพ
จริยธรรมของนกัเรียนในโรงเรียนมธัยมศึกษาของรัฐบาล ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 
 
การเก็บและรวบรวมข้อมูล 
 ผูว้ิจัยแจกแบบสอบถามจาํนวน 450 ฉบับไปยงักลุ่มตัวอย่างโดยตรงและดาํเนินการเก็บรวบรวม
แบบสอบถามคืนดว้ยตนเอง โดยไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืน จาํนวน 396 ฉบบั 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามผูว้ิจยัดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยแบ่งการวิเคราะห์ขอ้มูลออกเป็น 3 
ตอน ดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1 วิเคราะห์ขอ้มูลส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม ตามสถานภาพทางเพศของนกัเรียน สถานภาพ
ครอบครัว สถานภาพของเศรษฐกิจ วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยวิธีคาํนวณค่าร้อยละ 
 ตอนท่ี 2 วิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัพฤติกรรมจริยธรรมของนกัเรียนในโรงเรียนมธัยมศึกษาของ
รัฐบาล ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 โดยหาค่าเฉล่ีย ( X ) และความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) และ
เปรียบเทียบระดบัพฤติกรรมของนกัเรียน โดยใชเ้กณฑก์ารพิจารณาของ ประคอง กรรณสูต (2539, หนา้ 108) 
 ตอนท่ี 3 วิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัญหา และขอ้เสนอแนะเก่ียวกับระดบัจริยธรรมของนักเรียนใน
โรงเรียนมธัยมศึกษาของรัฐบาล ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 โดยวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงเน้ือหา 
(Content analysis) และแจกแจงความถ่ีของความคิดเห็น 
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สรุปผลการวจิยั 
 ผูว้ิจยัสรุปผลการวิจยัตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั ดงัต่อไปน้ี 
 จากวตัถุประสงค์ของการวจิยัข้อที ่1 ทีว่่า “เพื่อศึกษาจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาของ
รัฐบาล ในเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ในภาพรวม” นั้น สรุปผลการวิจยัไดด้งัน้ี 
 ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพจริยธรรมของนกัเรียนในโรงเรียนมธัยมศึกษาของรัฐบาลในเขตพื้นท่ี
การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 โดยภาพรวม อยูใ่นระดบั มาก ซ่ึงเม่ือพิจารณาตามรายดา้น พบว่าดา้นท่ีมีระดบั
พฤติกรรมมากท่ีสุด คือ ดา้นความกตญัญูกตเวที รองลงมา คือ ดา้นความสุภาพอ่อนน้อม ส่วนดา้นอ่ืน ๆ อยู่ใน
ระดบัใกลเ้คียงกนั 
 จากวัตถุประสงค์ของการวิจัย ข้อที่ 2 ที่ว่า “เพื่อเปรียบเทียบจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียน
มัธยมศึกษาของรัฐบาล ใน  เขตพื้นทีก่ารศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ตามสถานภาพทางเพศ จาํแนกเป็นเพศชาย
และหญงิ” นั้น สรุปผลการวิจยัได ้ดงัน้ี 
 แสดงผลการเปรียบเทียบระดบัจริยธรรมของนกัเรียนในโรงเรียนมธัยมศึกษาของรัฐบาล ในเขตพื้นท่ี
การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ตามสถานภาพทางเพศของนกัเรียน จาํแนกเป็นเพศชายและหญิง แสดงผลการ
เปรียบเทียบระหว่างนกัเรียนเพศชายและหญิง นกัเรียนหญิงมีสภาพจริยธรรมสูงกว่านกัเรียนชาย และแตกต่างกนั
อย่างไม่มีนยัสําคญัทางสถิติ ตามสมมุติฐานท่ีตั้งไวว้่า ระดบัจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียนมธัยมศึกษาของ
รัฐบาล ในเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ตามสถานภาพทางเพศของนกัเรียน จาํแนกเป็นเพศชายและ
หญิง แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ แสดงว่าไม่แตกต่างกนัแต่ไม่สามารถอา้งอิงไปถึงกลุ่มตวัแทนได ้ส่วน
ดา้นท่ีนักเรียนชายและนักเรียนหญิงมีระดบัพฤติกรรม ท่ีไม่แตกต่างกนั คือ ด้านความซ่ือสัตย ์และดา้นความ
กตญัญูกตเวที 
 จากวัตถุประสงค์ของการวิจัย ข้อที่ 3 ที่ว่า “เพื่อเปรียบเทียบจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียน
มัธยมศึกษาของรัฐบาล ในเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ตามสถานภาพทางครอบครัว จําแนกเป็น
ครอบครัวอบอุ่นและแตกแยก” นั้น สรุปผลการวิจยัได ้ดงัน้ี 
 แสดงผลการเปรียบเทียบระดบัจริยธรรมของนกัเรียนในโรงเรียนมธัยมศึกษาของรัฐบาล ในเขตพื้นท่ี
การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ตามสถานภาพทางครอบครัวของนักเรียน จาํแนกเป็นครอบครัวอบอุ่นและ
แตกแยก สรุปผลการวิจยัไดว้่า โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  นกัเรียนท่ีมีสภาพครอบครัวอบอุ่นมีระดบัจริยธรรม
สูงกว่า นกัเรียนท่ีมีสภาพครอบครัวแตกแยกและแตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัสําคญัทางสถิติ เป็นไปตามสมติฐาน 
และเม่ือพิจารณาในแต่ละดา้น พบว่า นกัเรียนท่ีมีสภาพครอบครัวอบอุ่นและแตกแยกมีระดบัจริยธรรมเท่ากนั คือ 
ด้านความกลา้ ส่วนนักเรียนท่ีมีสภาพครอบครัวอบอุ่นมีระดับจริยธรรมสูงกว่านักเรียนท่ีมีสภาพครอบครัว
แตกแยก คือ ดา้นความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่ความกตญัญูกตเวที การมีวินยั การตรงต่อเวลา ความสุภาพอ่อนนอ้ม และ
แตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัสําคญัทางสถิติ ส่วนดา้นท่ีนักเรียนท่ีมีสภาพครอบครัวอบอุ่นมีระดบัจริยธรรมตํ่ากว่า
นกัเรียนท่ีมีสภาพครอบครัวแตกแยก คือ ดา้นความซ่ือสัตย ์และแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ  
 จากวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อที่ 4 ที่ว่า “จริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐบาล 
ในเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ตามสถานภาพทางเศรษฐกิจของผู้ปกครอง จําแนกเป็นรายได้สูงและ
ตํ่า” นั้น สรุปผลการวิจยัได ้ดงัน้ี 
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 แสดงผลการเปรียบเทียบจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐบาล  ในเขตพื้นท่ี
การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ตามสถานภาพทางเศรษฐกิจของผูป้กครอง จาํแนกเป็นรายไดสู้งและตํ่า สรุป
ผลการวิจยัไดว้่า โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  นักเรียนท่ีมีสถานภาพทางเศรษฐกิจของผูป้กครอง รายไดต้ ํ่ามี
ระดบัจริยธรรมสูงกว่า นักเรียนท่ีมีสถานภาพทางเศรษฐกิจของผูป้กครอง รายไดสู้ง และแตกต่างกนัอย่างไม่มี
นยัสาํคญัทางสถิติ และเม่ือพจิารณาในแต่ละดา้น พบวา่ นกัเรียนท่ีมีสถานภาพทางเศรษฐกิจของผูป้กครอง รายได้
ต ํ่า มีระดบัจริยธรรมสูงกว่า นกัเรียนท่ีมีสถานภาพทางเศรษฐกิจของผูป้กครอง รายไดสู้ง คือ ดา้นความซ่ือสัตย ์ 
ความกตญัญูกตเวที ความกลา้ การมีวินยั การตรงต่อเวลา ความสุภาพอ่อนนอ้ม ส่วนนกัเรียนท่ีมีสถานภาพทาง
เศรษฐกิจของผูป้กครอง รายไดสู้ง มีระดบัจริยธรรมสูงกว่านกัเรียนท่ีมีสถานภาพทางเศรษฐกิจของผูป้กครอง 
รายไดต้ํ่า คือ ดา้นความเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่ และแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 
 จากวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อที่ 5 ที่ว่า “เพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะของนักเรียนในโรงเรียน
มธัยมศึกษาของรัฐบาล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสมุทรปราการ เขต 1”  นั้น สรุปผลการวิจยัได ้ดงัน้ี 
 ปัญหาความคดิเห็นของนักเรียน 
 1.  ดา้นความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่พบว่า ในสังคมรวมยงัขาดความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่อยูม่าก ขาดความมี
นํ้ าใจในการช่วยเหลือกนั เป็นสภาพท่ีต่างคนต่างอยูเ่ป็นสงัคมเมืองมากข้ึน 
 2.  ดา้นความซ่ือสัตย ์พบว่า ในสภาพสังคมปัจจุบนัน้ี สอนให้คนเอารัดเอาเปรียบเห็นแก่
ประโยชนส่์วนตวั ไม่เห็นแก่ประโยชนส่์วนรวม 
 3.  ดา้นความกตญัญูกตเวที พบว่า สภาพครอบครัว เป็นครอบครัวเชิงเด่ียว ขาดผูดู้แล ไม่ไดรั้บ
ความอบอุ่นจากผูป้กครองและสภาพท่ีต่างคนต่างอยู่ มีโลกเป็นส่วนตวัชอบอยู่กบัเพื่อนๆ ไม่ชอบอยู่กบับิดา
มารดา  
 4.  ดา้นความกลา้ พบวา่ ไม่ค่อยกลา้ทาํความดี และไม่กลา้แสดงความคิดเห็นต่อท่ีสาธารณะ 
 5.  ดา้นการมีวินยั พบว่า นกัเรียนมกัจะทาํผดิกฎระเบียบของโรงเรียนและสงัคม 
 6.  ดา้นการตรงต่อเวลา พบวา่ นกัเรียนไม่ชอบทาํอะไรท่ีอยูใ่นกรอบ ชอบทาํตามใจตนเอง 
 7.  ดา้นความสุภาพอ่อนนอ้ม พบวา่ นกัเรียนแสดงออกต่อสังคมภายนอกมากข้ึน โดยไม่คาํนึงถึง
ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกบัตนเองและบุคคลแวดลอ้ม 
 ข้อเสนอแนะและความคดิเห็นของนักเรียน 
 1.  ดา้นความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ พบว่า ผูป้กครองหรือผูท่ี้ให้การอุปการะเล้ียงดูควรให้การอบรม 
แนะนาํวิธีการ ในการอยูใ่นสงัคมอยา่งมีคุณภาพ นกัเรียนควรมีจิตสาํนึกในการช่วยเหลือผูอ่ื้น 
 2.  ดา้นความซ่ือสตัย ์พบวา่ นกัเรียนควรมีความซ่ือสตัยต่์อตนเอง 
 3.  ดา้นความกตญัญูกตเวที พบว่า นกัเรียนควรช่วยแบ่งเบาภาระของบิดามารดา เพื่อเป็นการ
แสดงความกตญัญูกตเวที ท่ีท่านไดเ้ล้ียงดูและเอาใจใส่เรา  
 4.  ดา้นความกลา้ พบวา่ นกัเรียนตอ้งฝึกทาํในส่ิงท่ีเป็นประโยชนต่์อสงัคมโดยรวม บ่อยๆ จนชิน 
 5.  ดา้นการมีวินยั พบว่า นกัเรียนตอ้งการใหคุ้ณครูเขม้งวดกบักฎระเบียบใหม้ากข้ึน 
 6.  ดา้นการตรงต่อเวลา พบวา่ นกัเรียนตอ้งรับผดิชอบในตวัเอง และของสงัคมโดยรวม 



วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปีท่ี 10 ฉบบัท่ี 2 
โครงการบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 

 

 709

 7.  ดา้นความสุภาพอ่อนนอ้ม พบว่า นกัเรียนตอ้งการใหผู้ป้กครองหรือผูอุ้ปการคุณ ปลูกฝังและ
อบรม ใหค้าํแนะนาํตั้งแต่เดก็จนเป็นผูใ้หญ่ 
 
อภปิรายผล 
 ผูว้ิจยัอภิปรายผลตามวตัถุประสงคข์องการวิจยัและตรวจสอบสมมติฐาน ดงัต่อไปน้ี 
 จากวตัถุประสงค์ของการวจิยัข้อที ่1 ทีว่่า “เพื่อศึกษาจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาของ
รัฐบาล ในเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ในภาพรวม” นั้น พบว่า ภาพรวมตอบรับสมมุติฐานขอ้ท่ี 1 
ท่ีว่า “จริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐบาล ในเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ใน
ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก”  อภิปรายผลไดว้า่ จริยธรรมของนกัเรียนในโรงเรียนมธัยมศึกษาของรัฐบาลในเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ในภาพรวม อยู่ในระดบั มาก ซ่ึงเม่ือพิจารณาตามรายดา้น พบว่าทุกดา้นมีระดบั
จริยธรรมอยู่ในระดบัมาก โดยเรียงลาํดบัตามระดบัจริยธรรมจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นความกตญัญูกตเวที 
ดา้นความสุภาพอ่อนน้อม ดา้นความซ่ือสัตย ์ดา้นการมีวินยั ดา้นความกลา้ ดา้นการตรงต่อเวลา และดา้นความ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ตามลาํดบั ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากหลกัการของหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลายเก่ียวกบัจริยธรรมใน
แผนการศึกษาชาติ พุทธศกัราช 2520 เป็นหลกัสูตรท่ีมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนใฝ่ใจแสวงหาความรู้ความจริง เพ่ือใหเ้กิด
ความงอกงามทางสติปัญญา ความสํานึกและความซาบซ้ึงในคุณค่าของธรรมชาติ ศิลป วฒันธรรมและงาน
สร้างสรรคข์องมนุษย ์เป็นหลกัสูตรท่ีมุ่งเนน้การปลูกฝังคุณธรรมและความกลา้ทางจริยธรรม และเป็นหลกัสูตรท่ี
มุ่งเนน้การผสมผสานความรู้กบัการปฏิบติัให้สอดคลอ้งกบัภาวะเศรษฐกิจสังคม และการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตย  อนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข” ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ รุ่งนภา จอนเจิดสิน (2539, หนา้ 
45) ศึกษาการปฏิบติัตนทางจริยธรรมตามการรับรู้ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย กรุงเทพมหานคร พบว่า 
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายมีการปฏิบติัตนทางจริยธรรมในระดบัมาก 4 ดา้น คือ ดา้นความเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่
ความกตญัญูกตเวที ความกลา้ การมีวินยั ความสุภาพอ่อนนอ้ม มีการปฏิบติัตนในระดบัพอใช ้3 ดา้นคือ ความ
ซ่ือสัตย ์ความมีวินยั การตรงต่อเวลา นอกจากน้ีพบว่า นกัเรียนท่ีมีประสบการณ์การเขา้ร่วมกิจกรรมมากและ
นกัเรียนท่ีมีการเขา้ร่วมกิจกรรมไม่มาก มีการปฏิบติัตนทางจริยธรรมในระดบัมาก 3 ดา้นเหมือนกนั คือ ดา้นความ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ดา้นความกตญัญูกตเวที ความกลา้ มีการปฏิบติัตนทางจริยธรรมในระดบัพอใชใ้นดา้น การมีวินยั 
การตรงต่อเวลา ยกเวน้ดา้นความซ่ือสัตยแ์ละความสุภาพอ่อนนอ้มนกัเรียนท่ีมีประสบการณ์การเขา้ร่วมกิจกรรม
มาก มีการปฏิบติัตนในทางจริยธรรมในระดบัมาก แต่นกัเรียนท่ีมีประสบการณ์การเขา้ร่วมกิจกรรมไม่มาก มีการ
ปฏิบติัตนทางจริยธรรมในระดบัพอใช ้
 จากวัตถุประสงค์ของการวิจัย ข้อที่ 2 ที่ว่า “เพื่อเปรียบเทียบจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียน
มัธยมศึกษาของรัฐบาล ในเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ตามสถานภาพทางเพศ จําแนกเป็นเพศชาย
และหญงิ” นั้น พบว่า ภาพรวมตอบรับสมมุติฐานขอ้ท่ี 2 ท่ีว่า “จริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาของ
รัฐบาล ในเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ตามสถานภาพทางเพศ จาํแนกเป็นเพศชายและหญิง แตกต่าง
กันอย่างมนีัยสําคญัทางสถติิ” อภิปรายผลไดว้า่ 
 ผลการเปรียบเทียบจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียนมธัยมศึกษาของรัฐบาล ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1 ตามสถานภาพทางเพศของนกัเรียน จาํแนกเป็นเพศชายและหญิง แสดงผลการเปรียบเทียบ
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ระหว่างนกัเรียนเพศชายและหญิง นกัเรียนหญิงมีสภาพจริยธรรมสูงกว่านกัเรียนชาย และแตกต่างกนัอย่างไม่มี
นัยสําคญัทางสถิติ ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน “จริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียนมธัยมศึกษาของรัฐบาล ในเขต
พื้นท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ตามสถานภาพทางเพศของนกัเรียน จาํแนกเป็นเพศชายและหญิง แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ”  ดงันั้น ในการศึกษาคร้ังน้ีไม่เป็นไปตามสมมติฐานทั้งน้ี อาจเป็นเพราะนกัเรียนไดรั้บ
การศึกษาจากหลกัสูตรการศึกษาเดียวกนั มีส่ิงแวดลอ้มท่ีใกลเ้คียงกนั การรับรู้ข่าวสาร การเรียนรู้ การพบปะ
ระหว่างนักเรียนจะมีพฤติกรรมท่ีใกล้กัน จึงได้รับการถ่ายทอดหรือช้ีนําในแนวระนาบเดียวกันทาํให้ระดับ
จริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียนมธัยมศึกษาของรัฐบาล ในเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ตาม
สถานภาพทางเพศของนกัเรียนทั้งเพศชายและเพศหญิง ไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของเรสท ์(Rest, 
1976, หนา้ 47) ไดศึ้กษาความแตกต่างระหว่างเพศ กบัการพฒันาทางจริยธรรม ในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ไม่
พบความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญั 
 จากวัตถุประสงค์ของการวิจัย ข้อที่ 3 ที่ว่า “เพื่อเปรียบเทียบจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียน
มัธยมศึกษาของรัฐบาล ในเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ตามสถานภาพทางครอบครัว จําแนกเป็น
ครอบครัวอบอุ่นและแตกแยก” นั้น พบว่า ภาพรวมตอบรับสมมุติฐานขอ้ท่ี 3 ท่ีว่า “จริยธรรมของนักเรียนใน
โรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐบาล ในเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ตามสถานภาพทางครอบครัว จําแนก
เป็นครอบครัวอบอุ่นและแตกแยก แตกต่างกันอย่างมนัียสําคญัทางสถติิ” อภิปรายผลได ้ดงัน้ี 
 จากผลการวิจยั การเปรียบเทียบจริยธรรมของนกัเรียนในโรงเรียนมธัยมศึกษาของรัฐบาล ในเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ตามสถานภาพทางครอบครัว จาํแนกเป็นครอบครัวอบอุ่นและแตกแยก สรุป
ผลการวิจัยได้ว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ซ่ึงพบว่าสมมติฐานขอ้ท่ี 3 ไม่แตกต่าง นักเรียนท่ีมีสภาพ
ครอบครัวอบอุ่นมีระดบัจริยธรรมสูงกวา่ นกัเรียนท่ีมีสภาพครอบครัวแตกแยกและแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญั
ทางสถิติ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผูป้กครองในครอบครัวอบอุ่น อาจมีเวลาอยู่ใกลชิ้ดบุตรหลานมากกว่าผูป้กครองท่ีมี
สถานภาพทางครอบครัวแตกแยก จึงทาํใหน้กัเรียนท่ีมีสภาพครอบครัวอบอุ่นมีระดบัจริยธรรมสูงกว่า นกัเรียนท่ีมี
สภาพครอบครัวแตกแยก และสาํหรับระดบัจริยธรรมของนกัเรียนท่ีมีสภาพครอบครัวอบอุ่น แตกต่างกนัอยา่งไม่
มีนยัสาํคญัทางสถิติ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ สุสรรค ์ ไชโยรักษ ์(2545, บทคดัยอ่) ศึกษาเร่ือง บทบาทของ
ครูและผูป้กครองในการส่งเสริมจริยธรรมของนกัเรียน, พหุกรณีศึกษา จากผลการวิจยัพบว่า บทบาทผูป้กครอง
นกัเรียนในโรงเรียนส่งเสริมจริยธรรมและโรงเรียนปกติมีบทบาทเหมือนกนั คือ การสร้างความรักความผูกพนั 
การเป็นแบบอยา่งท่ีดี และการสร้างระเบียบวินยั โดยมีปัจจยัท่ีสนบัสนุนบทบาทของผูป้กครอง คือ ลกัษณะของ
อาชีพและการเรียนรู้ประสบการณ์จากสงัคมของผูป้กครอง 
 จากวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อท่ี 4 ที่ว่า “จริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐบาล  
ในเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ตามสถานภาพทางเศรษฐกิจของผู้ปกครอง จําแนกเป็นรายได้สูงและ
ตํ่า” นั้น พบว่า ภาพรวมตอบรับสมมุติฐานขอ้ท่ี 4 ท่ีวา่ “จริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐบาล  
ในเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการเขต 1 ตามสถานภาพทางเศรษฐกิจของผู้ปกครอง จําแนกเป็นรายได้สูงและ
ตํ่า แตกต่างกันอย่างมนัียสําคญัทางสถติิ”  อภิปรายผลไดด้งัน้ี 
 จากผลการวิจยั การเปรียบเทียบจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียนมธัยมศึกษาของรัฐบาลในเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ตามสถานภาพทางเศรษฐกิจของผูป้กครอง จาํแนกเป็นรายไดสู้งและตํ่า จาก
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ผลการวิจยัสรุปไดว้่า โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั มาก ซ่ึงพบว่าสมมติฐานขอ้ท่ี 4 ไม่แตกต่าง นกัเรียนท่ีมีสถานภาพ
ทางเศรษฐกิจของผูป้กครอง รายไดต้ ํ่ามีระดบัจริยธรรมสูงกว่า นกัเรียนท่ีมีสถานภาพทางเศรษฐกิจของผูป้กครอง 
รายไดสู้ง และแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาจากรายดา้น ยกเวน้ ดา้นความเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่ท่ี
นกัเรียนท่ีมีสถานภาพทางเศรษฐกิจของผูป้กครอง รายไดสู้ง มีระดบัจริยธรรมสูงกว่า นกัเรียนท่ีมีสถานภาพทาง
เศรษฐกิจของผูป้กครอง รายไดต้ ํ่า   สรุปผลการวิจยัไดว้่า ทุกดา้นมีความสัมพนัธ์กนั จึงทาํใหร้ะดบัจริยธรรมใกล้
กนั 
 จากวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อที่ 5 ที่ว่า “เพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะของนักเรียนในโรงเรียน
มัธยมศึกษาของรัฐบาล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต  1”  นั้ น พบว่า ภาพรวมตอบรับ
สมมุติฐานขอ้ท่ี 5 ท่ีว่า “ปัญหาและข้อเสนอแนะของนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐบาล ในเขตพื้นที่
การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 นําไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อไปได้”  อภิปรายผลไดด้งัน้ี 
 ปัญหาของนักเรียน 
 1. ดา้นความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ พบว่า ในสังคมรวมยงัขาดความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่อยู่มาก ขาดความมีนํ้ าใจใน
การช่วยเหลือกนั เป็นสภาพท่ีต่างคนต่างอยูเ่ป็นสงัคมเมืองมากข้ึน  
 2. ดา้นความซ่ือสัตย ์พบว่า ในสภาพสังคมปัจจุบนัน้ี สอนให้คนเอารัดเอาเปรียบเห็นแก่ประโยชน์
ส่วนตวั ไม่เห็นแก่ประโยชนส่์วนรวม  
 3. ดา้นความกตญัญูกตเวที พบว่า สภาพครอบครัว เป็นครอบครัวเชิงเด่ียว ขาดผูดู้แล ไม่ไดรั้บความ
อบอุ่นจากผูป้กครองและสภาพท่ีต่างคนต่างอยู ่มีโลกเป็นส่วนตวัชอบอยูก่บัเพือ่น ๆ ไม่ชอบอยูก่บับิดามารดา 
 4. ดา้นความกลา้ พบวา่ ไม่ค่อยกลา้ทาํความดี และไม่กลา้แสดงความคิดเห็นต่อท่ีสาธารณะ  
 5. ดา้นการมีวินยั พบว่า นกัเรียนมกัจะทาํผดิกฎระเบียบของโรงเรียนและสงัคม 
 6. ดา้นการตรงต่อเวลา พบวา่ นกัเรียนไม่ชอบทาํอะไรท่ีอยูใ่นกรอบ ชอบทาํตามใจตนเอง   
 7. ดา้นความสุภาพอ่อนน้อม พบว่า นักเรียนแสดงออกต่อสังคมภายนอกมากข้ึน โดยไม่คาํนึงถึง
ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกบัตนเองและบุคคลแวดลอ้ม  
 จากปัญหาของนกัเรียนในดา้นต่าง ๆ ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากสภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยในสมยัก่อน
ครอบครัวไทยจะเป็นครอบครัวใหญ่ มี ปู่ ยา่ ตา ยาย อยูใ่นครอบครัวและเป็นผูใ้หก้ารอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่
บุตรหลาน แต่ปัจจุบนัสภาพครอบครัวเป็นสังคมเด่ียวมากข้ึน ทาํให้ไม่มี ปู่  ย่า ตา ยาย ท่ีจะเป็นผูอ้บรมสั่งสอน 
นกัเรียนไดรั้บอิทธิพลจากวฒันธรรมตะวนัตกผา่นส่ือต่าง ๆ เช่น ภาพยนตร์ ส่ือวิทย ุโทรทศัน์และหนงัสือพิมพ ์
ทาํใหน้กัเรียนเกิดการเลียนแบบอนันาํไปสู่พฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมในดา้นจริยธรรมต่างๆ สอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของพีระพงษ์ เจริญพนัธุวงศ์ (2541, บทคดัย่อ) พบว่านักเรียน บางส่วนยงัไม่มีการปฏิบัติตนตามเป้าหมาย 
เน่ืองจากส่ือจากภายนอกมีอิทธิพล เช่น ส่ือวิทยุ โทรทศัน์และหนงัสือพิมพ ์มีการลอกเลียนแบบตวัอย่างท่ีไม่
เหมาะสม เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจบีบรัดตวัตอ้งทาํงานนอกบา้น ปล่อยใหเ้ด็กอยูก่บัคนแก่ เช่น ปู่ ยา่ ตา ยาย ทาํ
ให้เด็กขาดความอบอุ่นและไม่ค่อยเช่ือฟังคนแก่เน่ืองจากมีปัญหาช่องว่างระหว่างวยัมาก บิดามารดาหรือ
ผูป้กครอง ควรใหเ้วลาใกลชิ้ดบุตรหลานของตนเองใหม้ากข้ึน และหาโอกาสพบปะปรึกษาหารือกบัครูเพื่อ
ร่วมมือกนัในการพฒันาคุณธรรมและจริยธรรมใหแ้ก่นกัเรียน  
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 ข้อเสนอแนะของนักเรียน 
1. ดา้นความเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่ผูป้กครองหรือผูท่ี้ใหก้ารอุปการะเล้ียงดูควรใหก้ารอบรม แนะนาํวิธีการ 

ในการอยูใ่นสงัคมอยา่งมีคุณภาพ นกัเรียนควรมีจิตสาํนึกในการช่วยเหลือผูอ่ื้น   
2. ดา้นความซ่ือสตัย ์นกัเรียนควรมีความซ่ือสตัยต่์อตนเอง  
3. ดา้นความกตญัญูกตเวที นกัเรียนควรช่วยแบ่งเบาภาระของบิดามารดา เพื่อเป็นการแสดงความ

กตญัญูกตเวที ท่ีท่านไดเ้ล้ียงดูและเอาใจใส่เรา   
4. ดา้นความกลา้ นกัเรียนตอ้งฝึกทาํในส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม บ่อย ๆ จนชิน  
5. ดา้นการมีวินยั นกัเรียนตอ้งการใหคุ้ณครูเขม็งวดกบักฎระเบียบใหม้ากข้ึน  
6. ดา้นการตรงต่อเวลา นกัเรียนตอ้งรับผดิชอบในตวัเอง และของสังคมโดยรวม  
7. ดา้นความสุภาพอ่อนนอ้ม นกัเรียนตอ้งการใหผู้ป้กครองหรือผูอุ้ปการคุณ ปลูกฝังและอบรม ให้

คาํแนะนาํตั้งแต่เดก็จนเป็นผูใ้หญ่  
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากขอ้คน้พบในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
 1.  ข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลการวจิยัไปใช้ 
  1.1  จากผลการวิจัยโรงเรียน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
สามารถกาํหนดทิศทางในการจดัอบรมปลูกฝังคุณธรรม 
  1.2  จากผลการวิจยัครูผูส้อนสามารถนาํขอ้มูลไปใชใ้นการจดักิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมของนกัเรียนเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสงัคมปัจจุบนั 
 2.  ข้อเสนอแนะสําหรับการทาํวจิยัคร้ังต่อไป 
  2.1  จากการเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียน ควรมีการศึกษาถึงสาเหตุของการท่ีระดบั
จริยธรรมของนกัเรียนจะไปในทิศทางเดียวกนัเป็นแบบเส้นตรง ถา้สังคมดี นกัเรียนดีดว้ย ถา้สังคมไม่ดี นกัเรียน
ไม่ดีดว้ย จึงตอ้งเจาะลึกลงไปวา่ เหตุใดนกัเรียนจึงมีแนวคิดแบบเดียวกนั 
  2.2  ในการวิจยัคร้ังต่อไปควรมีการศึกษาถึงสภาพจริยธรรมของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาใน
โรงเรียนเอกชนเพือ่นาํมาเปรียบเทียบกบัขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการวิจยัในคร้ังน้ีแตกต่างกนัหรือไม่ อยา่งไร 
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สมรรถนะทางวชิาชีพและคุณลกัษณะของลูกจ้างตามความต้องการ 
ของโรงงานอุตสาหกรรม อาํเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ* 

Competencies and Characteristics of Employees According to the 
Requirement of Industries Located in Meung District,  Samutprakan  

Province. 
 
         นายวิทยา   พลูศิลป์** 
         Mr. Witaya  Poolsilp 
 
บทคดัย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาสมรรถนะทางวิชาชีพและคุณลกัษณะของลูกจา้งตามความ
ตอ้งการของโรงงานอุตสาหกรรม เขตปากนํ้ า อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ และเพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะ
ทางวิชาชีพและคุณลกัษณะของลูกจา้งตามความตอ้งการของนายจา้งจาํแนกตามลกัษณะส่วนบุคคล กลุ่มตวัอยา่ง 
คือ กลุ่มนายจ้างและหัวหน้างานในโรงงานอุตสาหกรรม จํานวน 105 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็น
แบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้วามถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการ
วิเคราะห์ความแปรปรวน 

ผลการวิจยั พบว่า สมรรถนะทางวิชาชีพและคุณลกัษณะของลูกจา้งตามความตอ้งการของโรงงาน
อุตสาหกรรม ในภาพรวมมีคะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า คะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบั
มาก จาํนวน 4 ดา้น เรียงลาํดบัจากค่ามากท่ีสุด คือ ดา้นความรับผิดชอบ ดา้นการมีมนุษยสัมพนัธ์ ดา้นการใช้
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการปฏิบติังาน และดา้นความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ เน่ืองจากโรงงานมีรายไดต้ํ่า
ลูกจา้งจึงมีการเขา้-ออกงานสูง ลูกจา้งท่ีมีอยูจึ่งมีสมรรถนะดา้นต่าง ๆ ดงักล่าวตํ่า นายจา้งจึงสมควรใหลู้กจา้งไดมี้
การศึกษาต่อหรือจดัฝึกอบรมเพื่อเพ่ิมสมรรถนะให้แก่ลูกจา้ง ปลูกฝังความมีระเบียบวินยัดว้ยตนเองตลอดจน 
จดัส่ิงจูงใจตามสรควร ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะทางวิชาชีพและคุณลกัษณะของลูกจา้งตามความตอ้งการของ
นายจา้ง จาํแนกตามลกัษณะส่วนบุคคล พบวา่ นายจา้งท่ีมีระดบัการศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีความ
ตอ้งการในภาพรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 ตามลาํดบั เม่ือพิจารณาเป็นราย
ดา้น พบว่า นายจา้งท่ีมีอายุต่างกนั มีความตอ้งการด้านความรู้ความสามารถทางวิชาชีพและทกัษะดา้นการใช้
สารสนเทศ แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 ตามลาํดบั นายจา้งท่ีมีระดบัการศึกษา
ต่างกัน มีความต้องการด้านความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ ด้านความรับผิดชอบ และด้านการมีมนุษยสัมพนัธ์ 
แตกต่ างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติ ท่ีระดับ  0 . 01  และ  0 . 05  ตามลําดับ  นายจ้า ง ท่ี มี ร ายได้ เฉ ล่ีย 

                                                        
 * บทความการคน้ควา้อิสระ 
** บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจดัการทัว่ไป) มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
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ต่อเดือนต่างกนั มีความตอ้งการดา้นความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ และดา้นความรับผิดชอบ แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 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 
 ปัจจุบนัเทคโนโลยกีารผลิตและการส่ือสารมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ  จึงตอ้งมี
การปรับเปล่ียนเทคโนโลยีให้ทันกับการเปล่ียนแปลงหรือให้ได้เปรียบทางการแข่งขนั ทาํให้ภาคอุตสาหกรรม
จาํเป็นต้องใช้บุคลากรท่ีมีสมรรถนะความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดังกล่าว แต่ในขณะเดียวกัน
สถาบันการศึกษาซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีมีภารกิจในการผลิตและพฒันากําลงัคนเพื่อสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงานและภาคอุตสาหกรรมยงัประสบปัญหาดา้นการผลิตและพฒันากาํลงัคนของกลุ่มอุตสาหกรรม 3 
ดา้น คือ 
 1 .   ปัญหาด้านคุณภาพของบุคคล  มาจากสา เหตุความ รู้และทักษะพื้นฐานไม่ เพียงพอ  
ขาดทกัษะความรู้พื้นฐานท่ีจาํเป็น ไดแ้ก่ การส่ือสารทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ ความรู้ดา้นไอที ความสามารถใน
การวิเคราะหปั์ญหา และความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
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 2.  ปัญหาด้านการผลิตไม่ตรงกับสภาพตลาด มาจากสาเหตุแรงงานไม่พฒันาตนเองให้ทนัต่อ
ความกา้วหน้าทางเทคโนโลยี ความรู้เน้ือหาสาระท่ีเรียนไม่ทนัสมยั ไม่กา้วหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลย ี
ความสามารถและทกัษะไม่ตรงกบังานในภาคอุตสาหกรรม 
 3.  ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการใชเ้คร่ืองจกัรกลอตัโนมติั ควบคุมดว้ยคอมพิวเตอร์ คือ ผูใ้ชไ้ม่สามารถใช้
เคร่ืองจกัรกลไดเ้ต็มสมรรถนะสูงสุด ทั้งน้ีเคร่ืองจกัรกลอตัโนมติัเป็นเทคโนโลยีสาํเร็จรูปขั้นสูง ดงันั้นบุคลากรท่ี
ปฏิบติังานดา้นเคร่ืองจกัรกลอตัโนมติัตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจ(สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ, สาํนกันายกรัฐมนตรี. แผนพฒันาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 พ.ศ.2550-2554. 
กรุงเทพมหานคร.) 
 ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาสมรรถนะทางวิชาชีพและคุณลกัษณะของลูกจา้งตามความตอ้งการ
ของนายจา้งในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ เพื่อผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้งนาํ
ผลการวิจยัไปใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงหลกัสูตรการเรียนการสอนของสถาบนัการศึกษาใหผ้ลิตบุคลากรท่ี
มีทกัษะดา้นเทคนิคและมีความชาํนาญในวิทยาการขั้นสูงกบัเทคโนโลยีใหม่ ๆ และสถานประกอบการใช้เป็น
ขอ้มูลในการพฒันาบุคลากรของตนใหมี้สมรรถนะตามความตอ้งการของสถานประกอบการ 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 1.  เพื่อศึกษาสมรรถนะทางวิชาชีพและคุณลกัษณะของลูกจ้างตามความต้องการของโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดเลก็ อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ  
  2.  เพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะทางวิชาชีพและคุณลกัษณะของลูกจา้งตามความตอ้งการของนายจา้ง 
จาํแนกตามลกัษณะส่วนบุคคล  
วธีิดาํเนินการวจิัย 
 1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา  คือ  ผู ้ประกอบการหรือนายจ้าง  ผู ้จัดการหรือหัวหน้างาน  
ในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ จาํนวน144 แห่ง (ท่ีมา : ขอ้มูลโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดเลก็ อาํเภอเมืองจงัหวดัสมุทรปราการ, ปี 2552) เลือกเป็นกลุ่มตวัอยา่ง โดยการสุ่มแบบเจาะจง 
และขนาดของกลุ่มตวัอยา่งไดจ้ากตารางกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งของ Krejcie and Morgan (1970, p.608)ไดก้ลุ่ม
ตวัอยา่งจาํนวน 105 แห่ง 

 2.  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 
  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั เป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 
  2.1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน 5 ขอ้ 

  2.2  สมรรถนะทางวิชาชีพและคุณลกัษณะของลูกจา้งตามความตอ้งการของนายจา้งโรงงาน
อุตสาหกรรม แบ่งออกเป็น 5 ดา้น คือ ดา้นความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ ทกัษะดา้นการใชส้ารสนเทศ ดา้นการ
ใชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์ในการปฏิบติังาน ดา้นการมีมนุษยสมัพนัธ์ และดา้นความรับผดิชอบ จาํนวน 30 ขอ้ 
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 3.  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
  การเก็บรวบรวมขอ้มูล จากผูป้ระกอบการ ผูจ้ดัการหรือหัวหน้างาน ในโรงงานอุตสาหกรรม

หรือสถานประกอบการ อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 105 คน ไดแ้บบสอบถาม
คืนมา จาํนวน 105 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100.00 

 
การวเิคราะห์ข้อมูล  
 1.  วิเคราะหข์อ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามโดยใชค้วามถ่ีและค่าร้อยละ 
 2.  วิเคราะห์สมรรถนะทางวิชาชีพและคุณลกัษณะของลูกจา้งตามความตอ้งการของนายจา้ง จาํแนก
ตามลกัษณะส่วนบุคคล โดยใชค้า่เฉล่ีย ( X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 
 3.  เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนสมรรถนะทางวิชาชีพและคุณลกัษณะของลูกจา้งตาม
ความตอ้งการของนายจา้ง จาํแนกตามลกัษณะส่วนบุคคล โดยใช ้t-test และ F-test  
 4.  เปรียบเทียบพหุคูณ เพื่อทดสอบค่าเฉล่ีย ของคะแนนสมรรถนะทางวิชาชีพและคุณลกัษณะของ
ลูกจา้งตามความตอ้งการของนายจา้ง จากการวิเคราะห์ความแปรปรวน โดยวิธีของ Least Significant Difference 
(LSD) 
 
สรุปผลการวจิยั 
 1.  ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
   ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย ร้อยละ 53.30 อาย ุ30 ปี – 40 ปี รองลงมาตํ่ากว่า 30 
ปี เท่ากบั 41 ปี – 50 ปี ร้อยละ 26.70 ระดบัการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 48.60 รองลงมาตํ่ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 
39.00 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000 บาท – 20,000 บาท ร้อยละ 46.70 รองลงมาตํ่ากว่า 10,000 บาท ร้อยละ 22.90 
ตาํแหน่งหวัหนา้งาน ร้อยละ 80.00 และเจา้ของกิจการ ร้อยละ 20.00 

 2.  การวเิคราะห์สมรรถนะทางวชิาชีพและคุณลักษณะของลูกจ้างตามความต้องการของนายจ้าง 
จาํแนกตามลกัษณะส่วนบุคคล 

  นายจ้างมีความคิดเห็นเก่ียวกับสมรรถนะทางวิชาชีพและคุณลกัษณะของลูกจ้างตามความ
ตอ้งการของนายจา้งในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X =3.73) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี 

 ด้านความรู้ความสามารถทางวชิาชีพ  
 นายจา้งมีความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X =3.65) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่น

ระดบัมาก ( X =3.50 - 3.99) จาํนวน 9 รายการ 5 อนัดบัแรก คือ  
 1.  มีความเช่ียวชาญในงานท่ีปฏิบติั 
 2.  มีความตระหนกัในกฎระเบียบท่ีเปล่ียนแปลงไปตามสถานการณ์ 
 3.  มีความรู้ในสาขาวิชาท่ีเรียนเป็นอยา่งดี 
 4.  มีความสามารถวางแผนการทาํงาน 
 5.  มีความคิดสร้างสรรคใ์นการสร้างผลงานใหม่ ๆ 
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 ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบันายจา้งอาย ุ30 – 40 ปี และ 41 – 50 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรี ตาํแหน่ง
หวัหนา้งาน  

 ทกัษะด้านการใช้สารสนเทศ  
 นายจา้งมีความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( X =3.21) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยู่

ในระดบัปานกลาง ( X =3.21) ทุกรายการ คือ 
 1.  สามารถใชเ้ทคนิคการนาํเสนอขอ้มูลสารสนเทศได ้
 2.  สามารถสืบคน้ขอ้มูลท่ีตอ้งการได ้
 3.  มีความสามารถในการใชค้อมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส่ือสาร 
 ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบันายจา้งเพศชายและเพศหญิง อายุตํ่ากว่า 30 ปี 30 – 40 ปี และ 41 – 50  ปี ทุกระดบั

การศึกษา ทุกระดบัรายได ้ตาํแหน่งหวัหนา้งาน และเจา้ของกิจการ  
 ด้านการใช้เคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการปฏบัิติงาน  
 นายจา้งมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( X = 3.80) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยู่ใน

ระดบัมาก ( X =3.51-3.98) ทุกรายการ คือ 
 1.  มีการใชเ้คร่ืองมือท่ีเหมาะสมกบังานท่ีปฏิบติั 
 2.  มีความสามารถในการดูแลรักษาอุปกรณ์ในการปฏิบติังาน 

3.  มีความเขา้ใจเร่ืองเคร่ืองมือและอปุกรณ์ในการปฏิบติังาน  
4.  มีการตรวจสอบเคร่ืองมือในการใชง้านอยา่งสมํ่าเสมอ 
5.  มีทกัษะการซ่อมบาํรุงเคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการปฏิบติังาน 

 ซ่ึงมีคา่สอดคลอ้งกบันายจา้งเพศชาย อายตุ ํ่ากวา่ 30 ปี และ 41 – 50 ปี ระดบัการศึกษาตํ่ากว่าปริญญา
ตรีและ สูงกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000 – 20,000 บาท 20,001 – 30,000 บาท และ 
มากกวา่ 30,000 บาท ตาํแหน่งเจา้ของกิจการ  

 ด้านการมีมนุษยสัมพนัธ์  
 นายจา้งมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( X =3.90) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยู่ใน

ระดบัมาก ( X =3.78-4.23) ทุกรายการ 5 อนัดบัแรก คือ 
 1.  พนกังานมีความซ่ือสตัยต่์องานท่ีทาํ 
 2.  มีอธัยาศยัท่ีดีต่อเพ่ือนร่วมงาน 
 3.  พนกังานคาํนึงถึงความรู้สึกของเพื่อนร่วมงาน 
 4.  มีความสามารถในการทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 
 5.  มีความเอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผ ่ต่อเพือ่นร่วมงาน 
 ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับนายจ้างเพศชาย และเพศหญิง อายุ 30 – 40 ปี และ41 – 50 ปีระดับ 

การศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี มีรายได ้10,000 – 20,000 บาท และ 20,001 – 30,000 บาท
ตาํแหน่งหวัหนา้งาน และเจา้ของกิจการ  

 
 



วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปีท่ี 10 ฉบบัท่ี 2 
โครงการบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 

 
 

 719

 ด้านความรับผดิชอบ  
 นายจา้งมีความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X =4.10) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่น

ระดบัมาก ( X =3.91-4.19) ทุกรายการ คือ 
 1.  พนกังานมีวินยัต่อตนเอง 
 2.  มีความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ีปฏิบติังาน 
 3.  พนกังานมีความตรงต่อเวลา 
 4.  พนกังานมีความเสียสละ 

 ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบันายจา้งเพศชายและเพศหญิง ทุกระดบัอายุ ระดบัการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี 
และสูงกว่าปริญญาตรี รายไดต้ํ่ากว่า 10,000 บาท และ10,000 – 20,000 บาทตาํแหน่งหัวหน้างาน และเจา้ของ
กิจการ  

 3.  เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของสมรรถนะทางวชิาชีพและคุณลักษณะของลูกจ้างตามความต้องการของ
นายจ้าง จาํแนกตามลกัษณะส่วนบุคคล  

 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของสมรรถนะทางวิชาชีพและคุณลกัษณะของลูกจา้งตามความตอ้งการของ
นายจา้ง จาํแนกตามลกัษณะส่วนบุคคล สรุปได ้ดงัน้ี  

 นายจา้งท่ีมีระดบัการศึกษา ท่ีต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัสมรรถนะทางวิชาชีพและคุณลกัษณะ
ของลูกจา้ง ในภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัสมรรถนะทางวิชาชีพและคุณลกัษณะของลูกจา้ง ในภาพรวมแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี 

 ความรู้ความสามารถทางวชิาชีพ 
 นายจ้างท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกบัสมรรถนะทางวิชาชีพและคุณลกัษณะของลูกจ้าง 

โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า แตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 3 รายการ คือ 

 1.  มีความรู้ในสาขาวิชาอยา่งเป็นระบบ 
 2.  มีความสามารถวางแผนการทาํงาน 
 3.  มีความคิดสร้างสรรคใ์นการสร้างผลงาน ใหม่ๆ 
 และแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 รายการ คือ มีความเช่ียวชาญในงานท่ี

ปฏิบติั 
 นายจา้งท่ีมี ระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัสมรรถนะทางวิชาชีพและคุณลกัษณะ

ของลูกจา้ง โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 3 รายการ คือ 

 1.  มีความรู้ในสาขาวิชาอยา่งเป็นระบบ 
 2.  มีความตระหนกัในกฎระเบียบท่ีเปล่ียนแปลงไปตามสถานการณ์ 
 3.  มีความเช่ียวชาญในงานท่ีปฏิบติั 
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 และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 2 รายการ คือ  
 1.  มีความรู้ในหลกัการและทฤษฎีในสาขาวิชาท่ีเรียนเป็นอยา่งดี 
 2.  มีความคิดสร้างสรรคใ์นการสร้างผลงานใหม่ ๆ 
 นายจา้งท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัสมรรถนะทางวิชาชีพและคุณลกัษณะ

ของลูกจา้ง โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 4 รายการ คือ 

 1.  มีความรู้ในสาขาวิชาอยา่งเป็นอยา่งดี 
 2.  มีความรู้ในสาขาวิชาอยา่งเป็นระบบ 
 3.  มีความรู้ในหลกัการและทฤษฎีในสาขาวิชาท่ีเรียนเป็นอยา่งดี 
 4.  มีความสามารถในการจดัระบบงาน 
 และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการคือ มีความคิดสร้างสรรค ์

ในการสร้างผลงานใหม่ ๆ 
 ทกัษะด้านการใช้สารสนเทศ  

 นายจ้างท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกบัสมรรถนะทางวิชาชีพและคุณลกัษณะของลูกจ้าง 
โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ สามารถใชเ้ทคนิคการนาํเสนอขอ้มูลสารสนเทศได ้

 นายจา้งท่ีมี ระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัสมรรถนะทางวิชาชีพและคุณลกัษณะ
ของลูกจา้ง โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ มีความสามารถในการใชค้อมพิวเตอร์และอปุกรณ์ส่ือสาร 

 ด้านการใช้เคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการปฏบัิติงาน 
 นายจา้งท่ีมีเพศต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัสมรรถนะทางวิชาชีพและคุณลกัษณะของลูกจา้ง โดยรวม 

ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 จาํนวน 2 รายการ คือ 

 1.  มีความสามารถในการดูแลรักษาอุปกรณ์ในการปฏิบติังาน  
 2.  มีทกัษะการซ่อมแซมบาํรุงเคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการปฏิบติังาน 
 นายจา้งท่ีมี ระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัสมรรถนะทางวิชาชีพและคุณลกัษณะ

ของลูกจา้ง โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 2 รายการ คือ  

 1.  มีความสามารถในการดูแลรักษาอุปกรณ์ในการปฏิบติังาน 
 2.  มีการใชเ้คร่ืองมือท่ีเหมาะสมกบังานท่ีปฏิบติั 

 ด้านการมีมนุษยสัมพนัธ์  
 นายจา้งท่ีมีเพศต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัสมรรถนะทางวิชาชีพ และคุณลกัษณะของลูกจา้ง 

โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 รายการ คือ มีความเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผต่่อเพ่ือนร่วมงาน 
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 นายจา้งท่ีมี ระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัสมรรถนะทางวิชาชีพและคุณลกัษณะ
ของลูกจา้ง โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 2 รายการ คือ  

 1.  มีอธัยาศยัท่ีดีต่อเพือ่นร่วมงาน 
 2.  พดูจาไพเราะ สุภาพเรียบร้อย 
 และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการคือ พนกังานมีความซ่ือสัตย์

ต่องานท่ีทาํ 
 นายจา้งท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัสมรรถนะทางวิชาชีพและคุณลกัษณะของ
ลูกจ้าง โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกันอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ พดูจาไพเราะ สุภาพเรียบร้อย 

 ด้านความรับผดิชอบ 
 นายจา้งท่ีมี ระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัสมรรถนะทางวิชาชีพและคุณลกัษณะ
ของลูกจา้ง โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 รายการ คือ พนกังานมีวินยัต่อตนเอง 

 และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 2 รายการคือ  
 1.  พนกังานมีความเสียสละ 
 2.  พนกังานมีความตรงต่อเวลา 
 นายจา้งท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัสมรรถนะทางวิชาชีพและคุณลกัษณะ

ของลูกจา้ง โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 2 รายการ คือ  

 1.  พนกังานมีวินยัต่อตนเอง  
 2.  พนกังานมีความเสียสละ 

อภปิรายผล 
 การวิจัย เร่ือง สมรรถนะทางวิชาชีพและคุณลกัษณะของลูกจ้างตามความต้องการของนายจ้าง
โรงงานอตุสาหกรรม อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ ไดผ้ลการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีควรนาํมาอภิปรายผล ดงัน้ี 

 1.  การวิเคราะห์สมรรถนะทางวิชาชีพและคุณลักษณะของลูกจ้างตามความต้องการของนายจ้าง 
จาํแนกตามลกัษณะส่วนบุคคล พบว่า 

  นายจา้งทุกกลุ่มท่ีจาํแนกตามลกัษณะส่วนบุคคล มีความตอ้งการในสมรรถนะทางวิชาชีพและ
คุณลกัษณะของลูกจา้งตามความตอ้งการของนายจา้งโรงงานอุตสาหกรรม ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็น
รายดา้น สรุปไดด้งัน้ี 
  ความรู้ความสามารถทางวชิาชีพ  
  นายจ้างเกือบทุกกลุ่ม ท่ีจาํแนกตามลกัษณะส่วนบุคคล (ยกเวน้ นายจา้งท่ีมีอายุมากกว่า 50 ปี 
การศึกษาตํ่ากวา่ปริญญาตรี รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ตํ่ากวา่ 10,000 บาท) มีความพึงพอใจโดยรวม อยูใ่นระดบัมาก 
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  ทักษะด้านการใช้สารสนเทศ  
  นายจา้งเกือบทุกกลุ่ม ท่ีจาํแนกตามลกัษณะส่วนบุคคล (ยกเวน้ นายจา้งท่ีมีอายมุากกว่า 50 ปี) มี
ความพึงพอใจ โดยรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง 
  ด้านการใช้เคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการปฏบัิติงาน  
  นายจา้งทุกกลุ่ม ท่ีจาํแนกตามลกัษณะส่วนบุคคล มีความพงึพอใจ โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก 
  ด้านการมมีนุษยสัมพนัธ์  
  นายจา้งทุกกลุ่ม ท่ีจาํแนกตามลกัษณะส่วนบุคคล มีความพึงพอใจ โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก 
  ด้านความรับผดิชอบ  
  นายจ้างเกือบทุกกลุ่ม ท่ีจาํแนกตามลกัษณะส่วนบุคคล(ยกเวน้ นายจ้างท่ีมีการศึกษาสูงกว่า
ปริญญาตรี) มีความพึงพอใจ โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก 
  ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัผลการวิจยั ของพฒันาวดี ชูโต (2545 : บทคดัยอ่) ศึกษา เร่ือง ทกัษะการ
ทาํงานของแรงงานไทย:มุมมองจากนายจ้าง คนงาน และหน่วยงานภาครัฐในจังหวดัน่าน มีวตัถุประสงค์ 3 
ประการวตัถุประสงคป์ระการแรก คือ เพื่อทราบความคิดเห็นเก่ียวกบัทกัษะการทาํงานของแรงงานไทยในจงัหวดั
น่าน ของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 3 ฝ่าย ไดแ้ก่ นายจา้ง แรงงาน และผูบ้ริหารหน่วยงานภาครัฐวตัถุประสงคป์ระการท่ีสอง คือ 
เพื่อทราบขอ้เท็จจริงว่าสถานประกอบการและหน่วยงานภาครัฐไดจ้ดัการดาํเนินการหรือไม่และอย่างไรเก่ียวกบั
นโยบายดา้นกาํลงัแรงงาน 4 ประการ คือ การจดัหางาน การสร้างงานท่ีมีคุณภาพ การช่วยเหลือผูด้อ้ยโอกาส และสร้าง
หลักประกันในการปฏิบัติต่อแรงงานและประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ และการจัดดําเนินการดังกล่าวเป็น 
แนวทางและเป็นปัจจยัแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการพฒันาทกัษะการทาํงานของแรงานหรือไม่ วตัถุประสงคป์ระการสุดทา้ย คือ 
เพือ่ทราบความคิดเห็นของแรงงานเก่ียวกบัโอกาสท่ีจะไดรั้บการพฒันาทกัษะการทาํงานในอนาคต 

  การวิจยัคร้ังน้ีเลือกตวัอย่างนายจา้งและผูบ้ริหารหน่วยงานภาครัฐโดยวิธีเลือกแบบเจาะจงและ
เก็บรวบรวมขอ้มูลแบบสัมภาษณ์เชิงลึก และเลือกตวัอยา่งลูกจา้งโดยวิธีเลือกตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอนและเก็บ
รวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์โดยแบบสอบถาม 
  ผลการวิจยั พบว่า นายจา้ง แรงงาน และผูบ้ริหารหน่วยงานภาครัฐมีความรู้และความเขา้ใจเร่ืองทกัษะ
การทาํงานวา่บุคคลจะทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพจะตอ้งมีความรู้ท่ีใชใ้นงานเป็นพื้นฐาน มีทกัษะในการทาํงาน
ท่ีปฏิบติั และมีทศันคติหรือจิตสํานึกท่ีดีและเหมาะสมในการทาํงานโดยนายจา้งและหน่วยงานผูบ้ริหารภาครัฐ
เนน้ความสาํคญัของการมีจิตสํานึกเร่ืองความขยนัความกระตือรือร้น ความตั้งใจ ความซ่ือสัตย ์และความมีวินยั 
และความรับผิดชอบในการทาํงานในขณะท่ีลูกจา้งเนน้ความสาํคญัของการมีทกัษะดา้นมนุษยสั์มพนัธ์และการ
ทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นแต่ ทั้ง 3 ฝ่ายเห็นพอ้งตอ้งกนัว่านอกจากความรู้และทกัษะเฉพาะท่ีเก่ียวกบังานแลว้ ทกัษะการ
ทํางานท่ี เ ป็น ท่ีต้องการในอนาคต  คือความรู้และทักษะเ ก่ียวกับเ ก่ียวภาษา (ทั้ งภาษาไทยและภาษา 
ต่ างประ เทศ )  ความ รู้และทักษะ เ ก่ี ยวกับ เทคโนโลยี ต่ างๆ (โดย เฉพาะอย่า งยิ่ งความ รู้และทักษะ 
ด้านคอมพิว เตอร์ )  ความรู้และทักษะเ ก่ียวกับการส่ือสาร  ได้แ ก่  การพูด  การฟัง  การประสานงาน  
การวิเคราะห์ปัญหา และการตดัสินใจ ตลอดจนจิตสาํนึกในเร่ืองความรับผิดชอบ ความซ่ือสัตยสุ์จริต ความขยนั 
ความอดทน และการมีนิสัยรักการเรียนรู้ นอกจากน้ีทั้ ง 3 ฝ่ายยงัเห็นว่าทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งควรมีส่วนร่วม
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รับผิดชอบในการพฒันาทกัษะการทาํงานให้เหมาะสมกบัวยั หน้าท่ีและ ความรับผิดชอบ โดยเร่ิมตั้งแต่ตนเอง 
ครอบครัว สถานศึกษา และสถานประกอบการ 
  สถานประกอบการและหน่วยงานภาครัฐมีแผนและแนวทางเ ก่ียวกับการจัดหางาน 
การสร้างงานท่ีมีคุณภาพ การช่วยเหลือผูด้้อยโอกาส และการสร้างหลกัประกนัในการปฏิบติัต่อแรงงานและ
ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ สําหรับการดาํเนินการตามแผนนั้น ปรากฏว่าสถานประกอบการยงัดาํเนินการไดไ้ม่ดีนัก 
เน่ืองจากสถานประกอบการขานดกลางและขนาดยอ่ม มีเจา้ของสถานประกอบการทาํหนา้ท่ีบริหารแต่เพียงผูเ้ดียว 
และมีขอ้จาํกดัเงินทุนหมุนเวียนและมีรายไดต้ ํ่าในขณะท่ีหน่วยงานภาครัฐดาํเนินการตามแผนไดค้่อนขา้งดีภายใต้
บริบทอนัซบเซาทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบนั นอกจากน้ี แมว้่าปัจจยัแวดลอ้มท่ีเอ้ืออาํนวยต่อการพฒันา
ทกัษะการทาํงานของผูรั้บผดิชอบทั้ง 2 ฝ่ายดงักล่าวจะดาํเนินไปในลกัษณะค่อยเป็นค่อยไป แต่หน่วยงานภาครัฐก็
มีแนวทาง ท่ีดีในการพฒันาทกัษะการทาํงานใหแ้ก่แรงงาน ในขณะท่ีสถานประกอบการโดยทัว่ไปสนบัสนุนการ
พฒันาทกัษะการทาํงานอย่างไม่เป็นทางการโดยนายจ้างหรือหัวหน้างานเป็นผูส้อนไปพร้อมกับการทาํงาน 
อย่างไรก็ตาม แรงงานมีความเห็นว่าตนมีโอกาสท่ีจะได้รับการพฒันาทักษะการทาํงานไม่มากก็ตาม ซ่ึงอาจ
เน่ืองมาจากจงัหวดัน่านเป็นจงัหวดัท่ีมีขนาดเล็กและมีตาํแหน่งงานและแรงงานน้อย เม่ือหน่อยงานภาครัฐจัด
อบรมเพือ่พฒันาทกัษะการทาํงาน แรงงานในจงัหวดัน้ีจึงมีโอกาสสูงท่ีจะไดรั้บการพฒันาทกัษะการทาํงาน 
  ขอ้คน้พบท่ีน่าสนใจอีกประการหน่ึง คือ การเตรียมทกัษะการทาํงานในระดบัสถานศึกษาใน
จงัหวดัน่านนั้น สามารถดาํเนินการครอบคลุมประชากรวยัเรียนไดอ้ยา่งทัว่ถึง แต่ไม่มีตาํแหน่งงานเพียงพอท่ีจะ
รองรับผูท่ี้สําเร็จการศึกษาท่ีเร่ิมเขา้สู่ตลาดแรงงานได ้ดงันั้น หากภาครัฐและภาคเอกชนไม่ขยายตาํแหน่งหรือ
ส่งเสริมอาชีพอิสระเพ่ิมข้ึน ผูส้าํเร็จการศึกษาและเร่ิมเขา้สู่ตลาดแรงงานอาจจะตอ้งเคล่ือนยา้ยออกไปหาทาํงานใน
จงัหวดัอ่ืน ผูเ้ก่ียวขอ้งจึงควรเร่งทบทวนนโยบายการส่งเสริมการลงทุนท่ีเหมาะสมกบัสภาพการณ์ของจงัหวดั
อยา่งแทจ้ริง 

 2 .   การ เป รี ยบเที ย บค่ า เฉ ล่ีย ของคะแนนสมรรถนะทางวิชา ชีพ และคุณ ลักษณะของ 
ลูกจ้างตามความต้องการของนายจ้าง จาํแนกตามลักษณะส่วนบุคคล  
  ผลการเปรียบเทียบค่า เฉ ล่ียของคะแนนสมรรถนะทางวิชาชีพและคุณลักษณะของ 
ลูกจา้งตามความตอ้งการของนายจา้ง จาํแนกตามลกัษณะส่วนบุคคล พบว่า นายจา้งท่ีมีการศึกษา และรายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือน ต่างกนั มีความตอ้งการสมรรถนะทางวิชาชีพและคุณลกัษณะของลูกจา้ง ในภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และ 0.01 ตามลาํดบั เม่ือพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นความรู้ความสามารถทาง
วิชาชีพ นายจา้งท่ีมีอายุ ระดบัการศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีความตอ้งการสมรรถนะทางวิชาชีพ
และคุณลกัษณะของลูกจา้ง แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ0.05 ตามลาํดบั ทกัษะดา้นการ
ใชส้ารสนเทศ นายจา้งท่ีมีอายุต่างกนั มีความตอ้งการสมรรถนะทางวิชาชีพและคุณลกัษณะของลูกจา้ง แตกต่างกนั
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ  0.05 ด้านการมีมนุษยสัมพันธ์  นายจ้างท่ีมีระดับการศึกษา  ต่างกัน  
มีความตอ้งการสมรรถนะทางวิชาชีพและคุณลกัษณะของลูกจา้ง แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 ดา้นความรับผิดชอบ นายจา้งท่ีมีระดบัการศึกษาและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต่างกนั มีความตอ้งการสมรรถนะ
ทางวิชาชีพและคุณลกัษณะของลูกจา้ง แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ0.05 ตามลาํดบั ซ่ึงมี
ค่าสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ สมเกียรติ กอบวัแกว้ (2550) ศึกษาเร่ืองสมรรถภาพทางวิชาชีพและคุณลกัษณะท่ีพึง
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ประสงคข์องนกัเทคโนโลยีระบบอตัโนมติัในโรงงานอุสาหกรรมตามความตอ้งการของสถานประกอบการ การ
วิจยัคร้ังน้ี ผลการวิจยั พบว่า ผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นสอดคลอ้งกนัว่า สถานประกอบการท่ีใชเ้คร่ืองจกัรกลระบบ
อตัโนมติั มีความตอ้งการให้นกัเทคโนโลยี มีสมรรถภาพทางดา้นความรู้และทกัษะอยู่ในระดบัมาก จาํนวน 10 
ดา้น จากทั้งหมด 14 ดา้น และมีความตอ้งการให้นกัเทคโนโลยี มีสมรรถภาพทางดา้นความรู้และทกัษะอยู่ใน
ระดบัปานกลาง จาํนวน 4 ดา้น จาก 14 ดา้น ตามลาํดบั และการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีความ
ตอ้งการใหน้กัเทคโนโลยมีีสมรรถภาพทางดา้นความรู้และทกัษะตามความตอ้งการของสถานประกอบการ จาํแนกตาม
ประสบการณ์ทาํงาน ปรากฏวา่ ผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 
ข้อเสนอแนะในการวิจยั  
 ผลการวิจัยเร่ือง สมถนะทางวิชาชีพและคุณลกัษณะของลูกจ้างตามความต้องการของโรงงาน
อุตสาหกรรม อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ มีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
 1.  เน่ืองจากโรงงานมีรายได้ต ํ่าจึงไม่สามารถจ้างลูกจ้างท่ีมีสมรรถนะตามต้องการได้ ปัญหา
สมรรถนะของลูกจา้ง ไดแ้ก หลกัวิชาและทฤษฎีท่ีตอ้งใชใ้นการปฏิบติังาน ไม่มีความคิดสร้างสรรคใ์นการสร้าง
ผลงานใหม่ ๆ ความสามารถในการดูแลรักษาอุปกรณ์ การปฏิบติังาน ทกัษะในการใชเ้คร่ืองมือปฏิบติังาน วินยั
และความรับผิดชอบ เป็นตน้ นายจา้งควรจดัให้ให้มีส่ิงจูงใจลูกจา้งตามสมควร ไดแ้ก่ การศึกษาต่อในระดบัท่ี
สูงข้ึน หรือจดัฝึกอบรมพนกังานในดา้นต่างๆ ดงักล่าวอยา่งสมํ่าเสมอ ชัว่โมงทาํงาน สวสัดิการบางดา้น เป็นตน้ 
 2.  เน่ืองจากลูกจา้งมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตํ่า ทาํให้ลูกจา้งมีการเขา้-ออกงานสูง ไม่สามารถรักษา
ลูกจา้งท่ีมีสมรรถนะไวไ้ด ้พนกังานท่ีมีอยู่มีความบกพร่องในสมรรถนะหลายดา้น ไดแ้ก่ การมีวินยัดว้ยตนเอง 
การเสียสละ การพูดจาไม่ไพเราะสุภาพเรียบร้อย เป็นตน้ นายจา้งควรไดมี้ประกาศระเบียบวินัยเป็นลายลกัษณ์
อกัษรย ํ้าเตือนอย่างสมํ่าเสมอให้ลูกจา้งไดต้ระหนักในส่ิงดงักล่าว มีการฝึกอบรมในบางหัวขอ้ท่ีคิดว่าล◌ูกจา้ง
บกพร่องอยูม่าก แลว้ติดตามประเมินผลอยา่งต่อเน่ือง  
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กลยุทธ์ทางการตลาดของพืชสมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพทีส่่งผลต่อการเลือกซื้อของ
ผู้บริโภคในอําเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบุรี* 

Marketing Strategies of Healthy Thai Herbs Which Affected the Purchase of  
Consumers, Amphoe Pak kret, Nonthabur i 

 
นายวีระชยั  โกมลจินดากุล** 

Mr Weerachai Komoljindakul 
บทคดัย่อ 
           การวิจยัเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค์  เพื่อศึกษา กลยุทธ์ทางการตลาดของพืชสมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพท่ี
ส่งผลต่อการเลือกซ้ือของผูบ้ริโภคในอาํเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบุรี  และเพื่อกลยุทธ์ทางการตลาดของพืช
สมุนไพรไทยเพ่ือสุขภาพท่ีส่งผลต่อการเลือกซ้ือของผูบ้ริโภค จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ กลุ่มตวัอย่าง
คือ ผูบ้ริโภคพืชสมุนไพร ในอาํเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี จาํนวน 169 ราย  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเป็น
แบบสอบถาม  วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้วามถ่ี  ร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  การทดสอบค่าที และการ
วิเคราะหค์วามแปรปรวน  
 ผลการวิจยัพบว่า กลยุทธ์ทางการตลาดของพืชสมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพท่ีส่งผลต่อการเลือกซ้ือ ใน
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านผลิตภณัฑ์ และด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย 
ผูบ้ริโภค มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ดา้นราคา และดา้นส่งเสริมการตลาด ผูบ้ริโภค มีความคิดเห็น
โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  ผลการเปรียบเทียบกลยทุธ์ทางการตลาดของพืชสมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพท่ีส่งผล
ต่อการเลือกซ้ือของผูบ้ริโภค จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศ อาย ุสถานภาพสมรส 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และระดบัการศึกษา ต่างกนั มีความคิดเห็นในภาพรวม ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทาง
สถิติ และผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพต่างกนั มีความคิดเห็นในภาพรวมแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นส่งเสริมการตลาด 
ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 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. 
                                                 
 * บทความการคน้ควา้อิสระ 
** บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจดัการทัว่ไป) มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
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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 
 ประเทศไทยมีภูมิอากาศท่ีเหมาะสมต่อการเจริญงอกงามของพืชนานาชนิด  โดยเฉพาะพืชสมุนไพรท่ี
มีอยูม่ากมายเป็นแสนๆชนิด  ทั้งท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติและจากการเพาะปลูกบางชนิดก็ใชเ้ป็นวตัถุดิบในการ
ผลิตยาแผนปัจจุบนั สมุนไพรหลายชนิดถูกนาํมาใชใ้นรูปของยากลางบา้น  ยาแผนโบราณ (จิตระพี  บวัผนั, 2548, 
หนา้ 17) การใชส้มุนไพรในการดูแลสุขภาพนบัเป็นการพึ่งพาตนเอง ตั้งแต่ระดบัครัวเรือนไปจนถึงระดบัประเทศ  
เพราะนอกจากจะเป็นการใชส้มุนไพรท่ีสามารถปลูกหรือหาไดง่้ายแลว้ ยงัไม่ตอ้งนาํเขา้วตัถุดิบจากต่างประเทศ
เช่นเดียวกับยาแผนปัจจุบัน นอกจากน้ี ยงัสอดคล้องกับแนวพระราชดําริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวฯ  ในเชิงนโยบาย รัฐบาลเองก็ไดมี้การส่งเสริมและพฒันายาสมุนไพรให้เป็นท่ี
ยอมรับในระดบัชาติ (คณะเภสชัศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ, 2550, หนา้ 199)  
 นบัตั้งแต่แผนพฒันาสาธารณะสุข ฉบบัท่ี ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๐ – ๒๕๒๔) ถึงแผนพฒันาสาธารณะสุข 
ฉบบัท่ี ๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐ – ๒๕๔๔) รัฐบาลไทยได้มีนโยบายสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรและ
การแพทยแ์ผนไทยอยา่งต่อเน่ือง  โดยมีกลวิธีการพฒันาสมุนไพรและการแพทยแ์ผนไทยในงานสาธารณะสุขมูล
ฐาน เช่น การสนบัสนุนและพฒันาวิชาการและเทคโนโลยพีื้นบา้น อนัไดแ้ก่ การแพทยแ์ผนไทย เภสัชกรรมแผน
ไทย สมุนไพร เป็นตน้ เพื่อใชป้ระโยชน์ในการแกไ้ขปัญหาสุขภาพของชุมชน สนับสนุนและส่งเสริมการดูแล
สุขภาพของตนเองโดยใช้สมุนไพร  (จิตระพี  บัวผนั , 2548, หน้า 22) เน่ืองจากสมุนไพรไทยเป็น
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยูท่ ัว่ไปในทุกภาค และหาง่ายราคาถูกและปลอดภยั  ซ่ึงในปัจจุบนัมนุษยห์นัมาใหค้วาม
สนใจเก่ียวกบัสมุนไพรและผลิตภณัฑ์จากธรรมชาติกนัมากยิ่งข้ึน  ทั้งในดา้นการรักษาโรค  อาหาร  เคร่ืองด่ืม  
เคร่ืองสาํอางและสารท่ีใชป้ระโยชนอ่ื์น ๆ  ทาํใหส้มุนไพรไทยจึงเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีมีความสาํคญัและสร้างรายได้
ใหก้บัประเทศจาํนวนมหาศาล  จากประโยชน์ของสมุนไพรท่ีมีสรรพคุณเป็นท่ียอมรับทั้งจากตลาดในประเทศ
และตลาดต่างประเทศ  ซ่ึงแนวโนม้ของตลาดสมุนไพรยงัมีความตอ้งการอีกมาก 
 สมยัน้ีคนยุคใหม่ใหค้วามสําคญัในการดูสุขภาพใหแ้ข็งแรงเพื่อให้ปลอดจากโรคภยัไขเ้จ็บแทนการ
รักษาพยาบาลเม่ือมีการเจ็บป่วยซ่ึงตอ้งเสียค่าใชจ่้ายสูง และมีรูปแบบการดาํรงชีวิตประจาํวนัท่ีสะดวกสบายและ
ออกกาํลงักายไม่เพียงพอ หรือขาดการออกกาํลงักาย ดงันั้น คนกลุ่มน้ีจึงหันมาใส่ใจสุขภาพโดยการกลบัมาใช้
ชีวิตใกลชิ้ดธรรมชาติมากข้ึน ใหค้วามสาํคญักบัการออกกาํลงักาย เนน้การรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน ์มีการ
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พกัผ่อนท่ีเพียงพอ รวมถึงการบริโภคผลิตภณัฑ์เสริมอาหารจากธรรมชาติเพื่อบาํรุงสุขภาพอีกดว้ย นอกจากน้ี 
กระแสความนิยมผลิตภณัฑท่ี์มาจากธรรมชาติมากข้ึน มีคนจาํนวนไม่นอ้ยท่ีนิยมใชพ้ืชสมุนไพรจากธรรมชาติ จะ
เห็นไดว้่า ขณะน้ีคนไทยกาํลงัหนัมาสนใจพืชสมุนไพรหรือผลิตภณัฑท่ี์มาจากพืชสมุนไพรกนัมากข้ึน แทนท่ีจะ
พ่ึงพายาแผนปัจจุบนัเพียงอย่างเดียวอย่างแต่ก่อน ซ่ึงจะช่วยลดการนําเขา้ยาจากต่างประเทศและลดการเสีย
ดุลการคา้ของประเทศลงได ้
 ดว้ยเหตุผลดังกล่าวจึงทาํให้ผูศึ้กษามีความสนใจเห็นความสําคญัของสมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพท่ี
ส่งผลต่อการเลือกซ้ือของผูบ้ริโภคในอาํเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบุรี  ซ่ึงเป็นกลุ่มเป้าหมายเป็นสําคญั  แต่
ความสาํเร็จในการดาํเนินธุรกิจนั้นข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลายประการ   ซ่ึงกลยทุธ์ทางการตลาดก็ถือว่าเป็นปัจจยัหน่ึงท่ี
จะทาํใหธุ้รกิจประสบความสาํเร็จ   ดงันั้นการศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษากลยทุธ์ทางการตลาดสมุนไพร
ไทยท่ีส่งผลต่อผูบ้ริโภค จึงทาํให้เกิดการตดัสินใจซ้ือและมีการพิจารณาก่อนซ้ือและผลิตภณัฑ์ท่ีใช้ว่า กระตุน้
ความตอ้งการของผูบ้ริโภคเพื่อให้เกิดการตดัสินใจซ้ือสินคา้และการบริการถือว่าสําคญั เพราะกลยุทธ์ท่ีมุ่งเน้น
ความต้องการของผู ้บริโภคเป็นสําคัญ  ซ่ึงจะนําไปสู่แนวทางปฏิบัติในการบริหารผลิตภัณฑ์ (Product 
management) ใหมี้ความสอดคลอ้งกบักระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค และการศึกษาคร้ังน้ีจะช่วยพฒันา
แนวทางการจดัการผลิตภณัฑไ์ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นดา้นราคา ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นช่องทางการจดั
จาํหน่าย และการส่งเสริมการขาย เป็นตน้ และยงัเพิ่มประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 1.  เพื่อศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดของพืชสมุนไพรไทยเพ่ือสุขภาพท่ีส่งผลต่อการเลือกซ้ือของ
ผูบ้ริโภคในอาํเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี  
 2.  เพื่อเปรียบเทียบกลยุทธ์ทางการตลาดของพืชสมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพ ในทศันะของผูบ้ริโภค 
จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ 
 
สมมติฐานของการวจิยั 
 กลยุทธ์ทางการตลาดของพืชสมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพ ในทศันะของผูบ้ริโภค จาํแนกตามลกัษณะ
ประชากรศาสตร์แตกต่างกนั 
 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือ ผูบ้ริโภคพืชสมุนไพรไทย ในอาํเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 
จาํนวนประมาณ  300 คน 
 กลุ่มตวัอย่าง คือ ผูบ้ริโภคพืชสมุนไพรไทย ในอาํเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี เลือกเป็นกลุ่ม
ตวัอยา่ง โดยการสุ่มตวัอย่างอยา่งง่าย (simple random sampling) และกาํหนดกลุ่มตวัอย่างตามตารางกาํหนด
ขนาดกลุ่มตวัอยา่งของ Krejcie และ Morgan (1970, p.608) ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 169 คน  
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามจาํนวน 1 ฉบบั แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ  
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 1. ขอ้มูลทัว่ไปของผูท่ี้ตอบแบบสอบถาม  ประกอบดว้ย เพศ  อาย ุ  สถานภาพสมรส   อาชีพ   รายได้
เฉล่ียต่อเดือน  และระดบัการศึกษา   ซ่ึงลกัษณะของคาํถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ  (check  list)  จาํนวน  6  
ขอ้ 
 2.  ส่วนประสมทางการตลาดของพืชสมุนไพรไทยเพ่ือสุขภาพท่ีส่งผลต่อการเลือกซ้ือของผูบ้ริโภค 
ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณคา่  5  ระดบั  ของลิเคิร์ท  (Likert)  โดยแบ่งเป็นดา้นต่างๆ 
ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์  จาํนวน  6  ขอ้ ด้านราคา จาํนวน 5 ขอ้ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย จาํนวน 6 ขอ้ ดา้น
ส่งเสริมการตลาด จาํนวน 6 ขอ้ รวม 23 ขอ้ 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 การเกบ็รวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการแจกแบบสอบถามใหก้บักลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีเคยบริโภคพชืสมุนไพรไทย ในอาํเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี  จาํนวน 169  คน โดยเกบ็ในช่วงวนัท่ี 1 
– 30 พฤศจิกายน 2552  เวลา 10.00 – 16.00 น.  โดยวิธีการเก็บแบบสะดวก  และรอรับแบบสอบถามคืนดว้ย
ตนเอง ไดรั้บแบบสอบถามคืนมาจาํนวน 169 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถาม  จะนาํมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ของทุกชุดและนาํมา
ลงรหสั  ประมวลขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ หาความถ่ี  ร้อยละ ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน               
t - test,  F - test  และ  LSD  ดงัน้ี 
 1.  วิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ผูบ้ริโภคพืชสมุนไพรไทยในอาํเภอปากเกร็ด  โดย
ใชค้วามถ่ีและค่าร้อยละ 
 2.  วิเคราะห์กลยุทธ์ทางการตลาดของพืชสมุนไพรไทยเพ่ือสุขภาพ ในทศันะของผูบ้ริโภค จาํแนก
ตามลกัษณะประชากรศาสตร์ โดยใชค่้าเฉล่ีย ( ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 
 3.  เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( ) ของคะแนนกลยทุธ์ทางการตลาดของพืชสมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพ ใน
ทศันะของผูบ้ริโภค  จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์โดยใช ้ t - test  และ F – test 
 4.  เปรียบเทียบพหุคูณ  เพือ่ทดสอบค่าเฉล่ีย ( )  ของคะแนนกลยทุธ์ทางการตลาดของพืชสมุนไพร
ไทยเพ่ือสุขภาพ ในทศันะของผูบ้ริโภค จากผลการวิเคราะห์ความ แปรปรวน  โดยใชว้ิธี  Least  Significant  
Difference  (LSD)   
 5.//เปรียบเทียบพหุคูณ เพื่อทดสอบค่าเฉล่ีย ( X ) ของความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพของการ
ใชร้ะบบอินทราเน็ตเพ่ือการส่ือสารในการปฏิบติังานภายในองคก์ร จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยวิธี
ของ Least Significant Difference (LSD) 
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สรุปผลการวจิยั 
 1.  ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 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  อาชีพธุรกิจส่วนตวั ร้อย
ละ 36.09  รองลงมา รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 20.71  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 บาทข้ึนไป ร้อยละ 56.80  
รองลงมา 7,001 – 10,000 บาท ร้อยละ 21.30  ระดบัการศึกษา ปริญญาตรี ร้อยละ 50.30  รองลงมา ตํ่ากว่าปริญญา
ตรี ร้อยละ 42.60   
 2.  การวิเคราะห์กลยุทธ์ทางการตลาดของพืชสมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อของ
ผู้บริโภคในอําเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี    
 ผูบ้ริโภคมีความความคิดเห็นเก่ียวกบักลยุทธ์ทางการตลาดของพืชสมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพท่ีส่งผล
ต่อการเลือกซ้ือ ในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.54) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี 
 ด้านผลิตภณัฑ์ 
 ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็น โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.95)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่น
ระดบัมาก ( X = 3.68 – 4.17) ทุกรายการ คือ 
 1.  สมุนไพรไทยบาํรุงสุขภาพมีคุณภาพและมาตรฐาน. 
 2.  มีความหลากหลายใหเ้ลือกซ้ือ 
 3.  มีรายละเอียดบนฉลาก  บอกส่วนผสม และวิธีการใชช้ดัเจน 
 4.  ผลิตภณัฑใ์ชแ้ลว้ไดผ้ลดี 
 5.  การบรรจุหีบห่อของผลิตภณัฑมี์ความสวยงาม 
 6.  มีเคร่ืองหมายรับรองจาก อย. 
 ซ่ึง มีค่าสอดคลอ้งกบัผูบ้ริโภคเพศชาย และเพศหญิง  ทุกกลุ่มอายุ ทุกกลุ่มสถานภาพสมรส  อาชีพ 
นักเรียน/นักศึกษา พนักงานบริษทั ธุรกิจส่วนตัว และแม่บา้น รายได้เฉล่ียต่อเดือน 7,001 – 10,000 บาท และ 
10,001 บาทข้ึนไป  ทุกกลุ่มระดบัการศึกษา 
 ด้านราคา 
 ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็น โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 3.40)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าอยู่
ในระดบัมาก ( X =  3.91) จาํนวน 1 รายการ   คือ ท่านคิดวา่ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ 
 ซ่ึงมีคา่สอดคลอ้งกบัผูบ้ริโภคเพศหญิง อาย ุ 30 – 40 ปี และอาย ุ41 – 50 ปี สถานภาพโสด และสมรส  
อาชีพ รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ  พนกังานบริษทั ธุรกิจส่วนตวั และแม่บา้น รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 บาทข้ึนไป 
ระดบัการศึกษาปริญญาตรี และสูงกวา่ปริญญาตรี 
 ด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย 
 ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็น โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( X =2.71)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าอยู่
ในระดบัปานกลาง ( X = 2.60 – 3.20) จาํนวน 5 รายการ คือ 
 1.  มีตวัแทนจดัจาํหน่ายในทอ้งถ่ิน 
 2.  รักษาคุณภาพสินคา้ระหวา่งการจดัส่ง 



วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปีท่ี 10 ฉบบัท่ี 2 
โครงการบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 

 
 

 732

 3.  มีการสัง่ซ้ือสะดวก 
 4.  ทางบริษทัจดัส่งสินคา้รวดเร็วและตรงเวลา 
 5.  มีพนกังานขายบริการถึงร้าน เช่น รับคาํสัง่ซ้ือการเกบ็เงิน การคืนของ 
 ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัผูบ้ริโภคอายมุากกว่า 50 ปีสถานภาพสมรส รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 7,001–10,000 
บาท 
 ด้านส่งเสริมการตลาด 
 ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็น โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( X = 4.11)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าอยู่ใน
ระดบัมาก ( X = 3.75 – 4.34) ทุกรายการ คือ 
 1.  ควรมีการใหบ้ริการปรึกษาและใหค้าํแนะนาํ 
 2.  ควรมีการแจกตวัอยา่งเพ่ือใหท้ดลอง 
 3.  พนกังานขายควรแต่งกายใหสุ้ภาพเรียบร้อยและมีมารยาทท่ีดี 
 4.  การใหบ้ริการลูกคา้ควรมีการบริการท่ีดีและรวดเร็ว 
 5.  สมควรใหมี้การลดราคาสินคา้ 
 6.  มีการโฆษณาตามส่ือต่าง ๆ เช่น หนงัสือพิมพ ์โทรทศัน ์วิทย ุวารสาร นิตยสาร แผน่พบั ใบปลิว 
 ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัผูบ้ริโภคเพศชาย และเพศหญิง ทุกกลุ่มอายุ  ทุกกลุ่มสถานภาพสมรส อาชีพ
นกัเรียน/นกัศึกษา พนกังานบริษทั ธุรกิจส่วนตวั และแม่บา้น  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 บาทข้ึนไป   ทุกกลุ่ม
ระดบัการศึกษา 
 3.  เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนกลยุทธ์ทางการตลาดของพืชสมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพที่ส่งผลต่อ
การเลือกซื้อของผู้บริโภค  จาํแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ 
 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนกลยทุธ์ทางการตลาดของพืชสมุนไพรไทยเพ่ือสุขภาพท่ีส่งผล
ต่อการเลือกซ้ือของผูบ้ริโภค  จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพ ต่างกัน มีความ
คิดเห็นเก่ียวกบักลยุทธ์ทางการตลาดของพืชสมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพท่ีส่งผลต่อการเลือกซ้ือของผูบ้ริโภค  ใน
ภาพรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี 
 ด้านผลิตภณัฑ์ 
 ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศ ต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ  ผลิตภณัฑใ์ชแ้ลว้
ไดผ้ลดี 
 ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุ ต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณา 
เป็นรายขอ้พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือมีเคร่ืองหมายรับรองจาก 
อย. 
 ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.01  
เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ทุกรายการ  
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 ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 รายการ คือ มี
ความหลากหลายใหเ้ลือกซ้ือ 
 ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษา ต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05   เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 4 รายการ 
คือ  
 1.  สมุนไพรไทยบาํรุงสุขภาพมีคุณภาพและมาตรฐาน 
 2.  ผลิตภณัฑใ์ชแ้ลว้ไดผ้ลดี 
 3.  การบรรจุหีบห่อของผลิตภณัฑมี์ความสวยงาม 
 4.  มีรายละเอียดบนฉลาก บอกส่วนผสม และวิธีการใชช้ดัเจน 
 ด้านราคา   
 ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศ ต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ ราคาสูงกว่าราคาสินคา้
อ่ืนในทอ้งตลาด 
 ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุ ต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 รายการ คือ ท่านคิดว่า
เม่ือเปรียบเทียบกบัคู่แขง่ขนัแลว้มีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงดา้นราคา 
 ผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพสมรส  ต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทาง
สถิติ  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ ท่าน
คิดวา่เม่ือเปรียบเทียบกบัคู่แขง่ขนัแลว้มีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงดา้นราคา 
 ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพ ต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  
เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 2 รายการ คือ 
 1.  ท่านคิดวา่ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ 
 2.  ท่านคิดวา่เม่ือเปรียบเทียบกบัคู่แข่งขนัแลว้มีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงดา้นราคา 
 และแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือไดรั้บส่วนลดท่ีให้แก่
ลูกคา้เหมาะสม 
 ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  ต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 รายการ คือ ท่าน
คิดวา่ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ 
 และแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ ไดรั้บส่วนลดท่ีให้แก่
ลูกคา้เหมาะสม 
 ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษา  ต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 รายการ คือ ท่านคิดว่า
ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ 
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 ด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย 
 ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศ  ต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  
เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 4 รายการ คือ 
 1.  มีการสัง่ซ้ือสะดวก 
 2.  มีบริการส่ังซ้ือทางอินเตอร์เน็ต 
 3.  รักษาคุณภาพสินคา้ระหวา่งการจดัส่ง 
 4.  มีพนกังานขายบริการถึงร้าน เช่น รับคาํสัง่ซ้ือ การเกบ็เงิน การคืนของ 
 และแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ มีตวัแทนจดัจาํหน่ายใน
ทอ้งถ่ิน 
 ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุ  ต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  
เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ทุกรายการ   
  ผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพสมรส  ต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 รายการ 
คือ มีตวัแทนจดัจาํหน่ายในทอ้งถ่ิน 
 และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ มีบริการสั่งซ้ือทาง
อินเตอร์เน็ต 
 ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพ  ต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.01  
เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 5 รายการ คือ  
 1.  มีการสัง่ซ้ือสะดวก 
 2.  มีบริการส่ังซ้ือทางอินเตอร์เน็ต 
 3.  ทางบริษทัจดัส่งสินคา้รวดเร็วและตรงเวลา 
 4.  รักษาคุณภาพสินคา้ระหวา่งการจดัส่ง 
 5.  มีพนกังานขายบริการถึงร้าน เช่น รับคาํสัง่ซ้ือ การเกบ็เงิน การคืนของ 
 ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทาง
สถิติ ท่ีระดบั 0.01  เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ทุกรายการ  
 ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษา ต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ี
ระดบั 0.01  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 4 รายการ  
คือ 
 1.  มีบริการส่ังซ้ือทางอินเตอร์เน็ต 
 2.  ทางบริษทัจดัส่งสินคา้รวดเร็วและตรงเวลา 
 3.  รักษาคุณภาพสินคา้ระหวา่งการจดัส่ง 
 4.  มีพนกังานขายบริการถึงร้าน เช่น รับคาํสัง่ซ้ือ การเกบ็เงิน การคืนของ 
 
 



วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปีท่ี 10 ฉบบัท่ี 2 
โครงการบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 

 
 

 735

 ด้านส่งเสริมการตลาด 
 ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศ ต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 3 รายการ คือ   
 1.  สมควรใหมี้การลดราคาสินคา้ 
 2.  การใหบ้ริการลูกคา้ควรมีการบริการท่ีดีและรวดเร็ว 
 3.  ควรมีการใหบ้ริการปรึกษาและใหค้าํแนะนาํ 
 ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพ ต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.01  
เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 5 รายการ คือ  
 1.  สมควรใหมี้การลดราคาสินคา้ 
 2.  การใหบ้ริการลูกคา้ควรมีการบริการท่ีดีและรวดเร็ว 
 3.  พนกังานขายควรแต่งกายใหสุ้ภาพเรียบร้อยและมีมารยาทท่ีดี 
 4.  ควรมีการใหบ้ริการปรึกษาและใหค้าํแนะนาํ 
 5.  ควรมีการแจกตวัอยา่งเพื่อใหท้ดลอง 
 และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ มีการโฆษณาตามส่ือต่าง 
ๆ เช่น หนงัสือพิมพ ์โทรทศัน ์วทิย ุวารสาร นิตยสาร แผน่พบั ใบปลิว 
 ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทาง
สถิติ ท่ีระดบั 0.01  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 2 
รายการ คือ 
 1.  การใหบ้ริการลูกคา้ควรมีการบริการท่ีดีและรวดเร็ว 
 2.  พนกังานขายควรแต่งกายใหสุ้ภาพเรียบร้อยและมีมารยาทท่ีดี 
 และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 3 รายการ คือ  
 1.  สมควรใหมี้การลดราคาสินคา้ 
 2.  ควรมีการใหบ้ริการปรึกษาและใหค้าํแนะนาํ 
 3.  ควรมีการแจกตวัอยา่งเพื่อใหท้ดลอง 
 ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษา ต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 รายการ 
คือ พนกังานขายควรแต่งกายใหสุ้ภาพเรียบร้อยและมีมารยาทท่ีดี 
 และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ การใหบ้ริการลูกคา้ควรมี
การบริการท่ีดีและรวดเร็ว 
 
อภปิรายผล 
 การวิจัยเร่ือง กลยุทธ์ทางการตลาดของพืชสมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพท่ีส่งผลต่อการเลือกซ้ือของ
ผูบ้ริโภค  ในอาํเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี ไดข้อ้มูลเก่ียวกบัความคิดเห็นของผูบ้ริโภคประกอบดว้ย  เพศ  อาย ุ 
สถานภาพการสมรส อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  และระดบัการศึกษา ควรนาํมาอภิปราย ดงัน้ี 
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 1.  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ  63.31  
อายุ 31  – 40 ปี ร้อยละ 31.36 สถานภาพสมรส ร้อยละ 51.48 อาชีพธุรกิจส่วนตวั ร้อยละ 36.09 รายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน 10,001 บาทข้ึนไป ร้อยละ 56.80 ระดบัการศึกษา ปริญญาตรี ร้อยละ 50.30   
 2.  ความคิดเห็นเก่ียวกบักลยทุธ์ทางการตลาดของพชืสมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพท่ีส่งผลต่อการเลือกซ้ือ
ของผูบ้ริโภค จาํแนกตามด้านต่าง ๆ พบว่า ด้านผลิตภณัฑ์ ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก               
( X = 3.95) และดา้นส่งเสริมการตลาด ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.11)   
 ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ธีระศกัด์ิ  เพชรสิงห์ (2546) ศึกษาเร่ือง กลยุทธ์การตลาด
ผลิตภณัฑส์มุนไพรโรงพยาบาลเจา้พระยาอภยัภูเบศร จงัหวดัปราจีนบุรี  พบว่า ผูป้ระกอบการมีความเห็นว่าการ
ใชก้ลยุทธ์ทางการตลาดมีความสาํคญั และมีความสัมพนัธ์ต่อความสาํเร็จในธุรกิจอยูใ่นระดบัมาก เน่ืองจากเป็น
ปัจจยัท่ีกระตุน้ทางการตลาดของผูป้ระกอบการและผูบ้ริโภค   
 ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกซ้ือผลิตภณัฑพ์ืชสมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพ 
ในดา้นประโยชนท่ี์ไดรั้บจากการบริโภคเคร่ืองด่ืมสมุนไพรไทยอยูใ่นระดบัดี และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ศิ
ริลักษณ์ วิกยานนท์ (2545) วิจัยเร่ือง การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคและปัจจัยทางการตลาดท่ีผูบ้ริโภคใช้
ประกอบในการพิจารณาเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมชาสมุนไพร ซ่ึงปัจจุบนัประชาชนใหค้วามสําคญักบัการดูแลสุขภาพ
ดว้ยผลิตภณัฑธ์รรมชาติ และมีการนาํประโยชน์และคุณค่าจากสมุนไพรไทยมาพฒันา โดยมีการผลิตสมุนไพร
ออกมามากมายหลายชนิดในรูปแบบต่าง ๆ ทาํใหป้ระชาชนหนัมาใหค้วามสาํคญักบัสุขภาพรวมทั้งการแสวงหา
ทางเลือกใหม่ในการดูแลสุขภาพ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 31-35 ปี การศึกษาระดบัปริญญา
ตรี รายได้เฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 25,000 บาทข้ึนไป  ซ่ึงเพศหญิงจะด่ืมมากกว่าเพศชาย เหตุผลท่ีด่ืมเคร่ืองด่ืม
สมุนไพรเพื่อ บาํรุงร่างกาย  สถานท่ีท่ีตอ้งการให้มีจาํหน่ายมากท่ีสุดคือ ห้างสรรพสินคา้ สําหรับราคาท่ีเห็นว่า
เหมาะสมมากท่ีสุดคือ 25-30 บาท ส่วนปัจจยัทางการตลาดท่ีผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ให้ความสําคญัมากคือ ความมี
คุณค่าต่อสุขภาพ ราคาท่ีไม่แพงอยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้ทาํเลท่ีตั้งสะดวกในการซ้ือ มีการโฆษณา 
 3.  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนกลยุทธ์ทางการตลาดของพืชสมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพท่ี
ส่งผลต่อการเลือกซ้ือของผูบ้ริโภค จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ 
 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนกลยทุธ์ทางการตลาดของพืชสมุนไพรไทยเพ่ือสุขภาพท่ีส่งผล
ต่อการเลือกซ้ือของผูบ้ริโภค จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพ ต่างกัน มีความ
คิดเห็น ในภาพรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพจิารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี 
 ดา้นผลิตภณัฑ ์ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.01 ทุกรายการ 
 ดา้นราคา ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 2 รายการคือ 
 1.  ท่านคิดวา่ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ 
 2.  ท่านคิดวา่เม่ือเปรียบเทียบกบัคู่แข่งขนัแลว้มีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงดา้นราคา 
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 ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพ  ต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.01  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
จาํนวน 5 รายการ คือ  
 1.  มีการสัง่ซ้ือสะดวก 
 2.  มีบริการสัง่ซ้ือทางอินเตอร์เน็ต 
 3.  ทางบริษทัจดัส่งสินคา้รวดเร็วและตรงเวลา 
 4.  รักษาคุณภาพสินคา้ระหวา่งการจดัส่ง 
 5.  มีพนกังานขายบริการถึงร้าน เช่น รับคาํสัง่ซ้ือ การเกบ็เงิน การคืนของ 
 ดา้นส่งเสริมการตลาด ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพ ต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติ ท่ีระดบั 0.01  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 5 
รายการ คือ  
 1.  สมควรใหมี้การลดราคาสินคา้ 
 2.  การใหบ้ริการลูกคา้ควรมีการบริการท่ีดีและรวดเร็ว 
 3.  พนกังานขายควรแต่งกายใหสุ้ภาพเรียบร้อยและมีมารยาทท่ีดี 
 4.  ควรมีการใหบ้ริการปรึกษาและใหค้าํแนะนาํ 
 5.  ควรมีการแจกตวัอยา่งเพื่อใหท้ดลอง 
 และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ มีการโฆษณาตามส่ือต่าง 
ๆ เช่น หนงัสือพิมพ ์โทรทศัน ์วิทย ุวารสาร นิตยสาร แผน่พบั ใบปลิว 
 ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ  วินสั  ป้านภูมิ  (2551) ศึกษาเร่ือง  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือชาสาํเร็จรูปพร้อมด่ืมของผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานี พบว่า ผูบ้ริโภคชาสาํเร็จรูปพร้อมด่ืมส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง มีอายุระหว่าง 20-30 ปี การศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 15,000 บาท มีการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือชาสําเร็จรูปพร้อมด่ืมดว้ยตนเอง เหตุผลท่ีซ้ือเพราะประโยชน์ของการบริโภค ดา้นผลิตภณัฑ ์
และดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือชาสาํเร็จรูปพร้อมด่ืมมากท่ีสุด ส่วนดา้นราคาและ ดา้น
การส่งเสริมการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือชาสาํเร็จรูปพร้อมด่ืมของผูบ้ริโภคในระดบัมาก ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบั
การศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนั มีระดบัการตดัสินใจซ้ือชาสําเร็จรูปพร้อมด่ืมแตกต่างกนั 
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมการซ้ือชาสาํเร็จรูปพร้อมด่ืมในช่วงเวลาท่ีซ้ือแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 จากขอ้คน้พบดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นว่า ผูบ้ริโภคท่ีตดัสินใจเลือกซ้ือพืชสมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพ ส่วน
ใหญ่เป็นผูห้ญิง ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวั ซ่ึงกลยทุธ์ทางการตลาดท่ีตอ้งคาํนึงถึงมากท่ีสุด คือดา้นผลิตภณัฑ ์
และการส่งเสริมการตลาด ตอ้งมีการประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการบริโภคสมุนไพรไทยเพ่ือ
สุขภาพ   คุณภาพของผลิตภณัฑ ์แลวางแผนการตลาดเคร่ืองด่ืมสมุนไพรไทยให้ผลิตภณัฑ์มีความโดดเด่นและ
ตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค เพื่อใหผู้บ้ริโภคมีการตดัสินใจซ้ือไดร้วดเร็วข้ึน และผูป้ระกอบธุรกิจสามารถ
ประสบความสาํเร็จมากยิง่ข้ึน 
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ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจยัเร่ือง  กลยุทธ์ทางการตลาดของพืชสมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพท่ีส่งผลต่อการเลือกซ้ือ
ของผูบ้ริโภค ในอาํเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
 ดา้นผลิตภณัฑ ์  ผลิตภณัฑส์มุนไพรไทยท่ีจาํหน่ายควรมีคุณภาพและไดม้าตรฐาน มีเคร่ืองหมาย
รับรองจาก อย. มีรายละเอียดเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์บอกถึงสรรพคุณ วิธีการใช้ของผลิตภณัฑ์อย่างชัดเจนและให้
ประโยชนท่ี์ดีอยา่งไร  และควรมีการผลิตสมุนไพรไทยเพือ่สุขภาพใหมี้ความแตกต่างจากผลิตภณัฑเ์ดิมท่ีมีอยูแ่ลว้
ในทอ้งตลาด ให้มีความหลากหลายมากข้ึน รวมถึงพิจารณาถึงคุณค่าทางโภชนาการ เพื่อตอบสนองกบัความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภค 
 ดา้นราคา ผูผ้ลิตควรใหค้วามสนใจเก่ียวกบัราคาจาํหน่ายควบคู่ไปกบัคุณภาพของผลิตภณัฑ ์ควรมี
การกาํหนดราคาให้เหมาะสม โดยราคาไม่แพงจนเกินไป คือควรมีการกาํหนดราคาให้เป็นมาตรฐาน ไม่
เปล่ียนแปลงไปตามปริมาณการจาํหน่าย แต่กาํหนดเป็นหลายระดบัราคา ตามขนาดของบรรจุของผลิตภณัฑ ์
 ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ควรมีการวางจาํหน่ายใหก้วา้งขวางมากขึ้นกว่าเดิม โดยเนน้ใหมี้การ
กระจายสินคา้ไปยงัร้านคา้สะดวกซ้ือหรือมินิมาร์ท  แลกระจายสินคา้ไปตามห้างสรรพสินคา้ต่าง ๆ ให้มากขึ้น 
เพราะเป็นสถานท่ีท่ีผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีความสะดวกในการซ้ือมากท่ีสุด และสถานท่ีอ่ืน ๆ ท่ีควรมีการเพิ่ม
ช่องทางการกระจายสินคา้ใหม้ากข้ึน คือ สถานท่ีซ่ึงมีผูบ้ริโภคท่ีเอาใจใส่ในการดูแลรักษาสุขภาพ  
 ดา้นส่งเสริมการตลาด ควรมีการโฆษณา และประชาสัมพนัธ์ผา่นทางส่ือต่าง ๆ เพราะการทาํโฆษณา
มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ เพราะทาํใหเ้กิดแรงกระตุน้และจูงใจใหผู้บ้ริโภคใหค้วามสนใจและรู้สึกตอ้งการบริโภค
สินคา้ได้เป็นอย่างดี ควรมีการจัดการส่งสริมการขายโดยการตั้ งบูธ มีพนักงานคอยให้บริการและแนะนําถึง
สรรพคุณและคุณค่าทางโภชนาการ ตอบปัญหาต่าง ๆ ของผูบ้ริโภค มีการแจกสินคา้ตวัอย่างให้ทดลองด่ืมฟรี 
หรือซ้ือสองช้ิน จ่ายในราคาหน่ึงช้ิน เพือ่ใหผู้บ้ริโภคไดรั้บรู้ถึงรสชาติ และตดัสินใจซ้ือ ณ จุดขายนั้น  
  
ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาคร้ังต่อไป  
 1.  ศึกษากลยทุธ์การตลาดผลิตภณัฑส์มุนไพรท่ีผูบ้ริโภคใชป้ระกอบการตดัสินใจเลือกซ้ือในเขตปทุม
วนั กรุงเทพมหานคร 
 2.  ผลิตภณัฑท่ี์มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองด่ืมสมุนไพรบาํรุงสุขภาพของผูบ้ริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 3.  ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภคสมุนไพรเพื่อสุขภาพพร้อมด่ืมในจงัหวดั
กรุงเทพมหานคร 
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บทคดัย่อ 
           การวิจยัเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อวดัระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อร้านอาหารปลาเผาบางกรวย 
จงัหวดันนทบุรี  และเพื่อเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อร้านอาหารปลาเผาบางกรวย ในทศันะ
ของลูกคา้ จาํแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล กลุ่มตวัอย่างคือ ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการในร้านอาหารปลาเผาบางกรวย 
จงัหวดันนทบุรี  จาํนวน 317 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม  วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้วามถ่ี  ร้อยละ  
ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  การทดสอบคา่ที และการวิเคราะห์ความแปรปรวน  
 ผลการวิจยัพบว่า  ลูกคา้มีระดบัความพึงพอใจต่อร้านอาหารปลาเผาบางกรวย ในภาพรวม อยู่ใน
ระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  ลูกคา้มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด จาํนวน 3 ด้าน 
เรียงลาํดบัจากค่ามากไปนอ้ยคือราคาอาหาร การส่งเสริมการตลาด  และสถานท่ีในการใหบ้ริการ  และอยูใ่นระดบั
มากจาํนวน 2 ดา้น คือ คุณภาพของอาหาร และคุณภาพของบริการ  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบัความพึง
พอใจต่อร้านอาหารปลาเผาบางกรวย จาํแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล พบว่า ลูกคา้ท่ีมีอาชีพต่างกนั มีระดบัความ
พึงพอใจเก่ียวกบั คุณภาพของอาหาร และคุณภาพของบริการ โดยพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า แตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  และ 0.05  ลูกคา้ท่ีมีระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีระดบัความพึง
พอใจเก่ียวกบัคุณภาพของบริการโดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  เม่ือพิจารณาเป็นราย
ขอ้พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 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 

                                                 
 * บทความน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการคน้ควา้อิสระ 
** บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจดัการทัว่ไป) มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
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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 
 ภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีลดลง ส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจของไทยให้ถดถอยลงดว้ย จากผลการ
ดาํเนินธุรกิจเกือบทุกประเภทท่ีซบเซาตามสภาพของเศรษฐกิจ บริษทั ศูนยว์ิจยักสิกรไทย จาํกดั คาดการณ์ว่า
มูลค่าธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทยในปี 2552 ลดลงเหลือประมาณ 194,000 ลา้นบาท หดตวัประมาณร้อยละ 
3.0-4.0 เม่ือเทียบกบัปี 2551 ทั้งน้ีเน่ืองจากพฤติกรรมของผูบ้ริโภคลดความถ่ีในการรับประทานอาหารนอกบา้น 
และลดค่าใชจ่้ายต่อคร้ังในการออกไปรับประทานอาหารนอกบา้นโดยค่าใชจ่้ายในการบริโภคอาหารนอกบา้น
ของคนไทยเฉล่ียต่อเดือนประมาณ 900 บาทต่อครัวเรือน สําหรับค่าใช้จ่ายดา้นอาหารและเคร่ืองด่ืมของ
นกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศประมาณร้อยละ 18 ของค่าใชจ่้ายทั้งหมดของนกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ หรือ
ประมาณ 86,400 ลา้นบาท ในปี 2551 ร้านอาหารในประเทศมีจาํนวน 58,549 ร้าน  เม่ือเทียบกบัปี 2550 แลว้
จาํนวนร้านอาหาร/ภตัตาคารลดลงร้อยละ 8.7 เน่ืองจากมีร้านอาหารปิดกิจการ โดยเฉพาะร้านอาหารใน
ต่างจงัหวดั แยกเป็นร้านอาหารในกรุงเทพฯ 12,000 ร้าน ซ่ึงเม่ือเทียบกบัปี 2550 แลว้ใกลเ้คียงกนั และร้านอาหาร
ในต่างจงัหวดั 46,549 ร้าน ลดลงร้อยละ 10.7 สาํหรับแนวโนม้ในปี 2552 คาดว่า จาํนวนร้านอาหารในประเทศมี
แนวโน้มหดตัวร้อยละ 3.0-4.0 ตามภาวะเศรษฐกิจท่ีซบเซา ซ่ึงมีเพียงร้านอาหารต่างประเทศ โดยเฉพาะ
ร้านอาหารญ่ีปุ่ นเท่านั้นท่ียงัมีการเติบโตอย่างโดดเด่น ซ่ึงแยกพิจารณาธุรกิจร้านอาหารในประเทศแยกตาม
ประเภทไดเ้ป็น 3 ประเภท ดงัน้ี ร้านอาหารรายยอ่ย(ไม่รวมธุรกิจร้านจาํหน่ายอาหารประเภทแผงลอยและรถเขน็) 
ธุรกิจร้านอาหารประเภทน้ีเจา้ของกิจการจะเป็นนกัลงทุนรายยอ่ย รวมถึงนกัลงทุนรายใหม่ท่ีตอ้งการลงทุนเปิด
ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจร้านอาหารรายยอ่ยน้ีใชเ้งินลงทุนในเบ้ืองตน้ท่ีไม่สูงมากนกัเม่ือเทียบกบัการลงทุนในธุรกิจ
ร้านอาหารประเภทอ่ืน และมีระยะเวลาในการคืนทุนค่อนขา้งสั้น สัดส่วนตลาดของร้านอาหารรายยอ่ยในประเทศ
ไทยประมาณร้อยละ 70.0 ของมูลค่าธุรกิจร้านอาหารทั้งหมด และเม่ือเทียบกบัปีท่ีผ่านมามีอตัราการขยายตวัเพียง
ร้อยละ 1-2 นบัว่าลดลงจากในปี 2551 ท่ีมีอตัราการขยายตวัร้อยละ 5.2 แมว้่าร้านอาหารรายย่อยบางรายไดรั้บ
อานิสงส์จากภาวะเศรษฐกิจซบเซา แต่ผูบ้ริโภคบางส่วนจะลดการออกไปรับประทานอาหารนอกบา้น และ
ผูบ้ริโภคบางส่วนท่ียงัคงนิยมรับประทานอาหารนอกบา้นก็ปรับพฤติกรรมหนัไปเลือกรับประทานท่ีร้านอาหาร
ทัว่ไปแทนการรับประทานในร้านอาหารต่างประเทศหรือร้านอาหารหรู ธุรกิจร้านอาหารต่างประเทศ และ
ร้านอาหารหรูมีสัดส่วนทางการตลาดร้อยละ 10.0 ของธุรกิจร้านอาหารในประเทศทั้งหมด โดยธุรกิจร้านอาหาร
ต่างประเทศในไทยมีการขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง ร้านอาหารประเภทบริการด่วน(quick service restaurant) ปัจจุบนั
ธุรกิจร้านอาหารประเภทน้ีมีการเติบโตในอตัราสูงสุดในกลุ่มธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทย คาดการณ์ว่า
สัดส่วนตลาดของธุรกิจประเภทน้ีประมาณร้อยละ 20.0 ของมูลค่าธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทย และเม่ือเทียบ
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กบัปีท่ีผา่นมามีอตัราการขยายตวัเพียงร้อยละ 1.0-2.0 โดยตลาดของธุรกิจร้านอาหารประเภทน้ีเกือบร้อยละ 90.0 
เป็นธุรกิจแฟรนไชส์ประเภทฟาสตฟ์ู้ดส์ ซ่ึงมีส่วนแบ่งตลาดเป็นฟาสตฟ์ู้ดส์ประเภทไก่ร้อยละ 40.0 แฮมเบเกอร์
ร้อยละ 20.0 พิซซ่าร้อยละ 15.0 ไอศกรีมร้อยละ 10.0 และอ่ืนๆร้อยละ 15.0 ปัจจุบนัในประเทศไทยมีสาขา
ร้านอาหารประเภทฟาสตฟ์ู้ดส์กว่า 1,000 แห่ง ส่วนธุรกิจร้านอาหารประเภทบริการด่วนท่ีเหลือประมาณร้อยละ 
10.0 นั้นเป็นธุรกิจอาหารนานาประเภท (ศูนยว์ิจยักสิกรไทย จาํกดั, 2552) 
 ธุรกิจประกอบการร้านอาหารประเภทปลาเผา นั้นจะเป็นร้านอาหารท่ีมีผลิตภณัฑอ์าหารโดดเด่นอยูท่ี่
ความสด หอม และอร่อยจากเน้ือปลา เพราะปลาท่ีจะนาํมาใชน้ั้นตอ้งเป็นปลาสดปลาท่ีนิยมมาใชน้ั้นจะเป็นปลา
ช่อนเป็นส่วนใหญ่ และเป็นท่ีนิยมอยา่งกวา้งขวาง ถือเป็นอาหารประเภทสุขภาพ เน่ืองจากมีโปรตีนจากเน้ือปลา 
แต่ไม่มีไขมนัทั้งจากเน้ือปลาเองหรือแมก้ระทัง่วตัถุดิบท่ีใชใ้นการปรุงอาหารทัว่ๆไปอนัไดแ้ก่ นํ้ามนัพืช  อาหาร
ประเภทน้ีจะนิยมบริโภคกนัมากในกลุ่มลูกคา้ในวยัสูงอาย ุหรือแมก้ระทัง่คนหนุ่มสาว เด๋ียวน้ีก็นิยมหนัมาบริโภค
อาหารประเภทดงักล่าวมากข้ึนเช่นกนัโดยเฉพาะสุภาพสตรี เน่ืองจากกลวัอว้น 
                  ดงันั้นจากขอ้มูลขา้งตน้ ผูวิ้จยัในฐานะผูป้ระกอบการร้านอาหาร จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงความพึง
พอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อร้านอาหารปลาเผาบางกรวย ซ่ึงอยูใ่นจงัหวดันนทบุรี เพื่อทราบถึงความตอ้งการของลูกคา้ 
และนาํขอ้มูลจากการวิจยัน้ีไปใชใ้นการพฒันาปรับปรุงคุณภาพทางดา้นอาหารและคุณภาพการใหบ้ริการ เพื่อให้
การบริหารจดัการดา้นการใหบ้ริการลูกคา้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
                   1.  เพ่ือวดัระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อร้านอาหารปลาเผาบางกรวย จงัหวดันนทบุรี 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อร้านอาหารปลาเผาบางกรวย ในทศันะของ
ลูกคา้ จาํแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล 
 
สมมติฐานของการวจิยั 
 ระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อร้านอาหารปลาเผาบางกรวย  จาํแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล
แตกต่างกนั 
   1.  ประชากร คือ ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการในร้านอาหารปลาเผาบางกรวย จงัหวดันนทบุรี จาํนวนประมาณ
เดือนละ 1,800 คน กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี  คือ 
 2.  กลุ่มตัวอย่าง  คือประชากรท่ีมาใชบ้ริการในร้านอาหารปลาเผาบางกรวย จงัหวดันนทบุรี เลือก
เป็นกลุ่มตวัอยา่งโดยการสุ่มตวัอยา่ง แบบบงัเอิญ (accidental sampling) ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งไดจ้ากตาราง
กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งของ Krejcie และ Morgan (1970, p.608) ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 317 คน 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามจาํนวน 1 ฉบบั แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ  
  ส่วนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน จาํนวน 6 ขอ้ 
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  ส่วนท่ี 2  ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจร้านอาหารปลาเผาบางกรวย จาํนวน 5 ด้าน คือ   
คุณภาพของอาหาร  คุณภาพของการบริการ  ราคาอาหาร  สถานท่ีในการให้บริการ และ การส่งเสริมการตลาด  
ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณ 5 ค่าระดบัของลิเคิร์ท (Likert)  จาํนวน 25 ขอ้ 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
              การรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล ดว้ยการขอความร่วมมือจาก       ผูท่ี้มาใช้
บริการในร้านอาหารปลาเผาบางกรวย จังหวดันนทบุรี โดยนําแบบสอบถามแจกให้กลุ่มตวัอย่างตอบขอ้มูล 
จาํนวน 317 ชุด ในช่วงวนัท่ี 1 – 31 ธันวาคม 2552 และรอรับแบบสอบถามคืนดว้ยตนเอง ไดรั้บแบบสอบถาม
คือนมา 317 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
              ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถาม จะนาํมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ทุกชุด และนาํมาลง
รหสั ประมวลผลขอ้มูลโดยโปรแกรมสาํเร็จรูป หาความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test, F-test  
และ  LSD  ดงัน้ี 
 1.วิเคราะหข์อ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามโดยใชค้วามถ่ี และค่าร้อยละ(percentage) 
 2.  วิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจร้านอาหารปลาเผาบางกรวย โดยใชค้่าเฉล่ีย ( X ) และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 
 3.  เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( X )  ของคะแนนปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจร้านอาหารปลาเผาบางกรวย 
ในทศันะของลูกคา้ จาํแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลโดยใช ้ t-test และ F-test 
 4.  เปรียบเทียบพหุคูณ เพื่อทดสอบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนปัจจัยท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจ
ร้านอาหารปลาเผาบางกรวย ในทศันะของลูกคา้ จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน โดยใช้วิธีของ Least 
Significant Difference (LSD) 
 
สรุปผลการวจิยั 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อร้านอาหารปลาเผาบางกรวย จงัหวดันนทบุรี  
สามารถสรุปได ้ดงัน้ี 
 1.  ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 63.41  อาย ุ30 ปี – 40 ปี  ร้อยละ 30.91  รองลงมา
อายุ ตํ่ากว่า 30 ปี  ร้อยละ  28.71 สถานภาพการสมรส ร้อยละ 46.06  รองลงมา หมา้ย/หย่าร้าง ร้อยละ 29.02   
ระดับการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี  ร้อยละ 55.52   รองลงมาปริญญาตรี ร้อยละ 35.02   อาชีพ พนักงาน
บริษทัเอกชน/รับจา้ง ร้อยละ 36.28  รองลงมา ราชการ/รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 26.18  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน นอ้ยกว่า 
10,000 บาทร้อยละ 36.28  รองลงมา  10,000 – 20,000 บาท ร้อยละ 32.18   
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 2.  การวเิคราะห์ความพงึพอใจของลูกค้าทีม่ต่ีอร้านอาหารปลาเผาบางกรวย  จงัหวดันนทบุรี 
 ลูกคา้มีระดบัความพึงพอใจเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจร้านอาหารปลาเผาบางกรวย ใน
ภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.47) เม่ือพจิารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี 
 คุณภาพของอาหาร  ลูกคา้มีระดบัความพึงพอใจ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.36) เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( X = 4.71) จาํนวน 1 รายการ คือ ความสะอาดของอาหาร 
 ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัลูกคา้เพศชาย และเพศหญิง  อายุตํ่ากว่า 30 ปี, 30 ปี – 40 ปี และ 41 ปี -50 ปี ทุก
กลุ่มสถานภาพสมรส ทุกกลุ่มระดับการศึกษา อาชีพพนักงานบริษทัเอกชน/รับจา้ง ราชการ/รัฐวิสาหกิจ และ
ประกอบธุรกิจส่วนตวั ทุกกลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 คุณภาพของบริการ  ลูกคา้มีระดบัความพึงพอใจ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.34) เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้พบวา่อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( X =  4.50 – 4.52)  จาํนวน 4 รายการ คือ 
 1.  บุคลิกภาพ และมารยาทของพนกังานในการใหบ้ริการ 
 2.  การช้ีแจง/แกไ้ขขอ้บกพร่องและปัญหาท่ีเกิดข้ึนในระหว่างการใหบ้ริการ 
 3.  ความสะดวกรวดเร็วในการรับรายการอาหาร และการเรียกชาํระเงิน 
 4.  ความกระตือรือร้นและการดูแลเอาใจใส่ในการใหบ้ริการของพนกังาน 
 ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัลูกคา้เพศหญิง ระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี อาชีพราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
 ราคาอาหาร   ลูกคา้มีระดบัความพึงพอใจ โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( X =4.62) เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้พบวา่อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( X = 4.58 – 4.69) ทุกรายการ คือ 
 1.  มีเมนูและรายการแสดงราคาอาหารชดัเจน 
 2.  ความเหมาะสมของราคาอาหารกบัคุณภาพของอาหาร 
 3.  ความเหมาะสมของราคาอาหารกบัปริมาณของอาหาร 
 4.  คุณค่าท่ีไดรั้บจากอาหารเม่ือเทียบกบัเงินท่ีเสียไป 
 5.  ความเหมาะสมของราคาของอาหารกบัรสชาติของอาหาร 
 ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัลูกคา้เพศชาย ทุกกลุ่มอาย ุ ทุกกลุ่มสถานภาพสมรส ทุกกลุ่มระดบัการศึกษา ทุก
กลุ่มอาชีพ ทุกกลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 สถานท่ีในการให้บริการ  ลูกคา้มีระดบัความพึงพอใจ โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด( X = 4.50) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( X = 4.61 – 4.67) จาํนวน 3 รายการ คือ 
 1.  ทาํเลท่ีตั้งอยูใ่นแหล่งท่ีเดินทางมาใชบ้ริการไดส้ะดวก 
 2.  มีสถานท่ีจอดรถสะดวกสบาย และปลอดภยั 
 3.  ความเพยีงพอในการรองรับลูกคา้ 
 ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับลูกค้า เพศชายและเพศหญิง อายุต ํ่ ากว่า 30 ปี และ 41 ปี – 50 ปี ทุกกลุ่ม
สถานภาพสมรส ทุกกลุ่มระดับการศึกษา ทุกกลุ่มอาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือนน้อยกว่า 10,000 บาท 10,000 – 
20,000 บาท และ 20,001 – 30,000 บาท 
 การส่งเสริมการตลาด  ลูกคา้มีระดบัความพึงพอใจ  โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด( X = 4.62) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( X = 4.55 – 4.71) จาํนวน 4 รายการ คือ 
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 1.  มีการส่งเสริมการขายโดยมีบตัรลดสาํหรับค่าอาหาร 
 2.  มีป้ายโฆษณาส่งเสริมการขายหนา้ร้าน สามารถเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน 
 3.  มีการแนะนาํรายการอาหารใหม่ใหลู้กคา้ไดท้ดลอง 
 4.  การใหส่้วนลดตามเทศกาล/โอกาสต่าง ๆ 
 ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัลูกคา้ เพศชายและเพศหญิง ทุกกลุ่มอาย ุทุกกลุ่มสถานภาพสมรส ทุกกลุ่มระดบั
การศึกษา ทุกกลุ่มอาชีพ ทุกกลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 3.  การเปรียบเทียบความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อร้านอาหารปลาเผาบางกรวย ในทัศนะของลูกค้า 
จาํแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล 
 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อร้านอาหารปลาเผาบางกรวย        
ในทศันะของลูกคา้ จาํแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล พบว่า  ลูกคา้ท่ีมี เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา 
อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีระดบัความพึงพอใจในภาพรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  
เม่ือพจิารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี 
 คุณภาพของอาหาร ลูกคา้ท่ีมีอาชีพต่างกนั มีระดับความพึงพอใจโดยรวม ไม่แตกต่างกนัอย่างมี
นัยสําคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จาํนวน 1 
รายการ คือ ความสดใหม่วตัถุดิบท่ีนาํมาใชป้ระกอบอาหาร 
 คุณภาพของบริการ ลูกคา้ท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีระดบัความพึงพอใจโดยรวม แตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
  ลูกคา้ท่ีมีอาชีพต่างกนั มีระดบัความพึงพอใจโดยรวม ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ ความ
กระตือรือร้นและการดูแลเอาใจใส่ในการใหบ้ริการของพนกังาน  
 ลูกคา้ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีระดบัความพึงพอใจโดยรวม ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญั
ทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ 
การช้ีแจง/แกไ้ขขอ้บกพร่องและปัญหาท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งการใหบ้ริการ  
 
อภปิรายผล 
 การวิจยัเร่ือง ความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อร้านอาหารปลาเผาบางกรวย จังหวดันนทบุรีไดข้อ้มูล
เก่ียวกบัลูกคา้ประกอบดว้ยเพศ  อาย ุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ควรนาํมา
อภิปราย ดงัน้ี 
 1.  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 63.41  
อายุ 30 ปี – 40 ปี  ร้อยละ 30.91  สถานภาพการสมรส ร้อยละ 46.06  ระดบัการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี  ร้อยละ 
55.52  อาชีพ พนักงานบริษทัเอกชน/รับจา้ง ร้อยละ 36.28  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน น้อยกว่า 10,000 บาท ร้อยละ 
36.28   
 2.  ความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อร้านอาหารปลาเผาบางกรวย จงัหวดันนทบุรี ลูกคา้มีความพึงพอใจ
เก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจร้านอาหารปลาเผาบางกรวย ในภาพรวม  อยู่ในระดบัมาก ( X = 4.47)   
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เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ลูกคา้มีความพึงพอใจ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด จาํนวน 3 ดา้น  โดยเรียงลาํดบัจากมา
ไปหานอ้ย คือ ราคาอาหาร ( X = 4.62) การส่งเสริมการตลาด  ( X = 4.62) และ สถานท่ีในการใหบ้ริการ ( X = 
4.50)  และอยู่ในระดับมาก จาํนวน 2 ดา้น คือ คุณภาพของอาหาร ( X = 4.36)  และคุณภาพของบริการ ( X = 
4.34)  
 3.  การเปรียบเทียบความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อร้านอาหารปลาเผาบางกรวย ในทศันะของลูกคา้ 
จาํแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล พบวา่ ลูกคา้ท่ีมี อาชีพต่างกนั มีระดบัความพึงพอใจแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 รายการ คือ ความสดใหม่วตัถุดิบท่ีนาํมาใชป้ระกอบอาหาร และแตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ ความกระตือรือร้นและการดูและเอาใจใส่ในการใหบ้ริการ
ของพนกังาน  และลูกคา้ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีระดบัความพึงพอใจแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ การช้ีแจง/แกไ้ขขอ้บกพร่องและปัญหาท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งการใหบ้ริการ 
 ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พิมพว์ลญัช์ พินธุประภา (2545) ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของ
ลูกคา้ท่ีมีต่อการบริการของร้านอาหารลาํแม่ลาปลาเผา อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่มีอายรุะหว่าง 20 ปี – 39 ปี  และพบว่าลูกคา้มีระดบัความพึงพอใจต่อปัจจยัต่าง ๆ ในดา้นอาหาร อยูใ่นระดบั
มาก ในเร่ืองความสะอาดของอาหาร รสชาติอาหาร และความหลากหลายของรายการอาหาร ความสะดวกในการ
เดินทางมาใชบ้ริการ ความปลอดภยัในสถานท่ีจอดรถ และบรรยากาศทัว่ไปของร้าน การตอ้นรับของพนกังาน 
และระยะเวลาในการรออาหาร และสอดคล้องกับผลการวิจัยของศรีประภา ทวีธรรมวุฒิ (2549) ศึกษาเร่ือง 
ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณลกัษณะการให้บริการของภตัตาคารและความพึงพอใจโดยรวมของผูบ้ริโภค ในเขต
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงคุณภาพการบริการเป็นแนวความคิดของธุรกิจสมยัใหม่ท่ีมีความสาํคญัมาก แต่องคป์ระกอบ
หน่ึงท่ีสําคญัและทาํให้สินคา้ท่ีผลิตมีความแตกต่างในมุมมองของผูผ้ลิตคือ การใหบ้ริการ ผลการวิจยัพบว่า ใน
ส่วนของความพึงพอใจโดยรวมของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการใหบ้ริการ ไม่มีความแตกต่างกนัในเร่ืองของเพศ ระดบั
การศึกษา อาชีพ และรายได ้แต่มีความแตกต่างกนัในเร่ืองของอาย ุและสถานภาพสมรส อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 
 จากผลการวิจยัความพึงพอใจของลูกคา้ พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในร้านอาหาร
ปลาเผาบางกรวยในดา้นต่าง ๆ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก จึงสามารถสรุปไดว้่า การท่ีลูกคา้มีความพึงพอใจต่อ
ร้านอาหารปลาเผาบางกรวย อยู่ในระดบัมากน้ี เป็นผลมาจากการบริหารงานของร้าน ท่ีมีการยึดถือคุณภาพของ
อาหาร คุณภาพของการบริการเป็นหลกั โดยคาํนึงถึงความพึงพอใจของลูกคา้เป็นท่ีตั้ง ซ่ึงหลกัในการบริหารงาน
ของร้านและผลการวิจยัท่ีได ้มีความสอดคลอ้งกบัแนวความคิดการบริหารคุณภาพรวม ของวิฑูรย ์สิมะโชคดี 
(2543) กล่าวคือ เป็นการบริหารงานท่ีมุ่งเนน้ลูกคา้ โดยมีการยดึหลกัในการสร้างความภกัดีของลูกคา้ และทาํการ
สร้างมาตรฐานให้กบัคุณภาพของการให้บริการในทุก ๆ ด้าน เน่ืองจากให้ความสําคญัว่า หากลูกคา้มีความพึง
พอใจท่ีอยู่ในระดบัท่ีมาก ย่อมส่งผลให้ลูกคา้เกิดความภกัดีและกลบัมาใชบ้ริการของทางร้านอีก ซ่ึงเป็นวิธีท่ีจะ
ป้องกนัการแยง่ลูกคา้ของคู่แข่งขนัรายอ่ืนในตลาดไดม้ากท่ีสุด  นอกจากน้ี บริษทัตอ้งมีการปรับปรุงคุณภาพของ
การใหบ้ริการทางดา้นต่าง ๆ อยูเ่สมอ เน่ืองจากเล็งเห็นว่า ความตอ้งการของลูกคา้เปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา และ
มีมากข้ึนเร่ือย ๆ การพฒันาคุณภาพใหเ้หนือกว่าคู่แข่งขนัจึงเป็นส่ิงท่ีสาํคญั   ความพึงพอใจของลูกคา้ในดา้น
คุณภาพของบริการ พบว่า ลูกคา้มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก มีค่าสอดคลอ้งกบัแนวความคิดของ สมิต สัชณุ
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กร (2545) เร่ืองการตอ้นรับท่ีสร้างความพึงพอใจ คือ พนกังานผูใ้หบ้ริการจะตอ้งเป็นผูมี้บุคลิกภาพท่ีดี มีการแต่ง
กายท่ีเหมาะสม มีมารยาท พูดจาไพเราะ พยามยามใหค้วามช่วยเหลือลูกคา้ และแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในระหว่าง
การใหบ้ริการ เพื่อเป็นการสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีระหว่างลูกคา้และพนกังานผูใ้ห้บริการ ซ่ึงจะส่งผลถึงความพึง
พอใจของลูกคา้และการกลบัมาใชบ้ริการของร้านในอนาคต 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจยัเร่ือง  ความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อร้านอาหารปลาเผาบางกรวย จงัหวดันนทบุรี  
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจัยคร้ังน้ีระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ไม่แตกต่างกนัมากนัก แต่ก็ยงัมีส่วนท่ีแตกต่างกนั 
ดงันั้นทางร้านจึงควรศึกษาทาํการตลาดสําหรับลูกคา้ทุก ๆ กลุ่ม เพื่อทาํใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจและกบัมาใช้
บริการของทางร้านอีก  ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
 คุณภาพของอาหาร   ควรรักษาคุณภาพของอาหารในเร่ือของความสดใหม่ของวตัถุดิบท่ีนาํมาใช้
ประกอบอาหาร ความสะอาดของภาชนะและอุปกรณ์ในการใช้ประกอบอาหาร และรสชาติของอาหารให้มี
คุณภาพมากยิ่งข้ึน เพื่อรักษามาตรฐานคุณภาพของอาหาร และมีการพฒันาปรับปรุงรายการอาหารเพิ่มรายการ
อาหารใหม่ ๆ ไวบ้ริการลูกคา้อยา่งต่อเน่ือง เพือ่ใหลู้กคา้เกิดความพงึพอใจในอาหารและรสชาติของอาหาร  
 คุณภาพของบริการ   เพื่อให้การบริการลูกคา้ในดา้นต่าง ๆ อยู่ในระดบัท่ีไดม้าตรฐาน เพ่ือให้ลูกคา้
เกิดความพอใจยิง่ข้ึน บริษทัควรปรับปรุงการใหบ้ริการดา้นต่าง ๆ  ใหดี้มากข้ึนเร่ือย ๆ  เน่ืองจากพนกังานเป็นผูท่ี้
อยู่ใกลชิ้ดลูกคา้มากท่ีสุด หากลูกคา้มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของพนักงานแลว้ ก็จะส่งผลถึงความพึง
พอใจในดา้นอ่ืน ๆ ตามมาดว้ย 
 ราคาอาหาร  ควรท่ีจะเพิ่มปริมาณของอาหารบางชนิดใหม้ากข้ึนกว่าเดิม เพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม
ระหวา่งราคาอาหารกบัปริมาณของอาหาร  หรือจดัการการส่งเสริมการขายในส่วนของอาหารท่ีมีราคาแพงร่วมกบั
อาหารชนิดอ่ืน ๆ ในราคาท่ีถูกลง เพ่ือใหต้รงกบัความตอ้งการของลูกคา้มากยิง่ข้ึน 
 สถานที่ในการให้บริการ ควรรักษาความสะอาด และส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ ภายในร้านให้
ทนัสมยัอยูต่ลอดเวลา และบรรยากาศภายในร้านควรมีการปรับปรุงเพ่ือใหเ้กิดความแปลกใหม่สาํหรับลูกคา้ท่ีเขา้
มาใชบ้ริการ ไม่รู้สึกจาํเจ ทาํใหลู้กคา้เกิดความพงึพอใจและกลบัมาใชบ้ริการกบัทางร้านอยา่งต่อเน่ือง 
 การส่งเสริมการตลาด  ควรทาํการส่งเสริมการขายในเร่ืองการใหส่้วนลดตามเทศกาล/โอกาสต่างๆ ให้
มากข้ึน หรือมีการจดัทาํบตัรสะสมคะแนนข้ึน เพื่อใหลู้กคา้สะสมคะแนนไดค้รบ สามารถนาํมาแลกรับประทาน
อาหารไดฟ้รีในจาํนวนเงินตามท่ีทางร้านกาํหนด หรือนาํมาแลกเป็นส่วนลดค่าอาหารได ้การทาํเช่นน้ีนอกจากจะ
ทาํใหลู้กคา้เกิดความพงึพอใจมากข้ึนแลว้ ยงัสามารถท่ีจะกระตุน้ใหลู้กคา้เขา้มาใชบ้ริการของทางร้านเพิม่มากข้ึน 
 ประโยชนท่ี์ไดส้ามารถนาํไปเป็นขอ้มูลพื้นฐานใหก้บัสถานประกอบการ เพื่อใชใ้นการตดัสินใจเลือก
ประกอบธุรกิจประเภทร้านอาหาร และยงัสามารถใชเ้ป็นแนวทางสําหรับผูบ้ริหาร ในการพฒันาและปรับปรุง
คุณภาพของอาหารและคุณภาพของการบริการใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้ และเป็นการเพ่ิมคุณภาพ
ของร้านอาหารมีใหป้ระสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาคร้ังต่อไป  
 ควรศึกษาระดบัความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ริการร้านอาหารประเภทต่าง ๆ  ในเขตกรุงเทพมหานคร และ
ศึกษาถึงคุณลกัษณะของการใหบ้ริการของร้านอาหารของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร  เพื่อนาํผลการวิจยัท่ี
ไดไ้ปปรับปรุงการใหบ้ริการแก่ผูใ้ชบ้ริการในดา้นต่าง ๆ ใหมี้ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพื่อใหลู้กคา้เกิดความพอใจ
สูงสุด 
 
 

บรรณานุกรม 
 
ฉตัยาพร เสมอใจ. (2545).  พฤติกรรมผู้บริโภค. กรุงเทพมหานคร: เอก็ซเปอร์เน็ท. 
ชยัสมพล ชาวประเสริฐ. (2546). การตลาดบริการ. กรุงเทพมหานคร: ซีเอด็ยเูคชัน่.  
บุญเกียรติ ชีวะตระกลูกิจ. (2544). การวเิคราะห์ วางแผน และควบคุมทางการตลาด. นนทบุรี: มหาวิทยาลยั 
 สุโขทยัธรรมาธิราช. 
พิภพ  อุดม. (2537). “การตลาดสาํหรับธนาคาร” ,วารสารบริหารธุรกิจ 17 (66): (ตุลาคม – ธนัวาคม 2537), 62-65. 
วารุณี ตนัติวงศว์าณิช และคณะ. (2545). หลกัการตลาด. กรุงเทพมหานคร: เพียร์สนั เอด็ดูเคชัน่ อินโดไซน่า. 
วิฑูรย ์สิมะโชคดี. (2543). TQM กับวฒันธรรมไทย. กรุงเทพมหานคร: สมาคมส่งเสริมเทคโนโลย ี(ไทย-ญ่ีปุ่น). 
วีรพงษ ์เฉลิมจิระรัตน.์ (2543). คุณภาพในงานบริการ. กรุงเทพมหานคร: สมาคมส่งเสริมเทคโนโลย ี(ไทย-ญ่ีปุ่น). 
ศิริวรรณ เสรีรัตน.์ (2546). การบริหารการตลาดยุคใหม่. กรุงเทพมหานคร: ธรรมสาร. 
Kotler, Phillip. (2000). Marketing Management. Upper Saddle River, NJ: Person Prentice Hall. 
 



วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปีท่ี 10 ฉบบัท่ี 2 
โครงการบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 

 

 749
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บทคดัย่อ 
           การวิจยัเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษาผลการนาํระบบสารสนเทศมาใชใ้นการจดัการการผลิตและ
การส่งเสริมการตลาด ของบริษทั อนัช่ิง อินดสัทรี จาํกดั และเพ่ือเปรียบเทียบผลการนาํระบบสารสนเทศมาใชใ้น
การจดัการการผลิตและการส่งเสริมการตลาดของพนกังาน จาํแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล  กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 
108 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้วามถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวน  
  ผลการวิจยัพบว่า ผลการนาํระบบสารสนเทศมาใชใ้นการจดัการการผลิตและการส่งเสริมการตลาด 
ของบริษทั อนัช่ิง อินดสัทรี จาํกดั ในภาพรวม อยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความคิดเห็น 
โดยรวม อยู่ในระดบัมากทุกด้าน เรียงลาํดบัจากมากไปน้อย คือ นโยบายขององคก์ร ภาวะเศรษฐกิจ และการ
ส่งเสริมการตลาด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ดา้นนโยบายขององคก์ร อยู่ในระดบัมาก ทุกรายการ 2 อนัดบั
แรก คือ การจดัตารางการผลิตและผลิตใหท้นัเวลา และการจดัเก็บและควบคุมสินคา้คงคลงั ดา้นภาวะเศรษฐกิจ 
อยูใ่นระดบัมาก ทุกรายการ 2 อนัดบัแรก คือ นาํระบบ ESS มาใชเ้พื่อช่วยใหผู้บ้ริหารรับทราบขอ้มูลท่ีสาํคญัจาก
ภายนอก เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ความตอ้งการตลาด และความตอ้งการของลูกคา้ และผูบ้ริหารสามารถตดัสินใจ และ
กาํหนดการผลิตสินคา้ใหเ้พียงพอกบัความตอ้งการของตลาดได ้ ดา้นการส่งเสริมการตลาด อยูใ่นระดบัมาก ทุก
รายการ 2 อนัดับแรก คือ หาขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้และบริการใหม่ ๆ ในส่ืออินเตอร์เน็ต และแลกเปล่ียนขอ้มูล
อิเลก็ทรอนิกส์ (EDI) และเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ผลการเปรียบเทียบผลการนาํระบบสารสนเทศมาใชใ้นการจดัการ
การผลิตและการส่งเสริมการตลาดของพนักงาน จาํแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล พบว่า พนักงานท่ีมีระดับ
การศึกษา และสายงานท่ีปฏิบติัต่างกนั มีความคิดเห็น ในภาพรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า พนักงานท่ีมีสายงานท่ีปฏิบติัต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม ดา้นภาวะ
เศรษฐกิจ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  
 
 

                                                        
 * บทความการคน้ควา้อิสระ 
** บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด) มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
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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 มีการนาํคอมพิวเตอร์มาใชใ้นงานธุรกิจเป็นคร้ังแรก โดยใชก้บังานประจาํเฉพาะงาน เช่น 
บญัชีเงินเดือน จดัพมิพใ์บเสร็จต่าง ๆ ซ่ึงมีลกัษณะเป็นการประมวลผลรายการ (transaction processing) ซ่ึงเรียกว่า 
การประมวลผลขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์(Electronic Data Processing – EDP) ต่อมาใน พ.ศ.2503 เกิดระบบปฏิบติัการ
ท่ีใชโ้ปรแกรมการจดัการและควบคุมระบบปฏิบติัการ ในช่วง พ.ศ. 2505-2513 คาํว่า Management Information 
Systems ถูกใชใ้นวงจาํกดั คือโปรแกรม   ท่ีใชใ้นการผลิตเอกสารรายงานประจาํงวด โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือช่วย
ผูบ้ริหารในการตดัสินใจ เช่น การพิมพร์ายงานงบดุลบญัชีของลูกคา้ให้ผูจ้ดัการฝ่ายต่าง ๆ ใชใ้นการตดัสินใจ 
อย่างไรก็ตามระบบสารสนเทศในยุคแรก ๆ มีขอ้จาํกดัไม่ยืดหยุ่น ใชข้อ้มูลจากการประมวลผลรายการเท่านั้น 
ระบบสารสนเทศท่ีใชช่้วยในการตดัสินใจ เร่ิมตั้งแต่ปี 2513 และต่อมามีพฒันาการต่าง ๆ ทั้งไมโครคอมพิวเตอร์ 
อุปกรณ์แสดงผลเชิงโตต้อบ ซอฟต์แวร์ท่ีใช้ง่าย และพฒันาการด้านเทคโนโลยีฐานขอ้มูล ช่วยให้ระบบ
สารสนเทศท่ีใชง่้ายและดีกวา่เดิม 
  พ.ศ. 2523  เป็นตน้มา ความเจริญกา้วหนา้ทางดา้นคอมพิวเตอร์และระบบส่ือสารขอ้มูลเป็นไปอยา่ง
รวดเร็ว การใชค้อมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลขอ้มูลเป็นไปอย่างกวา้งขวาง มีการส่งถ่ายขอ้มูลระหว่างกนัเป็น
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จาํนวนมาก เกิดการประยุกตง์านดา้นต่าง ๆ เช่น ระบบการโอนถ่ายเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ บตัรเอทีเอ็ม บตัร
เครดิต การจองตัว๋ การซ้ือสินคา้ การติดต่อส่งขอ้มูล เช่น โทรสาร (facsimile)ไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์(electronic 
mail) โดยเฉพาะเทคโนโลยทีางคอมพิวเตอร์มีบทบาทเพ่ิมมากข้ึน  พ.ศ. 2526  มีการวิจารณ์ถึงปัญหาของระบบ
สารสนเทศเพื่อการจดัการว่าไม่เหมาะสมสาํหรับผูบ้ริหารระดบัสูง ซ่ึงตอ้งกาํหนดกลยทุธ์ นโยบาย และทิศทาง
ขององคก์าร ดงันั้นจึงตอ้งมีการใชข้อ้มูลทั้งภายในและภายนอกมาใชจ้ดัทาํระบบสารสนเทศดว้ย เช่น สภาพ
เศรษฐกิจ คู่แข่ง ฯลฯ  พ.ศ. 2528 กระทรวงศึกษาธิการไดก้าํหนดในหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลาย ใหวิ้ชา
คอมพิวเตอร์เป็นวิชาเลือกของหมวดวิชาคณิตศาสตร์ ประกอบดว้ย 2 รายวิชา คือ ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบั
คอมพิวเตอร์ และการเขียนโปรแกรมภาษาเบสิก ต่อมา พ.ศ. 2532 และ พ.ศ. 2541 มีการเปล่ียนแปลงและเพ่ิมเติม
หลกัสูตรทางดา้นคอมพวิเตอร์อีกหลายวิชา และจดักลุ่มอยูใ่นวิชาอาชีพสาขาคอมพิวเตอร์  เหตุผลสาํคญั ปัจจุบนั
ความเป็นอยู่และกิจวตัรในชีวิตประจาํวนัของมนุษยใ์นสังคม มีความเก่ียวขอ้งกับเทคโนโลยีมากข้ึน ทาํให้
เทคโนโลยเีป็นปัจจยัท่ีสาํคญัอยา่งหน่ึงของมนุษย ์ ซ่ึงมนุษยไ์ดรั้บความสะดวกสบายและประสบความสาํเร็จใน
งานดา้นต่าง ๆ โดยเฉพาะ  ทางดา้นอุตสาหกรรม และทางดา้นพาณิชยกรรม  ซ่ึงส่วนใหญ่ใชก้ลไกการควบคุม
อตัโนมติัทาํงาน เช่น การดาํเนินงานผลิต การตรวจสอบ การควบคุม ฯลฯ การทาํงานเหล่าน้ีอาศยัระบบการ
ควบคุมดว้ยคอมพิวเตอร์ 
 เทคโนโลยีสารสนเทศเร่ิมเกิดข้ึนเม่ือไม่นาน ประมาณ พ.ศ. 2500 เทคโนโลยีสารสนเทศยงัไม่
แพร่หลายนกั จะมีเพียงการใชโ้ทรศพัทเ์พื่อการติดต่อส่ือสารและเร่ิมมีการนาํคอมพิวเตอร์มาช่วยประมวลผล
ขอ้มูล งานดา้นสารสนเทศอ่ืน ๆ ส่วนใหญ่ยงัคงเป็นงานภายในสํานกังานท่ียงัไม่มีอุปกรณ์และเคร่ืองมือดา้น
เทคโนโลยมีาช่วยงาน เม่ือมีการประดิษฐคิ์ดคน้อุปกรณ์ช่วยงานสารสนเทศมากข้ึน เช่น เคร่ืองถ่ายสาํเนาเอกสาร 
เคร่ืองพมิพดี์ดไฟฟ้า เคร่ืองโทรสาร และเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ อาชีพของประชากรก็ปรับเปล่ียนมาสู่งานดา้น
สารสนเทศมากข้ึน งานดา้นสารสนเทศมีแนวโนม้ขยายตวัค่อนขา้งสดใส เพราะเทคโนโลยีดา้นน้ีไดรั้บการ
ส่งเสริมสนับสนุนอย่างเต็มท่ีด้วยการพฒันาคน้ควา้วิจยัให้เกิดผลิตภณัฑ์ใหม่มาตอบสนองความตอ้งการของ
มนุษยอ์ยู่ตลอดเวลา  ทุกวนัน้ีธุรกิจภาคเอกชนท่ีมีขนาดใหญ่และขนาดเล็กตอ้งการสารสนเทศดว้ยเหตุผลต่างๆ 
กนั ในการทาํธุรกิจ บริษทัและผูบ้ริหารตอ้งการสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการการตดัสินใจ และการแกปั้ญหา 
หากไม่มีสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีจะตอ้งตดัสินใจหรือแกปั้ญหาการตดัสินใจอาจจะผิดพลาดและก่อใหเ้กิด
ความเสียหายได ้ดว้ยเหตุน้ีการจดัเกบ็สารสนเทศท่ีถูกตอ้งและเหมาะสมเอาไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเพื่อใหส้ามารถ
สืบคน้มาใชไ้ดเ้ม่ือจาํเป็น จึงมีความสาํคญัอยา่งยิง่ต่อการท่ีจะทาํใหบ้ริษทับรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ 
 สารสนเทศ มีความเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจในวงกวา้ง มีการนาํคอมพิวเตอร์มาใชท้าํกิจกรรมต่างๆ แลว้
สร้างเป็นฐานขอ้มูลเพื่อสะดวกในการเก็บรักษา การใชข้อ้มูลร่วมกนั และการปรับปรุงขอ้มูลใหท้นัสมยั ระบบ
สารสนเทศท่ีนาํมาใชใ้นกิจกรรมทางธุรกิจท่ีสําคญัๆ คือ ระบบสารสนเทศทางการตลาด ระบบสารสนเทศเทศ
ทางการผลิต ระบบสารสนเทศทางการบญัชี ระบบสารสนเทศทางการเงิน และระบบสารสนเทศทางการจดัการ
ทรัพยากรมนุษย ์ 
 เทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มามีบทบาทต่อชีวิตประจาํวนั สังเกตไดจ้ากการนาํคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลมา
ใชใ้นสาํนกังาน การจดัทาํระบบฐานขอ้มูลขนาดใหญ่ การใชอุ้ปกรณ์อาํนวยความสะดวกท่ีประกอบดว้ยช้ินส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ แสดงว่า เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ เพ่ือการคาํนวณและเก็บขอ้มูลไดแ้พร่หลายไป
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ทัว่ทุกแห่ง เทคโนโลยสีารสนเทศมีบทบาทสาํคญัต่อการแข่งขนัดา้นธุรกิจและการขยายตวัของบริษทั มีผลต่อการ
ใหบ้ริการขององคก์ารและหน่วยงาน และมีผลต่อการประกอบกิจในแต่ละวนั  แมว้่าการพฒันาระบบสารสนเทศ
ส่วนใหญ่จะมีจุดมุ่งหมายเพือ่ช่วยประกอบการทาํงาน และ ช่วยในการตดัสินใจแกปั้ญหา นอกจากน้ียงัมีการสร้าง
ระบบสารสนเทศเพือ่ใหบ้ริษทัและหน่วยงานใชส้าํหรับการวางแผนพฒันาบริษทัและหน่วยงานในระยะยาว เรียก
ระบบสารสนเทศแบบน้ีวา่ ระบบสารสนเทศเชิงกลยทุธ์ (Strategic Information System หรือ SIS) 
 ธุรกิจภาคเอกชนไดเ้ล็งเห็นความสําคญัของระบบสารสนเทศมานานแลว้ หลายแห่งไดพ้ฒันาระบบ
สารสนเทศข้ึนใชง้านไดม้ากบา้งนอ้ยบา้งตามความระดบัสามารถ และความตอ้งการ ปัจจุบนัธุรกิจภาคเอกชนท่ียงั
ไม่ไดใ้ชร้ะบบสารสนเทศ  เร่ิมสนใจพฒันาข้ึนใชม้ากข้ึน  ทั้งน้ีเพราะ 
 1.  ผูบ้ริหารเร่ิมตระหนกัถึงประโยชนท่ี์ไดรั้บจากระบบสารสนเทศ 
 2.  คอมพิวเตอร์มีความสามารถมากข้ึนในขณะท่ีราคาถูกลง 
 3. โปรแกรมมีความสามารถมากข้ึนและทาํงานไดห้ลายแบบ 
 4.  ระบบโทรคมนาคมมีความรวดเร็ว  และเช่ือถือ  ไวใ้จได ้ ทาํใหห้น่วยงานเขา้ถึงระบบอินเทอร์เน็ต
และเวิลดไ์วดเ์วบ็ไดอ้ยา่งกวา้งขวาง 
 5.  การขยายตวัของระบบอินเทอร์เน็ตทาํใหเ้กิดโอกาสใหม่ ๆ ในการทาํธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต 
หรือท่ีเรียกวา่การพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ 
 6.  พนกังานท่ีรู้จกัใชค้อมพวิเตอร์และอินเทอร์เน็ตมีจาํนวนมากข้ึน 
 ผูบ้ริหารตอ้งคาํนึงถึงความสอดคลอ้งระหว่างการดาํเนินธุรกิจ เทคโนโลยี และการตดัสินใจท่ีตอ้ง
กระทาํอย่างสอดคลอ้งกนั ปัจจุบนัผูบ้ริหารตอ้งประยุกตเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการตดัสินใจทางธุรกิจของ
องคก์ารอย่างมีประสิทธิเพื่อให้เกิดวิสัยทศัน์และสร้างโอกาสในการประยุกต์ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่องคก์าร 
ผูบ้ริหารตอ้งสามารถจดัการกบัเทคโนโลยอียา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสามารถแบ่งเป็นขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
 1.  กาํหนดกลยทุธอ์งคก์ารท่ีใหค้วามสาํคญักบัเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 2.  กาํหนดแผนงานสารสนเทศระดับองค์การและการดาํเนินงาน กาํหนดโครงสร้างหน่วยงาน
สารสนเทศ 
 3. พฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นสารสนเทศขององคก์าร(information system infrastructure) เช่น  
อุปกรณ์  ชุดคาํสั่ง ระบบส่ือสารและจดัการขอ้มูล ระบบสํานกังานอตัโนมติั ซ่ึงมีบทบาทสําคญัในการกาํหนด
ศกัยภาพ  และความยดืหยุน่ในการปรับตวัของงานสารสนเทศในองคก์าร  
 4.  กาํหนดรายละเอียดการดาํเนินงานภายในองค์การ พร้อมทั้ งพฒันาทรัพยากรบุคคลให้มีความ
พร้อมต่อการประยกุตเ์ทคโนโลยสีารสนเทศใหเ้กิดประสิทธิรูปท่ีและประสิทธิผลสูงสุดแก่องคก์าร 
 ดงันั้น  ผูว้ิจยัซ่ึงเป็นผูบ้ริหารของบริษทัท่ีดาํเนินธุรกิจเก่ียวกบัเคมีอุตสาหกรรมจึงมีความสนใจท่ีจะ
ศึกษาคน้ควา้ถึงผลการนาํระบบสารสนเทศมาใชใ้นการจดัการการผลิตการส่งเสริมการตลาด ซ่ึงนบัว่าเหมาะสม
กับสภาวการณ์ในปัจจุบนัท่ีธุรกิจแต่ละประเภทจาํเป็นจะตอ้งมีระบบสารสนเทศเขา้มาเก่ียวขอ้ง เพื่อให้การ
ดาํเนินงานของธุรกิจประสบผลสาํเร็จอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 1.  เพื่อศึกษาผลการนาํระบบสารสนเทศมาใชใ้นการจดัการการผลิตและการส่งเสริมการตลาดของ
บริษทั อนัซ่ิง อินดสัทรี จาํกดั 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบผลการนาํระบบสารสนเทศมาใชใ้นการจดัการการผลิตและการส่งเสริมการตลาด
ของพนกังาน จาํแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล  
 
สมมุติฐานของการวจิยั 
 ผลการนําระบบสารสนเทศมาใช้ในการจัดการการผลิตและการส่งเสริมการตลาดของพนักงาน 
จาํแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล แตกต่างกนั 
 
ขอบเขตของการวจิยั 
 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ พนกังานท่ีปฏิบติัการเก่ียวกบัการใชร้ะบบสารสนเทศในการจดัการ
การผลิต  จาํนวน 150 คน เลือกเป็นกลุ่มตวัอยา่ง โดยใชต้ารางกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งของ Krejcie and Morgan 
(1970, p.608) ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 108 คน 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
           เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี  ไดแ้ก่ แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนโดยมีขั้นตอนตามลาํดบั  ดงัน้ี 
 1. ศึกษาเอกสาร ตาํรา และงานวิจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยัคร้ังน้ี 
 2. จัดทาํโครงสร้างของแบบสอบถาม ให้มีเน้ือหาครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยคร้ังน้ี  
แบบสอบถามมี 2 ส่วน คือ 
    2.1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อายงุาน และสายงานท่ี
ปฏิบติั 
    2.2  การนําระบบสารสนเทศมาใช้ในการจัดการการผลิต ได้แก่  นโยบายขององค์กร  ภาวะ
เศรษฐกิจ  และการส่งเสริมการตลาด 
 3. นาํแบบสอบถามท่ีไดส้ร้างข้ึนใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระของมหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
ไดต้รวจสอบความสอดคลอ้งของเน้ือหากบัวตัถุประสงคข์องการวิจยัเป็นการศึกษาความเท่ียงตรง (validity) ของ
แบบสอบถาม แลว้นาํมาปรับปรุงแกไ้ขเพ่ือใหค้าํถามชดัเจน สามารถส่ือความหมายไดต้รงประเด็นและเหมาะสม
ยิง่ข้ึน 
 4. นาํแบบสอบถามไปทดลองใช้กบักลุ่มตวัอย่างท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างในการวิจยัจาํนวน 30 คน แลว้
นําขอ้มูลมาหาค่าความเช่ือมั่น (reliability) ของแบบสอบถามโดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา ของครอนบคั 
(Cronbach’s  Alpha Coefficient) ไดค้า่ความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.8521 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลด้วยการขอความร่วมมือจากกลุ่มตวัอย่าง 
ของ บริษทั อนัช่ิง อินดสัทรี จาํกดั  โดยนาํแบบสอบถามไปแจกให้กลุ่มตวัอย่าง  กรอกขอ้มูล จาํนวน 108 ฉบบั  
แลว้ขอรับคืนดว้ยตนเอง 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถาม จะนาํมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ทุกชุดและนาํมาลง
รหัส ประมวลผลขอ้มูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป หาความถ่ี  ร้อยละ  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test,       
F-test  และ LSD  ดงัน้ี 
 1.  วิเคราะหข์อ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยใชค้วามถ่ีและค่าร้อยละ 
 2.  วิเคราะห์การนาํระบบสารสนเทศมาใชใ้นการจดัการการผลิตของพนกังาน โดยใชค่้าเฉล่ีย ( ) 
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD)  
 3.  เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนการนาํระบบสารสนเทศมาใชใ้นการจดัการการผลิตของพนกังาน 
จาํแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล โดยใช ้t-test และ  F-test   
 4. เปรียบเทียบพหุคูณ เพื่อทดสอบค่าเฉล่ีย ( )  ของคะแนนการนาํระบบสารสนเทศมาใชใ้นการ
จดัการการผลิตของพนกังาน จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน โดยวิธี  Least Significant Difference (LSD) 
 
สรุปผลการวจิยั 
 1.    ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 74.07 อายุ 18-30 ปี ร้อยละ 57.41 รองลงมา        
31-45 ปี ร้อยละ 39.81 ระดบัการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 69.44 และ ปริญญาตรี ร้อยละ 30.56  อายุงาน     
1-5 ปี ร้อยละ 64.81 รองลงมา ตํ่ากว่า 1 ปี ร้อยละ 18.52 สายงานท่ีปฏิบติั ผลิตและตรวจสอบ ร้อยละ 32.41 
รองลงมา งานบรรจุภณัฑแ์ละขนส่ง ร้อยละ 28.70 

2.   วเิคราะห์การนําระบบสารสนเทศมาใช้ในการจัดการการผลติของพนักงาน จําแนกตามสถานภาพ
ส่วนบุคคล 
  พนกังานมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการนาํระบบสารสนเทศมาใชใ้นการจดัการการผลิต ในภาพรวม 
อยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.00) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี 
  นโยบายขององค์กร พนกังานมีความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.19) เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.74-4.36) ทุกรายการ 5 อนัดบัแรก คือ 
  1.  การจดัตารางการผลิตและผลิตใหท้นัเวลา 
  2.  การจดัเก็บและควบคุมสินคา้คงคลงั 
  3.  โปรแกรมการประมวลผล เช่น โปรแกรมสัง่ซ้ือ โปรแกรมควบคุมสินคา้คงคลงั 
  4.  ควบคุมจาํนวนคนงานใหเ้หมาะสมกบัขนาดการผลิต และการตรวจสอบคุณภาพสินคา้ 
  5.  ความสามารถในการผลิตท่ีเพิม่ข้ึน 
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  ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัเพศชาย และเพศหญิง อาย ุ18-30 ปี และ 31-45 ปี ทุกระดบัการศึกษา อายุ
งาน 1-5 ปี และ 6-10 ปี สายงานท่ีปฏิบติั คือ งานตลาดและประชาสมัพนัธ์ และงานบรรจุภณัฑแ์ละขนส่ง 
  ภาวะเศรษฐกิจ พนกังานมีความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.04) เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.94-4.20) ทุกรายการ คือ 
  1.  นาํระบบ ESS มาใชเ้พื่อช่วยให้ผูบ้ริหารรับทราบขอ้มูลท่ีสําคญัจากภายนอก เช่น ภาวะ
เศรษฐกิจ ความตอ้งการตลาด และความตอ้งการของลูกคา้ 
  2.  ผูบ้ริหารสามารถตดัสินใจ และกาํหนดการผลิตสินคา้ใหเ้พียงพอกบัความตอ้งการของตลาด
ได ้
  3.  สามารถรับรู้ขอ้มูลข่าวสารอตัราการขยายตวัทางธุรกิจได้อย่างไม่มีอุปสรรคและตามทนั
สภาพสงัคมท่ีมีการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
  ซ่ึงมีคา่สอดคลอ้งกบัเพศชาย และเพศหญิง ทุกระดบัอาย ุทุกระดบัการศึกษา อายงุาน 1-5 ปี และ 
6-10 ปี สายงานท่ีปฏิบติั คือ ธุรการ การเงิน ผลิตและตรวจสอบ งานตลาดและประชาสมัพนัธ์ และงานบรรจุภณัฑ์
และขนส่ง 
  การส่งเสริมการตลาด พนกังานมีความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.77) เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.51-3.93) ทุกรายการ คือ 
  1.  หาขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้และบริการใหม่ ๆ ในส่ืออินเตอร์เน็ต 
  2.  แลกเปล่ียนขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ (EDI) และเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
  3.  กระจายสินคา้ไปยงัลูกคา้ของบริษทัคู่แข่งท่ีมีอยูใ่นตลาด จากเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
  4.  ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อช่วยในการทาํงานดา้นการตลาดท่ีสาํคญั เม่ือตอ้งเผชิญหนา้กบั
ส่ิงแวดลอ้มทางธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว 
  5.  วิจยัตลาด คาดการณ์ และพฒันาผลิตภณัฑด์า้นการตลาด 
  ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัเพศชาย และเพศหญิง อาย ุ18-30 ปี การศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี อายงุานตํ่า
กวา่ 1 ปี สายงานท่ีปฏิบติั คือ ผลิตและตรวจสอบ และงานบรรจุภณัฑแ์ละขนส่ง 

3.   การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนการนําระบบสารสนเทศมาใช้ในการจัดการการผลิตของ
พนักงาน จาํแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล 
  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนการนาํระบบสารสนเทศมาใชใ้นการจดัการการผลิตของ
พนักงาน จาํแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล พบว่า ความคิดเห็นเก่ียวกบัการนาํระบบสารสนเทศมาใช้ในการ
จดัการการผลิตของพนักงานท่ีมีระดับการศึกษา และสายงานท่ีปฏิบติัต่างกัน ในภาพรวม แตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี 
  นโยบายขององค์กร พนักงานท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 
รายการ คือ ทาํใหมี้เงินทุนหมุนเวียน และเกิดสภาพคล่องทางการเงินมากข้ึน 
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  พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ การ
จดัเกบ็และควบคุมสินคา้คงคลงั 
  พนกังานท่ีมีสายงานท่ีปฏิบติัต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จาํนวน 1 รายการ คือ 
ควบคุมจาํนวนคนงานใหเ้หมาะสมกบัขนาดการผลิต และการตรวจสอบคุณภาพสินคา้ 
  และแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ การจดัเก็บและ
ควบคุมสินคา้คงคลงั 
  ภาวะเศรษฐกิจ พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่ง
มีนัยสําคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 
รายการ คือ นาํระบบ ESS มาใชเ้พื่อช่วยใหผู้บ้ริหารรับทราบขอ้มูลท่ีสําคญัจากภายนอก เช่น ภาวะเศรษฐกิจ 
ความตอ้งการตลาด และความตอ้งการของลูกคา้ 
  พนกังานท่ีมีสายงานท่ีปฏิบติัต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 2 
รายการ คือ  
  1.  นาํระบบ ESS มาใชเ้พื่อช่วยให้ผูบ้ริหารรับทราบขอ้มูลท่ีสําคญัจากภายนอก เช่น ภาวะ
เศรษฐกิจ ความตอ้งการตลาด และความตอ้งการของลูกคา้ 
  2.  สามารถรับรู้ขอ้มูลข่าวสารอตัราการขยายตวัทางธุรกิจได้อย่างไม่มีอุปสรรคและตามทนั
สภาพสงัคมท่ีมีการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
  การส่งเสริมการตลาด พนกังานท่ีมีสายงานท่ีปฏิบติัต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่าง
กนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
จาํนวน 1 รายการ คือ ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อช่วยในการทาํงานดา้นการตลาดท่ีสาํคญั เม่ือตอ้งเผชิญหนา้
กบัส่ิงแวดลอ้มทางธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว 
 
อภปิรายผล 
 การศึกษาเร่ือง ผลการนาํระบบสารสนเทศมาใชใ้นการจดัการการผลิตและการส่งเสริมการตลาดของ
บริษทั อนัช่ิง อินดสัทรี จาํกดั ไดผ้ลการวิจยัท่ีสามารถนาํมาอภิปรายผลดงัน้ี 
 1.    ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 74.07 อายุ 18-30 ปี ร้อยละ 57.41 ระดับ
การศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 69.44 อายงุาน 1-5 ปี ร้อยละ 64.81 สายงานท่ีปฏิบติั ผลิตและตรวจสอบ ร้อย
ละ 32.41 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ นพมาศ เพชรเวโรจน์ (2551) ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของพนกังาน
บริษทัเชลลแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั ต่อการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการจดัการองคค์วามรู้ภายในองคก์ร ผล
การศึกษาพบว่า มีอายุระหว่าง 25-30 ปี  และเป็นพนกังานประจาํมีอายุงานระหว่าง 3-5 ปี จากขอ้คน้พบดงักล่าว 
นาํเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใชใ้นการบริหารจดัการ และการใหบ้ริการเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพงาน และส่งเสริม
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และสนบัสนุนใหป้ระชาชนและผูป้ระกอบการใชเ้คร่ืองมืออิเลก็ทรอนิกส์ในการติดต่อกบัการนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย ผา่นเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  

2.   วเิคราะห์การนําระบบสารสนเทศมาใช้ในการจัดการการผลิตของพนักงาน จําแนกตามสถานภาพ
ส่วนบุคคล 
  พนกังานมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการนาํระบบสารสนเทศมาใชใ้นการจดัการการผลิต ในภาพรวม 
อยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.00) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า พนกังานมีความคิดเห็นเก่ียวกบันโยบายขององคก์ร 
ภาวะเศรษฐกิจ และการส่งเสริมการตลาด อยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.19, 4.04 และ 3.77 ตามลาํดบั) ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
ผลการวิจยัของ ฐาปนิก ขขุนัธิน (2550) ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของพนักงานบริษทั ABC ผลการศึกษา พบว่า ด้านการรับรู้ประสิทธิภาพต่อบริการของแผนกเทคโนโลยี
สารสนเทศของพนกังานในบริษทัในแต่ละบริการหรือระบบ ซ่ึงประกอบดว้ย บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
บริการจดัการไฟลบ์นเครือข่าย โปรแกรมจดัการเอกสาร ไดแ้ก่ Microsoft Office และบริการอินเตอร์เน็ต อยูใ่น
ระดบัมาก ดา้นการให้ความสําคญัต่อบริการเทคโนโลยีสารสนเทศของพนกังานในบริษทัในแต่ละบริการหรือ
ระบบ พบว่า ผูบ้ริโภคหรือพนกังานใหค้วามสําคญักบัทุก ๆ ระบบการใหบ้ริการในระดบัมากท่ีสุด  ดา้นการให้
ความคาดหวงัต่อการใชบ้ริการของแผนกเทคโนโลยสีารสนเทศของพนกังานในบริษทั ในแต่ละบริการหรือระบบ
อยู่ในระดบัปานกลาง   และดา้นความพึงพอใจในการใชบ้ริการทางเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษทัในแต่ละ
บริการหรือระบบอยู่ในระดบัมาก จากขอ้คน้พบดงักล่าว แสดงให้เห็นว่าการตดัสินใจเร่ืองต่าง ๆ เป็นไปอย่าง
ถูกตอ้ง แม่นยาํ และรวดเร็วโดยจดัใหมี้ช่องทางการส่ือสารทั้งภายใน และภายนอกอยา่งเป็นระบบ สามารถเขา้ถึง
ไดอ้ยา่งสะดวก รวดเร็ว เพื่อใหก้ารประสานการทาํงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และบรรลุ
เป้าหมายท่ีวางไว ้  

3.   การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนการนําระบบสารสนเทศมาใช้ในการจัดการการผลิตของ
พนักงาน จาํแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล 
  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนการนาํระบบสารสนเทศมาใชใ้นการจดัการการผลิตของ
พนักงาน จาํแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล พบว่า ความคิดเห็นเก่ียวกบัการนาํระบบสารสนเทศมาใช้ในการ
จดัการการผลิตของพนักงานท่ีมีระดับการศึกษา และสายงานท่ีปฏิบติัต่างกัน ในภาพรวม แตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี 
  นโยบายขององค์กร พนักงานท่ีมีอายุ ระดับการศึกษา และสายงานท่ีปฏิบัติต่างกัน มีความ
คิดเห็น แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 ตามลาํดบั 
  ภาวะเศรษฐกิจ  พนักงานท่ีมีระดับการศึกษา และสายงานท่ีปฏิบัติต่างกัน มีความคิดเห็น 
โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
  การส่งเสริมการตลาด พนกังานท่ีมีสายงานท่ีปฏิบติัต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ นพมาศ เพชรเวโรจน ์(2551) ท่ีพบวา่ ความแตกต่างทางดา้นเพศ
และอายุมีผลต่อระดบัค่าเฉล่ียความพึงพอใจต่อการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดการองค์ความรู้ภายใน
องคก์รท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 จากขอ้คน้พบดงักล่าว แสดงใหเ้ห็นว่า เพศท่ีต่างกนัและประสบการณ์ของบุคคลมี
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ผลทาํใหค้วามรู้สึก และความคิดเห็นต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใดแตกต่างกนัได ้ดงันั้นผูบ้ริหารควรหาวิธีการจดัการใหมี้การ
ลดขั้นตอนการทาํงาน มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้ มีความถูกตอ้งและน่าเช่ือถือ ให้สอดคลอ้งกบั
กระแสการเปล่ียนแปลงทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีมีอยา่งรวดเร็วและต่อเน่ือง 
 
ข้อเสนอแนะ 
                    1. ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยั องคก์รควรศึกษาสภาพการใชร้ะบบสารสนเทศเพื่อการจดัการการผลิตใน
การบริหารงานของบริษทั เพื่อนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัมาใชใ้นการปรับปรุงและพฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือการ
จดัการการผลิตใหส้ามารถตอบสนองวตัถุประสงคใ์นการบริหารของบริษทัอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 2. พนกังานฝ่ายผลิตขององคก์รควรศึกษาปัญหาและปัจจยัสาํคญัในการใชร้ะบบสารสนเทศเพ่ือการ
จดัการการผลิตของบริษทั เพื่อช่วยลดปัญหาท่ีเกิดข้ึนและทาํใหก้ารจดัการการผลิตมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
 3. องคก์รท่ีดาํเนินธุรกิจเก่ียวกบัการจดัการการผลิต สามารถนาํขอ้มูลท่ีไดไ้ปใชใ้นการพฒันาระบบ
สารสนเทศในการจดัการการผลิตของหน่วยงานใหมี้ประสิทธิภาพ เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์ร  
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บทคดัย่อ 
           การวิจยัเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาองคป์ระกอบทางการตลาดท่ีลูกคา้ใชต้ดัสินใจเช่าซ้ือรถขดุดิน 
และเพ่ือเปรียบเทียบองคป์ระกอบทางการตลาดท่ีลูกคา้ใชต้ดัสินใจเช่าซ้ือรถขดุดิน ของผูป้ระกอบการ จาํแนกตาม
สภาพธุรกิจ กลุ่มตวัอย่างคือ ผูป้ระกอบการ ท่ีใชบ้ริการเช่าซ้ือรถขุดดินของ บริษทั อิตลัไทยอุตสาหกรรม จาํกดั 
ภาคตะวนัออก จาํนวน 132 ราย เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้วามถ่ี ร้อยละ  
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบคา่ที และการวิเคราะห์ความแปรปรวน  
 ผลการวิจัยพบว่า  องค์ประกอบทางการตลาดท่ีลูกคา้ใช้ตัดสินใจเช่าซ้ือรถขุดดิน ในภาพรวมมี
คะแนนเฉล่ีย อยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นการจดัจาํหน่าย และดา้นผลิตภณัฑ ์อยู่ในระดบัมาก 
ดา้นราคาและดา้นการส่งเสริมการตลาด อยู่ในระดบัปานกลาง โดยเรียงลาํดบัคะแนนค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย ผล
การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียองคป์ระกอบทางการตลาดท่ีลูกคา้ใช้ตดัสินใจเช่าซ้ือรถขุดดิน จาํแนกตามสภาพธุรกิจ 
พบวา่ ผูป้ระกอบการท่ีมีลกัษณะธุรกิจ ทุนจดทะเบียน ระยะเวลา และรูปแบบธุรกิจ ในการประกอบธุรกิจ ต่างกนั มี
ความคิดเห็นเก่ียวกบัองคป์ระกอบทางการตลาดท่ีลูกคา้ใชต้ดัสินใจเช่าซ้ือรถขดุดิน ในภาพรวมทั้ง 4 ดา้น แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 ตามลาํดบั 
 

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 

                                                 
 * บทความการคน้ควา้อิสระ 
** บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจดัการทัว่ไป) มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
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results by means of marketing elements causing customers classified by business conditions to decide in hire- 
purchasing 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 
 รถขุดดินเป็นเคร่ืองจกัรกลประเภทหน่ึงท่ีจะเสริมสร้างความมัน่คงให้แก่งานอุตสาหกรรมพื้นฐาน  
และปัจจุบนัรถขดุดินไดเ้ขา้มามีบทบาทสาํคญั ไม่ว่าจะเป็นในดา้นอุตสาหกรรมการผลิต และอุตสาหกรรมก่อสร้าง  
ทั้งน้ีเน่ืองจากความตอ้งการท่ีจะใหไ้ดผ้ลผลิตและงานก่อสร้างท่ีมีคุณภาพดี มีประสิทธิภาพสูงสุด ในประเทศไทย
ซ่ึงถือว่าเป็นประเทศกาํลงัพฒันา รถขดุดินเป็นปัจจยัสําคญัท่ีจะเร่งรัดการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ไม่ว่าจะ
เป็นถนนหนทาง เข่ือนกกัเก็บนํ้ า ระบบชลประทาน อาคาร ให้แลว้เสร็จภายในเวลาอนัสั้น รถขุดดินจึงเป็นหัวใจ
ของงานก่อสร้างในยคุปัจจุบนั เพราะนอกจากจะไดผ้ลงานตรงตามมาตรฐานท่ีกาํหนดแลว้ การทาํงานดว้ยรถขดุดิน
ยงัไดรั้บความสะดวก รวดเร็ว ประหยดัเวลา และค่าใชจ่้ายลงเป็นจาํนวนมาก นอกจากน้ียงัลดปัญหาการทาํงานลง
ไดอี้กดว้ย  เน่ืองจากการทาํงานตอ้งอาศยัแรงงานคนเป็นจาํนวนมากยอ่มตอ้งอาศยักระบวนการบริหารจดัการบุคคล 
อนันาํไปสู่ปัญหาหลายประการจนอาจกลายเป็นปัญหาแรงงานของผูรั้บเหมาก่อสร้าง และทาํให้งานก่อสร้างตอ้ง
หยุดชะงกัลงโดยไม่จาํเป็น ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อแผนงาน เวลา และค่าใช้จ่าย การใชร้ถขุดดินดาํเนินงานแทน
แรงงานคนจึงคุม้ค่ามากกว่า โดยเฉพาะในงานบางงานท่ีแรงงานคนไม่มีความเหมาะสมหรือไม่มีความสามารถจะ
กระทาํได ้ 
 การใช้รถขุดดินให้มีประสิทธิภาพอย่างคุม้ค่านั้น จะตอ้งมีการวางแผนใช้ให้รอบคอบทุกขั้นตอน 
มิฉะนั้นแลว้จะไม่คุม้กบัการมีรถขดุดินไวเ้ป็นกรรมสิทธ์ิ  การใชร้ถขดุดินในงานก่อสร้างจึงเป็นส่ิงท่ีผูป้ระกอบการ
ตอ้งคาํนึงถึงโดยตอ้งรู้จกัเลือกใชช้นิดและขนาดของรถขดุใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะงานแต่ละอยา่ง เน่ืองจากรถขดุ
ดินแต่ละคนัมีราคาค่อนขา้งสูงผูรั้บเหมาก่อสร้างจะตอ้งประเมินผลการใช้งานดว้ยความระมดัระวงั เพื่อให้การ
ลงทุนบงัเกิดผลประโยชน์มากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ การตัดสินใจลงทุนในโครงการใด ๆ ผูรั้บเหมาจึงต้อง
พิจารณาทบทวนเก่ียวกบัการซ้ือรถขดุดิน หรือรถเพื่อใชใ้นงานอุตสาหกรรม มาเป็นกรรมสิทธ์ิอยา่งละเอียดถ่ีถว้น 
ว่าสมควรจะซ้ือรถขดุดินโดยเลือกจากคุณภาพของสินคา้ท่ีไดม้าตรฐานและมีประสิทธิภาพ ราคามีความเหมาะสม
กบัสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบนั และเป็นสินคา้ท่ีไดรั้บการยอมรับ โดยพนกังานขายมีการให้คาํแนะนาํเก่ียวกบัการ
ดูแลรักษารถเพ่ือใหเ้หมาะสมกบัการใชง้านในแต่ละประเภท 
 ดงันั้นผูว้ิจยัซ่ึงปฏิบติังานอยู่ในบริษทั อิตลัไทยอุตสาหกรรม จาํกดั ภาคตะวนัออก จึงมีความสนใจท่ี
จะศึกษาเก่ียวกบัองคป์ระกอบท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเช่าซ้ือรถขุดดิน บริษทั อิตลัไทยอุตสาหกรรม จาํกดั  เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องบริษทัและสภาวะการแข่งขนัในปัจจุบนั และผูป้ระกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
จะใช้ปัจจัยตัวใดมาตดัสินใจเช่าซ้ือรถขุดดิน  ซ่ึงผลในการศึกษาน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อการนํามาปรับปรุงการ
ปฏิบติังาน และพฒันาบุคลากรในหน่วยงานให้ตระหนกัถึงความสาํคญัของการใหบ้ริการลูกคา้ในดา้นต่าง ๆ เพ่ือ
สร้างความประทบัใจใหลู้กคา้และส่งผลใหธุ้รกิจของบริษทัประสบความสาํเร็จมากยิง่ข้ึน 
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วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
         1.//เพื่อศึกษาองค์ประกอบทางการตลาดท่ีลูกค้าใช้ตัดสินใจเช่าซ้ือรถขุดดิน บริษัท อิตัลไทย
อุตสาหกรรม จาํกดั 
         2.//เพื่อเปรียบเทียบองคป์ระกอบทางการตลาดท่ีลูกคา้ใชต้ดัสินใจเช่าซ้ือรถขดุดิน ของผูป้ระกอบการ 
จาํแนกตามสภาพธุรกิจ 
 
สมมติฐานของการวจิยั 
         องคป์ระกอบทางการตลาดท่ีลูกคา้ใช้ตดัสินใจเช่าซ้ือรถขุดดินของผูป้ระกอบการ จาํแนกตามสภาพ
ธุรกิจ แตกต่างกนั 
            ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี  คือ  ผูป้ระกอบการ ท่ีใชบ้ริการเช่าซ้ือรถขดุดินของบริษทั อิตลัไทย
อุตสาหกรรม จาํกดั ภาคตะวนัออก  จาํนวน 200 ราย ขอ้มูล ณ 30 ตุลาคม 2552 (ไดม้าจากใบเสนอราคาของ ฝ่าย
การตลาด บริษทั อิตลัไทยอุตสาหกรรม จาํกดั พ.ศ. 2552)   เลือกเป็นกลุ่มตวัอยา่งโดยใช ้ ตารางกาํหนดขนาดกลุ่ม
ตวัอยา่งของ Krejcie  และ Morgan (1970, p.608) ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 132 ราย 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
         เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี  ไดแ้ก่  แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน โดยมีขั้นตอนตามลาํดบั  ดงัน้ี                
         1.  การศึกษาเอกสาร  ตาํรา  และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
         2.  การจัดทาํโครงสร้างของแบบสอบถาม  ให้มีเน้ือหาครอบคลุมวตัถุประสงค์ของการวิจัยคร้ังน้ี  
แบบสอบถามมี 2  ตอน  คือ 
 2.1  ขอ้มูลของผูป้ระกอบการ ไดแ้ก่  รูปแบบธุรกิจ  ลกัษณะธุรกิจ  ขนาดธุรกิจ  ทุนจดทะเบียน และ
ระยะเวลาในการประกอบธุรกิจ  จาํนวน 5  ขอ้ 
 2.2  องคป์ระกอบทางการตลาดท่ีลูกคา้ใชต้ดัสินใจเช่าซ้ือรถขดุดิน  จาํนวน 4 ดา้น  คือ ผลิตภณัฑ ์
ราคา  การจดัจาํหน่าย และการส่งเสริมการตลาด  ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดบั ของ   ลิเคิร์ท (Likert) จาํนวน  28  ขอ้ 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล  
         การรวบรวมขอ้มูล  ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล  ดว้ยการขอความร่วมมือจากกลุ่มตวัอยา่ง
คือ ผูป้ระกอบการ ท่ีมีอาํนาจในการตดัสินใจซ้ือ โดยนาํแบบสอบถามไปแจกใหก้ลุ่มตวัอยา่งตอบขอ้มูลจาํนวน 132  
ฉบบั สุ่มดว้ยวิธีแบบสะดวก (convenient) โดยดาํเนินการเก็บแบบสอบถามในช่วงวนัท่ี 1 – 28 กุมภาพนัธ์ 2553  
และขอรับแบบสอบถามคืนดว้ยตวัเอง ไดรั้บแบบสอบถามคืนมาจาํนวน 132 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถาม  จะนาํมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ทุกชุดและนาํมาลง
รหสั  ประมวลผลขอ้มูล  โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป  หาค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  t-test  F-test  
และ LSD  ดงัน้ี 
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         1.  วิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไป  โดยใชค้วามถ่ีและร้อยละ 
         2.  วิเคราะห์องคป์ระกอบทางการตลาดท่ีลูกคา้ใชต้ดัสินใจเช่าซ้ือรถขดุดิน ของผูป้ระกอบการ จาํแนก
ตามสภาพธุรกิจ โดยใชค่้าเฉล่ีย ( X )  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 
         3.  เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนองคป์ระกอบทางการตลาดท่ีลูกคา้ใชต้ดัสินใจเช่าซ้ือรถขุด
ดิน ของผูป้ระกอบการ จาํแนกตามสภาพธุรกิจ  โดยใช ้t-test และ F-test 
         4.  เปรียบเทียบพหุคูณ เพื่อทดสอบค่าเฉล่ีย ( X )  ของคะแนนองคป์ระกอบทางการตลาดท่ีลูกคา้ใช้
ตดัสินใจเช่าซ้ือรถขุดดิน ของผูป้ระกอบการ จาํแนกตามสภาพธุรกิจ  จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยวิธี
ของ Least  Significant  Difference (LSD) 
 
สรุปผลการวจิยั 
 1.  ข้อมูลทัว่ไปของธุรกิจของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีรูปแบบธุรกิจ เป็นห้างหุ้นส่วนจาํกดั ร้อยละ 63.64  รองลงมา บริษทั
จาํกดั ร้อยละ 36.36  ลกัษณะธุรกิจประเภทรับเหมาก่อสร้าง ร้อยละ 72.73  รองลงมาธุรกิจบ่อทราย ร้อยละ 14.39  
ขนาดธุรกิจ เป็นธุรกิจขนาดกลาง ร้อยละ 60.61  รองลงมา ขนาดเล็ก ร้อยละ 21.21  ทุนจดทะเบียน น้อยกว่า 
5,000,000 บาท ร้อยละ 34.09  รองลงมา 5,000,000 – 10,000,000 บาท ร้อยละ 28.79 ระยะเวลาในการประกอบ
ธุรกิจ 5 - 10 ปี ร้อยละ 30.30 รองลงมา 11 - 15 ปี ร้อยละ 29.55   
 2.  การวเิคราะห์องค์ประกอบทางการตลาดทีลู่กค้าใช้ตัดสินใจเช่าซื้อรถขุดดิน ของผู้ประกอบการ 
 ผูป้ระกอบการท่ีตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับองค์ประกอบทางการตลาดท่ีลูกคา้ใช้
ตดัสินใจเช่าซ้ือรถขดุดิน โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.59)   เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี 
 ด้านผลิตภณัฑ์ 
 ผูป้ระกอบการมีความคิดเห็นเก่ียวกบัองคป์ระกอบทางการตลาดท่ีลูกคา้ใชต้ดัสินใจเช่าซ้ือรถขดุดิน ใน
ภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก  ( X = 3.68)   เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูป้ระกอบการ มีความคิดเห็น อยูใ่นระดบั
มากจาํนวน 5 ขอ้ คือ  คุณภาพของรถขดุดินไดม้าตรฐานและมีประสิทธิภาพสูง ( X = 4.14)   อายกุารใชง้านรถขดุ
ดินยาวนาน ( X = 4.14)  มีการรับประกนัคุณภาพสินคา้  ( X = 3.81)  ระยะเวลาในการตรวจเช็คสภาพรถขดุดิน 
( X = 3.55)  และสินคา้มีความหลากหลายใหลู้กคา้เลือกหลายรุ่น ( X = 3.50)  และอยูใ่นระดบัปานกลาง จาํนวน 2 
ขอ้ โดยมีค่าเฉล่ียตามลาํดบั คือ มีระบบแจง้เหตุขดัขอ้งขณะทาํงาน ( X = 3.33) และตราสินคา้เป็นท่ีรู้จกั ( X = 
3.28)   
 ด้านราคา 
 ผูป้ระกอบการมีความคิดเห็นเก่ียวกบัองคป์ระกอบทางการตลาดท่ีลูกคา้ใชต้ดัสินใจเช่าซ้ือรถขดุดิน ใน
ภาพรวม อยู่ในระดบัปานกลาง ( X = 3.42) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูป้ระกอบการมีความคิดเห็น อยู่ใน
ระดบัมากจาํนวน 3 ขอ้ โดยมีค่าเฉล่ียตามลาํดบั คือ  ราคาเหมาะสมกบัสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบนั  ( X = 4.07)   มี
การใหเ้ครดิตในการชาํระเงิน ( X = 3.86) และราคารถถูกกว่ายี่ห้ออ่ืน ( X = 3.61)  และอยู่ในระดบัปานกลาง 
จาํนวน 4 ขอ้ โดยมีค่าเฉล่ียตามลาํดบั คือ มีส่วนลดให้กบัลูกคา้เก่า  ( X = 3.23)  สามารถต่อรองราคาได ้( X = 
3.23)  มีระบบผอ่นชาํระสินคา้ดอกเบ้ียตํ่า ( X = 2.98)  และราคาอะไหล่ของไม่แพงจนเกินไป ( X = 2.94)      
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 ด้านการจัดจาํหน่าย 
 ผูป้ระกอบการมีความคิดเห็นเก่ียวกบัองคป์ระกอบทางการตลาดท่ีลูกคา้ใชต้ดัสินใจเช่าซ้ือรถขดุดิน ใน
ภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.86)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูป้ระกอบการมีความคิดเห็น อยูใ่นระดบัมาก
จาํนวน 5 ขอ้ โดยมีค่าเฉล่ียตามลาํดบั คือ  ใหบ้ริการจดัส่งสินคา้ถึงลูกคา้โดยตรง ( X = 4.20)   การใหค้วามสะดวก
ในการสั่งซ้ือรถขดุดิน ( X = 4.14)  ความสะดวกในการตดต่อกบัผูผ้ลิต/ตวัแทนจาํหน่าย ( X = 4.08)  เป็นตวัแทน
จาํหน่ายรถขดุนาํเขา้ท่ีไดรั้บการยอมรับ ( X = 4.03  และมีสินคา้ใหลู้กคา้ทนัท่ีไม่ตอ้งรอนาน ( X = 4.02)  และอยู่
ในระดบัปานกลาง จาํนวน 2 ขอ้ โดยมีค่าเฉล่ียตามลาํดบั คือ มีสถานท่ีรองรับ และสถานท่ีจอดรถใหลู้กคา้อย่าง
เพยีงพอ ( X = 3.35) และทาํเลท่ีตั้งของสถานท่ีจดัจาํหน่าย ( X = 3.25)   
 ด้านการส่งเสริมการตลาด 
 ผูป้ระกอบการ มีความคิดเห็นเก่ียวกบัองคป์ระกอบทางการตลาดท่ีลูกคา้ใชต้ดัสินใจเช่าซ้ือรถขดุดิน ใน
ภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ( X = 3.38)   เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูป้ระกอบการมีความคิดเห็น อยู่ใน
ระดับมากจํานวน 3 ขอ้ โดยมีค่าเฉล่ียตามลาํดับ คือ  บุคลิกภาพและการต้อนรับของพนักงานเป็นกันเองและ
น่าเช่ือถือ ( X = 4.23)   ตวัแทนขายและพนกังานบริการมีความรู้ สามารถใหค้าํแนะนาํได ้ ( X = 4.19)  มีบริการให้
คาํแนะนาํในการเลือกรถใหเ้หมาะสมกบัการใชง้าน พร้อมทั้งแนะนาํการดูแลและบาํรุงรักษารถ ( X = 3.55)  และ
อยู่ในระดับปานกลาง จาํนวน 4 ขอ้ โดยมีค่าเฉล่ียตามลาํดับ คือ มีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ในส่ือต่าง ๆ ท่ี
แพร่หลาย( X = 3.29) สามารถคน้หาขอ้มูลสินคา้ผา่นทางอินเทอร์เน็ต ( X = 2.99)  มีการจดัโปรโมชัน่ต่าง ๆ เช่น 
การใหข้องแถม ( X = 2.83)  และมีการแจกคูปองส่วนลดสาํหรับการนาํรถขดุดินเขา้ตรวจเช็คและซ่อมบาํรุง ( X = 
2.59)   
 3.  การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนองค์ประกอบทางการตลาดที่ลูกค้าใช้ตัดสินใจเช่าซ้ือรถขุดดิน 
ของผู้ประกอบการ จาํแนกตามสภาพธุรกิจ 
 3.1  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนองคป์ระกอบทางการตลาดท่ีลูกคา้ใชต้ดัสินใจเช่าซ้ือรถขดุ
ดิน ของผูป้ระกอบการ ท่ีมีลกัษณะธุรกิจต่างกนั พบว่า ผูป้ระกอบการมีความคิดเห็นเก่ียวกบัองค์ประกอบทาง
การตลาดท่ีลูกคา้ใช้ตัดสินใจเช่าซ้ือรถขุดดินโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01  เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นผลิตภณัฑ ์และดา้นราคา  ผูป้ระกอบการท่ีมีลกัษณะธุรกิจต่างกนั มีความคิดเห็น
เก่ียวกบัองคป์ระกอบทางการตลาดท่ีลูกคา้ใชต้ดัสินใจเช่าซ้ือรถขดุดิน  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01  
 3.2  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนองคป์ระกอบทางการตลาดท่ีลูกคา้ใชต้ดัสินใจเช่าซ้ือรถขดุ
ดิน ของผูป้ระกอบการ ท่ีมีขนาดธุรกิจต่างกัน พบว่า ผูป้ระกอบการมีความคิดเห็นเก่ียวกับองค์ประกอบทาง
การตลาดท่ีลูกคา้ใชต้ดัสินใจเช่าซ้ือรถขดุดิน โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นราย
ดา้น พบวา่ ดา้นผลิตภณัฑ ์และดา้นราคา  ผูป้ระกอบการท่ีมีขนาดธุรกิจต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัองคป์ระกอบ
ทางการตลาดท่ีลูกคา้ใชต้ดัสินใจเช่าซ้ือรถขดุดิน  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 3.3  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนองคป์ระกอบทางการตลาดท่ีลูกคา้ใชต้ดัสินใจเช่าซ้ือรถขดุ
ดิน ของผูป้ระกอบการ ท่ีมีรูปแบบธุรกิจต่างกัน พบว่า ผูป้ระกอบการมีความคิดเห็นเก่ียวกับองค์ประกอบทาง
การตลาดท่ีลูกคา้ใช้ตัดสินใจเช่าซ้ือรถขุดดิน โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นราคา ดา้นการจดัจาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด ผูป้ระกอบการท่ีมีรูปแบบ
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ธุรกิจต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัองคป์ระกอบทางการตลาดท่ีลูกคา้ใช้ตดัสินใจเช่าซ้ือรถขุดดิน  แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 3.4  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนองคป์ระกอบทางการตลาดท่ีลูกคา้ใชต้ดัสินใจเช่าซ้ือรถขดุ
ดิน ของผูป้ระกอบการ ท่ีมีทุนจดทะเบียนต่างกนั พบว่า ผูป้ระกอบการมีความคิดเห็นเก่ียวกบัองคป์ระกอบทาง
การตลาดท่ีลูกคา้ใช้ตัดสินใจเช่าซ้ือรถขุดดิน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา และดา้นการจดัจาํหน่าย ผูป้ระกอบการท่ีมีทุนจดทะเบียน
ต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัองคป์ระกอบทางการตลาดท่ีลูกคา้ใชต้ดัสินใจเช่าซ้ือรถขดุดิน แตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  
 และด้านการส่งเสริมการตลาด ผูป้ระกอบการท่ีมีทุนจดทะเบียนต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับ
องคป์ระกอบทางการตลาดท่ีลูกคา้ใชต้ดัสินใจเช่าซ้ือรถขดุดิน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 3.5  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนองคป์ระกอบทางการตลาดท่ีลูกคา้ใชต้ดัสินใจเช่าซ้ือรถขดุ
ดิน ของผูป้ระกอบการ ท่ีมีระยะเวลาในการประกอบธุรกิจต่างกนั พบว่า  ผูป้ระกอบการมีความคิดเห็นเก่ียวกบั
องค์ประกอบทางการตลาดท่ีลูกคา้ใช้ตดัสินใจเช่าซ้ือรถขุดดิน  โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นการส่งเสริมการตลาด ผูป้ระกอบการท่ีมีระยะเวลา
ในการประกอบธุรกิจต่างกนั        มีความคิดเห็นเก่ียวกบัองคป์ระกอบทางการตลาดท่ีลูกคา้ใชต้ดัสินใจเช่าซ้ือรถขดุ
ดิน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
   และด้านราคา ผูป้ระกอบการท่ีมีระยะเวลาในการประกอบธุรกิจต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับ
องคป์ระกอบทางการตลาดท่ีลูกคา้ใชต้ดัสินใจเช่าซ้ือรถขดุดิน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
อภปิรายผล 
 การวิจัยเ ร่ือง  องค์ประกอบทางการตลาดท่ีลูกค้าใช้ตัดสินใจเช่าซ้ือรถขุดดินบริษัท  อิตัลไทย
อุตสาหกรรม จาํกดั ของผูป้ระกอบการ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นการจดัจาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด  
มีประเดน็สาํคญัท่ีนาํมาอภิปราย ดงัน้ี 
 1.  จากการศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกบัองคป์ระกอบทางการตลาดท่ีลูกคา้ใชต้ดัสินใจเช่าซ้ือรถขุดดิน 
บริษทั อิตลัไทยอุตสาหกรรม จาํกดั ของผูป้ระกอบการ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ 
พิพฒัน์  เศรษฐปิยานนท์ (2546: บทคดัย่อ) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีความสําคญัต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถบรรทุก
ขนาดกลางของผูบ้ริโภคในจงัหวดัอุบลราชธานี ผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัโดรวม
และเป็นรายด้านทั้ ง 5 ด้านมีความสําคญัต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือรถบรรทุกขนาดกลางอยู่ในระดับมาก และ
สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ มิตร ชูน่ิม (2549: บทคดัย่อ) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
เคร่ืองจกัรแปรรูปอาหาร ผลการวิจยัพบว่า ความคิดเห็นต่อปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองจกัร
แปรรูปอาหารของผูป้ระกอบการ โดยภาพรวมเห็นว่า ปัจจยัทางการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมาก เม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า องค์ประกอบทางการตลาดท่ีลูกคา้ใช้ตัดสินใจเช่าซ้ือรถขุดดิน บริษทั อิตัลไทย
อุตสาหกรรม จาํกดั ภาคตะวนัออก ดา้นผลิตภณัฑ ์และดา้นการส่งเสริมการตลาด  อยูใ่นระดบัมาก ดา้นราคา และ
ด้านการจัดจาํหน่าย อยู่ในระดับปานกลาง ซ่ึงสอดคลอ้งกับผลการวิจัยของ พิพฒัน์ เศรษฐปิยานนท์ (2546: 
บทคดัย่อ) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีความสําคญัต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถบรรทุกขนาดกลางของผูบ้ริโภคในจงัหวดั
อุบลราชธานี ผลการศึกษาพบวา่ ผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญัต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถบรรทุกขนาดกลาง อยูใ่นระดบั
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มาก โดยเรียงลาํดบัตามค่าเฉล่ียจากมาไปน้อยไดด้งัน้ี ดา้นราคา ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านการส่งเสริมการตลาด ดา้น
ช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นอ่ืน ๆ และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ มิตร ชูน่ิม (2549: บทคดัย่อ) ศึกษาเร่ือง 
ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองจกัรแปรรูปอาหาร ผลการวิจยัพบว่า ความคิดเห็นต่อปัจจยัทาง
การตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองจกัรแปรรูปอาหารของผูป้ระกอบการ ผลการวิจยัพบว่า ผูป้ระกอบการมี
ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในรายดา้น พบว่า ทุกดา้นมีผลต่อการตดัสินใจอยูใ่น
ระดบัมากเช่นกนั 
 2.  จากการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียความคิดเห็นเก่ียวกบัองคป์ระกอบทางการตลาดท่ีลูกคา้
ใชต้ดัสินใจเช่าซ้ือรถขุดดิน ของผูป้ระกอบการ จาํแนกตามสภาพธุรกิจ ท่ีมีระดบันยัสาํคญัทางสถิตท่ีระดบั  0.01 
และ 0.05 พบว่า ความคิดเห็นเก่ียวกบัองคป์ระกอบทางการตลาดท่ีลูกคา้ใชต้ดัสินใจเช่าซ้ือรถขดุดิน เม่ือจาํแนกตาม 
รูปแบบธุรกิจ ลกัษณะธุรกิจ ทุนจดทะเบียน และระยะเวลาในการประกอบธุรกิจ ท่ีแตกต่างกนัมีความคิดเห็น
แตกต่างกนั นอกนั้นไม่แตกต่างกนั  ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ มิตร ชูน่ิม (2549: บทคดัย่อ) ศึกษาเร่ือง 
ปัจจัยทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองจกัรแปรรูปอาหาร ผลการวิจัยพบว่า ผูป้ระกอบการท่ีมีวุฒิ
การศึกษา ประสบการณ์ในการประกอบกิจการ ประเภทกิจการ ท่ีแตกต่างกนั มีส่วนทาํให้ความคิดเห็นต่อการ
ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองจกัรแปรรูปอาหาร ทุกปัจจยัซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ 
พิพฒัน์  เศรษฐปิยานนท์ (2546: บทคดัย่อ) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีความสําคญัต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถบรรทุก
ขนาดกลางของผูบ้ริโภคในจงัหวดัอุบลราชธานี ซ่ึงจาํแนกตามปัจจยัทางการตลาด 4 ดา้น คือ ดา้นผลิตภณัฑ ์ ซ่ึง
ลูกคา้ใหค้วามสาํคญัในดา้นคุณภาพของรถขดุดินท่ีมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ มีอายกุารใชง้านท่ียาวนาน มีการ
รับประกนัสินคา้เป็นท่ีน่าพอใจแก่ลูกคา้  ดา้นราคา ลูกคา้ใหค้วามสาํคญัในเร่ืองของราคาขดุดินถูก มีความเหมาะสม 
และยงัมีการใหเ้ครดิตในการชาํระเงิน ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ลูกคา้ใหค้วามสาํคญัในเร่ือง การจดัส่งสินคา้ของ
ตวัแทน ซ่ึงเป็นการใหค้วามสะดวกใหก้บัลูกคา้ โดยท่ีลูกคา้ไม่ตอ้งรอนาน และ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ลูกคา้ให้
ความสําคญัในเร่ืองของพนกังานหรือตวัแทนขาย ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถ สามารถแนะนาํ พร้อมทั้งการ
ดูแลรักษารถ  ซ่ึงมีความสาํคญัต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถ แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  โดย
ขอ้มูลท่ีได้จากการศึกษาสามารถนํามาเป็นขอ้มูลสําหรับผูป้ระกอบการจาํหน่ายรถขุดดิน โดยสามารถศึกษา
โครงสร้างทางการตลาด และนําไปพฒันากลยุทธ์ทางการตลาด เพ่ือสามารถตอบสนองความต้องการของ
ผูป้ระกอบการ   
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจยัเร่ือง องคป์ระกอบทางการตลาดท่ีลูกคา้ใชต้ดัสินใจเช่าซ้ือรถขุดดิน บริษทั อิตลัไทย
อุตสาหกรรม จาํกดั  ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
 1.  องค์ประกอบทางการตลาดท่ีลูกค้าใช้ตัดสินใจเช่าซ้ือรถขุดดิน  ของผู ้ประกอบการ ควรมี
องคป์ระกอบครบทั้ง 4 ดา้น คือ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นการจดัจาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด  
 2.  ดา้นผลิตภณัฑ ์ควรรักษาระดบัคุณภาพของผลิตภณัฑใ์หค้งอยู ่โดยการสร้างตราของสินคา้ใหเ้ป็นท่ี
รู้จกัมากยิ่งข้ึน และผลิตภณัฑค์วรมีการนาํเทคโนโลยีใหม่เขา้มาใช ้และมีระบบการแจง้เหตุขดัขอ้งของรถขณะใช้
งาน ควรมีการพฒันาเคร่ืองยนตมี์กาํลงัแรงมา้ท่ีสูง บาํรุงรักษาง่าย  
 3.  ดา้นราคา ควรมีการปรับปรุงในดา้นการใหส่้วนลดแก่ลูกคา้เก่า ใหเ้ครดิตในการผอ่นสินคา้ดว้ยอตัรา
ดอกเบ้ียท่ีตํ่า ราคาของอะไหล่ไม่แพงจนเกินไป ลูกคา้สามารถต่อรองราคาได ้ 
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 4.  ดา้นการจดัจาํหน่าย ควรรักษาระดบัคุณภาพดา้นการจดัจาํหน่ายใหดี้ยิง่ข้ึน และทาํเลท่ีตั้งของร้านคา้
ควรมีความสะดวกมากกวา่น้ี และมีสถานท่ีรองรับ และท่ีจอดรถใหลู้กคา้อยา่งเพียงพอ 
 5.  ด้านการส่งเสริมการตลาด  ควรมีการพฒันาการโฆษณาประชาสัมพนัธ์สินคา้ในส่ือต่าง ๆ ให้
แพร่หลาย เช่น การโฆษณาทางโทรทศัน์ วิทย ุหนงัสือพิมพ ์อินเตอร์เน็ต หรือส่ืออ่ืน ๆ เพื่อใหลู้กคา้สามารถคน้หา
ขอ้มูลไดง่้าย และควรมีการจดัโปรโมชัน่ต่าง ๆ โดยการใหข้องแถม  การใหส่้วนลด การใหคู้ปองสาํหรับตรวจเช็ค
รถฟรีตามระยะ  
 6.  ควรมีการสร้างความแตกต่างระหว่างคู่แข่งไม่ว่าจะเป็นภาพลกัษณ์ ควรมีการพฒันารูปแบบการ
ใหบ้ริการทางการเงิน การเช่าซ้ือ หรือบริการต่าง ๆ ของทางบริษทั รวมถึงการตลาดท่ีบริหารความสัมพนัธ์ระหว่าง
ผูใ้หเ้ช่าซ้ือและผูเ้ช่าซ้ือ 
                   7. ควรเพิ่มการส่งเสริมการขายใหแ้ก่ลูกคา้กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ เช่น การแจกของแถม การบริการหลงั
การขาย เป็นตน้ เพื่อสร้างความประทบัใจ 
                    8. ควรกาํหนดราคาขายหลายระดบัให้เลือก โดยพิจารณาจากความสัมพนัธ์กบัการส่งเสริมการขายท่ี
มอบเพิ่มใหลู้กคา้ เพือ่เสนอลูกคา้กลุ่มธุรกิจขนาดกลาง เน่ืองจากมีกาํลงัซ้ือนอ้ยกวา่ลูกคา้กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการวจิัยคร้ังต่อไป 
 1.  ควรศึกษาถึงโครงสร้างทางการตลาดการใชร้ถขดุดินในประเทศไทย  และปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชร้ถ
ขดุดิน เพือ่เป็นขอ้มูลพื้นฐานในการศึกษาความตอ้งการซ้ือของผูป้ระกอบการ 
 2.  ควรศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถขุดดินของผูป้ระกอบการ ในกรุงเทพมหานคร  
เพื่อนาํผลท่ีไดไ้ปใชใ้นการวางแผนกลยทุธ์ทางการตลาด สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูป้ระกอบการ และ
นาํไปพฒันากลยทุธ์เพือ่สร้างความไดเ้ปรียบในการแขง่ขนั 
 3.  ควรศึกษาส่วนประสมการส่งเสริมการตลาดของบริษทัเช่าซ้ือท่ีมีอิทธิพลต่อลูกคา้ในการตดัสินใจ
เช่าซ้ือรถขุดดิน เพ่ือให้ได้ขอ้มูลเก่ียวกับความสัมพนัธ์ระหว่างลักษณะของธุรกิจกับส่วนประสมการส่งเสริม
การตลาด 
 4.  ควรศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อความตอ้งการสินเช่ือเพื่อการเช่าซ้ือรถขุดตกัของผูป้ระกอบการ 
เพือ่ศึกษาถึงปัญหาและความตอ้งการของผูป้ระกอบการในดา้นสินเช่ือเพ่ือใชป้ระกอบการตดัสินใจเช่าซ้ือรถขดุดิน 
 5.  ควรศึกษาปัจจัยทางการส่ือสารท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือรถขุดดิน เพ่ือทราบถึงปัจจยัทางการ
ส่ือสาร การเปิดรับขา่วสาร ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถขดุดินของผูป้ระกอบการ 
 6.  ควรศึกษาปัจจยัดา้นอ่ืน ๆ เก่ียวกบัภาวะทางเศรษฐกิจ ซ่ึงมีผลต่อการตดัสินใจเช่าซ้ือรถขดุดินของ
ผูป้ระกอบการ  และควรมีการศึกษาถึงความแตกต่างของบริษทัคู่แข่ง เพื่อนําขอ้มูลมาปรับใช้ให้ทันต่อการ
เปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 
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สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานในโรงงาน  บริษัท วนิีไทย จํากัด (มหาชน)* 
Causes of accident happened in operation within factory of Vinythai Co.,Ltd 

 
 

นายสวสัด์ิ  นาคมี** 
Mr. Sawat  Nakmee 

 
บทคดัย่อ 
 ในการวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาสาเหตุการเกิดอุบตัิเหตุจากการปฏิบตัิงานในโรงงาน  
บริษทั วีนิไทย จาํกดั (มหาชน) และเพื่อเปรียบเทียบสาเหตุการเกิดอุบติัเหตุจากการปฏิบติังานในโรงงานของ
พนกังาน จาํแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างจาํนวน 181 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็น
แบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้วามถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการ
วิเคราะหค์วามแปรปรวน 
 ผลการวิจยัพบว่า พนกังานมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการเกิดอุบติัเหตุจากการปฏิบติังานในโรงงาน ใน
ภาพรวม คะแนนเฉล่ีย อยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า คะแนนเฉล่ีย อยู่ในระดบัมาก จาํนวน 1 
ดา้น คือ อุบติัเหตุท่ีเกิดจากการวางผงัโรงงาน อาคารและการจดัระเบียบภายในโรงงาน ผลการเปรียบเทียบสาเหตุ
การเกิดอุบติัจากการปฏิบติังานในโรงงานของพนกังาน จาํแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล พบว่า สาเหตุ การเกิด
อุบติัจากการปฏิบติังานในโรงงานของพนกังานท่ีมีเพศ อายุ ระดบัการศึกษา ตาํแหน่งงาน และจาํนวนชัว่โมงใน
การทาํงาน/วนัต่างกนั มีความคิดเห็น ในภาพรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณา
เป็นรายดา้น พบว่า สาเหตุของการเกิดอุบติัเหตุขณะการปฏิบติังาน อุบติัเหตุท่ีเกิดจากการจดัการด้านความ
ปลอดภยั อุบติัเหตุท่ีเกิดจากการชาํรุดของเคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ  และอุบติัเหตุท่ีเกิดจากการวางผงั
โรงงานอาคารและการจดัระเบียบภายในโรงงาน พนกังานท่ีมีเพศ อาย ุระดบัการศึกษา ตาํแหน่งงาน และจาํนวน
ชัว่โมงในการทาํงาน/วนัต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 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 

                                                        
 * บทความการคน้ควา้อิสระ 
** บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจดัการทัว่ไป) มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
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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 
 ปัจจุบนัประเทศไทยมีอุตสาหกรรมอยู่หลายประเภท ท่ีสามารถผลิตสินคา้ต่างๆ ออกสู่ตลาดโลก 
สภาพของอุตสาหกรรมท่ีตอ้งมีการแข่งขนัต่อสู้กนัในทอ้งตลาด ทั้งในดา้นของราคา และคุณภาพของสินคา้นั้น 
ทาํใหผู้ผ้ลิตจาํเป็นท่ีจะตอ้งใชเ้คร่ืองช่วยในการผลิตให้ทนักบัความตอ้งการของลูกคา้ และสะดวกรวดเร็ว  จึงมี
การนําเคร่ืองจักรต่าง ๆ ท่ีทันสมัยเขา้มาใช้ในระบบการผลิต ซ่ึงก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงอย่างมากกับ
อุตสาหกรรมไทย ดว้ยการนาํระบบเคร่ืองจกัรมาใช ้ซ่ึงมีความสลบัซบัซอ้นในการจดัการต่าง ๆ ภายใน และดว้ย
สภาพแวดลอ้มท่ีมีการเปล่ียนแปลงไป  โรงงานต่าง ๆ ก็ตอ้งทาํการปรับปรุงเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดว้ยการ
ผลิตท่ีทนัสมยัและกา้วหนา้ไปอยา่งรวดเร็วน้ี นอกจากจะทาํใหเ้ศรษฐกิจขยายตวัและยกระดบัความเป็นอยูข่องคน
ไทยใหมี้ชีวิตท่ีดีข้ึน เน่ืองจากมีการจา้งงานท่ีเพิ่มสูงข้ึน แต่ในอีกมุมหน่ึงก็ตอ้งยอมรับกบัผลกระทบท่ีเกิดข้ึนดว้ย
จากการบาดเจ็บลม้ตายของคนงานและความเสียหายท่ีเกิดกบัทรัพยสิ์น อนัเน่ืองมาจากการเกิดอุบติัเหตุ อนัตราย
ในโรงงานอย่างหลีกเล่ียงไม่ได ้หากผูบ้ริหารไม่มีมาตรการในการป้องกนัอุบติัเหตุท่ีดีพอ ยอ่มส่งผลกระทบต่อ
ตน้ทุนการผลิตของโรงงาน ทั้งทางดา้นทรัพยสิ์นและทางดา้นคนงาน ท่ีจะตอ้งหยดุงาน มีค่ารักษาพยาบาล ค่าทาํ
ขวญั หรือเงินทดแทน ดว้ยเหตุผลหลายประการจากการเกิดอุบติัเหตุ  
 ในระบบการผลิตใด ๆ ก็ตาม จะต้องมีองค์ประกอบพ้ืนฐาน 3 ประการ ได้แก่ ส่ิงท่ีป้อนเข้า 
กระบวนการผลิต  และส่ิงท่ีได ้ ความหมายของการป้อนเขา้เป็นการป้อน 4M ไดแ้ก่ Man คือคนทาํงาน Machine 
คือเคร่ืองจกัร Materials คือวสัดุ และ Management คือการจดัการ คงปฏิเสธไม่ไดว้่า วตัถุดิบทุกตวัมีความสาํคญั 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ คนทาํงานหรือมนุษยเ์ป็นทรัพยากรท่ีมีค่ามากท่ีสุด คาํว่ากระบวนการผลิตนั้น หมายถึงขั้นตอน
หรือวิธีการในการผลิต ส่วนส่ิงท่ีไดน้ั้น มีความหมายรวมถึงผลิตภณัฑ ์ซ่ึงไดแ้ก่ สินคา้และบริการ ของเสีย และ
ความสูญเสีย เน่ืองจากการเกิดอบุติัเหตุไม่วา่จะเป็นความเสียหายทางตรงหรือทางออ้มกต็าม  
 ความสูญเสียท่ีเกิดข้ึนท่ีเรียกวา่ ของเสียและความสูญเสีย  เน่ืองจากการเกิดอุบติัเหตุและการเจ็บป่วย
จากการประกอบอาชีพของคนงานเป็นส่ิงที่ไม่พึงปรารถนาในระบบการผลิต เพราะทาํให้ผลผลิตตกตํ่าลง  
ดงันั้นจึงตอ้งมีมาตรการการลดความสูญเสียต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน (กิตติ อินทรานนท,์ 2538, หนา้ 19) 
 ดังนั้ น  การออกแบบการทํางานระหว่างคนกับเคร่ืองจักรอุปกรณ์ ท่ีใช้ในการทํางานภายใต้
ส่ิงแวดลอ้มใด ๆ นั้น ใหมี้สภาพท่ีเอ้ืออาํนวยต่อการทาํงานมากท่ีสุด และเม่ือมีการพิจารณาถึงมาตรการการลด
ความสูญเสียต่าง ๆ เช่น การควบคุมความปลอดภัย สามารถแบ่งได้เป็น 3 ขั้นตอน ไดแ้ก่  การควบคุมท่ี
แหล่งกาํเนิด การควบคุมที่ตวักลาง และการควบคุมที่เ ป้าหมายหรือมนุษย ์ การควบคุมดังกล่าวควรจะ
เป็นไปตามขั้นตอน  คือ  ส่ิ งแรกที่จะทาํการปรับปรุงหรือแกไ้ขเพื่อให้มีสภาพท่ีเหมาะสมกับการทาํงาน 
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แหล่งกาํเนิดซ่ึงอาจหมายถึง เคร่ืองจกัรอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุในการทาํงานหรือสภาพแวดลอ้มท่ีไม่
เหมาะสมกบัการทาํงาน เช่น ในเร่ืองของเสียงรบกวนอุตสาหกรรม  เป็นท่ีทราบกนัดีอยูแ่ลว้ว่า เสียงท่ีดงัเกินไป
ก่อให้เกิดการสูญเสียการได้ยิน มีผลกระทบต่อร่างกายโดยทั่วไป เช่น ความดันโลหิตสูง โรคกระเพาะ รวมถึง
ความเครียดท่ีเกิดข้ึนดว้ย ส่ิงเหล่าน้ีเป็นส่วนหน่ึงท่ีทาํใหร่้างกายเกิดความลา้  ซ่ึงถา้ร่างกายไม่ไดรั้บการพกัผ่อนท่ี
เพยีงพอ ความลา้ดงักล่าวจะถูกสะสมมากข้ึน และทาํใหเ้กิดอุบติัเหตุไดง่้ายข้ึน 
 เป็นท่ีทราบกนัดีว่า มนุษยน์ั้นมีลกัษณะและความสามารถอนัจาํกดั การเปล่ียนแปลงมนุษยห์รือ
คนงานเพื่อใหเ้หมาะสมกบังานหรือเคร่ืองจกัร เป็นส่ิงท่ีกระทาํไดย้ากมากหรือไม่ไดเ้ลย  เช่น ในเร่ืองของสัดส่วน
ร่างกายนั้ น ไม่สามารถเปล่ียนแปลงสัดส่วนร่างกายได้ตามต้องการ แต่ส่ิงที่ง ่ายกว่าจะเป็นการออกแบบ
เคร่ืองจกัรใหม้ีขนาดที่บุคคลไดใ้ชง้านไดอ้ย่างสะดวก อย่างมีสวสัดิภาพ  อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความ
ปลอดภยั การจดัการความปลอดภยัในอุตสาหกรรมไม่ใช่เร่ืองใหม่ ไดมี้การศึกษาเร่ืองของความปลอดภยัมานาน
แลว้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ คนงานหรือแรงงาน ถือเป็นทรัพยากรบุคคลท่ีสําคญัท่ีองคก์รต่าง ๆ จะตอ้ง
ธํารงรักษาไว  ้ทาํอย่างไรท่ีจะให้เขารักท่ีจะอยู่กับองค์กรต่อไป และทาํอย่างไรท่ีจะให้ทาํงานแลว้ปลอดภยัมี
สวสัดิการท่ีดี  
 บริษทั วีนิไทย จาํกัด (มหาชน) จาํกัด เป็นบริษทัหน่ึงท่ีเล็งเห็นความสาํคญัและให้ความสนใจ
ในเร่ืองของความปลอดภัยอนัจะเกิดข้ึนกับพนักงาน ซ่ึงบริษทัในการดาํเนินการผลิตพีวีซี วีซีเอ็ม คลอรีน 
และผลิตภณัฑพ์ลอยไดอ่ื้น เช่น โซดาไฟ เป็นตน้ ใชเ้คร่ืองจกัรทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กตามแต่ประเภทของ
การทาํงาน เม่ือมีการนาํเคร่ืองจกัรท่ีทนัสมยัมาใช ้ความสลบัซอ้นจึงมีมากตามไปดว้ย ถา้หากพนกังานไม่ไดรั้บ
ความรู้ ไม่ไดผ้่านการฝึกอบรม ให้รู้จกัหนา้ท่ีและการปฏิบติัต่อเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์นั้น ๆ  อยา่งถูกตอ้งและรัดกุม อาจ
เป็นสาเหตุหน่ึงของการเกิดอุบติัเหตุได ้ ดว้ยเหตุน้ีผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษารูปแบบการจดัการเพื่อป้องกนั
อุบติัเหตุจากการปฏิบติังานของพนกังานบริษทั วีนิไทย จาํกดั (มหาชน) จาํกดั เพื่อหาวิธีที่จะป้องกนัอุบตัิเหตุ
และลดอุบติัเหตุในการทาํงาน อนัจะส่งผลใหก้ารทาํงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิง่ข้ึน 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 1.  เพื ่อศึกษาสาเหตุการเกิดอุบตัิเหตุจากการปฏิบตัิงานในโรงงาน  บริษทั  วีนิไทย  จํากดั 
(มหาชน) 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบสาเหตุการเกิดอุบตัิเหตุจากการปฏิบตัิงานในโรงงานของพนกังาน จาํแนก
ตามสถานภาพส่วนบุคคล 
 
สมมุติฐานของการวจิยั 
 สาเหตุการเกิดอุบตัิเหตุจากการปฏิบตัิงานในโรงงานของพนกังาน จาํแนกตามสถานภาพส่วน
บุคคลแตกต่างกนั 
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ขอบเขตของการวจิยั 
 1.  ขอบเขตด้านประชากร 
 ประชากรที่ใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี  ไดแ้ก่ พนกังานในระดบัต่าง  ๆ ของบริษทั วีนิไทย   จาํกัด  
(มหาชน) จาํนวน 340 คน ปี พ.ศ. 2553 (ท่ีมา : ฝ่ายบริหารงานบุคคล, 2553) เลือกเป็นกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 181 
คน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งไดจ้ากการกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งของ Krejcie and Morgan (1970, p.608) 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี  คือ แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนโดยมีขั้นตอนตามลาํดบั ดงัน้ี 
 1.  การศึกษาเอกสาร ตาํรา และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2.  จัดทาํโครงสร้างของแบบสอบถามให้มีเน้ือหาครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยคร้ังน้ี 
แบบสอบถามสาเหตุการเกิดอุบติัเหตุ ถามความคิดเห็นของพนกังานว่าสาเหตุแต่ละสาเหตุทาํใหเ้กิดอุบติัเหตุใน
โรงงานมากนอ้ยเพยีงใด แบ่งเป็น 2 ตอน ดงัน้ี 
 ตอนท่ี  1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ  อายุ ระดบัการศึกษา  ตาํแหน่ง
งาน และจาํนวนชัว่โมงในการทาํงาน/วนั จาํนวน 5 ขอ้ 
 ตอนท่ี  2  ความคิดเห็นของพนกังานเก่ียวกบัสาเหตุการเกิดอุบติัเหตุจากการปฏิบตัิงานแบ่งออกเป็น 
4 ดา้น ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ของลิเคิร์ท (Likert) จาํนวน 24 ขอ้ 
ไดแ้ก่ 
 1.  สาเหตุของการเกิดอบุติัเหตุขณะปฏิบติังาน  จาํนวน 7 ขอ้ 
 2.  อุบติัเหตุท่ีเกิดจากการจดัการดา้นความปลอดภยั จาํนวน 7 ขอ้ 
 3.  อุบติัเหตุท่ีเกิดจากการชาํรุดของเคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ และอปุกรณ์ต่าง ๆ จาํนวน 5 ขอ้ 
 4.  อบุติัเหตุท่ีเกิดจากการวางผงัโรงงาน อาคาร และการจดัระเบียบภายในโรงงาน จาํนวน 5 ขอ้ 
 3.  นาํแบบสอบถามท่ีไดส้ร้างข้ึนใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระของมหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
ไดต้รวจสอบความสอดคลอ้งของเน้ือหา กบัวตัถุประสงคข์องการวิจยัเป็นการศึกษาความเที่ยงตรง (validity) ของ
แบบสอบถามแลว้นํามาปรับปรุงแกไ้ขเพื ่อใหค้าํถามชดัเจน สามารถส่ือความหมายได้ตรงประเด็น และ
เหมาะสมยิง่ข้ึน 
 4.  นาํแบบสอบถามไปทดลองใช ้กบักลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัจาํนวน 30 คน แลว้
นําขอ้มูลดังกล่าวมาหาค่าความเช่ือมั่น (reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา
ของครอนบคั (Cronbach’s Alpha Coefficient) ไดค่้าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามเท่ากบั 0.8554 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
                       ผูว้ิจัยดาํเนินการเก็บขอ้มูลโดยนาํแบบสอบถามไปแจก พนักงาน ผูบ้ริหารและเจ้าหน้าท่ีความ
ปลอดภยั จาํนวน 181 คน ไดก้รอกขอ้มูล แลว้ขอรับคืนดว้ยตนเอง ไดรั้บแบบสอบถามคืนมา 181 ฉบบั คิดเป็น
ร้อยละ 100.00 
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การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถาม จะนาํมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ทุกชุด และนาํมาลง
รหสัประมวลผลขอ้มูล โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป หาความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test และ 
F-test ดงัน้ี 
 1.  วิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ใชค้วามถ่ีและค่าร้อยละ 
 2.  การวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบติัเหตุจากการปฏิบติังานของพนกังาน จาํแนกตามสถานภาพส่วน
บุคคล ใชก้ารหาค่าเฉล่ีย ( X ) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD)  
 3.  เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนสาเหตุการเกิดอุบติัเหตุจากการปฏิบติังานของพนักงาน 
จาํแนกตามสถานภาพส่วนบุคค โดยใช ้t-test และ F-test 
 4.  เปรียบเทียบพหุคูณ เพื่อทดสอบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนสาเหตุการเกิดอุบติัเหตุจากการ
ปฏิบติังานของพนกังาน จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยวิธีของ Least Significant Difference (LSD) 
 
สรุปผลการวจิยั 
 1.    ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 82.87 อาย ุ41-50 ปี ร้อยละ 43.65 รองลงมา 31-40 
ปี ร้อยละ 36.46 การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 51.93 รองลงมา ปริญญาตรี ร้อยละ 36.01 ตาํแหน่งพนกังาน
แผนกขนส่งสินคา้ ร้อยละ 43.10 รองลงมา พนกังานแผนกความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม ร้อยละ 23.20 ชัว่โมง
ในการทาํงาน/วนั 12 ชัว่โมง ร้อยละ 58.01 รองลงมา 15 ชัว่โมง ร้อยละ 37.57  
 2.   วิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานของพนักงาน จําแนกตามสถานภาพส่วน
บุคคล 
  พนกังานมีความคิดเห็นเก่ียวกบัสาเหตุการเกิดอบุติัเหตุจากการปฏิบติังานในโรงงาน ในภาพรวม 
อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.51) เม่ือพจิารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี 
  สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุขณะการปฏิบัติงาน พนกังานมีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดบั
ปานกลาง ( X = 3.41) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.81-4.39) จาํนวน 3 รายการ คือ 
  1.  พนกังานไม่มีความตั้งใจในการทาํงาน 
  2.  พนกังานทาํงานเกินเวลา 
  3.  พนกังานขาดความระมดัระวงั 
  ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัพนักงานท่ีมีอายุ 41-50 ปี การศึกษาปริญญาตรี ตาํแหน่งพนักงานแผนก
ขนส่งสินคา้ 
  อุบัติเหตุที่เกิดจากการจดัการด้านความปลอดภัย พนกังานมีความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่นระดบั
ปานกลาง ( X = 3.32) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.51-3.73) จาํนวน 4 รายการ คือ 
  1.  ไม่มีการจดันิทรรศการดา้นความปลอดภยัใหแ้ก่พนกังาน 
  2.  ไม่มีการฝึกอบรมดา้นความปลอดภยัในขณะปฏิบติังานใหแ้ก่พนกังาน 
  3.   เอกสารดา้นความปลอดภยัสาํหรับพนกังานมีนอ้ย 
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  4.  ไม่มีการเผยแพร่ขา่วสารดา้นความปลอดภยัใหแ้ก่พนกังาน 
  ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัเพศชาย อาย ุ31-40 ปี การศึกษาปริญญาตรี จาํนวนชัว่โมงในการทาํงาน 12 
ชัว่โมง 
  อุบัติเหตุที่เกิดจากการชํารุดของเคร่ืองจักร เคร่ืองมือ อุปกรณ์ต่าง  ๆพนักงานมีความคิดเห็น 
โดยรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 3.45) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยู่ในระดบัมาก ( X = 3.54-3.60) 
จาํนวน 2 รายการ คือ 
  1.  พนกังานไม่มีการแจง้ซ่อมเคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ 
  2.  ไม่มีการตรวจเช็คเคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ก่อนทาํงาน 
  อุบัติเหตุที่เกิดจากการวางผังโรงงาน อาคาร และการจัดระเบียบภายในโรงงาน พนกังานมีความ
คิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดบัมาก ( X = 3.88) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.69-4.11) 
ทุกรายการ คือ 
  1.  เสน้ทางหนีไฟอยูใ่นสถานท่ีไม่สะดวก 
  2.  ไม่มีพื้นท่ีวา่งสาํหรับพนกังานเพ่ือจอดรถ 
  3.  การจดัวางวสัดุอุปกรณ์ไม่เป็นระเบียบ 
  4.  พนกังานจดัวางเคร่ืองมือต่าง ๆ ไม่เป็นระเบียบ 
  5.  การเกบ็วสัดุเหลือใช ้ของเสีย เศษขยะ ไม่เป็นระเบียบ 
  ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัเพศชาย 
 3.   การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานของพนักงาน 
จาํแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล 
  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนสาเหตุการเกิดอุบติัเหตุจากการปฏิบติังานของพนกังาน 
จาํแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล พบว่า สาเหตุการเกิดอุบติัเหตุจากการปฏิบติังานของพนักงานท่ีมีอายุ ระดบั
การศึกษา ตาํแหน่งงาน และจาํนวนชัว่โมงในการทาํงาน ต่างกนั ในภาพรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี 
  สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุขณะการปฏบัิติงาน  
  พนกังานเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 6 รายการ คือ  
  1.  พนกังานพกัผอ่นไม่เพยีงพอ 
  2.  พนกังานมีความรู้ในการใชอุ้ปกรณ์และเคร่ืองมือต่าง ๆ นอ้ย 
  3.  พนกังานขาดความระมดัระวงั 
  4.  ระบบถ่ายเทอากาศไม่ดี 
  5.  พนกังานไม่มีความตั้งใจในการทาํงาน 
  6.  พนกังานทาํงานเกินเวลา 
  และแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ แสงสว่างไม่
เพยีงพอ 
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  พนกังานท่ีมีอายุต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 
0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ทุกรายการ คือ  
  1.  พนกังานพกัผอ่นไม่เพียงพอ 
  2.  พนกังานมีความรู้ในการใชอุ้ปกรณ์และเคร่ืองมือต่าง ๆ นอ้ย 
  3.  พนกังานขาดความระมดัระวงั 
  4.  แสงสวา่งไม่เพียงพอ 
  5.  ระบบถ่ายเทอากาศไม่ดี 
  6.  พนกังานไม่มีความตั้งใจในการทาํงาน 
  7.  พนกังานทาํงานเกินเวลา 
  พนักงานท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ทุกรายการ คือ  
  1.  พนกังานพกัผอ่นไม่เพียงพอ 
  2.  พนกังานมีความรู้ในการใชอุ้ปกรณ์และเคร่ืองมือต่าง ๆ นอ้ย 
  3.  พนกังานขาดความระมดัระวงั 
  4.  แสงสวา่งไม่เพียงพอ 
  5.  ระบบถ่ายเทอากาศไม่ดี 
  6.  พนกังานไม่มีความตั้งใจในการทาํงาน 
  7.  พนกังานทาํงานเกินเวลา 
  พนกังานท่ีมีตาํแหน่งงานต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ทุกรายการ คือ  
  1.  พนกังานพกัผอ่นไม่เพียงพอ 
  2.  พนกังานมีความรู้ในการใชอุ้ปกรณ์และเคร่ืองมือต่าง ๆ นอ้ย 
  3.  พนกังานขาดความระมดัระวงั 
  4.  แสงสวา่งไม่เพียงพอ 
  5.  ระบบถ่ายเทอากาศไม่ดี 
  6.  พนกังานไม่มีความตั้งใจในการทาํงาน 
  7.  พนกังานทาํงานเกินเวลา 
  พนักงานท่ีมีจาํนวนชั่วโมงในการทาํงานต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
จาํนวน 6 รายการ คือ  
  1.  พนกังานพกัผอ่นไม่เพียงพอ 
  2.  พนกังานมีความรู้ในการใชอุ้ปกรณ์และเคร่ืองมือต่าง ๆ นอ้ย 
  3.  พนกังานขาดความระมดัระวงั 
  4.  ระบบถ่ายเทอากาศไม่ดี 
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  5.  พนกังานไม่มีความตั้งใจในการทาํงาน 
  6.  พนกังานทาํงานเกินเวลา 
  อุบัติเหตุทีเ่กิดจากการจดัการด้านความปลอดภยั  
  พนกังานเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ทุกรายการ คือ 
  1.  ไม่มีการเผยแพร่ขา่วสารดา้นความปลอดภยัใหแ้ก่พนกังาน 
  2.  ไม่มีการจดันิทรรศการดา้นความปลอดภยัใหแ้ก่พนกังาน 
  3.   เอกสารดา้นความปลอดภยัสาํหรับพนกังานมีนอ้ย 
  4.  ไม่มีการฝึกอบรมดา้นความปลอดภยัในขณะปฏิบติังานใหแ้ก่พนกังาน 
  5.  ไม่มีการวางแผนฉุกเฉินและการวางแผนควบคุมอุบติัภยั 
  6.  ไม่มีการตรวจสอบพนกังานใหป้ฏิบติัตามกฎของโรงงานอยา่งสมํ่าเสมอ 
  7.   ผูบ้ริหารไม่ใหค้วามสนใจดา้นความปลอดภยั 
  พนกังานท่ีมีอายุต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 
0.01 เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ทุกรายการ คือ 
  1.  ไม่มีการเผยแพร่ขา่วสารดา้นความปลอดภยัใหแ้ก่พนกังาน 
  2.  ไม่มีการจดันิทรรศการดา้นความปลอดภยัใหแ้ก่พนกังาน 
  3.   เอกสารดา้นความปลอดภยัสาํหรับพนกังานมีนอ้ย 
  4.  ไม่มีการฝึกอบรมดา้นความปลอดภยัในขณะปฏิบติังานใหแ้ก่พนกังาน 
  5.  ไม่มีการวางแผนฉุกเฉินและการวางแผนควบคุมอุบติัภยั 
  6.  ไม่มีการตรวจสอบพนกังานใหป้ฏิบติัตามกฎของโรงงานอยา่งสมํ่าเสมอ 
  7.   ผูบ้ริหารไม่ใหค้วามสนใจดา้นความปลอดภยั 
  พนักงานท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ทุกรายการ คือ 
  1.  ไม่มีการเผยแพร่ขา่วสารดา้นความปลอดภยัใหแ้ก่พนกังาน 
  2.  ไม่มีการจดันิทรรศการดา้นความปลอดภยัใหแ้ก่พนกังาน 
  3.   เอกสารดา้นความปลอดภยัสาํหรับพนกังานมีนอ้ย 
  4.  ไม่มีการฝึกอบรมดา้นความปลอดภยัในขณะปฏิบติังานใหแ้ก่พนกังาน 
  5.  ไม่มีการวางแผนฉุกเฉินและการวางแผนควบคุมอุบติัภยั 
  6.  ไม่มีการตรวจสอบพนกังานใหป้ฏิบติัตามกฎของโรงงานอยา่งสมํ่าเสมอ 
  7.   ผูบ้ริหารไม่ใหค้วามสนใจดา้นความปลอดภยั 
  พนกังานท่ีมีตาํแหน่งงานต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ทุกรายการ คือ 
  1.  ไม่มีการเผยแพร่ขา่วสารดา้นความปลอดภยัใหแ้ก่พนกังาน 
  2.  ไม่มีการจดันิทรรศการดา้นความปลอดภยัใหแ้ก่พนกังาน 
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  3.   เอกสารดา้นความปลอดภยัสาํหรับพนกังานมีนอ้ย 
  4.  ไม่มีการฝึกอบรมดา้นความปลอดภยัในขณะปฏิบติังานใหแ้ก่พนกังาน 
  5.  ไม่มีการวางแผนฉุกเฉินและการวางแผนควบคุมอบุติัภยั 
  6.  ไม่มีการตรวจสอบพนกังานใหป้ฏิบติัตามกฎของโรงงานอยา่งสมํ่าเสมอ 
  7.   ผูบ้ริหารไม่ใหค้วามสนใจดา้นความปลอดภยั 
  พนกังานท่ีมีจาํนวนชัว่โมงในการทาํงาน /วนัต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
ทุกรายการ คือ 
  1.  ไม่มีการเผยแพร่ข่าวสารดา้นความปลอดภยัใหแ้ก่พนกังาน 
  2.  ไม่มีการจดันิทรรศการดา้นความปลอดภยัใหแ้ก่พนกังาน 
  3.   เอกสารดา้นความปลอดภยัสาํหรับพนกังานมีนอ้ย 
  4.  ไม่มีการฝึกอบรมดา้นความปลอดภยัในขณะปฏิบติังานใหแ้ก่พนกังาน 
  5.  ไม่มีการวางแผนฉุกเฉินและการวางแผนควบคุมอบุติัภยั 
  6.  ไม่มีการตรวจสอบพนกังานใหป้ฏิบติัตามกฎของโรงงานอยา่งสมํ่าเสมอ 
  7.   ผูบ้ริหารไม่ใหค้วามสนใจดา้นความปลอดภยั 
  อุบัติเหตุทีเ่กิดจากการชํารุดของเคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ อุปกรณ์ต่าง  ๆ 
  พนกังานเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 4 รายการ คือ 
  1.  ไม่มีการซ่อมบาํรุงเคร่ืองจกัรท่ีใชง้านมานาน 
  2.  เคร่ืองจกัรบางเคร่ืองไม่มีการจดัเคร่ืองป้องกนัอนัตรายไว ้
  3.  ขาดการตรวจสอบดา้นความปลอดภยัของเคร่ืองจกัร 
  4.  พนกังานไม่มีการแจง้ซ่อมเคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ 
  พนกังานท่ีมีอายุต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 
0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ทุกรายการ คือ 
  1.  ไม่มีการซ่อมบาํรุงเคร่ืองจกัรท่ีใชง้านมานาน 
  2.  ไม่มีการตรวจเช็คเคร่ืองจกัรเคร่ืองมือ และอปุกรณ์ต่าง ๆ ก่อนทาํงาน 
  3.  เคร่ืองจกัรบางเคร่ืองไม่มีการจดัเคร่ืองป้องกนัอนัตรายไว ้
  4.  ขาดการตรวจสอบดา้นความปลอดภยัของเคร่ืองจกัร 
  5.  พนกังานไม่มีการแจง้ซ่อมเคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ 
  พนักงานท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ทุกรายการ คือ 
  1.  ไม่มีการซ่อมบาํรุงเคร่ืองจกัรท่ีใชง้านมานาน 
  2.  ไม่มีการตรวจเช็คเคร่ืองจกัรเคร่ืองมือ และอปุกรณ์ต่าง ๆ ก่อนทาํงาน 
  3.  เคร่ืองจกัรบางเคร่ืองไม่มีการจดัเคร่ืองป้องกนัอนัตรายไว ้
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  4.  ขาดการตรวจสอบดา้นความปลอดภยัของเคร่ืองจกัร 
  5.  พนกังานไม่มีการแจง้ซ่อมเคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ 
  พนกังานท่ีมีตาํแหน่งงานต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ทุกรายการ คือ 
  1.  ไม่มีการซ่อมบาํรุงเคร่ืองจกัรท่ีใชง้านมานาน 
  2.  ไม่มีการตรวจเช็คเคร่ืองจกัรเคร่ืองมือ และอปุกรณ์ต่าง ๆ ก่อนทาํงาน 
  3.  เคร่ืองจกัรบางเคร่ืองไม่มีการจดัเคร่ืองป้องกนัอนัตรายไว ้
  4.  ขาดการตรวจสอบดา้นความปลอดภยัของเคร่ืองจกัร 
  5.  พนกังานไม่มีการแจง้ซ่อมเคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ 
  พนกังานท่ีมีจาํนวนชัว่โมงในการทาํงาน /วนัต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
ทุกรายการ คือ 
  1.  ไม่มีการซ่อมบาํรุงเคร่ืองจกัรท่ีใชง้านมานาน 
  2.  ไม่มีการตรวจเช็คเคร่ืองจกัรเคร่ืองมือ และอปุกรณ์ต่าง ๆ ก่อนทาํงาน 
  3.  เคร่ืองจกัรบางเคร่ืองไม่มีการจดัเคร่ืองป้องกนัอนัตรายไว ้
  4.  ขาดการตรวจสอบดา้นความปลอดภยัของเคร่ืองจกัร 
  5.  พนกังานไม่มีการแจง้ซ่อมเคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ 
  อุบัติเหตุท่ีเกิดจากการวางผงัโรงงาน อาคาร และการจดัระเบียบภายในโรงงาน  
  พนกังานเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 3 รายการ คือ 
  1.  ไม่มีพื้นท่ีวา่งสาํหรับพนกังานเพ่ือจอดรถ 
  2.  การเกบ็วสัดุเหลือใช ้ของเสีย เศษขยะ ไม่เป็นระเบียบ 
  3.  พนกังานจดัวางเคร่ืองมือต่าง ๆ ไม่เป็นระเบียบ 
  และแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ เส้นทางหนีไฟอยู่
ในสถานท่ีไม่สะดวก 
  พนกังานท่ีมีอายุต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 
0.01 เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ทุกรายการ คือ 
  1.  ไม่มีพื้นท่ีวา่งสาํหรับพนกังานเพ่ือจอดรถ 
  2.  การเกบ็วสัดุเหลือใช ้ของเสีย เศษขยะ ไม่เป็นระเบียบ 
  3.  การจดัวางวสัดุอุปกรณ์ไม่เป็นระเบียบ 
  4.  พนกังานจดัวางเคร่ืองมือต่าง ๆ ไม่เป็นระเบียบ 
  5.  เสน้ทางหนีไฟอยูใ่นสถานท่ีไม่สะดวก 
  พนักงานท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ทุกรายการ คือ 
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  1.  ไม่มีพ้ืนท่ีวา่งสาํหรับพนกังานเพือ่จอดรถ 
  2.  การเกบ็วสัดุเหลือใช ้ของเสีย เศษขยะ ไม่เป็นระเบียบ 
  3.  การจดัวางวสัดุอุปกรณ์ไม่เป็นระเบียบ 
  4.  พนกังานจดัวางเคร่ืองมือต่าง ๆ ไม่เป็นระเบียบ 
  5.  เสน้ทางหนีไฟอยูใ่นสถานท่ีไม่สะดวก 
  พนกังานท่ีมีตาํแหน่งงานต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ทุกรายการ คือ 
  1.  ไม่มีพ้ืนท่ีวา่งสาํหรับพนกังานเพือ่จอดรถ 
  2.  การเกบ็วสัดุเหลือใช ้ของเสีย เศษขยะ ไม่เป็นระเบียบ 
  3.  การจดัวางวสัดุอุปกรณ์ไม่เป็นระเบียบ 
  4.  พนกังานจดัวางเคร่ืองมือต่าง ๆ ไม่เป็นระเบียบ 
  5.  เสน้ทางหนีไฟอยูใ่นสถานท่ีไม่สะดวก 
  พนักงานท่ีมีจาํนวนชั่วโมงในการทาํงานต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
จาํนวน 4 รายการ คือ 
  1.  ไม่มีพ้ืนท่ีวา่งสาํหรับพนกังานเพือ่จอดรถ 
  2.  การเกบ็วสัดุเหลือใช ้ของเสีย เศษขยะ ไม่เป็นระเบียบ 
  3.  พนกังานจดัวางเคร่ืองมือต่าง ๆ ไม่เป็นระเบียบ 
  4.  เสน้ทางหนีไฟอยูใ่นสถานท่ีไม่สะดวก 
 
อภปิรายผล 
 การศึกษาเร่ือง สาเหตุการเกิดอุบติัเหตุจากการปฏิบติังานในโรงงาน บริษทั วีนิไทย จาํกดั (มหาชน) 
ไดผ้ลการวิจยัท่ีสามารถนาํมาอภิปรายผลดงัน้ี 
 1.   วิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานของพนักงาน จําแนกตามสถานภาพส่วน
บุคคล 
   พนกังานมีความคิดเห็นเก่ียวกบัสาเหตุการเกิดอบุติัเหตุจากการปฏิบติังานในโรงงาน ในภาพรวม 
อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.51) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า พนกังานมีความคิดเห็นเก่ียวกบัอุบติัเหตุท่ีเกิดจาก
การวางผงัโรงงานอาคารและการจดัระเบียบภายในโรงงาน พนกังานมีความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X = 
3.88) สําหรับสาเหตุของการเกิดอุบติัเหตุขณะการปฏิบติังาน อุบติัเหตุท่ีเกิดจากการจดัการดา้นความปลอดภยั 
และอุบติัเหตุท่ีเกิดจากการชาํรุดของเคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 3.41, 3.32 
และ 3.45 ตามลาํดบั) ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ สมนึก ก่ิงกาญจนาธร (2544) ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการ
ป้องกนัอนัตรายของคนงานโรงงานอตุสาหกรรม เขตนิคมอตุสาหกรรมภาคเหนือ ผลการศึกษาพบวา่ 
   1. พฤติกรรมประจาํวนั พฤติกรรมป้องกนัอนัตรายของแรงงานอยูใ่นระดบัปานกลาง แรงงานมี
คะแนนพฤติกรรมป้องกนัอนัตรายอยูใ่นช่วงระหวา่ง 47-61 คะแนน โดยมีค่าคะแนนเฉล่ียอยูท่ี่ 55.7 คะแนน ส่วน
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เบ่ียงเบนมาตรฐาน 5.76 คะแนน แรงงานส่วนใหญ่ร้อยละ 92.8 ไม่มีประวติัการประสบอนัตรายจากการทาํงานใน
โรงงานอุตสาหกรรม 
   2. โรงงานอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ มีการจดัการดา้นความปลอดภยัใน
การป้องกนัอุบติัเหตุอยูใ่นระดบัดี 
  จากขอ้คน้พบดงักล่าว ในการปฏิบติังานในโรงงานส่ิงท่ีตอ้งคาํนึงถึงเสมอ  คือ ความปลอดภยั 
โดยเฉพาะการผลิตในภาคอุตสาหกรรม ซ่ึงมีความเส่ียงสูงท่ีจะไดรั้บอนัตรายในการทาํงาน หากการป้องกนัไม่
รัดกุมเพียงพอก็จะก่อใหเ้กิดความเสียหายทั้งผูป้ฏิบติังาน วตัถุดิบ และเคร่ืองจกัรในการผลิต อุบติัเหตุส่วนใหญ่
เกิดข้ึนจากเคร่ืองจกัรโดยการรู้เท่าไม่ถึงการณ์  โดยเฉพาะความประมาทของผูป้ฏิบติังานเอง 
 2.   การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานของพนักงาน 
จาํแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล 
  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนสาเหตุการเกิดอุบติัเหตุจากการปฏิบติังานของพนกังาน 
จาํแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล พบว่า สาเหตุการเกิดอุบติัเหตุจากการปฏิบติังานของพนักงานท่ีมีอายุ ระดบั
การศึกษา ตาํแหน่งงาน และจาํนวนชัว่โมงในการทาํงาน ต่างกนั ในภาพรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี 
  สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุขณะการปฏิบัติงาน พนักงานเพศชาย และเพศหญิง อายุ ระดับ
การศึกษา ตาํแหน่งงาน และจาํนวนชัว่โมงในการทาํงาน /วนัต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  
  อุบัติเหตุที่เกิดจากการจัดการด้านความปลอดภัย พนกังานเพศชาย และเพศหญิง อายุ ระดบั
การศึกษา ตาํแหน่งงาน และจาํนวนชัว่โมงในการทาํงาน /วนัต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  
  อุบัติเหตุที่เกิดจากการชํารุดของเคร่ืองจักร เคร่ืองมือ อุปกรณ์ต่าง  ๆพนกังานเพศชาย และเพศ
หญิง อายุ ระดับการศึกษา ตาํแหน่งงาน และจาํนวนชั่วโมงในการทาํงาน /วนัต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  
  อุบัติเหตุท่ีเกิดจากการวางผังโรงงานอาคารและการจัดระเบียบภายในโรงงาน พนกังานเพศชาย 
และเพศหญิง อายุ ระดับการศึกษา ตาํแหน่งงาน และจาํนวนชั่วโมงในการทาํงาน /วนัต่างกนั มีความคิดเห็น 
โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  
   ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัผลการวิจัยของ เอกภักด์ิ  โกยวิวฒัน์ตระกูล (2542) ศึกษาเร่ือง 
ความสัมพนัธ์ระหว่างความเหน่ือยหน่ายในงาน อาํนาจในการควบคุมอุบติัเหตุ และพฤติกรรมเส่ียงต่อการเกิด
อุบติัเหตุของพนกังานในโรงงานอุตสาหกรรม ผลการวิจยัพบวา่ 
   1.  อาํนาจในการควบคุมอุบติัเหตุมีความสัมพนัธ์ทางลบกบัความเหน่ือยหน่ายในงานของ
พนกังานในโรงงานอุตสาหกรรม อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
   2.  อาํนาจในการควบคุมอุบติัเหตุมีความสัมพนัธ์ทางลบกบัพฤติกรรมเส่ียงต่อการเกิดอุบติัเหตุ
ของพนกังานในโรงงานอุตสาหกรรม อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
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   3.  ความเหน่ือยหน่ายในงานมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมเส่ียงต่อการเกิดอุบติัเหตุของ
พนกังานในโรงงานอุตสาหกรรม อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
   4.  ความเหน่ือยหน่ายในงาน อาํนาจในการควบคุมอุบติัเหตุสามารถทาํนายพฤติกรรมเส่ียงต่อ
การเกิดอบุติัเหตุของพนกังานในโรงงานอุตสาหกรรม ไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
  จากขอ้คน้พบดังกล่าว พนักงานส่วนมากจะเป็นแรงงานไร้ฝีมือ มีการศึกษาอยู่ในระดับ
ประถมศึกษา หรือไม่ไดศึ้กษา ใชแ้รงกายเขา้แลกเปล่ียน  เม่ือเขา้ไปทาํงานในโรงงานนั้น ๆ ภาษาท่ีแตกต่าง 
เคร่ืองจักรอุปกรณ์ท่ีทันสมัย และไม่เขา้ใจวิธีการใช้ เน่ืองจากอ่านไม่ออก ฟังคาํบอกอธิบายการใช้งานไม่
เขา้ใจ หรือเหน็ดเหน่ือยจากการทาํงานท่ีติดต่อกนันานกว่า 8 - 9 ชัว่โมง หรือการพกัผอ่นไม่เพียงพอ เจ็บป่วย แต่
ยงัฝืนทาํงาน นายจา้งบงัคบัใหท้าํงานในขณะท่ีร่างกายไม่สบาย หรืออุปกรณ์เคร่ืองจกัรไม่สมบูรณ์ ไม่แขง็แรง 
เคร่ืองจกัรเก่าหมดสภาพการใชง้าน ขาดความระมดัระวงัในการทาํงาน ทาํใหเ้กิดอุบติัเหตุ ในระหว่างเวลาทาํงาน 
การเกิดอุบติัเหตุในขณะทาํงานอาจทาํใหเ้กิดความพิการหรือบางรายอาจเสียชีวิตได ้ซ่ึงพนกังานตอ้งตรวจสภาพ
ของเคร่ืองจกัร และอปุกรณ์ต่าง ๆ วา่มีความพร้อมในการใชง้านหรือไม่ ถา้มีปัญหาจะตอ้งแจง้ใหห้วัหนา้งานหรือ
นายจา้งรับรู้เพื่อแกไ้ข และซ่อมแซมใหเ้คร่ืองจกัรพร้อมใชง้านไดก่้อนท่ีจะลงมือทาํงาน เพื่อป้องกนัตนเอง และ
ป้องกนัมิใหเ้กิดความเสียหายใหเ้กิดข้ึน  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. จากขอ้มูลท่ีไดว้ิจยัในคร้ังน้ี บริษทัฯ ควรมีการปรับปรุงในดา้นความปลอดภยัของโรงงาน และตวั
พนกังานใหมี้ความมัน่ใจในการทาํงานและมีประสิทธิภาพท่ีดี 
 2.  จากขอ้มูลท่ีได ้บริษทัฯ ควรคาํนึงถึงเพศ อาย ุระดบัการศึกษา ตาํแหน่งงาน และจาํนวนชัว่โมงใน
การทาํงาน เพือ่ใหพ้นกังานมีกาํลงัใจในการทาํงานใหดี้ยิง่ข้ึน 
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คุณลักษณะท่ีพงึประสงค์ของผู้ปฏิบัติงานที่สําเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบัตรวชิาชีพ
ช้ันสูง (ปวส.) ตามความต้องการของบริษัท ทโีอที จํากัด (มหาชน) ในเครือข่าย 

ภาคตะวนัออกที ่1* 
Desirable Features of Workers Having Higher  Vocational Cer tificates According to 

the Needs of TOT Public Company Limited in Fir st Nor theastern Network 
 
 นายสมหมาย  ชาญสิกขกร** 

Mr. Sommai  Chansikkakorn 
 
บทคดัย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูป้ฏิบติังานท่ีสําเร็จการศึกษาระดบั
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ตามความตอ้งการของบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ในเครือข่ายภาคตะวนัออก
ท่ี 1 และเพื่อเปรียบเทียบคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูป้ฏิบติังานท่ีสําเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) ตามความตอ้งการของผูบ้ริหารจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั จาํนวน 175 
คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคือแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค่้าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การ
ทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวน 
 ผลการวิจยัพบว่าคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูป้ฏิบติังานท่ีสาํเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) ตามความตอ้งการของบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ในเครือข่ายภาคตะวนัออกท่ี 1 ทั้ง 7 ดา้น อยูใ่น
ระดบัมากทุกดา้น 3 ลาํดบัแรก คือ มนุษยส์มัพนัธ์ คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม และความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ผล
การเปรียบเทียบคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของผูป้ฏิบติังานท่ีสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) ตามความตอ้งการของผูบ้ริหารจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า ผูบ้ริหารท่ีมีจาํนวนผูร่้วมงานต่างกนั มี
ความคิดเห็นต่อคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูป้ฏิบติังานท่ีสําเร็จการศึกษาระดบัการศึกษาประกาศนียบตัรบณัฑิต
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในภาพรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า 
ผูบ้ริหารท่ีมีตาํแหน่งต่างกนัมีความคิดเห็นโดยรวม ดา้นความรู้ แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ผูบ้ริหารท่ีมีอายตุ่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวมดา้นความสามารถในการแกไ้ขปัญหาแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 และผูบ้ริหารท่ีมีจาํนวนผูร่้วมงานต่างกันมีความคิดเห็นโดยรวมด้านทกัษะในการปฏิบติังาน 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
 
 

                                                        
  * บทความภาคนิพนธ์น้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษา เร่ือง “คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูป้ฏิบติังานท่ีสาํเร็จการศึกษาระดบั 
    ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ตามความตอ้งการของบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ในเครือข่ายภาคตะวนัออกท่ี 1” 
** บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด) มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
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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 
 ปัจจุบนัประเทศไทยกาํลงักา้วสู่ระดบันานาชาติและตอ้งแข่งขนัในเวทีโลกมากยิ่งข้ึนทุกขณะ ดงันั้นถา้จะ
ใหค้นเป็นผูก้าํหนดหรือสนบัสนุนใหเ้กิดการพฒันาจาํเป็นตอ้งพฒันาคนใหมี้ศกัยภาพ ปัญหาหลกัท่ีประเทศเผชิญอยู่
ขณะน้ี คือ การพฒันาคนยงัไม่สามารถสนบัสนุนการพฒันาประเทศไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร ช่วงท่ีผ่านมา
ประเทศไทยขาดการวางแผน ผลิตบุคคลท่ีจาํเป็นต่อการขยายตวัของอุตสาหกรรม ก่อใหเ้กิดภาวะขาดแคลนบุคลากร
ระดบั ช่างท่ีชาํนาญการสาขาต่างๆ ท่ีมีความรู้ความสามารถอยา่งเพียงพอท่ีจะเขา้สู่ภาคอุตสาหกรรมสมยัใหม่ท่ีตอ้งใช้
ความรู้เฉพาะดา้นมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสมยัใหม่  ความไดเ้ปรียบ
ด้านทรัพยากรมนุษย์ของไทยกําลังลดน้อยลงไป ทั้ งในแง่ปริมาณและคุณภาพ รวมทั้ งค่าแรงท่ีปรับตัวสูงข้ึน 
โดยเฉพาะปัญหาการขาดแคลนแรงงานในระดับพื้นฐาน  ระดับกลางและระดับสูงท่ีเก่ียวขอ้งด้านวิศวกรรมและ
เทคโนโลย ีทรัพยากรมนุษยข์องระบบเศรษฐกิจมิใช่หมายความว่าเฉพาะแต่ปริมาณในทางเศรษฐศาสตร์เท่านั้น ส่ิงท่ี
ปรากฏอยูใ่นทรัพยากรมนุษยท่ี์สาํคญัและเป็นตวับ่งช้ีศกัยภาพการผลิตทรัพยากรมนุษย ์คือ ส่ิงท่ีประกอบดว้ยความรู้ 
ความสามารถ ทกัษะ ประสบการณ์ สุขภาพอนามยั ฯลฯ (เทียนฉาย  กีรตินนัท์, 2538, หนา้คาํนาํ) ช่วงท่ีผ่านมา
ประเทศไทยขาดการวางแผนผลิตบุคลากรท่ีจาํเป็นต่อการขยายตัวของอุตสาหกรรม  ก่อให้เกิดภาวะขาดแคลน
บุคลากร 2 ระดบั คือ ระดบัปริญญาตรีและระดบัท่ีตํ่ากว่า  ไดแ้ก่ ช่างฝีมือ ช่างเทคนิค ช่างท่ีชาํนาญการสาขาต่าง ๆ ท่ี
มีความรู้ ความสามารถอย่างเพียงพอท่ีจะเขา้สู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการสมยัใหม่ท่ีตอ้งใชค้วามรู้เฉพาะดา้นมาก
ยิง่ข้ึนทั้งในภาคเอกชนและรัฐบาล โดยเฉพาะอยา่งยิง่ความรู้ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสมยัใหม่ ช่างเทคนิคท่ี
ชาํนาญงานแรงงานฝีมือบางประเภทและแรงงาน เฉพาะกลุ่ม  (ระวีวรรณ  ชินะตระกูล, 2535, หนา้  34-35)  แรงงานท่ี
มีประสิทธิภาพจึงเป็นส่วนท่ีมีความสําคญัท่ีจะทาํใหก้ารทาํงานประสบผลสําเร็จ  เพราะฉะนั้นส่ิงท่ีควรจะพิจารณา
เป็นส่ิงแรกก็คือ จะต้องผลิตแรงงานให้สอดคลอ้งกับความต้องการของสถานประกอบการให้มากท่ีสุด  นั่นคือ  
จะตอ้งเป็นแรงงานท่ีมีความรู้ ความสามารถและทกัษะในวิชาชีพ  มีบุคลิกภาพและคุณลกัษณะส่วนตวัท่ีดี และยงัตอ้ง
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เป็นผูท่ี้มีคุณธรรมและจริยธรรมประจาํตวัดว้ย  จึงจะเป็นผูป้ระสบความสาํเร็จในการทาํงานและสามารถดาํรงชีวิตอยู่
ในสงัคมยคุใหม่ได ้
 สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติร่วมกบัสถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศได้
ทาํการศึกษาโครงสร้างตลาดแรงงานไทยในช่วงแผนพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 7 เพื่อจะทราบ
ทิศทางและโครงสร้างการมีงานทาํภายใต้ความสัมพนัธ์ของตัวแปรทางเศรษฐกิจ ประชากร กาํลงัแรงงานและ
การศึกษา โดยไดค้าํนึงถึงปัจจยัสําคญั 3  ประการ  ซ่ึงมีอิทธิพลต่อโครงสร้างการมีงานทาํของประเทศในระยะยาว  
การวางแผนเพื่อเตรียมความพร้อมดา้นกาํลงัคนของภาคธุรกิจ เอกชนถือเป็นกระบวนการขั้นแรกในการดาํเนินงาน
เป็นการสนองความตอ้งการบุคคลใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์รธุรกิจ จึงมีความสาํคญัทาํใหไ้ดค้นท่ีมีประสิทธิภาพ 
สาเหตุหน่ึงท่ีทาํให้สถานประกอบธุรกิจประสบความลม้เหลว คือ ไดบุ้คลากรท่ีไม่เหมาะสมเขา้ทาํงาน ดงันั้นการ
พิจารณาบุคคลเขา้ทาํงานจะตอ้งทราบความตอ้งการดา้นคุณสมบติัและความสามารถในการปฏิบติังาน (สํานกังาน
สถิติแห่งชาติ, 2540, หนา้ 198) 
 บริษทัทีโอที จาํกดั (มหาชน) เป็นองคก์ารท่ีเนน้เทคโนโลยีดา้นการส่ือสารและโทรคมนาคม จดัตั้งข้ึนเม่ือ
วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2545 โดยแปรสภาพมาจากองค์การโทรศพัท์แห่งประเทศไทยท่ีเป็นองคก์รรับผิดชอบการ
ใหบ้ริการดา้นส่ือสารโทรคมนาคมภายในประเทศ  ซ่ึงแมว้่าจะแปรสภาพมาจากองคก์ารโทรศพัทแ์ห่งประเทศไทยท่ี
เป็นรัฐวิสาหกิจ ปัจจุบนับริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ก็ยงัคงเป็นรัฐวิสาหกิจท่ีรัฐเป็นเจา้ของกิจการเช่นเดิม โดยอยู่
ในสังกดักระทรวงเทคโนโลยีและการส่ือสาร และไดมี้การกาํหนดวิสัยทศัน์ไวว้่า “เราจะเป็นบริษทัส่ือสารชั้นนาํใน
เอเชียตะวนัออกเฉียงใตแ้ละเป็นผูน้าํในตลาดประเทศไทย โดยยึดหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีและสร้างความพึง
พอใจใหแ้ก่ลูกคา้ใหดี้ท่ีสุด” (บริษทัทีโอที จาํกดั (มหาชน), 2545)  ดงันั้นการท่ีการดาํเนินงานจะเป็นไปตามวิสัยทศัน์
ท่ีตั้งไวแ้ค่ไหนนั้นก็ข้ึนอยูก่บับุคลากรท่ีมีคุณภาพ เพราะโทรศพัทพ์ื้นฐานมีบทบาทสาํคญัในการบริการแก่ประชาชน
ทัว่ไปท่ีติดต่อส่ือสารทางดา้นเสียงและรับส่งขอ้มูล  การแข่งขนัการให้บริการน้ีเร่ิมมีมากข้ึนในประเทศไทย  เม่ือ
องคก์ารโทรศพัท์แห่งประเทศไทยไดเ้ปิดให้สัมปทานการให้บริการโทรศพัทพ์ื้นฐานกบับริษทัเทเลคอมเอเชีย คอ
เปอร์เรชนั จาํกดั (มหาชน) และบริษทัไทยเทเลคอมแอนดเ์ทเลคอมมูนิเคชัน่ จาํกดัมหาชน ในปี 2535” (บริษทัทีโอที 
จาํกดั (มหาชน), 2550) และจะยิง่เพิ่มมากข้ึนเม่ือประเทศไทยเปิดใหมี้การแข่งขนัอยา่งเสรีทางโทรคมนาคมในปี พ.ศ. 
2549 ตามขอ้ตกลงองคก์ารการคา้โลก  โดยปัจจุบนัมีผูเ้ปิดใหบ้ริการบริษทัพื้นฐานในประเทศ จาํนวน 3 บริษทั คือ 
บริษทั ทศท คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) (TOT)  บริษทั เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั มหาชน (TA)  และ 
บริษทัไทยเทเลโฟนแอนดเ์ทเลคอมมูนิเคชัน่ จาํกดั (มหาชน) (TT&T) และมีบริษทัพื้นฐานเปิดใหบ้ริการทัว่ประเทศ
และมีโทรศพัทพ์ื้นฐานเปิดใหบ้ริการทัว่ประเทศในเดือนมกราคม 2545 รวม 6,136,767 เลขหมาย  บริษทั ทศท  คอร์
ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) (TOT) มีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 53 (มกราคม 2545)  เน่ืองจากธุรกิจหลกัของบริษทั ทศท 
คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) คือ การใหบ้ริการโทรศพัทพ์ื้นฐานและวิสัยทศัน์ของบริษทัท่ียึดหลกัการสร้างความพึง
พอใจใหลู้กคา้ดว้ยบริการท่ีมีคุณภาพ  ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูป้ฏิบติังานตาม
ความต องการของ บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงผลของการวิจยัคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์สําหรับ บริษทั ทีโอที 
จาํกดั (มหาชน) ในเครือข่ายภาคตะวนัออกท่ี 1 เพื่อนาํผลการวิจยัไปใชใ้นการพิจารณาคดัเลือกบุคคลเขา้ทาํงานให้
เหมาะสมกบัตาํแหน่งงานท่ีบริษทัตอ้งการและขอ้มูลจากการวิจยัคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาบุคลากรของ
บริษทัท่ีปฏิบติังานอยูใ่นปัจจุบนัในการพฒันาตนเองใหมี้คุณภาพ เพื่อความกา้วหนา้ในการประกอบอาชีพต่อไป 
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วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 1.  เพือ่ศึกษาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูป้ฏิบติังาน ตามความต องการของ บริษทัทีโอที จาํกดั (มหาชน) 
ในเครือขา่ยภาคตะวนัออกท่ี 1 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูป้ฏิบติังาน ตามความต องการของผูบ้ริหาร จาํแนกตาม
ปัจจยัส่วนบุคคล 
 
สมมติฐานของการวจิยั 
 คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของผูป้ฏิบัติงานตามความต้องการของผูบ้ริหารจาํแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
แตกต่างกนั 
 
ขอบเขตของการวจิยั 
 1.  ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือผูบ้ริหารของบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ในเครือข่ายภาคตะวนัออก
ท่ี 1 (จงัหวดันครนายก ปราจีนบุรี สระแกว้ ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา จนัทบุรี ตราด) แบ่งไดเ้ป็น 2 ระดบั คือ 
ผูบ้ริหารระดับส่วน จาํนวน 19 คน และผูบ้ริหารระดับศูนย  ์จาํนวน 91 คน รวมทั้งส้ิน 110 ขอ้มูลสถิติจาํนวน
ผูป้ฏิบติังานจาํแนกตามระดบัตาํแหน่งและเพศ บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2550 
 2.  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคือผูบ้ริหารระดบัส่วน และผูบ้ริหารระดบัศูนย ์ทั้งหมด จาํนวน 110  คน 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนเองแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 
 ตอนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุอายงุาน ตาํแหน่ง
งานปัจจุบนั จาํนวนผูร่้วมงาน ลกัษณะงานท่ีทาํอยู ่
 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูป้ฏิบติังาน ตามความตอ้งการ
ของบริษทัทีโอทีจาํกัด (มหาชน) เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามวิธีของ 
ลิเคิร์ท (Likert Scales) มีจาํนวน 40 ขอ้ ไดแ้ก่ ดา้นความรู้ ดา้นทกัษะในการปฏิบติังาน ดา้นความรู้ความเขา้ในการใช้
ภาษาและการส่ือสาร ดา้นความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ดา้นคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม ดา้นมนุษยส์ัมพนัธ์ และ
ดา้นความสามารถในการแกไ้ขปัญหา 
 ตอนท่ี 3 แบบสอบถามปลายเปิด ให้ตอบตามความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงคข์องผูป้ฏิบติังาน ตามความตอ้งการของบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการเก็บขอ้มูลกบัผูบ้ริหาร บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ในเครือข่ายภาคตะวนัออกท่ี 1 
(จงัหวดันครนายก ปราจีนบุรี สระแกว้ ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา จนัทบุรี ตราด) โดยให้ผูบ้ริหารระดับศูนย ์และ
ผูบ้ริหารระดบัส่วน เป็นกลุ่มตวัอยา่ง 110 คน ไดแ้บบสอบถามคืนมา จาํนวน 110 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 
 



วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปีท่ี 10 ฉบบัท่ี 2 
โครงการบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 

 

 786

การวเิคราะห์ข้อมูล 
 1.  วิเคราะหข์อ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยใชค้วามถ่ี และค่าร้อยละ 
 2.  วิเคราะห์ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ระดบัความคิดเห็นต่อ
คุณลกัษณะท่ีพงึประสงคข์องผูป้ฏิบติังานบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) 
 
สรุปผลการวจิยั 
 การวิเคราะหคุ์ณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูป้ฏิบติังาน ตามความต องการของบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน)  
ในเครือข่ายภาคตะวนัออกท่ี 1 (จงัหวดันครนายก ปราจีนบุรี สระแกว้ ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา จนัทบุรี ตราด) ความ
คิดเห็นของผูบ้ริหาร บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) สามารถสรุปผลไดด้งัต่อไปน้ี 
 1.  การวเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไป 
  พบว่า ผูบ้ริหาร บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 58.18  มีอาย ุ30-39  ปี ร้อย
ละ 44.55 มีอายงุาน 10-15 ปี ร้อยละ 49.09 มีผูร้วมงาน 10-50 คน ร้อยละ 40.91 ปฏิบติังานศูนยบ์ริการลูกคา้ จาํนวน 
31 คน คิดเป็นร้อยละ 28.18 เป็นผูจ้ดัการศูนย ์ร้อยละ 82.73 
 2.  การวเิคราะห์ความคดิเห็นของผู้บริหาร ต่อคุณลักษณะทีพ่งึประสงค์ของผู้ปฏิบัติงาน บริษัท ทโีอที จํากัด 
(มหาชน) 
  ด้านความรู้ 
  พบว่าค่าเฉล่ียความคิดเห็นของผูบ้ริหาร ต่อคุณลกัษณะพึงประสงคข์องผูป้ฏิบติังานบริษทั ทีโอที จาํกดั 
(มหาชน)  ดา้นความรู้  ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.65 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า อยูใ่นระดบัมาก
ตามลาํดบั ไดแ้ก่ มีความรู้ในสาขาวิชาชีพท่ีศึกษามา ค่าเฉล่ีย 3.81 รองลงมามีความรู้เก่ียวกบังานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย 3.79 และนอ้ยท่ีสุดคือมีความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัการบริหารจดัการ ค่าเฉล่ีย 3.54 และอยูใ่นระดบัปาน
กลาง คือมีความรู้เก่ียวกบัการใชค้อมพวิเตอร์ ค่าเฉล่ีย 3.37 
  ด้านทักษะในการปฏิบัติงาน 
  พบว่าค่าเฉล่ียความคิดเห็นของผูบ้ริหารต่อคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูป้ฏิบติังานบริษทั ทีโอที จาํกดั 
(มหาชน)  ดา้นทกัษะในการปฏิบติังาน ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.70  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยู่
ในระดบัมาก  
  ด้านความรู้ความเข้าใจในการใช้ภาษาและการส่ือสาร 
  พบว่าค่าเฉล่ียความคิดเห็นของผูบ้ริหารต่อคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูป้ฏิบติังานบริษทั ทีโอที จาํกดั 
(มหาชน)  ดา้นความรู้ความเขา้ใจในการใชภ้าษาและการส่ือสาร ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.73 เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัมาก 1 รายการ ไดแ้ก่ สามารถใชภ้าษาไทยเพื่อการส่ือสารและการปฏิบติังาน
ได ้ค่าเฉล่ีย 4.05 และอยูใ่นระดบัปานกลางคือ สามารถใชค้อมพิวเตอร์ในการส่ือสารได ้ค่าเฉล่ีย 3.45 และสามารถใช้
ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารและการปฏิบติังานได ้ค่าเฉล่ีย 3.00 
  ด้านความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ 
  พบว่าค่าเฉล่ียความคิดเห็นของผูบ้ริหารต่อคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูป้ฏิบติังานบริษทั ทีโอที จาํกดั 
(มหาชน)  ดา้นความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.91 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยู่
ในระดบัมากทุกรายการ 
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  ด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมท่ีดงีาม 
  พบว่าค่าเฉล่ียความคิดเห็นของผูบ้ริหารต่อคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูป้ฏิบติังานบริษทั ทีโอที จาํกดั 
(มหาชน)  ดา้นคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 4.17 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกรายการ  
  ด้านมนุษยสัมพนัธ์ 
  พบว่าค่าเฉล่ียความคิดเห็นของผูบ้ริหารต่อคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูป้ฏิบติังานบริษทั ทีโอที จาํกดั 
(มหาชน)  ดา้นมนุษยส์ัมพนัธ์ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 4.28 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบั
มากทุกรายการ  
  ด้านความสามารถในการแก้ไขปัญหา 
  พบว่าค่าเฉล่ียความคิดเห็นของผูบ้ริหารต่อคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูป้ฏิบติังานบริษทั ทีโอที จาํกดั 
(มหาชน)  ดา้นมนุษยส์ัมพนัธ์ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.93 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบั
มากทุกรายการ 
 3.  การเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อคุณลักษณะท่ีพงึประสงค์ของผู้ปฏิบัติงาน ตามความต องการของบริษัท 
ทโีอท ีจาํกดั (มหาชน) ในเครือข่ายภาคตะวนัออกที ่1 ของผู้บริหาร จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
  3.1  ผูบ้ริหารท่ีมีเพศแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูป้ฏิบติังานท่ีสําเร็จ
การศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ตามความต องการของบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ใน
เครือข่ายภาคตะวนัออกท่ี 1 โดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 
   3.1.1  ผูบ้ริหารท่ีเป็นเพศหญิงมีความคิดเห็นต่อคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูป้ฏิบติังานท่ีสําเร็จ
การศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ตามความต องการของบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ใน
เครือข่ายภาคตะวนัออกท่ี 1 ในภาพรวมสูงกวา่เพศชาย 
  3.2  ผูบ้ริหารท่ีมีตาํแหน่งแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูป้ฏิบติังานท่ีสาํเร็จ
การศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ตามความต องการของบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ใน
เครือข่ายภาคตะวนัออกท่ี 1 โดยรวมไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
   3.2.1  ผูบ้ริหารท่ีมีตาํแหน่งผูจ้ดัการศูนย ์มีความคิดเห็นต่อคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูป้ฏิบติังาน
ท่ีสาํเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ตามความต องการของบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ใน
เครือข่ายภาคตะวนัออกท่ี 1 ดา้นความรู้สูงกวา่ผูบ้ริหารระดบัส่วน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
  3.3  ผูบ้ริหารท่ีมีอายุแตกต่างกันมีความคิดเห็นคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผูป้ฏิบัติงานท่ีสําเร็จ
การศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ตามความต องการของบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ใน
เครือข่ายภาคตะวนัออกท่ี 1 โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
   3.3.1  ผูบ้ริหารท่ีมีอาย ุ30-39 ปี มีความคิดเห็นต่อคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูป้ฏิบติังานท่ีสาํเร็จ
การศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ตามความต องการของบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ใน
เครือข่ายภาคตะวนัออกท่ี 1 ดา้นความสามารถในการแกไ้ขปัญหา สูงกว่าผูบ้ริหารทุกระดบัอาย ุอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 
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  3.4  ผูบ้ริหารท่ีมีอายุงานแตกต่างกนัมีความคิดเห็นคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของผูป้ฏิบติังานท่ีสําเร็จ
การศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ตามความต องการของบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ใน
เครือข่ายภาคตะวนัออกท่ี 1 โดยรวมและรายดา้น ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
   3.4.1  ผูบ้ริหารท่ีมีอายุงาน 10-15 ปี มีความคิดเห็นต่อคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูป้ฏิบติังานท่ี
สาํเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ตามความต องการของบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ใน
เครือข่ายภาคตะวนัออกท่ี 1 ในภาพรวมสูงท่ีสุด 
  3.5  ผูบ้ริหารท่ีมีจาํนวนผูร่้วมงานแตกต่างกนัมีความคิดเห็นคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูป้ฏิบติังานท่ี
สาํเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ตามความต องการของบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ใน
เครือข่ายภาคตะวนัออกท่ี 1 โดยรวมและรายดา้น ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
   3.5.1  ผูบ้ริหารท่ีมีผูร่้วมงาน 51-100 คน มีความคิดเห็นต่อคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูป้ฏิบติังาน
ท่ีสาํเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ตามความต องการของบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ใน
เครือข่ายภาคตะวนัออกท่ี 1 ในภาพรวมสูงท่ีสุด 
 
อภปิรายผล 
 การวิจยัเร่ือง คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของผูป้ฏิบติังานท่ีสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) ตามความต องการของบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน)  ในเครือข่ายภาคตะวนัออกท่ี 1 (นครนายก 
ปราจีนบุรี สระแกว้ ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา จนัทบุรี ตราด) นาํมาอภิปราย ดงัน้ี 
 1.  จากการศึกษาความคดิเห็นต่อคุณลักษณะพงึประสงค์ของผู้ปฏบัิติงานบริษทั ทโีอท ีจาํกัด (มหาชน) 
  ด้านความรู้ 
  พบวา่ผูป้ฏิบติังานบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ใหค้วามคิดเห็นโดยรวมและรายขอ้อยูใ่นระดบัมาก โดย
มีค่าเฉล่ียสูงสุดตามลาํดบัคือ  มีความรู้ในสาขาวิชาชีพท่ีศึกษามา และมีความรู้เก่ียวกบังานท่ีไดรั้บมอบหมาย ซ่ึง
สอดคลอ้ง พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2546, หน้า 232 และ 517) ทกัษะ หมายความ ความ
ชาํนาญ และความรู้ หมายถึง ส่ิงท่ีสัง่สมมาจากการศึกษาเล่าเรียน การคน้ควา้หรือประสบการณ์  รวมทั้งความสามารถ
เชิงปฏิบติัและทกัษะ ความเขา้ใจ  หรือสารสนเทศท่ีไดรั้บมาจากประสบการณ์  ส่ิงท่ีไดรั้บมาจากการไดย้นิ ไดฟั้ง การ
คิดหรือปฏิบติั สรุป คุณลกัษณะดา้นความรู้และทกัษะวิชาชีพ คือ ส่ิงท่ีไดศึ้กษา เล่าเรียน คน้ควา้และนาํมาปฏิบติัจน
ชาํนาญ  มีความสามารถนาํไปประกอบอาชีพหรือปฏิบติังานไดดี้ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะในการดาํเนินธุรกิจในปัจจุบนัมี
การแข่งขนักันสูงเกือบทุกองค์กร ดังนั้นส่วนใหญ่ผูบ้ริหารจึงต้องการพนักงานท่ีมีความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบติังาน เพื่อใหง้านบรรลุวตัถุประสงคต์ามท่ีไดรั้บมอบหมาย และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และท่ีสาํคญัรองลงมา
คือตอ้งมีความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกบัความปลอดภยัในการทาํงาน เพราะเน่ืองจากโดยส่วนมาก ช่างตอนนอกตอ้งมีอตัรา
เส่ียงในการปฏิบติัหน้าท่ี เน่ืองจากตอ้งปีนเสาไฟฟ้า หรือลงท่อระบายนํ้ า เพื่อปฏิบติัหน้าท่ี ดังนั้นส่ิงท่ีสําคญัคือ
ความรู้ในความปลอดภยัในการทาํงานเพ่ือความปลอดภยัของตนเองและเพ่ือนร่วมงาน 
  ด้านทักษะในการปฏบัิติงาน 
  พบวา่ผูป้ฏิบติังานบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ใหค้วามคิดเห็นโดยรวมและรายขอ้อยูใ่นระดบัมาก โดย
มีค่าเฉล่ียสูงสุดตามลาํดบัคือ มีทกัษะในการปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมาย ซ่ึงผูท่ี้สาํเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัร
วิชาชีพชั้นสูงถือว่าเป็นกาํลงัคนระดบักลางของประเทศ ในการนาํความรู้ ความสามารถ ไปพฒันาอาชีพจนสามารถ
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แข่งขนัในการประกอบธุรกิจได ้การอาชีวศึกษาจึงมุ่งผลผลิตบุคลกรสู่งานอาชีพ ดงัท่ี กญัญา  กาํศิริพิมาน (2538, 
หนา้ 117) กล่าวว่า อาชีวศึกษา คือ  การศึกษาเพื่อเตรียมบุคลากรใหพ้ร้อมสาํหรับอาชีพการงาน โดยเนน้กลุ่มอาชีพท่ี
ตอ้งใชป้ระสบการณ์  ฝีมือทกัษะ  สนองต่อความตอ้งการของตลาดแรงงาน แต่มิใช่ว่าตอ้งรู้ทฤษฎีเพียงอยา่งเดียว เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ตอ้งมีทกัษะในการสร้างความปลอดภยัใหก้บัตนเองและเพื่อนร่วมงานดว้ย รวมทั้งตอ้งมี
ความสามารถในการใชอ้ปุกรณ์เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร และท่ีทาํสาํคญัท่ีสุดในยคุแห่งเทคโนโลยี คือการใชค้อมพิวเตอร์
ในการปฏิบติังาน ซ่ึงสร้างความสะดวกรวดเร็ว ในการปฏิบติังาน เพื่อใหท้นัต่อความพึงพอใจของลูกคา้ ในยุคแห่ง
การแข่งขนักนัทุกๆ รูปแบบ ท่ีจะสร้างความพึงพอใจใหแ้ก่ลูกคา้ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ธีระชยั  จุฑาเทพ (2546)  
ไดศึ้กษาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงสายช่างอุตสาหกรรมตาม
ความตอ้งการของสถานประกอบการจงัหวดัสุราษฎร์ธานี โดยศึกษาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์3 คือ ดา้นความรู้และ
ทกัษะวิชาชีพ ดา้นมนุษยสัมพนัธ์ ดา้นคุณธรรมจริยธรรม  ผลการวิจยัพบว่า คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูส้ําเร็จ
การศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงสายช่างอุตสาหกรรมตามความตอ้งการของสถานประกอบการจงัหวดัสุ
ราษฎร์ธานีโดยส่วนรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดทั้ง 3 ดา้น เม่ือพิจารณา เป็นรายดา้นปรากฏว่า ดา้นความรู้และทกัษะ
วิชาชีพสถานประกอบการตอ้งการผูส้าํเร็จการศึกษาท่ีมีความรู้ในการบาํรุงรักษาเคร่ืองมือเคร่ืองจกัรเป็นอยา่งดี 
  ด้านความรู้ความเข้าใจในการใช้ภาษาและการส่ือสาร 
  พบว่าผูป้ฏิบติังานบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ใหค้วามคิดเห็นโดยรวมและรายขอ้อยูใ่นระดบัมาก คือ 
สามารถใชภ้าษาไทยเพื่อการส่ือสารและการปฏิบติังานได ้และสามารถใชค้อมพิวเตอร์ในการส่ือสารได ้เหตุท่ีเป็น
เช่นน้ีเน่ืองจาก การพูด การฟัง และการเขียนภาษาไทยไดช้ดัเจนคล่องแคล่ว เพราะการประกอบธุรกิจใดๆ ตอ้งมีการ
ส่ือสารกนั ฉะนั้น การส่ือสารนับว่ามีความสําคญัมาก  เพ่ือไดรั้บรู้ถึงความรู้สึกนึกคิดของตนเองว่าเป็นอย่างไร มี
ความตอ้งการอยา่งไร กต็อ้งพดูคุยส่ือสารซ่ึงกนัและกนั รวมทั้งตอ้งส่ือสารกบับุคคลภายนอกองคก์ร หรือลูกคา้ ส่วน
ท่ีรองลงมาคือการใช้คอมพิวเตอร์ในการส่ือสารได้ เพราะด้วยปัจจุบนัเป็นยุคแห่งโลกาภิวตัน์ การติดต่อส่ือสาร
เป็นไปในวงกวา้งข้ึน โดยใชเ้ทคโนโลยีทางดา้นคอมพิวเตอร์เขา้มาใชใ้นการส่ือสารเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการ
ทาํงานประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใหเ้ทียบทนักบัยคุแห่งการแข่งขนั ส่วนอนัดบัสุดทา้ยคือสามารถใช้
ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารและการปฏิบติังานได ้ อยูใ่นระดบัปานกลาง อาจเน่ืองมาจากการดาํเนินงานขององคก์ร 
ไม่ค่อยไดใ้ชภ้าษาองักฤษในการส่ือสารกนัมากนกั จึงไม่จาํเป็นตอ้งใชภ้าษาองักฤษมาก แต่พนกังานทุกคนกค็วรจะมี
เป็นความรู้ติดตวัไวบ้า้ง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสมรัก  เปล่งปลัง่ (2545, หนา้ 78) ได้ศึกษาคุณลกัษณะของ
ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ตามความตอ้งการของสถาน
ประกอบการในจงัหวดัปราจีนบุรี พบว่าคุณลกัษณะท่ีตอ้งการอนัดบัสุดทา้ยไดแ้ก่ มีความรู้และทกัษะในการใช้
ภาษาต่างประเทศ 
  ด้านความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ 
  พบว่าผูป้ฏิบติังานบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ใหค้วามคิดเห็นโดยรวมและรายขอ้อยูใ่นระดบัมาก คือ 
มีการพฒันาการปฏิบติังานอยูเ่สมอ และมีความสามารถในการเรียนรู้งาน ซ่ึงการทาํงานในองคก์รใหญ่แต่ละหนา้ท่ีจะ
มีแนวทางในการปฏิบติัสืบต่อกนัมาจากผูป้ฏิบติัในรุ่นก่อน ซ่ึงยงัไม่ไดใ้ชเ้ทคโนโลยีใหม่ ๆ เขา้มาช่วยในการทาํงาน 
ดงันั้น คนรุ่นใหม่ท่ีเขา้มาปฏิบติัแทน ควรมีการพฒันาแนวทางในการทาํงานของตนเองให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน
กวา่เดิม รวดเร็วข้ึนกว่าเดิม รวมทั้งขวนขวายท่ีศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากระบบเทคโนโลยีท่ีองคก์รจดัให ้เพ่ือใหก้าร
ทาํงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัการกาํหนดกรอบสมรรถนะและมาตรฐาน 
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ของคุณวฒิุการศึกษาวิชาชีพ โดยใชส้ถาบนัการศึกษาหรือการฝึกอบรมเป็นฐาน ทั้งน้ี สมรรถนะ ดงักล่าวตอ้งมีครบ 3 
องคป์ระกอบ คือ ทกัษะในการทาํงานใหบ้รรลุ   ความรู้  ความเขา้ใจงานท่ีทาํ และกิจนิสัยหรือเจตคติในการทาํงานซ่ึง
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  องคป์ระกอบทั้งสามน้ีจะตอ้งบูรณาการเขา้ดว้ยกนัอย่างแนบแน่นเพื่อให้
ปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีสมรรถนะ 
  ด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดงีาม 
  พบว่าผูป้ฏิบติังานบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ใหค้วามคิดเห็นโดยรวมและรายขอ้อยู่ในระดบัมากทุก
รายการ มากท่ีสุด คือ มีความซ่ือสัตยสุ์จริตรับผิดชอบงาน ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ ผูบ้ริหารต้องการพนกังานท่ีมีความ
ซ่ือสตัย ์เป็นคนดีมีความรับผดิชอบต่อการทาํงาน นอกจากนั้นแลว้ยงัตอ้งเป็นคนท่ี มีจิตใจดีงาม ไม่เอารัดเอาเปรียบ มี
คุณธรรมจริยธรรม มีพฤติกรรมในการแสดงออกท่ีดี เช่น มีวินัย มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีความสุภาพอ่อนโยน  
อ่อนนอ้มกบัเพ่ือนร่วมงาน และผูบ้งัคบับญัชา สามารถอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ย่างมีความสุข ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ สมรัก  เปล่งปลัง่ (2545, หนา้ 78) ไดศึ้กษาคุณลกัษณะของผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  
(ปวส.)  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ตามความตอ้งการของสถานประกอบการในจงัหวดัปราจีนบุรี ผลการวิจยัเก่ียวกบั
ความตอ้งการคุณลกัษณะของผูส้ําเร็จการศึกษาทั้ง 4 ดา้น ปรากฏว่า สถานประกอบการทั้ง 3 กลุ่ม มีความตอ้งการ
คุณลกัษณะของผูส้ําเร็จการศึกษาทั้ง 4 ดา้นอยู่ในเกณฑ์ระดบัมาก คือ ลาํดบัท่ี 1 คุณธรรม จริยธรรม มีความตั้งใจ
ทาํงานในหนา้ท่ีอยา่งซ่ือตรง และมีความซ่ือสตัวสุ์จริต 
  ด้านมนุษย์สัมพนัธ์ 
  พบว่าผูป้ฏิบติังานบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ใหค้วามคิดเห็นโดยรวมและรายขอ้อยูใ่นระดบัมากทุก
รายการ มากท่ีสุดคือมีความเป็นมิตรกบัเพื่อนร่วมงาน และมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ไม่เห็นแก่ตวั อาจเน่ืองจากเพื่อให้
การปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย ดว้ยการประสานงานร่วมมือกนัทุกฝ่ายในองคก์รใหง้านสาํเร็จลุล่วงไปได้
ดว้ยดี เกิดประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน ซ่ึงผูบ้ริหารเห็นว่า ความสาํเร็จของงานส่วนหน่ึงเกิดจากความสามารถใน
การติดต่อประสานงานกับผูร่้วมงานอ่ืน ๆ การประสานงานนับเป็นหัวใจสําคญัของการดาํเนินธุรกิจ ซ่ึงธุรกิจจะ
ประสบความสําเร็จไดข้ึ้นอยู่กบัการประสานงานเป็นสําคญั  และการมีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดีสามารถปรับตวัเขา้หากบั
เพื่อนร่วมงานได้ดีด้วย  ซ่ึงสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ วชัรชัย  สอนกิจมั่น (2547) พบว่า มนุษยสัมพนัธ์ในเร่ือง
สามารถปฏิบติังานเป็นทีมได้มาก มีความสําคญัเป็นอนัดับ 1 ของคุณลกัษณะของผูส้ําเร็จการศึกษาหลกัสูตร
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ สาขาวิชาช่างยนตต์ามความตอ้งการของสถานประกอบการ 
  ด้านความสามารถในการแก้ไขปัญหา 
  พบว่าผูป้ฏิบติังานบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ใหค้วามคิดเห็นโดยรวมและรายขอ้อยู่ในระดบัมากทุก
รายการ มากท่ีสุดคือมีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบติังาน และตอ้งสามารถในการแกไ้ข
ปัญหาเฉพาะหนา้ไดดี้ถูกตอ้ง เพือ่ใหท้นัต่อใหใ้หบ้ริการต่อลูกคา้หรือต่องานท่ีปฏิบติัอยูเ่พ่ือมิใหง้านเกิดความเสียหาย 
ซ่ึงทั้งน้ี การบริหารงานของผูบ้ริหารโดยตอ้งควบคุมดูแลพนกังานให้ปฏิบติังานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือเป็นไป
ตามจุดมุ่งหมายขององคก์ร คือการสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ และส่งมอบบริการท่ีมีคุณภาพ เพื่อใหลู้กคา้เกิด
ความประทบัใจในบริการ และกลบัมาใชบ้ริการกบั บริษทั ทีโอที ตลอดไป 
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 2.  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความคิดเห็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ปฏิบัติงานที่สําเร็จการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ตามความต องการของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ในเครือข่ายภาค
ตะวนัออกที ่1 จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล สรุปผล ดงันี ้
  2.1  ผูบ้ริหารท่ีมีเพศแตกต่างกันมีความต้องการคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของผูป้ฏิบัติงานท่ีสําเร็จ
การศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงผลการศึกษาไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผูบ้ริหารอาจมองว่าผูท่ี้เขา้มาปฏิบติังานนั้นตอ้งมีความรู้ความสามารถตามท่ีไดเ้รียนจบการศึกษา
มาแล้วในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้ นสูง (ปวส.)จึงกล่าวได้ว่าเพศของผูบ้ริหารไม่มีผลต่อความต้องการ
คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูส้าํเร็จการศึกษา 
  2.2  ผูบ้ริหารท่ีมีอายุแตกต่างกันมีความต้องการคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของผูป้ฏิบัติงานท่ีสําเร็จ
การศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในภาพรวมไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ 
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า  ดา้นความสามารถในการแกไ้ขปัญหาแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 ทั้งน้ีอาจเกิดจากผูบ้ริหารมองว่าปัจจุบนัความรับผิดชอบและความสามารถในการแกไ้ขปัญหาตอ้งเป็นส่ิงท่ี
ติดตามตวัผูป้ฏิบติังานมาไม่มากก็นอ้ย ซ่ึงตอ้งคอยปรับปรุงและพฒันาใหมี้มากข้ึน หากเม่ือมีอายมุากข้ึนก็ตอ้งพฒันา
ทางสมองให้มากข้ึน แกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนได ้เพราะต่อไปผูป้ฏิบติังานเหล่าน้ีก็อาจตอ้งกา้วหน้าข้ึนเป็นผูบ้ริหาร
เหมือนกนั 
  2.3  ผูบ้ริหารท่ีมีตาํแหน่งงานแตกต่างกนัมีความตอ้งการคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของผูป้ฏิบติังานท่ี
สาํเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในภาพรวมไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐาน  
เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านความรู้แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05  ทั้งน้ีอาจเกิดจาก
ผูบ้ริหารระดบัผูจ้ดัการศูนย ์ตอ้งรับผดิชอบงานท่ีไดรั้บมอบหมายจากผูจ้ดัการส่วน รับมอบนโยบายในการปฏิบติังาน 
ทาํใหม้องวา่ผูท่ี้เป็นผูป้ฏิบติังานในใตบ้งัคบับญัชาตอ้งมีความรู้ความสามารถในงานท่ีไดรั้บมอบหมาย การใชอุ้ปกรณ์
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการทาํงานรวมทั้งตอ้งมีพื้นฐานในดา้นความปลอดภยัในการทาํงาน เพื่อให้งานท่ีปฏิบติังาน
บรรลุตามวตัถุประสงคแ์ละเกิดประสิทธิภาพ 
  2.4  ผูบ้ริหารท่ีมีอายุงานแตกต่างกนัมีความตอ้งการคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูป้ฏิบติังานท่ีสําเร็จ
การศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในภาพรวมไม่แตกต่างกนั  ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐาน ทั้งน้ี
อาจเกิดจากผูบ้ริหารไม่ว่าจะมีอายุงานระดบัใด ย่อมมีความตอ้งการคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคใ์นทุกๆ ดา้นสําคญั
เหมือนกนัหมด จึงทาํให้ไม่เกิดความแตกต่างกนัในแต่ละดา้น ผูบ้ริหารมองว่าคุณสมบติัต่างๆ ดา้นความรู้ ทกัษะใน
การทาํงาน ความเขา้ใจในการส่ือสาร การมีความคิดสร้างสรรค ์มีคุณธรรมจริยธรรม มีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูร่้วมงาน 
และมีความสามารถในการแกไ้ขปัญหา ลว้นแลว้แต่มีความสาํคญั ซ่ึงทุกคนท่ีจบการศึกษามาไม่ว่าจะระดบัใดก็ตาม
ควรจะตอ้งมีทุกดา้น เพ่ือใหเ้ป็นท่ียอมรับในสงัคม 
  2.5 ผูบ้ริหารท่ีมีจาํนวนผูร่้วมงานแตกต่างกนัมีความตอ้งการคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูป้ฏิบติังานท่ี
สาํเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในภาพรวมไม่แตกต่างกนั  ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 
ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ ผูบ้ริหารในแต่ละส่วนหรือศูนยข์องบริษทั ทีโอที มีกรอบและแนวทางในการปฏิบติังานให้แก่
พนกังานทุกคน และมีแนวทางในการคดัเลือกพนกังานเขา้มาปฏิบติัในแนวทางเดียวกนั ดงันั้น ไม่ว่าจะอยูใ่นจาํนวน
ผูร่้วมงานระดบัใดก็ตาม ทุกส่วนงานมี ขั้นตอนและกระบวนการในการทาํงานเหมือนกนั จึงทาํให้ผูบ้ริหารมีความ
ตอ้งการท่ีไม่แตกต่างกนั 
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  2.6  ผูบ้ริหารท่ีมีลกัษณะงานแตกต่างกนัมีความตอ้งการคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูป้ฏิบติังานท่ี
สาํเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในภาพรวมไม่แตกต่างกนั  ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 
ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากผูบ้ริหารท่ีมีลักษณะงานแตกต่างกัน มองความต้องการคุณลักษณะอนัพึงประสงค์เหมือนกัน 
กล่าวคือ ทุกสาขาวิชาชีพตอ้งมีความชาํนาญในการใชเ้คร่ืองมือ มีความรู้ทางทฤษฎีเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติังาน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.  ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษาค้นคว้า  
  1.1  ขอ้เสนอแนะสาํหรับสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
   ผลการศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ี พบว่า คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูป้ฏิบติังานท่ีสาํเร็จการศึกษาระดบั
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ตามความต องการของบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ในเครือข่ายภาคตะวนัออก
ท่ี 1 (จงัหวดันครนายก ปราจีนบุรี สระแกว้ ชลบุรี ระยอง  ฉะเชิงเทรา จนัทบุรี ตราด) พบว่า  โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก
ทุกด้าน แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามากท่ีสุดคือด้านมนุษยส์ัมพนัธ์ รองลงมาคือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
ค่านิยมท่ีดีงาม และความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์  ซ่ึงผูว้ิจยัขอเสนอเป็นแนวทางในการจดัการศึกษา สถานศึกษาใน
ปัจจุบนัควรเนน้การสอนโดยผสมผสานสาระต่างๆ รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม อีกทั้งฝึกให้มี
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ให้แตกต่างหรือนอกเหนือจากทฤษฎีในการเรียนการสอน และให้มีคุณลักษณะอนัพึง
ประสงคไ์วใ้นทุกรายวิชา การจดัการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัการดาํรงชีวิต และการปฏิบติังาน โดยบูรณาการ 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ในการเรียนการสอนให้ได้คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูส้ําเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ซ่ึงตามมาตรฐานสถานศึกษาคือ จดัการพฒันาผูเ้รียนและผูส้าํเร็จการศึกษาให้
เป็นผูท่ี้มีความรู้ และทกัษะวิชาชีพตามหลกัสูตรท่ีเหมาะสมกบัเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงไปมี
ความรู้  ความเขา้ใจในหลกัการดา้นคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีทกัษะในการใชภ้าษาส่ือสาร ในการศึกษาคน้ควา้
และปฏิบติังานวิชาชีพไดเ้หมาะสม มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงามในวิชาชีพ  มีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมและ
มนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี  มีความรู้และทกัษะตามมาตรฐานวิชาชีพ  มีความรู้และทกัษะเพื่อการหางานทาํ การศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพอิสระ มีคุณลกัษณะท่ีสถานประกอบการหรือหน่วยงานพึงพอใจ ทั้งน้ีเพื่อให้ได้กาํลังคนด้าน
อาชีวศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานเขา้สูส้ถานประกอบการหรือตลาดแรงงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป 
  1.2  ขอ้เสนอแนะสาํหรับสถานประกอบการ 
   ให้ขอ้มูลความพึงพอใจในคุณลักษณะของผูจ้บการศึกษาท่ีทาํงานอยู่ในสถานประกอบการ ให้
สถานศึกษาทราบความพร้อมทั้ งขอ้เสนอแนะในอนัท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการอาชีวศึกษา เช่นปรับปรุง
หลกัสูตรเน้ือหารายวิชา หรือกระบวรการจดัการเรียนการสอน หรือการพฒันาสถานศึกษาในดา้นต่างๆ 
 2.  ข้อเสนอแนะสําหรับการทาํวจิยัคร้ังต่อไป 
  2.1  ศึกษาคุณลกัษณะของผูส้ําเร็จการศึกษา ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชา
บริหารธุรกิจ โดยแยกออกเป็นสาขาวิชา เช่น สาขาวิชาการบญัชี  สาขาวิชาการขายและการตลาด และสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
  2.2  ศึกษาคุณลกัษณะของผูส้ําเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ตามความ
ตอ้งการของผูบ้ริหารจงัหวดัอ่ืนๆ 
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  2.3  ควรมีการศึกษาเก่ียวกบัรูปแบบและกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเอ้ือต่อบทบาทหน้าท่ีของ
สถานศึกษาในการพฒันานกัศึกษาทั้งในดา้นทกัษะความรู้ ควบคู่ไปกบัคุณธรรมจริยธรรม 
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ประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานสืบสวนของ 
ข้าราชการตํารวจฝ่ายปฏิบัติการข่าว 3, 4 กองบังคบัการตํารวจสันติบาล 1 

กองบัญชาการตํารวจสันตบิาล* 
The efficiency in Using Information Technology for  Investigation of 3,4 News 

Operating Police Subsidiary to Special Branch Division 1. 
 

                                                                                                                     สิบตาํรวจเอกสมเกียรติ  พงษจ์าํนงค์** 
                                                                                                            Police Sergeant Somkiat   Pongjamnong 
 
บทคดัย่อ 

       การวิจัยเร่ืองน้ีมีว ัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
ปฏิบติังานสืบสวนของขา้ราชการตาํรวจฝ่ายปฏิบติัการข่าว 3,4 กองบงัคบัการตาํรวจสันติบาล 1 กองบญัชาการ
ตาํรวจสนัติบาล และเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการปฏิบติังานสืบสวนหาข่าว 
ดา้นต่าง ๆ ของ ขา้ราชการตาํรวจฝ่ายปฏิบติัการข่าว 3,4 กองบงัคบัการตาํรวจสันติบาล 1 กองบญัชาการ
ตาํรวจสันติบาล จาํแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล กลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 132 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย เป็น
แบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูล โดยใช ้ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และ   
การวิเคราะห์ความแปรปรวน  

       ผลการวิจยั พบว่า ประสิทธิภาพการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการปฏิบติังานสืบสวนหาข่าว 
ของขา้ราชการตาํรวจฝ่ายปฏิบติัการข่าว 3,4 กองบงัคบัการตาํรวจสันติบาล 1 กองบญัชาการตาํรวจสันติบาล      
ในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า อยูใ่นระดบัมาก ทุกดา้น เรียงลาํดบัจากมากท่ีสุด คือ 
ดา้นข่าวกรองของตาํรวจ ดา้นการสืบสวนในลกัษณะท่ีเป็นสายลบั และดา้นการเฝ้าตรวจ ผลการเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบติังานสืบสวนหาข่าว ดา้นต่าง ๆ ของ ขา้ราชการตาํรวจ
ฝ่ายปฏิบติัการข่าว 3,4 กองบงัคบัการตาํรวจสันติบาล 1 กองบญัชาการตาํรวจสันติบาล จาํแนกตามปัจจยัส่วน
บุคคล  พบว่า ขา้ราชการตาํรวจ ท่ีมีอาย ุอายุราชการ และระดบัการศึกษา ต่างกนั มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบติังานสืบสวนหาข่าว ดา้นต่าง ๆ ในภาพรวม ไม่แตกต่างกนัอย่างมี
นัยสําคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นข่าวกรองของตาํรวจ ขา้ราชการตาํรวจ ท่ีมีอายุ และอายุ
ราชการ ต่างกนั มีความคิดเห็น แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 
 
 

                                                 
 * บทความการคน้ควา้อิสระ 
** บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจดัการทัว่ไป)  มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
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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 

ปัจจุบนัน้ีหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนไดน้าํเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ใชอ้ย่าง
กวา้งขวาง งานประยกุตท่ี์สาํคญัอยา่งหน่ึง คือ การสร้างระบบสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ ข้ึนใชห้น่วยงานบาง
แห่งนาํเส้นใยนาํแสง (optical fibre) อนัเป็นอุปกรณ์สาํหรับใชส่ื้อสารขอ้มูลมาใชร่้วมกบัคอมพิวเตอร์ทาํใหเ้กิด
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ีสามารถจดัเก็บ และบนัทึกขอ้มูลรูปแบบต่างๆ ทั้งท่ีเป็นตวัเลข ขอ้ความ เสียง และ
ภาพเคล่ือนไหวจากท่ีต่างๆ เอาไวไ้ด ้ ขอ้มูลเหล่าน้ีเม่ือส่ง  เขา้ไปในระบบเครือข่ายเพื่อถ่ายทอดไปใหผู้รั้บจะเกิด
เป็นส่ิงท่ีเรียกว่าทางด่วนขอ้มูล (information superhighway) ข้ึน หน่วยงานบางแห่งใชร้ะบบคอมพิวเตอร์จดัทาํ
รายงานสรุปสถานการณ์ต่าง ๆ เสนอต่อผูบ้ริหาร เพื่อช่วยใหผู้บ้ริหารตดัสินใจไดอ้ยา่งถูกตอ้งรวดเร็วข้ึน (ครรชิต  
มาลยัวงศ,์ 2540, หนา้ 42)  

 นอกจากน้ีเทคโนโลยสีารสนเทศเป็นเคร่ืองมือสาํคญัในการบริหารงานภาครัฐ ในประเทศท่ีพฒันาแลว้
มีแนวโนม้เปล่ียนแปลงพฤติกรรมการใชบ้ริการของรัฐ จากเดิมท่ีประชาชนเขา้รับบริการในสถานท่ีของรัฐหรือ
การใชบ้ริการของรัฐผ่านทางไปรษณีย ์ มาสู่การใชเ้ทคโนโลยีทางอินเตอร์เน็ต ยกตวัอย่างเช่น ในประเทศ
สหรัฐอเมริกามีจาํนวนการใชบ้ริการทางโทรศพัทแ์ละการเขา้ติดต่อหน่วยงานของภาครัฐลดลงจาก 97 % เหลือ
เพียง 5 % ภายในระยะเวลา 6 ปีท่ีผา่นมา และมีการใชเ้วบ็และอีเมลแ์ทน สาํหรับในประเทศไทยเองนั้นความ
พร้อมของประชาชนและองคก์ารของรัฐอาจยงัไม่ถึงระดบัเดียวกนักบัประเทศท่ีพฒันาแลว้ (เช่น สหรัฐอเมริกา) 
แต่มีแนวโนม้ว่าประเทศไทยจะพฒันาไปในทิศทางเช่นนั้น รัฐบาลไทยไดต้ระหนกัถึงความสําคญัของการนาํ
เคร่ืองมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อพฒันาประเทศ โดยเห็นไดจ้าก “แผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารของประเทศไทย พ.ศ. 2545-2549” ซ่ึงแผนแม่บทน้ีไดถ้่ายทอดนโยบายและหลกัการ
สาํคญัของ “นโยบายเทคโนโลยสีารสนเทศระยะ พ.ศ. 2544-2553 ของประเทศไทย” ใหเ้ป็นแผนปฏิบติังานสาํคญั
ในช่วง 5 ปีแรกของนโยบายดงักล่าว 

 สาระโดยรวมของนโยบายเทคโนโลยสีารสนเทศ พ.ศ. 2544-2553 นั้น ครอบคลุมยทุธศาสตร์สาํคญั 5 
ดา้น คือ 1) การบริหารงานของรัฐบาล (E-Government) 2) พาณิชยกรรม (E-Commerce) 3) อุตสาหกรรม (E-
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Industry) 4) การศึกษา (E-Education) และ 5) สังคม (E-Society) เป็นเวลาถึงสิบปีเพ่ือใหน้โยบายเหล่าน้ีสามารถ
แปรไปสู่ภาคปฏิบติัท่ีเป็นรูปธรรมและมีความเป็นไปได ้ จึงนาํกรอบยทุธศาสตร์สาํคญั 3 เร่ืองมาพิจารณาเป็น
อนัดบัเร่งด่วนก่อนและถือเป็นประเด็นหลกัของแผนแม่บทฯพ.ศ. 2545-2549 ไดแ้ก่ 1) การพฒันาและส่งเสริม
อุตสาหกรรมซอฟตแ์วร์ไทย 2) การพฒันาบุคลากรดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 3) การบริหารงานและบริการ
ของภาครัฐ เพือ่กา้วสู่ E-Government (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี, 2547, หนา้ 5) 

เม่ือเขา้สู่ยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ เจา้หน้าท่ีตาํรวจจาํเป็นตอ้งปรับปรุงเปล่ียนแปลงการทาํงานจาก
ระบบเก่า นาํมาประยกุตใ์หม่เพื่อใชสื้บสวนติดตามจบักุมกลุ่มอาชญากรท่ีมกัจะกา้วลํ้านาํหนา้ตาํรวจอยูเ่สมอ ไม่
คิดเพยีงแต่จะใชว้ิธี “อุม้” เอามาสอบสวนเพื่อใหรั้บสารภาพ หากผิดตวักม็กัจะจดัการดว้ยการ “เผา” แต่ถา้ถูกตวัก็
มกัจะขาดพยานหลกัฐานเม่ือนาํคดีข้ึนสู่กระบวนการยติุธรรม การสืบสวนโดยการนาํประวติั รูปถ่ายบุคคล อาทิ 
กลุ่มบุคคลพน้โทษ ผูต้อ้งสงสัย ผูต้อ้งหา ผูมี้อิทธิพลผูป้ระกอบการและผูเ้ก่ียวขอ้งในการสืบสวน บนัทึกเป็น
ขอ้มูลพ้ืนฐานเก่ียวกบับุคคลลงในโปรแกรมคอมพิวเตอร์เช่ือมโยงฐานขอ้มูลประวติับุคคลมาใชใ้หเ้ขา้เป็นระบบ
เดียวกนัทั้งหน่วยงานจะทาํให้ง่ายต่อการสืบสวนติดตามหรือขยายผลการจบักุมคนร้าย จะเป็นการทาํงานท่ีใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาช่วยทาํใหก้ารปฏิบติังานประสบผลสาํเร็จไดเ้ป็นอยา่งดี (สหบาท, 2547) เพื่อใหก้าร
สืบสวนหาข่าวของฝ่ายปฏิบติัการข่าว 3, 4 กองบงัคบัการตาํรวจสันติบาล 1 กองบญัชาการตาํรวจสันติบาลเป็นไป
อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงควรท่ีจะมีการนาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเ้พื่อการสืบสวนหาข่าว ซ่ึง
การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือการสืบสวนหาข่าวเป็นเร่ืองของนวตักรรมท่ีจะเกิดข้ึนในหน่วยงาน
ความสาํเร็จของการใชน้วตักรรมข้ึนอยูก่บัตาํรวจผูป้ฏิบติังานของกองบญัชาการตาํรวจสันติบาลว่ามีความคิดเห็น
อยา่งไรในเร่ืองดงักล่าว 

การศึกษาเร่ืองน้ีเป็นการสะทอ้นพฤติกรรมการนาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบติังานของ
ตาํรวจผูป้ฏิบติังานฝ่ายปฏิบติัการข่าว 3, 4 กองบงัคบัการตาํรวจสันติบาล 1 กองบญัชาการตาํรวจสันติบาล ว่าการ
นาํเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชเ้พ่ือการสืบสวนหาข่าวมีประสิทธิภาพในระดบัใด ขอ้คน้พบจากงานวิจยัเร่ืองน้ีจะ
นาํไปสู่แนวทางในการพฒันาการนาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเ้พ่ือการสืบสวนหาข่าวของตาํรวจสันติบาล 1 
กองบญัชาการตาํรวจสันติบาลมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด บรรลุตามวตัถุประสงคท่ี์กองบญัชาการ
ตาํรวจสนัติบาลตั้งไว ้
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

1. เพือ่ศึกษาประสิทธิภาพการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการปฏิบติังานสืบสวนของขา้ราชการตาํรวจ
ฝ่ายปฏิบติัการข่าว 3,4 กองบงัคบัการตาํรวจสนัติบาล 1 กองบญัชาการตาํรวจสนัติบาล 

2. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการปฏิบติังานสืบสวนหาข่าว ดา้น
ต่าง ๆ ของ ขา้ราชการตาํรวจฝ่ายปฏิบติัการข่าว 3,4 กองบงัคบัการตาํรวจสันติบาล 1 กองบญัชาการตาํรวจ 
สนัติบาล จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
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สมมติฐานของการวจิยั 
 ประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบติังานสืบสวนหาข่าว ด้านต่าง ๆ ของ 
ขา้ราชการตาํรวจฝ่ายปฏิบติัการข่าว 3,4 กองบงัคบัการตาํรวจสันติบาล 1 กองบญัชาการตาํรวจสันติบาล จาํแนก
ตามปัจจยัส่วนบุคคล แตกต่างกนั 

1. ประชากร 
 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ตาํรวจสนัติบาล ในฝ่ายปฏิบติัการข่าว 3 และฝ่ายปฏิบติัการข่าว 4  

2. กลุ่มตัวอย่าง 
     กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ ตาํรวจสันติบาล ในฝ่ายปฏิบติัการข่าว 3 จาํนวน 87 
คน และฝ่ายปฏิบติัการข่าว 4 จาํนวน 115 คน รวมทั้งหมด 202 คน เลือกเป็นกลุ่มตวัอย่างโดยใชต้ารางกาํหนด
ขนาดกลุ่มตวัอยา่งของ  Krejcie และ Morgan (1970,p.680) ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 132 คน  
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือแบบสอบถาม มีขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามดงัน้ี 
 1.  ศึกษาจากเอกสาร  ตาํรา  และงานวิจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยัคร้ังน้ี 
 2. จดัทาํโครงสร้างของแบบสอบถาม ให้มีเน้ือหาครอบคลุมตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั และ
สอดคลอ้งกบัทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้ง  แบบสอบถาม มี 2  ส่วน คือ 

          ส่วนท่ี 1 คือ ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย อาย ุอายรุาชการ ระดบัการศึกษา 
 ส่วนท่ี 2  ประสิทธิภาพการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการปฏิบติังานสืบสวนหาข่าว รวม 3 
ดา้น คือ การเฝ้าตรวจ การสืบสวนในลกัษณะท่ีเป็นสายลบั  และข่าวกรองของตาํรวจ  
 3. นาํแบบสอบถามท่ีไดส้ร้างข้ึนใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระของมหาวิทยาลยัราชภฎัธนบุรี 
ตรวจสอบความสอดคลอ้งของเน้ือหา และวตัถุประสงคข์องการวิจยั ซ่ึงเป็นการศึกษาความเท่ียงตรง (validity)  
ของแบบสอบถาม แลว้นาํมาปรับปรุงแกไ้ขเพ่ือให้คาํถามชัดเจน สามารถส่ือความหมายได้ตรงประเด็น และ 
เหมาะสมยิง่ข้ึน                                                    
 4. นาํแบบสอบถามไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัจาํนวน  30 คน  แลว้
นาํขอ้มูลมาหาค่าความเช่ือมัน่ (reliability)  ของแบบสอบถามโดยใชสู้ตร สัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบคั 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) ไดค้า่ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามเท่ากบั 0.8812  
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการเก็บขอ้มูล ด้วยการขอความร่วมมือจากกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็น
ขา้ราชการตาํรวจสันติบาลในสังกดัฝ่ายปฏิบติัการข่าว 3,4 กองบงัคบัการตาํรวจสันติบาล 1 กองบญัชาการ
ตาํรวจสันติบาลท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างกรอกแบบสอบถาม จาํนวน 132 ฉบับ แล้วขอรับคืนด้วยตัวเอง ได้
แบบสอบถามคืนมา จาํนวน 132 ชุด คิดเป็น ร้อยละ 100.00  
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การวเิคราะห์ข้อมูล 
     ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถาม จะนาํมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ทุกชุด และนาํมาลง

รหสั ประมวลผลขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป  หาความถ่ี  ร้อยละ  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test, F-
test และ LSD  ดงัน้ี 
 1. วิเคราะห์ขอ้มูลของผูต้อบแบบสอบถามโดยใชค้วามถ่ีและค่าร้อยละ(percentage)  
 2. วิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้เทคโนโ ลยีสารสนเทศเพ่ือการปฏิบติังานสืบสวนหาข่าว โ ดยใช้
ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 
 3.  เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย  ( X )  ของประสิทธิภาพการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการปฏิบติังาน
สืบสวนหาข่าว จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ โดยใช ้ t-test และ F-test 
 4.  เปรียบเทียบพหุคูณเพื่อทดสอบค่าเฉล่ีย ( X ) ของประสิทธิภาพการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การปฏิบติังานสืบสวนหาข่าว จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยวิธี Least Significant Difference (LSD) 
        
สรุปผลการวจิยั 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล เร่ือง ประสิทธิภาพการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการปฏิบติังานสืบสวนของ
ขา้ราชการตาํรวจฝ่ายปฏิบติัการข่าว 3,4 กองบงัคบัการตาํรวจสันติบาล 1 กองบญัชาการตาํรวจสันติบาล สามารถ
สรุปไดด้งัน้ี 

       ส่วนท่ี 1 วิเคราะห์ขอ้มูลทั่วไปของขา้ราชการตาํรวจฝ่ายปฏิบัติการข่าว 3,4 กองบงัคบัการ
ตาํรวจสนัติบาล 1 กองบญัชาการตาํรวจสนัติบาล ไดแ้ก่ อาย ุอายรุาชการ และระดบัการศึกษา  

       ขา้ราชการตาํรวจฝ่ายปฏิบติัการข่าว 3,4 กองบงัคบัการตาํรวจสันติบาล 1 กองบญัชาการ
ตาํรวจสันติบาล ส่วนใหญ่มีอายมุากกว่า 40 ปี  ร้อยละ 40.20 รองลงมา คือ 31-40 ปี ร้อยละ 34.80 อายรุาชการ15 
ปี ข้ึนไป ร้อยละ 40.20 รองลงมา คือ 11-15 ปี ร้อยละ 34.80 ระดบัการศึกษา ปริญญาตรี ร้อยละ 72.00 รองลงมา 
คือ ตํ่ากวา่ปริญญาตรี ร้อยละ 19.70  

       ส่วนท่ี 2 วิเคราะห์เก่ียวกบัประสิทธิภาพการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการปฏิบติังานสืบสวนหา
ข่าว ด้านต่าง ๆ รวม 3 ดา้น คือ การเฝ้าตรวจ  การสืบสวนในลกัษณะท่ีเป็นสายลบั และข่าวกรองของตาํรวจ 
สามารถสรุปได ้คือ 

       ขา้ราชการตาํรวจฝ่ายปฏิบัติการข่าว 3,4 กองบังคบัการตาํรวจสันติบาล 1 กองบัญชาการ
ตาํรวจสันติบาล มีความคิดเห็นเก่ียวกบั ประสิทธิภาพการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการปฏิบติังานสืบสวนหา
ข่าว ด้านต่าง ๆ ในภาพรวม อยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ประสิทธิภาพการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการปฏิบติังานสืบสวนหาข่าว ดา้นต่าง ๆ ทุกดา้น  อยู่ในระดบัมาก เรียงลาํดบัจากความคิดเห็น
ท่ีมากท่ีสุด คือ ดา้นข่าวกรองของตาํรวจ ดา้นการสืบสวนในลกัษณะท่ีเป็นสายลบั และ ดา้นการเฝ้าตรวจ   ซ่ึง
สามารถอธิบายได ้ดงัน้ี 

       1. ดา้นการเฝ้าตรวจ พบวา่ ประสิทธิภาพการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการปฏิบติังานสืบสวนหา
ข่าว ในด้านการเฝ้าตรวจ ของขา้ราชการตาํรวจฝ่ายปฏิบติัการข่าว 3,4 กองบังคบัการตาํรวจสันติบาล 1 
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กองบญัชาการตาํรวจสันติบาล  โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก ( = 3.84)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบั
มาก ( = 3.67–3.93) ทุกรายการ 5 อนัดบัแรก คือ  

               1. เพือ่ท่ีจะทราบถึงความเคล่ือนไหวของผูต้อ้งสงสยั 
               2. เพือ่หาพยานหลกัฐานอนัจะใชย้นืยนัผูต้อ้งสงสยั  
               3. เพือ่ใหไ้ดม้าซ่ึงขอ้มูลจาํเป็นเพื่อการออกหมายคน้ 
               4. เพือ่ท่ีจะรู้ถึงผูมี้ส่วนร่วมสมคบกบัผูต้อ้งสงสยั 
               5. เพือ่ใหไ้ดต้าํแหน่งและแหล่งท่ีอยูข่องผูท่ี้หลบหนีไป  
       2. ดา้นการสืบสวนในลกัษณะท่ีเป็นสายลบั พบว่า ประสิทธิภาพการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือ

การปฏิบติังานสืบสวนหาข่าว ในดา้นการสืบสวนในลกัษณะท่ีเป็นสายลบั ของขา้ราชการตาํรวจฝ่ายปฏิบติัการ
ข่าว 3,4 กองบงัคบัการตาํรวจสนัติบาล 1 กองบญัชาการตาํรวจสนัติบาล โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก ( = 3.91) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัมาก ( = 3.68–3.98) ทุกรายการ คือ  

               1. เพือ่กาํหนดเวลาท่ีเหมาะสมสาํหรับเขา้จู่โจม จบักมุตวัการสาํคญั  
               2. เพือ่ใหท้ราบผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งหมด  
               3. เพือ่หาพยานหลกัฐานแสดงต่อศาล 
               4. เพือ่คน้หาส่ิงผดิกฎหมายหรือทรัพยสิ์นท่ีกระทาํผดิหรือไดม้าจากการกระทาํผดิ 
               5. เพื่อทราบว่ากาํลงัมีการวางแผนเพื่อประกอบอาชญากรรม หรือมีการประกอบอาชญากรรม

นั้นแลว้หรือไม่ 
       3. ดา้นข่าวกรองของตาํรวจ  พบว่า ประสิทธิภาพการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบติังาน

สืบสวนหาข่าว ในด้านข่าวกรองของตาํรวจ ของขา้ราชการตาํรวจฝ่ายปฏิบติัการข่าว 3,4  กองบงัคบัการ
ตาํรวจสันติบาล 1 กองบญัชาการตาํรวจสันติบาล โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก ( = 3.96) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก ( = 3.80–4.06) ทุกรายการ คือ  

               1. การแบ่งแยกข่าวสารท่ีประเมินค่าแลว้เพ่ือพิจารณารายละเอียดของข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อ
หาขอ้เทจ็จริงและความสมัพนัธ์ระหวา่งกนั    

               2. การกาํหนดความเช่ือถือไดข้องแหล่งข่าวและความแน่นอนของข่าวสาร   
               3. การนาํข่าวสารต่างๆ ท่ีผ่านกรรมวิธีตามลาํดบัขา้งตน้มาประกอบกนัเพื่อกาํหนดภาพของ

ข่าวกรอง    
               4. การรวบรวมข่าวจากแหล่งข่าวต่าง ๆ เช่น จากสถานีตาํรวจ  ศาล เรือนจาํ กรมสรรพากร 

กรมศุลกากร  ฯลฯ   
               5. รายการการตีความ เพือ่หาความหมายท่ีแฝงอยูร่วมทั้งขอ้ยติุ 
     ส่วนที่ 3 การเปรียบเทียบความแตกต่างขอ้มูลทัว่ไปขา้ราชการตาํรวจฝ่ายปฏิบติัการข่าว 3,4 กอง

บงัคบัการตาํรวจสันติบาล 1 กองบญัชาการตาํรวจสันติบาล เก่ียวกบัประสิทธิภาพการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ
เพื่อการปฏิบติังานสืบสวนหาข่าว ดา้นต่าง ๆ จาํแนกตาม อายุ อายรุาชการ และระดบัการศึกษา สามารถสรุปได้
ดงัน้ี 
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       1. ขา้ราชการตาํรวจฝ่ายปฏิบัติการข่าว 3,4 กองบงัคบัการตาํรวจสันติบาล 1 กองบญัชาการ
ตาํรวจสันติบาล ท่ีมีอายตุ่างกนั มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการปฏิบติังาน
สืบสวนหาข่าว ดา้นต่าง ๆ โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้น
ข่าวกรองของตาํรวจ ขา้ราชการตาํรวจ ท่ีมีอายุ ต่างกนั มีความคิดเห็น แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05  

       2. ขา้ราชการตาํรวจฝ่ายปฏิบัติการข่าว 3,4 กองบงัคบัการตาํรวจสันติบาล 1 กองบญัชาการ
ตาํรวจสันติบาล ท่ีมีอายุราชการต่างกนั มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
ปฏิบติังานสืบสวนหาข่าว ดา้นต่าง ๆ โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 
พบว่า ด้านข่าวกรองของตาํรวจ ขา้ราชการตาํรวจ ท่ีมีอายุราชการ ต่างกนั มีความคิดเห็น แตกต่างกันอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

       3. ขา้ราชการตาํรวจฝ่ายปฏิบติัการข่าว 3,4 กองบงัคบัการตาํรวจสันติบาล 1 กองบญัชาการ
ตาํรวจสันติบาล ท่ีมีระดบัการศึกษา ต่างกนั มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
ปฏิบติังานสืบสวนหาข่าว ดา้นต่าง ๆ โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 
พบว่า ขา้ราชการตาํรวจ ท่ีมีระดับการศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ทุกด้านไม่แตกต่างกันอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติ  
 
การอภปิรายผล 

       1. การวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของขา้ราชการตาํรวจฝ่ายปฏิบติัการข่าว 3,4 กองบงัคบัการ
ตาํรวจสันติบาล 1 กองบญัชาการตาํรวจสันติบาล พบว่า ขา้ราชการตาํรวจฝ่ายปฏิบติัการข่าว 3,4กองบงัคบัการ
ตาํรวจสันติบาล 1 กองบญัชาการตาํรวจสันติบาล ส่วนใหญ่มีอายมุากกว่า 40 ปี  มีอายรุาชการ15 ปี ข้ึนไป และมี
ระดบัการศึกษาปริญญาตรี ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กิตติ  อมรเลิศวิทย ์(2545) ศึกษาเร่ือง การเพิ่ม
ประสิทธิภาพของบุคลากร   ดา้นการจดัการขอ้มูลข่าวสารของงานการข่าวโดยการใชค้อมพิวเตอร์ : ศึกษากรณี 
กองบงัคบัการอาํนวยการตาํรวจภูธรภาค 2 ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรดา้นการจดัการขอ้มูลข่าวสารของงานการ
ข่าวส่วนใหญ่ มี การศึกษาระดบัปริญญาตรี และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ มานสั  เลาะหมดัจิตร (2546) ศึกษา
เร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการตาํรวจชั้นประทวนท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในสถานี
ตาํรวจภูธร อาํเภอตระการพืชผล  จงัหวดัอุบลราชธานี สามารถสรุปผลการศึกษาดงัน้ี กลุ่มประชากรมีอาย ุ41–45 
ปี มีอายรุาชการ 5 - 10 ปี มีระยะเวลาการปฏิบติังาน 5 – 10 ปี  

       2. วิเคราะห์เก่ียวกบัประสิทธิภาพการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการปฏิบติังานสืบสวนหาข่าว 
ดา้นต่าง ๆ ของ ขา้ราชการตาํรวจฝ่ายปฏิบติัการข่าว 3,4 กองบงัคบัการตาํรวจสันติบาล 1 กองบญัชาการ
ตาํรวจสันติบาล ในภาพรวม และพิจารณาเป็นรายดา้น อยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าคะแนนความคิดเห็นท่ีมากท่ีสุด 
คือ ดา้นข่าวกรองของตาํรวจ รองลงมา คือ ดา้นการสืบสวนในลกัษณะท่ีเป็นสายลบั และนอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นการ
เฝ้าตรวจ   ซ่ึงสามารถอธิบายได ้ดงัน้ี 

             2.1. ดา้นการเฝ้าตรวจ พบว่า ประสิทธิภาพการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการปฏิบติังาน
สืบสวนหาข่าว ดา้นต่าง ๆ โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ทุกขอ้  อยูใ่นระดบัมาก โดยมี
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ค่าคะแนนความคิดเห็นท่ีมากท่ีสุด คือ รายการเพ่ือท่ีจะทราบถึงความเคล่ือนไหวของผูต้อ้งสงสัย รองลงมา คือ 
รายการเพื่อหาพยานหลกัฐานอนัจะใชย้ืนยนัผูต้อ้งสงสัย และนอ้ยท่ีสุด คือ รายการเพื่อท่ีจะป้องกนัการกระผิด
ทางอาญา  

             2.2. ดา้นการสืบสวนในลกัษณะท่ีเป็นสายลบั พบว่า ประสิทธิภาพการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ
เพื่อการปฏิบติังานสืบสวนหาข่าว ดา้นต่าง ๆ โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ทุกขอ้ อยู่
ในระดบัมาก โดยมีค่าคะแนนความคิดเห็นท่ีมากท่ีสุด คือ รายการเพ่ือกาํหนดเวลาท่ีเหมาะสมสําหรับเขา้ จู่โจม 
จบักุมตวัการสาํคญั รองลงมา คือ รายการเพ่ือใหท้ราบผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งหมด  และนอ้ยท่ีสุด คือ รายการเพื่อทราบว่า
กาํลงัมีการวางแผนเพือ่ประกอบอาชญากรรม หรือมีการประกอบอาชญากรรมนั้นแลว้หรือไม่  

             2.3. ด้านข่าวกรองของตาํรวจ พบว่า ประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
ปฏิบติังานสืบสวนหาข่าว ดา้นต่าง ๆ โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ทุกขอ้  อยูใ่นระดบั
มาก โดยมีค่าคะแนนความคิดเห็นท่ีมากท่ีสุด คือ รายการการแบ่งแยกข่าวสารท่ีประเมินค่าแลว้เพื่อพิจารณา
รายละเอียดของข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อหาขอ้เท็จจริงและความสัมพนัธ์ระหว่างกนั  รองลงมา คือ รายการการ
กาํหนดความเช่ือถือไดข้องแหล่งข่าว  และความแน่นอนของข่าวสาร และนอ้ยท่ีสุด คือ รายการการตีความ เพื่อหา
ความหมายท่ีแฝงอยูร่วมทั้งขอ้ยติุ  

       ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วุฒินนัท ์ ดิษฐาน (2547) ไดศึ้กษาเร่ือง การนาํเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใชเ้พื่อการสืบสวนหาข่าวของสาํนกังานตาํรวจสันติบาล สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ: ความคิดเห็นของเจา้หนา้ท่ี
ตาํรวจ พบว่า การนาํเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชเ้พื่อการสืบสวนหาข่าวของสาํนกังานตาํรวจสันติบาล สาํนกังาน
ตาํรวจแห่งชาติ มีความคิดเห็นของตาํรวจสันติบาลอยูใ่นระดบัท่ีเห็นดว้ยมาก  และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จรัล  
บางประเสริฐ  (2544) วิจยัเร่ือง  ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง : 
ศึกษาเฉพาะกรณีด่านตรวจคนเขา้เมืองในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ พบว่า ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของ
เจ้าหน้าท่ีด่านตรวจคนเข้าเมืองในภาพรวม อยู่ในระดับสูง  เ ม่ือพิจารณาในรายด้าน  พบว่า  ทุกด้านมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัสูงเช่นเดียวกนั 

       3. การเปรียบเทียบความแตกต่างขอ้มูลทัว่ไปขา้ราชการตาํรวจฝ่ายปฏิบติัการข่าว 3,4 กองบงัคบัการ
ตาํรวจสันติบาล 1 กองบญัชาการตาํรวจสันติบาล เก่ียวกบัประสิทธิภาพการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
ปฏิบติังานสืบสวนหาขา่ว ดา้นต่าง ๆ จาํแนกตาม อาย ุอายรุาชการ และระดบัการศึกษา สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

             3.1. ขา้ราชการตาํรวจฝ่ายปฏิบติัการข่าว 3,4 กองบงัคบัการตาํรวจสันติบาล 1 กองบญัชาการ
ตาํรวจสันติบาล ท่ีมีอายตุ่างกนั มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบติังาน
สืบสวนหาข่าว ดา้นต่าง ๆ โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้น
ข่าวกรองของตาํรวจ แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 นอกนั้นไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญั
ทางสถิติ  

             3.2. ขา้ราชการตาํรวจฝ่ายปฏิบติัการข่าว 3,4 กองบงัคบัการตาํรวจสันติบาล 1 กองบญัชาการ
ตาํรวจสันติบาล ท่ีมีอายุราชการต่างกนั มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
ปฏิบติังานสืบสวนหาข่าว ดา้นต่าง ๆ โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 
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พบว่า ดา้นข่าวกรองของตาํรวจ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 นอกนั้นไม่แตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติ 

             3.3. ขา้ราชการตาํรวจฝ่ายปฏิบติัการข่าว 3,4 กองบงัคบัการตาํรวจสันติบาล 1 กองบญัชาการ
ตาํรวจสันติบาล ท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการ
ปฏิบติังานสืบสวนหาข่าว ดา้นต่าง ๆ โดยรวม และรายดา้น พบวา่ ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  
 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ฤทธิรณ  ฝักฝ่าย (2545) ศึกษาเร่ือง ความตอ้งการนาํเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อใชใ้นงานป้องกนัปราบปรามของสถานีตาํรวจภูธร สังกดัตาํรวจภูธรภาค 2  ผลการศึกษาพบว่า 
ความตอ้งการนาํเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใชใ้นงานป้องกนัปราบปรามของสถานีตาํรวจภูธร สังกดัตาํรวจภูธร
ภาค 2 เปรียบเทียบตามกลุ่มงาน พบว่าแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p<.05) กลุ่มงานชุมชนสัมพนัธ์มี
ความตอ้งการมากกวา่กลุ่มงานสายตรวจและสืบสวนจบักมุ 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาคร้ังต่อไป  

1. ขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากการทาํวิจยั 
             1.1 ดา้นการเฝ้าตรวจ ควรนาํเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพมาใชใ้นหน่วยงานเพื่อให้

การดาํเนินงานต่าง ๆ เกิดความผิดพลาดนอ้ยท่ีสุด   และเจา้หนา้ท่ีตาํรวจตอ้งพยายามใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศมา
ช่วย เ ร่ืองการคอย สอดส่อง  แนะนําและตักเตือนบุคคลท่ีอาจตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรม ทั้ งเร่ืองการ
ประชาสัมพนัธ์ และใหค้วามรู้เร่ืองอาชญากรรมแก่เยาวชนและประชาชนทัว่ไป  รวมทั้งการตรวจคน้ตามแหล่งท่ี
คาดวา่จะเป็นท่ีมัว่สุ่มเพือ่ประกอบอาชญากรรม  ปราบปรามอาชญากรรม   

             1.2 ดา้นการสืบสวนในลกัษณะท่ีเป็นสายลบั ควรมีมาตรการในการกาํหนดนโยบาย และ
แผนการดาํเนินการต่างๆ ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ  รวมทั้งมีแนวทางในการ
นาํนโยบาย  ต่าง ๆ ไปปฏิบติัให้ชดัเจน และสอดคลอ้งกบันโยบายท่ีกาํหนดไว ้ เช่น  จดัการฝึกอบรม  เพิ่มเติม
ความรู้ใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีตาํรวจทั้งทางดา้นทฤษฏีและทางดา้นการปฏิบติั  การจดัระเบียบในการปฏิบติัหนา้ท่ีให้มี
ความเหมาะสม  รวมทั้งมีการจดัสรรงบประมาณท่ีจาํเป็นต่อการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ  เช่น ค่าตอบแทน 
สวสัดิการต่าง ๆ ใหมี้ความเพียงพอและเหมาะสม นอกจากนั้นควรมีการสร้างความร่วมมือ  และความเขา้ใจอนัดี
ระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าท่ีตาํรวจ และมีการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์การทาํงานของเจ้าหน้าท่ีตาํรวจให้
ประชาชนทราบ  ทั้งน้ีจะทาํใหเ้กิดความร่วมมือกนั  ซ่ึงจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี
ตาํรวจ ต่อไป  

            1.3  ดา้นข่าวกรองของตาํรวจ ควรมีการฝึกอบรมใหเ้จา้หนา้ท่ีตาํรวจมีความรู้ความเขา้ใจในการ
ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศมาช่วยในเร่ืองของงานดา้นข่าวกรองใหม้ากข้ึน โดยเฉพาะการใชเ้พ่ือ การตีความ เพื่อหา
ความหมายท่ีแฝงอยูร่วมทั้งขอ้ยติุของคดีต่าง ๆ รวมทั้งการรวบรวม และจดัเก็บข่าวจากแหล่งข่าวต่าง ๆ  เพื่อให้
การทาํงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และผูบ้งัคบับญัชาควรมีโครงการใหม่ ๆ นอกเหนือจากการปฏิบติังานตาม
นโยบายของรัฐบาลและนโยบายของสถานี  เพื่อทาํให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเต็มใจในการปฏิบติังานท่ีไม่ซํ้ าซากจาํเจ 
และควรสร้างความเช่ือมัน่  และใหโ้อกาสกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในการพฒันาให้เกิดความเจริญกา้วหนา้ท่ีในการ
ปฏิบติังาน  ดว้ยการส่งไปสัมมนากบัหน่วยงานภายนอกเพื่อนาํความรู้มาพฒันาองคก์ร  ซ่ึงจะส่งผลใหข้า้ราชการ
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ตาํรวจมีโอกาสพฒันาตนเอง  และควรเสริมสร้างความสามคัคีในการทาํงานและใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชามีส่วนร่วมใน
การทาํงาน 

       2.  ขอ้เสนอแนะสาํหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
       สาํหรับผูท่ี้มีความสนใจสามารถนาํผลท่ีไดไ้ปศึกษาต่อดงัน้ี 
          2.1 ควรทาํเร่ืองการสํารวจถึงความต้องการและทดสอบประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศเพือ่การสอบสวนของขา้ราชการตาํรวจ อยา่งสมํ่าเสมอเพ่ือใหก้ารทาํงานมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
          2.2 ควรมีการฝึกอบรมวิธีการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสอบสวนของขา้ราชการตาํรวจ 

อยา่งสมํ่าเสมอพร้อมทั้งหาเทคโนโลย ีใหม่ ๆ เพ่ือใหเ้หมาะสมกบัการทาํงานของขา้ราชการตาํรวจ เป็นประจาํ 
 

บรรณานุกรม 
 
กิตติ  อมรเลิศวิทย.์ (2545). การเพิม่ประสิทธิภาพของบุคลากรด้านการจดัการข้อมูลข่าวสารของงานการข่าว โดย 
 การใช้คอมพวิเตอร์ : ศึกษากรณ ีกองบังคบัการอํานวยการตํารวจภูธรภาค 2. ปัญหาพิเศษปริญญา 
 รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยับูรพา. 
เขมะทติั  วิรกตะวานิช และสาทิพย ์ กองจนัทรา. (2538). การส่ือสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพวิเตอร์เบ้ืองต้น.  
 กรุงเทพมหานคร : ไทยวฒันาพานิช. 
ครรชิต  มาลยัวงศ.์ (2541). ทศันะไอท.ี กรุงเทพมหานคร: กองบริการส่ือสารสนเทศ ศูนยเ์ทคโนโลย ี
 อิเลก็ทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ. 
จรัล  บางประเสริฐ. (2544). ปัจจยัท่ีมผีลต่อประสิทธิภาพในการปฏบัิติงานของเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมือง :  
 ศึกษาเฉพาะกรณด่ีานตรวจคนเข้าเมืองในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ. ภาคนิพนธ์ปริญญาศิลปะศาสตร 
 มหาบณัฑิต สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์. 
ชยัพล  เอกกลุ. (2544). ปัจจยัทีม่ผีลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าทีต่ํารวจฝ่ายป้องกัน 
 ปราบปรามในสถานีตํารวจนครบาลบางโพงพาง. ภาคนิพนธป์ริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สถาบนั 
 บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์. 
ชุบ  กาญจนปกรณ์. (2505). รัฐศาสตร์, สังคมศาสตร์. พระนคร : มงคลการพิมพ.์ 
ชุมพล  ศฤงคารศิริ. (2543). ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ. กรุงเทพมหานคร : คลงัวิชา. 
ณัฏฐพนัธ์  เขจรนนัท ์และ ไพบูลย ์เกียรติโกมล. (2545). ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ : Management  
 Information System. กรุงเทพมหานคร : เอเชียเพรส (1999). 
ทิพวรรณ  หล่อสุวรรณรัตน.์ (2545). “การคิดตามกลุ่ม (Group think) และผลต่อการตดัสินใจขององคก์ร”.  
 วารสารการจดัการภาครัฐและภาคเอกชน. 10 (มกราคม-เมษายน 2545 : 103-116) 
ธีระพล  อรุณะกสิกร. (2546). ประมวลกฎหมายวธีิพจิารณาความอาญา ฉบับทนัสมยั (แก้ไขเพิม่เติม พ.ศ. 2542).  
 กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน. 
นวลศิริ  เปาโรหิตย.์ (2532). การรับรู้ จติวทิยาทัว่ไป. กรุงเทพมหานคร :  ภาควิชาจิตวิทยา  คณะศึกษาศาสตร์  
 มหาวิทยาลยัรามคาํแหง. 



วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปีท่ี 10 ฉบบัท่ี 2 
โครงการบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 

 
 

 804

ปรมะ  สตะเวทิน. (2533). หลกันิเทศศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : ภาพพิมพ.์ 
ปรัชญา  เวสารัชช.์ (2540). บริการประชาชนทําได้ไม่ยาก (ถ้าอยากทาํ). กรุงเทพมหานคร : กราฟฟิคฟอร์แมท  
 (ไทยแลนด)์. 
ประพจน ์ โชติคุณ. (2543). การพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานสถานีตํารวจภูธร ตําบลแสนสุข  
 จงัหวดัชลบุรี. วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต มหาวิทยาลยับูรพา. 
ประพนัธ์  สุริหาร.  (2542).  หลักการบริหาร.  ขอนแก่น  : ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  
 มหาวิทยาลยัขอนแก่น. 
ประสงค ์ ปราณีตพลกรัง และคณะ. (2541). ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ. กรุงเทพมหานคร : ธีรฟิลมแ์ละ 
 ไซเทก็ซ์. 
พรทิพย ์ วรกิจโภคาทร. (2537). ภาพพจน์กับการประชาสัมพนัธ์ : การประชาสัมพนัธ์กับภาพลกัษณ์.  
 กรุงเทพมหานคร : คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. 
พีระเดช  เจริญเดช.(2543). การยอมรับเทคโนโลยสีารสนเทศกับการพฒันาระบบสารสนเทศของหัวหน้าสถานี 
 ตํารวจภูธร สังกัดตํารวจภูธรภาค 2. วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต มหาวิทยาลยับูรพา. 
รัจรี  นพเกตุ. (2539). จติวทิยาทัว่ไป เร่ืองการรับรู้. (พิมพค์ร้ังท่ี 2). กรุงเทพมหานคร: ประกายพรึก. 
ฤทธิรณ  ฝักฝ่าย. (2545). ความต้องการนําเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อใช้ในงานป้องกันปราบปรามของสถานี 
 ตํารวจภูธร สังกัดตํารวจภูธรภาค 2. วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต มหาวิทยาลยับูรพา. 
วรรธนะ  อินทร์ทอง. (2535). เอกสารประกอบการบรรยายเร่ืองการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม.  
 กรุงเทพมหานคร: สถาบนัพฒันาขา้ราชการตาํรวจ กองบญัชาการศึกษากรมตาํรวจ. 
วลัลภ  เจริญรมย.์ (2540). เทคโนโลยสีารสนเทศในสํานักงาน. กรุงเทพมหานคร :  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 
วิสูตร  เมธาทศพล. (2542). การใช้วทิยาการตํารวจช่วยในการสืบสวน. นครปฐม: โรงเรียนนายร้อยตาํรวจ. 
เวทย ์ เพชรบรม. (2528). การบริหารงานสืบสวน. กรุงเทพมหานคร: ม.ป.ท.  
ศูนยเ์ทคโนโลยอิีเลก็ทรอนิกส์ และคอมพวิเตอร์แห่งชาติ. (2539). รอบรู้เร่ืองไอท.ี กรุงเทพมหานคร: ธนาเพลส  
 แอนด ์กราฟฟิก. 
สถาบนัราชภฎัสวนดุสิต. (2542). เทคโนโลยเีพื่อชีวติ. กรุงเทพมหานคร:  เธิร์ดเวฟเอด็ดูเคชัน่. 
สมยศ นาวีการ. (2544). การบริหาร. กรุงเทพมหานคร : คณะพณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวิทยาลยั 
 ธรรมศาสตร์. 
สมพงษ ์ เกษมสิน.  (2526).  การบริหารบุคคลแผนใหม่ (พิมพค์ร้ังท่ี 2). กรุงเทพมหานคร : ไทยวฒันาพานิช. 
สิริอร  วิชชาวธุ. (2544). จติวทิยาอุตสาหกรรมและองค์การเบ้ืองต้น. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. 
สุโขทยัธรรมาธิราช,  มหาวิทยาลยั. (2539). การพฒันาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ. นนทบุรี : มหาวิทยาลยั 
 สุโขทยัธรรมาธิราช. 
Krejcie, Robert V. and Morgan, Earyle W.(1970). Educational and psychological measeurement. New York :  
 McGraw – Hill. 
 



วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปีท่ี 10 ฉบบัท่ี 2 
โครงการบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 

 

 805

การให้บริการ ในทัศนะของผู้ใช้บริการ  ธนาคารกรุงไทย  จํากัด (มหาชน)  ใน
ห้างสรรพสินค้า  จังหวดัสมุทรปราการ* 

Service in Views of Customers of Krung Thai Bank PCL, Located in Depar tment 
Store in Samutprakan 

  
 
              นายอาํนาจ  สกลุสญัชาติไทย** 

                   Mr. Amnaj  Sakulsanchartthai  
 
บทคดัย่อ 

 การวิจยัเร่ีองน้ีมีวตัถุประสงคเ์พี่อศึกษาการใหบ้ริการในทศันะของผูใ้ชบ้ริการ ธนาคารกรุงไทย จาํกดั 
(มหาชน) ในห้างสรรพสินคา้  จงัหวดัสมุทรปราการ และ เพื่อเปรียบเทียบการใหบ้ริการ ของ ธนาคารกรุงไทย 
จาํกัด (มหาชน)  ในห้างสรรพสินคา้  จังหวดัสมุทรปราการ ในทัศนะของผูใ้ช้บริการ จาํแนกตามลักษณะ
ประชากรศาสตร์ กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 217 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั เป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูล โดย
ใช ้ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การสอบค่าที และการวิเคระห์ความแปรปรวน ผลการวิจยั 
พบวา่  

 ผูใ้ชบ้ริการมีทศันะเก่ียวกบัการใหบ้ริการ ในภาพรวม อยู่ในระดบัมาก เม่ีอพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า  
อยูใ่นระดบัมาก ทุกดา้น เรียงลาํดบัจากมากท่ีสุด คือ ภาพลกัษณ์/ความน่าเช่ีอถือ การบริการของธนาคาร การจูงใจ
ของธนาคาร สถานท่ีให้บริการของธนาคารในห้างสรรพสินคา้  ระยะเวลาท่ีธนาคารให้บริการ และเคร่ืองมือ/
อุปกรณ์ของธนาคาร ผลการเปรียบเทียบการให้บริการของ ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน)  ในหา้งสรรพสินคา้  
จังหวดัสมุทรปราการ ในทศันะของผูใ้ช้บริการ จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ พบว่า ผูใ้ช้บริการท่ีมี
ลกัษณะประชากรศาสตร์ต่างกนั  มีทศันะเก่ียวกบัการใหบ้ริการในภาพรวม ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทาง
สถิติ  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น  พบว่า   เฉพาะดา้นเคร่ืองมือ/อุปกรณ์ของธนาคาร  ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอาชีพต่างกนัมี
ความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  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. 

                                                 
 * บทความการคน้ควา้อิสระ 
** บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจดัการทัว่ไป)  มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
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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 

 ธนาคารกรุงไทย  จาํกดั  (มหาชน) ( Krung  Thai  Bank  Public  Company  Limited)  เป็นธนาคารของ
รัฐบาลไทย ซ่ึงเกิดจากการควบรวมกิจการระหว่าง  ธนาคารมณฑล กบั ธนาคารเกษตร เม่ือวนัท่ี 14 มีนาคม พ.ศ. 
2509  และมีตราสัญลกัษณ์  คือ  นกวายุภกัษ์  ซ่ึงเป็นตราสัญลกัษณ์ของ  กระทรวงการคลงั  ตราบจนปัจจุบนั 
หลงัจากการเปล่ียนแปลงของธนาคารกรุงไทยมาเป็น  บมจ. ธนาคารกรุงไทย [ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน)] 
ในวนัท่ี 24 มีนาคม 2537  ธนาคารกรุงไทย  จาํกดั  (มหาชน) มีการขยายความเจริญเติบโตอยา่งมัน่คง  และมีสาขา
บริการอยู่ทัว่ทั้งประเทศและต่างประเทศกว่า  800  สาขา  และยงัคงมุ่งมัน่ขยายการบริการ  สาขา ท่ีดีมีคุณภาพ  
เพิ่มรูปแบบการใหบ้ริการต่างๆ  และ  ประสิทธิภาพ  ตอบสนองต่อความตอ้งการ          ทนัตามยคุท่ีเปล่ียนแปลง
อยา่งรวดเร็ว และต่อเน่ืองของโลกยคุโลกาภิวตัต(์globalization)  ภายในขอบเขตแนวคิด (concept)  ความเป็น
สถาบนัทางการเงินชั้นนาํท่ีผูม้ารับบริการวางใจ  มุ่งมัน่ท่ีจะเป็นธนาคารแสนสะดวกและมัน่คง  พร้อมท่ีจะ
ใหบ้ริการทุกระดบั  ทั้งลูกคา้บุคคล  ลูกคา้องคก์ร  ลูกคา้สถาบนั  ลูกคา้ภาครัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจ  และลูกคา้ธุรกิจ
ทุกขนาด  และพร้อมท่ีจะคืนกาํไรสู่สังคมและส่ิงแวดลอ้มดว้ยกิจกรรมสร้างทุนปัญญาท่ีไม่ว่าคุณจะอยู่ในภาคใด
ของสังคม  คุณตอ้งไดรั้บผลตอบแทนอย่างเท่าเทียมกนั ตามหลกัสนองการบริหารของหน่วยงานของภาครัฐ
ภายใตก้ารบริหารบริการประชาชนดว้ยหลกัธรรมาภิบาล    

 พ .ศ .  2552 บมจ .ธนาคารกรุงไทย  มีการขยายการให้บริการ  และรูปแบบผลิตภัณฑ ์                                               
ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย เพิ่มข้ึนและหลากหลายเพื่อตอบสนอง ใหต้รงความตอ้งการของผูม้าใชบ้ริการใหม้าก
ท่ีสุด และ การเพิ่มขยายสาขาเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ เป็นการเพิ่มส่วนผสมทางการตลาด ใน
รูปแบบ ธนาคารแสนสะดวก และมั่นคงท่ีประชาชนในทุกส่วนไวใ้จในการใช้บริการท่ีเป็นเลิศ ซ่ึงหมายถึง 
ธนาคารท่ีทนัสมยั มีผลิตภณัฑก์ารใหบ้ริการท่ีครบวงจร ตอบสนองไดทุ้กกลุ่มลูกคา้ จึงมีการจดัตั้ง สาขายอ่ย ใน
ห้างสรรพสินคา้ ( The convenience bank ) โดยเป็นการบริการรูปแบบใหม่อีกรูปแบบหน่ึง ท่ีบมจ.
ธนาคารกรุงไทยนาํมาเพื่อตอบสนองต่อผูม้าใชบ้ริการ โลกปัจจุบนัหรือเรียกโลกยคุทศวรรษท่ี 21 ใหม่ คือโลกยคุ
โลกาภิวตัต์ (globalization)  ซ่ึงเป็นโลกท่ีไร้พรมแดนของเศรษฐกิจ เป็นโลกของการแข่งขนัทางธุรกิจแบบเสรี
มากข้ึน  โดยยึดผูบ้ริโภคเป็นองคร์วมในการใหบ้ริการ  ซ่ึงองคก์รธุรกิจหน่วยงานธุรกิจ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนตระหนกัถึงจุดน้ี  ทาง บมจ.ธนาคารกรุงไทย เลง็เห็นความสําคญัของการพฒันาธุรกิจภาครัฐ  ใหมี้ความ
ทนัสมัยสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ  การให้บริการทั้ งทางภาคประชาชน ขา้ราชการ ตาํรวจ ทหาร พนักงาน
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รัฐวิสาหกิจ ฯลฯ  โดยมุ่งเนน้การพฒันา ขอ้มูล กรณีศึกษา การคน้ควา้วิจยั การทดสอบและทดลอง เพื่อนาํไปสู่
ความเป็นเลิศของธนาคารพาณิชย ์ 

     ซ่ึงผูศึ้กษามีความสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกบัการบริหารของธนาคารกรุงไทย จาํกดั(มหาชน) กรณีศึกษา
มูลเหตุข้อเท็จจริง  ความต้องการประสิทธิภาพการให้บริการ ของธนาคารกรุงไทย  จํากัด (มหาชน) ใน
ห้างสรรพสินคา้  จังหวดัสมุทรปราการ ในทศันะของผูใ้ช้บริการ เพื่อนําผลการวิจัยมาเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงพฒันาการบริหารการใหบ้ริการใหมี้ประสิทธิภาพสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการต่อไป   

 
วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

 1.  เพื่อศึกษาการให้บริการ ของ ธนาคารกรุงไทย จาํกัด (มหาชน) ในห้างสรรพสินคา้  จังหวัด
สมุทรปราการ 

 2. เพื่อเปรียบเทียบการให้บริการ ของ ธนาคารกรุงไทย (จาํกดั) มหาชน ในห้างสรรพสินคา้ จงัหวดั
สมุทรปราการ ในทศันะของผูใ้ชบ้ริการ  จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ 
 
สมมติฐานของการวจิยั 

 การใหบ้ริการในทศันะของผูใ้ชบ้ริการ จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์แตกต่างกนั 
 1. ประชากร    
      ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี  คือ ผู ้มาใช้บริการ   ธนาคารกรุงไทย  จํากัด  (มหาชน)  ใน

ห้างสรรพสินคา้ต่าง ๆ ท่ีอยู่จงัหวดัสมุทรปราการ ท่ีมาใช้บริการเฉพาะวนัเสาร์-อาทิตย ์ในแต่ละ     สัปดาห์ 
ประมาณ 500  คน 

 2. กลุ่มตัวอย่าง 
      กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา คือ  ผู ้มาใช้บริการ   ธนาคารกรุงไทย   จํากัด  (มหาชน)  ใน

ห้างสรรพสินคา้ต่าง ๆ ท่ีอยู่จังหวดัสมุทรปราการ ท่ีมาใช้บริการเฉพาะวนัเสาร์-อาทิตย  ์โดยขนาดของกลุ่ม
ตวัอยา่งไดจ้ากตารางกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งของ Krejcie และ Morgan (1970 , p. 608)  ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง  
จาํนวน   217   คน 

 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั         

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี  ไดแ้ก่  แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนซ่ึงมีค่าความเช่ือมัน่ 0.89 แบบสอบถาม
แบ่งออกเป็น  2  ตอน คือ 

 1.  สถานภาพของผูใ้ชบ้ริการ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ ระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือน  จาํนวน 6 ขอ้ 

 2.  การให้บริการ ของ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ในห้างสรรพสินคา้ต่างๆ ท่ีอยู่จังหวัด
สมุทรปราการ แบ่งออกเป็น 6  ดา้น  ไดแ้ก่  ดา้นสถานท่ี  ดา้นระยะเวลา  ดา้นการบริการ  ดา้นการจูงใจ   ดา้น
ภาพลกัษณ์/ความน่าเช่ือถือ  และ ด้านเคร่ืองมือและอุปกรณ์ ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณ คา่ 5 ระดบั ของลิเคิร์ท  (Likert)   จาํนวน 21  ขอ้  
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การรวบรวมขอ้มูลผูว้ิจยัไดด้าํเนินการเก็บขอ้มูลดว้ยการขอความร่วมมือจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นผูม้าใช้

บริการ  ธนาคารกรุงไทย  จาํกดั (มหาชน)  ในห้างสรรพสินคา้ต่าง ๆ ท่ีอยู่จงัหวดัสมุทรปราการ ท่ีมาใชบ้ริการ
เฉพาะวนัเสาร์-อาทิตย ์โดยนาํแบบสอบถามไปแจกใหก้ลุ่มตวัอยา่งกรอกขอ้มูลจาํนวน  217  ฉบบัแลว้ขอรับคืน
ดว้ยตนเอง  

  
การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถามจะนาํมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ทุกชุด  และนาํมาลงรหสั  
ประมวลผลขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูป หา ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test ,F-test  
และ LSD ดงัน้ี 

 1.  วิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามไดแ้ก่ เพศ อายุ  ระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส 
อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  โดยใชค้วามถ่ีและร้อยละ 

 2.  วิเคราะห์การให้บริการในทศันะของผูใ้ชบ้ริการ กบั บมจ.ธ.กรุงไทย ในห้างสรรพสินคา้ จงัหวดั
สมุทรปราการ โดยใชค่้าเฉล่ีย ( X )    และ  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 

 3.  เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย  ( X )  ของคะแนนระดบัความคิดเห็นการใหบ้ริการในทศันะของผูใ้ชบ้ริการ 
กบั บมจ.ธ.กรุงไทย จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ โดยใช ้ t-test และ F-test 

 4.  เปรียบเทียบพหุคูณเพื่อทดสอบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนระดบัความคิดเห็นการใหบ้ริการ ใน
ทศันะของผูใ้ช้บริการ กบั บมจ.ธ.กรุงไทย  เป็นรายคู่  จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน  โดยวิธีของ  Least 
Significant Difference (LSD) 
 
สรุปผลการวจิยั 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการให้บริการ  ของ  ธนาคารกรุงไทย  จาํกดั (มหาชน)  ในห้างสรรพสินคา้  
จงัหวดัสมุทรปราการ สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 1. ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
       ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 54.80 อายุ 31-40 ปี รองลงมา อายุมากกว่า 40 ปี ร้อยละ 
24.40 มีอาชีพ ขา้ราชการ / รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ50.70 รองลงมา อาชีพพนกังานบริษทั ร้อยละ28.60 มีรายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือน 10,000 – 20,000 บาท ร้อยละ54.40 รองลงมาตํ่ากว่า 10,000 บาท ร้อยละ 17.10 มีระดบัการศึกษา 
อนุปริญญา / ปวส. ร้อยละ 55.80  รองลงมา ปริญญาตรี หรือสูงกว่า ร้อยละ27.60 สถานภาพสมรส ร้อยละ 45.60 
รองลงมา โสด ร้อยละ 45.20 

 2. วเิคราะห์เกีย่วกับการให้บริการของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย 
       สถานที ่ให้บริการของธนาคารในห้างสรรพสินค้า  
       ผูใ้ช้บริการ มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการให้บริการในภาพรวม อยู่ในระดบัมาก ( = 3.68) เม่ือ

พิจารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี 
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       ผูใ้ชบ้ริการ มีความคิดเห็นโดยรวม อยูใ่นระดบัมาก ( = 3.65) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยู่
ในระดบัมาก ( = 3.59–3.70) ทุกรายการ คือ 

       1. ท่านมีความพึงพอใจ ภายในธนาคารมีความสะอาดเรียบร้อย 
       2. ท่านมีความพึงพอใจ บมจ.ธ.กรุงไทย ท่ีตั้งในหา้งสรรพสินคา้มากกวา่ท่ีตั้งเอกเทศ 
       3. ท่านมีความพึงพอใจการจดัและตกแต่งภายในอาคารมีความเหมาะสม 
       4. ท่านมีความพึงพอใจสถานท่ีตั้ง บมจ.ธ.กรุงไทยในแหล่งชุมชนพลุกพล่านท่ีมีรูปลกัษณ์  สวยงาม 

มากกวา่ ความปลอดภยั 
       ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัเพศชาย และเพศหญิง อายุ 20-30 ปี 31-40 ปี อาชีพ นักเรียน/นักศึกษา 

ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ตํ่ากว่า 10,000 บาท 10,000 – 20,000 บาท ระดบัการศึกษา 
อนุปริญญา/ปวส.  ปริญญาตรี/หรือสูงกวา่ สถานภาพโสด และสมรส 

       ระยะเวลา  ทีธ่นาคารให้บริการ 
       ผูใ้ชบ้ริการ มีความคิดเห็นโดยรวม อยูใ่นระดบัมาก ( = 3.59) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยู่

ในระดบัมาก ( = 3.69–3.76) จาํนวน 2 รายการ คือ 
       1. ท่านมีความพึงพอใจมีบริการบตัรคิวใหแ้ยกประเภทบริการเช่นฝาก-ถอน,Paypointฯลฯ 
       2. ท่านมีความพึงพอใจระยะเวลา เปิด-ปิด บริการและไม่มีวนัหยดุของบมจ.ธ.กรุงไทย ในหา้ง ฯลฯ 

มากกวา่ ธนาคารภาครัฐแบบดั้งเดิม 
        ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัเพศหญิง อายตุ ํ่ากว่า20 ปี  20-30 ปี  อาชีพ พนกังานบริษทั รายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือน ตํ่ากว่า 10,000 บาท ระดบัการศึกษา มธัยมศึกษาหรือตํ่ากว่า มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. และสถานภาพ
โสด 

       การบริการ  ของธนาคาร 
      ผูใ้ชบ้ริการ มีความคิดเห็นโดยรวม อยูใ่นระดบัมาก ( = 3.78) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่น

ระดบัมาก ( = 3.74–3.84) ทุกรายการ คือ 
       1. ท่านมีความพึงพอใจการจดัเอกสารท่ีจาํเป็นในการติดต่อธุรกรรมทางการเงินใหส้ําหรับผูม้าใช้

บริการ 
       2. ท่านมีความพึงพอใจรูปการให้บริการแบบไม่เป็นทางการ มากกว่าแบบเขม้งวดของรัฐ เช่น 

พนกังานกรอกแบบฟอร์มให ้
       3. พนกังานมีความกระตือรือร้นในการใหบ้ริการ 
       4. ท่านมีความพึงพอใจความจริงใจในการให้บริการเช่น รอยยิ้ม สุภาพ   อ่อนน้อม มากกว่า 

ผลประโยชนต์อบแทนดอกเบ้ียเงินฝาก 
       ซ่ึงมีคา่สอดคลอ้งกบัเพศชาย และเพศหญิง ทุกอาย ุอาชีพ นกัเรียน/นกัศึกษา ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ตํ่ากว่า 10,000 บาท 10,000 – 20,000 บาท 20,001 – 30.000 บาท ทุกระดบัการศึกษา 
สถานภาพโสด และสมรส 

 
 



วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปีท่ี 10 ฉบบัท่ี 2 
โครงการบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 

 

 810

       การจูงใจ  ของธนาคาร 
       ผูใ้ชบ้ริการ มีความคิดเห็นโดยรวม อยูใ่นระดบัมาก ( = 3.70) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยู่

ในระดบัมาก ( = 3.57–3.76) ทุกรายการ คือ 
       1. ท่านมีความพึงพอใจธนาคารแจกของท่ีระลึกตรงใจลูกคา้สมํ่าเสมอ น่าใชบ้ริการ 
       2. ท่านมีความพงึพอใจป้ายแสดงช่องการบริการต่าง ๆ อยา่งชดัเจน 
       3. ท่านมีความพึงพอใจของแจก ของกาํนลั และรางวลัชิงโชค มากกว่า ผลประโยชน์ตอบแทน

ดอกเบ้ียเงินฝาก 
       4. ท่านมีความพึงพอใจส่ือโฆษณาของ บมจ.ธ.กรุงไทย มากกวา่การแนะนาํ จากบุคคลใกลชิ้ด 
       ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัเพศชาย และเพศหญิง อาย ุ20-30 ปี 31-40 ปี มากกว่า 40 ปี อาชีพ นกัเรียน/

นกัศึกษา  ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ พนกังานบริษทั  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ตํ่ากว่า 10,000 บาท 20,001 – 30,000 บาท 
ระดบัการศึกษา มธัยมศึกษาหรือตํ่ากวา่  อนุปริญญา/ปวส. ปริญญาตรี/หรือสูงกวา่ สถานภาพโสด และสมรส 

       ภาพลกัษณ์/ความน่าเช่ือถือ 
       ผูใ้ชบ้ริการ มีความคิดเห็นโดยรวม อยูใ่นระดบัมาก ( = 3.82) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยู่

ในระดบัมาก ( = 3.80–3.84) ทุกรายการ คือ 
       1. ท่านมีความพึงพอใจในความน่าเช่ือถือจากการรู้จกัผ่านส่ือต่าง ๆ ท่ีบอกถึงความเป็นสถานท่ี

บริการ  มากกวา่ รู้จกัคณะบริหารหรือฐานหน่วยเงินลงทุน 
       2. ท่านมีความพึงพอใจการตกแต่งท่ีทนัยคุสมยัของบมจ.ธ.กรุงไทยมากกว่า ความเช่ือมัน่การเป็น

ธนาคารของรัฐบาล 
       ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัเพศชาย และเพศหญิง ทุกอายุ ทุกอาชีพ ทุกรายได้เฉล่ียต่อเดือน ทุกระดับ

การศึกษา  และทุกสถานภาพสมรส 
       เคร่ืองมือ/อุปกรณ์  ของธนาคาร 
       ผูใ้ชบ้ริการ มีความคิดเห็นโดยรวม อยูใ่นระดบัมาก ( = 3.54) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยู่

ในระดบัมาก ( = 3.69) จาํนวน 1 รายการ คือ อุปกรณ์   เทคโนโลย ี เช่น เคร่ือง atm,adm,passbook update. มี
เพยีงพอสาํหรับการใหบ้ริการ 

       ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัเพศชาย และเพศหญิง อายตุ ํ่ากวา่ 20 ปี  20-30 ปี อาชีพ พนกังานบริษทั  รายได้
เฉล่ียต่อเดือน ตํ่ากว่า 10,000 บาท ระดบัการศึกษา มธัยมศึกษาหรือตํ่ากว่า มธัยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวส.  และ
สถานภาพโสด  

 3. การเปรียบเทียบการให้บริการในทัศนะของผู้ใช้บริการ กับ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ใน
ห้างสรรพสินค้า จงัหวดัสมุทรปราการ จาํแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์  สรุปได้ดงันี ้

       ผูใ้ชบ้ริการมี เพศ อายุ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ระดบัการศึกษา และสถานภาพสมรส ต่างกนั  มีความ
คิดเห็นในภาพรวมไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพจิารณาเป็นรายดา้นดงัน้ี 

       สถานที ่ให้บริการของธนาคารในห้างสรรพสินค้า  
       ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีเพศต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม และพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ไม่แตกต่างกนั

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ   
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       ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอาชีพต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ ท่านมีความพึง
พอใจ บมจ.ธ.กรุงไทย ท่ีตั้งในหา้งสรรพสินคา้มากกวา่ท่ีตั้งเอกเทศ 

       ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทาง
สถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ ท่าน
มีความพึงพอใจ ภายในธนาคารมีความสะอาดเรียบร้อย 

       ระยะเวลา  ทีธ่นาคารให้บริการ   
       ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอาชีพต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ เม่ือ

พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ ท่านมีความพึง
พอใจ การใหบ้ริการสะดวกรวดเร็วไม่ตอ้งคอยนาน 

      ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทาง
สถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 รายการ คือ ท่าน
มีความพึงพอใจการใหบ้ริการสะดวกรวดเร็วไม่ตอ้งคอยนาน 

       การบริการของธนาคาร   การจูงใจของธนาคาร  และภาพลักษณ์/ความน่าเช่ือถือ 
       ผูใ้ชบ้ริการมี เพศ อาย ุอาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ระดบัการศึกษา และสถานภาพสมรส ต่างกนั  มี

ความคิดเห็นโดยรวม และพจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
       เคร่ืองมือ/อุปกรณ์ของธนาคาร   
       ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอาชีพต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.05  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ ท่าน
มีความพึงพอใจการบริการของ บมจ.ธ.กรุงไทยดว้ยอุปกรณ์  เทคโนโลยี  เช่น เคร่ือง atm, adm, passbook 
มากกวา่ ทางพนกังาน              

       ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทาง
สถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 รายการ คือ ท่าน
มีความพึงพอใจการบริการของ บมจ.ธ.กรุงไทยดว้ยอุปกรณ์  เทคโนโลยี  เช่น เคร่ือง atm, adm, passbook 
มากกวา่ ทางพนกังาน 
 
อภปิรายผล 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล การให้บริการในทศันะของผูใ้ช้บริการ กบั ธนาคารกรุงไทย  จาํกดั (มหาชน)  
ในหา้งสรรพสินคา้  จงัหวดัสมุทรปราการ สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 1. ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
       ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 54.80 อายุ 31-40 ปี รองลงมา อายุมากกว่า 40 ปี ร้อยละ 
24.40 มีอาชีพ ขา้ราชการ / รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ50.70 รองลงมา อาชีพพนกังานบริษทั ร้อยละ28.60 มีรายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือน 10,000 – 20,000 บาท ร้อยละ54.40 รองลงมาตํ่ากว่า 10,000 บาท ร้อยละ 17.10 มีระดบัการศึกษา 
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อนุปริญญา / ปวส. ร้อยละ 55.80  รองลงมา ปริญญาตรี หรือสูงกว่า ร้อยละ27.60 สถานภาพสมรส ร้อยละ 45.60 
รองลงมา โสด ร้อยละ 45.20  

 2. วิ เคราะห์เกี่ย วกับการให้บริการในทัศนะของผู้ ใช้บริการ  กับ   บมจ .  ธนาคารกรุงไทยใน
ห้างสรรพสินค้า จงัหวดัสมุทรปราการ 

       ผูใ้ช้บริการ มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการให้บริการในภาพรวม อยู่ในระดบัมาก ( = 3.68) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นสถานท่ีใหบ้ริการของธนาคารในหา้งสรรพสินคา้ ระยะเวลาท่ีธนาคารใหบ้ริการ 
การบริการ  ของธนาคาร  การจูงใจของธนาคาร  ภาพลกัษณ์/ความน่าเช่ือถือ   และเคร่ืองมือ/อุปกรณ์  ของ
ธนาคาร ผูใ้ชบ้ริการ มีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดบัมาก ( = 3.65, 3.59, 3.78, 3.70, 3.82 และ 3.54 
ตามลาํดบั) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัมาก ยกเวน้ ดา้นระยะเวลาท่ีธนาคารใหบ้ริการ รายการ ท่าน
มีความพึงพอใจการใหบ้ริการสะดวกรวดเร็วไม่ตอ้งคอยนาน อยูใ่นระดบัปานกลาง ( = 3.43) และรายการท่าน
มีความพึงพอใจการลดระยะเวลาการใหบ้ริการผา่นเคร่ืองอุปกรณ์ เช่น atm, adm, passbook update. มากกว่า การ
ใหบ้ริการผา่นพนกังาน อยูใ่นระดบัปานกลาง ( = 3.49) และดา้นเคร่ืองมือ/อุปกรณ์  ของธนาคาร รายการท่านมี
ความพึงพอใจการบริการของ บมจ.ธ.กรุงไทยดว้ยอุปกรณ์  เทคโนโลย ี เช่น เคร่ือง atm, adm, passbook update. 
มากกว่า ทางพนักงาน อยู่ในระดบัปานกลาง  ( = 3.43)   และรายการท่านมีความพึงพอใจการบริการดว้ย
อุปกรณ์เทคโนโลย ีเช่นเคร่ือง atm, adm ,passbook update. ดว้ยตนเองในอนาคต มากกว่า กรอกแบบฟอร์ม  อยู่
ในระดบัปานกลาง  ( = 3.49) 

       จากผลการคน้พบดงักล่าว พบว่า มีค่าสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ วรรณวิมล ชูศูนย ์(2551) ศึกษา
เร่ือง ทศันคติของลูกคา้ต่อบริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตของธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) ในอาํเภอเมือง
ราชบุรี จากการศึกษาพบวา่ ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง มีอายใุกลเ้คียงกนั 3 กลุ่ม คือ อายรุะหว่าง 41-50 ปี 
31-40 ปี และอายรุะหว่าง 21-30 ปี มีรายได ้ 10,001-20,000 บาท และสอดคลอ้งกบั ศุภลกัษณ์ ไชยมงคล (2550) 
ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของลูกคา้ต่อการใหบ้ริการของ ธนาคารกรุงไทยจาํกดั (มหาชน) สาขาสันป่าตอง อาํเภอ
สันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่  ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุดและ
มีความพึงพอใจในระดบัมาก   ต่อการให้บริการแต่ละดา้น เป็นธนาคารท่ีมีช่ือเสียง มีความมัน่คง และมี
ภาพลกัษณ์ท่ีดีในการใหบ้ริการ ดา้นความสะอาดภายในธนาคาร และ มีระบบการทาํงานท่ีถูกตอ้ง แม่นยาํและ
เช่ือถือ และสอดคลอ้งกบั นรีศรี จกัรอิศราพงศ ์(2550)  ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของลูกคา้ 
ต่อการใหบ้ริการของธนาคารกรุงไทย จาํกดั(มหาชน) สาขาวงัเหนือ   ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
ความพึงพอใจ คือ  การจดัเอกสารท่ีจาํเป็นในการติดต่อธุรกรรมทางการเงินใหส้าํหรับผูม้าใชบ้ริการ  ขั้นตอนการ
กรอกเอกสารและการดาํเนินการของธนาคาร  ความสนใจและใหค้วามสาํคญักบัผูม้าใชบ้ริการของพนกังาน  
ระยะเวลาการติดต่อและใหบ้ริการของพนกังาน ขั้นตอนในการจดัระบบการใหบ้ริการของพนกังาน ความสะอาด 
สะดวกสบายของสถานท่ีทาํการ  และความพร้อมของพนกังานในการใหบ้ริการ 
 
ข้อเสนอแนะในการทําวจิยั 

 ผูท่ี้ตอ้งการศึกษาเก่ียวกบัการใหบ้ริการในทศันะของผูใ้ชบ้ริการ  ธนาคารกรุงไทย  จาํกดั (มหาชน)  ใน
หา้งสรรพสินคา้  จงัหวดัสมุทรปราการ สามารถนาํผลท่ีไดไ้ปศึกษาต่อ ดงัน้ี 
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     1.  การวิจยัประเมินผลประสิทธิภาพการให้บริการ  ของ  ธนาคารกรุงไทย  จาํกดั (มหาชน)  ใน
หา้งสรรพสินคา้  จงัหวดัสมุทรปราการ ผลของการวิจยัท่ีมีความแตกต่างระหว่างกลุ่ม และไม่แตกต่าง ในดา้นต่าง 
ๆ นาํผลท่ีไดม้าวิเคราะห์หา จุดอ่อน จุดแขง็ เพื่อนาํแนวทางนโยบายธุรกิจและกลยุทธ์วิธีทางธุรกิจการใหบ้ริการ 
ปรับปรุง พฒันาให้สอดคลอ้งต่อสังคมด้วย     บรรษทัภิบาล ในการให้บริการ  ของ  ธนาคารกรุงไทย  จาํกัด 
(มหาชน) เพื่อประสิทธิภาพ และประสิทธิผลขององคก์าร ในรูปตน้แบบของการพฒันาการใหบ้ริการของธนาคาร
ท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพมิติปัจจุบนัและอนาคต 
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คุณภาพการให้บริการของศูนย์บริการรถยนต์นําเข้า บริษัท อตีั้น อมิปอร์ท 
         จํากดั เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร* 

  
นายสุนทร  สิงห์จนัทร์ 

   
บทคดัย่อ 

       การวิจยัเร่ีองน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ีอศึกษาคุณภาพการใหบ้ริการของศูนยบ์ริการรถยนตน์าํเขา้  บริษทั 
อีตั้น อิมปอร์ท จาํกดั  และ เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพการใหบ้ริการของศูนยบ์ริการรถยนตน์าํเขา้ของลูกคา้ จาํแนก
ตามลกัษณะประชากรศาสตร์ กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 108 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั เป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์
ขอ้มูล โดยใช้ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การสอบค่าที และการวิเคระห์ความแปรปรวน 
ผลการวิจยั พบวา่  

       ลูกคา้ มีความคิดเห็นเก่ียวกบัองคป์ระกอบท่ีส่งผลต่อคุณภาพการใหบ้ริการของศูนยบ์ริการรถยนต์
นาํเขา้ ในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า  อยูใ่นระดบัมาก ทุกดา้น เรียงลาํดบัจากมาก
ท่ีสุด คือ ด้านความปลอดภยั  ด้านความเขา้ใจลูกคา้  ด้านความสามารถ  ด้านความสุภาพ ความน่าเช่ือถือได ้
(บริการ)  และดา้นการตอบสนองความตอ้งการ ผลการเปรียบเทียบองคป์ระกอบท่ีส่งผลต่อคุณภาพการใหบ้ริการ
ของศูนยบ์ริการรถยนตน์าํเขา้ ของลูกคา้ จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ พบว่า เฉพาะลูกคา้ท่ีมีอาย ุต่างกนั  
มีความคิดเห็นเก่ียวกบัองคป์ระกอบท่ีส่งผลต่อคุณภาพการใหบ้ริการของศูนยบ์ริการรถยนต์นาํเขา้ ในภาพรวม 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นความเขา้ใจลูกคา้ ผูท่ี้มีอาย ุ
และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และ
ดา้นการตอบสนองความตอ้งการ ลูกคา้ท่ีมีอาชีพ ต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05  
 
ความนํา 
       บริษทั อีตั้น อิมปอร์ท จาํกดั เป็นผูด้าํเนินธุรกิจดา้นรถยนต์นาํเขา้ยี่ห้อชั้นนาํจากต่างประเทศ เพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้ท่ีช่ืนชอบรถยนตน์าํเขา้จากต่างประเทศโดยเฉพาะ โดยในปี พ.ศ. 2537 ได้
มีการก่อตั้งโชวรู์มแห่งแรกข้ึนบนถนนรัชดาภิเษก โดยทาง บริษทั อีตั้น อิมปอร์ท จาํกดั ไดมี้การนาํรถยนตน์าํเขา้
มามีหลากหลายรุ่นทั้งจากประเทศญ่ีปุ่น  ประเทศเยอรมนั  ประเทศอิตาลี  โดยเนน้นโยบายการนาํเขา้รถยนตท่ี์มี
ประสิทธิภาพ และคุณภาพสูง เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ เม่ือภาวะการขยายตวัของตลาดมีปริมาณ
ลูกคา้ท่ีเพิ่มมากข้ึนทาง บริษทั อีตั้น อิมปอร์ท จาํกดั ไดเ้ลง็เห็นถึงการตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้อยา่ง
ครบวงจร เน่ืองจากลูกคา้ไม่ใช่แค่ตอ้งการซ้ือรถยนต์เท่านั้น หากแต่ลูกคา้ยงัคงตอ้งการ การบาํรุงรักษารถยนต์
ดว้ย ทาง บริษทั อีตั้น อิมปอร์ท จาํกดั จึงไดต้อบสนองความตอ้งการดว้ยการเปิดศูนยบ์ริการข้ึนเพื่อรองรับความ
                                                        
 * บทความการคน้ควา้อิสระ 
 บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการจดัการทัว่ไป คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 2552 
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ตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ย่างเต็มท่ี โดยจดัตั้ งศูนยบ์ริการเพื่อให้บริการรับตรวจซ่อมรถยนต์ เช็คระยะรถยนต ์
บาํรุงรักษารถยนต ์ บริการอะไหล่นาํเขา้ และตกแต่งรถยนต ์อยา่งครบวงจร ซ่ึงไดรั้บความสาํเร็จเป็นอยา่งสูง  ผล
จากการทาํงานอยา่งตั้งใจ และทุ่มเท ทาํให ้บริษทั อีตั้น อิมปอร์ท จาํกดั มียอดจาํหน่ายดีข้ึนเป็นลาํดบั ในปีพ.ศ.
2539 ทาง อีตั้น อิมปอร์ท ไดเ้ล็งเห็นถึงการขยายตวัของเศรษฐกิจทางภูมิภาคจึงไดท้าํการเปิดสาขาแห่งท่ี 2 ข้ึนท่ี
จงัหวดัเชียงใหม่ และสาขาท่ี 3 ท่ีจงัหวดัขอนแก่น ซ่ึงได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกคา้ ต่อมาในปี 2545 
เศรษฐกิจเร่ิมฟ้ืนตวัอีกคร้ังหลงัจากภาวะฟองสบู่แตกในช่วง ปี  2540  บริษทั อีตั้น อิมปอร์ท จาํกดั ไดเ้ล็งเห็นถึง
ความตอ้งการในกรุงเทพ และปริมณฑล ท่ีเร่ิมมีมากขึ้นจึงไดมี้การเปิดตวั ETON EXCLUSIVE CARE บริการ
ฉุกเฉินตลอด 24 ชัว่โมง (ทัว่ประเทศ) เพื่อเป็นการตอบสนองแก่ลูกคา้ใหม้ัน่ใจในทุกการเดินทาง  จุดเด่นของการ
บริการพิเศษของ ETON EXCLUSIVE CARE  คือ  การใหค้าํแนะนาํดา้นเคร่ืองยนต ์ตลอด 24  ชัว่โมง  บริการ
จองรถเช่า  บริการจอง / เปล่ียนเท่ียวบิน  บริการจองโรงแรม  บริการจองภตัตาคาร บริการลากรถ เป็นตน้ในปี
เดียวกนั บริษทั อีตั้น อิมปอร์ท จาํกดั ยงัไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็นผูแ้ทนจาํหน่ายรถยนตคุ์ณภาพจาก ประเทศอิตาลี 
ยี่ห้อดงั ALFA ROMEO  ในเมืองไทย เพ่ือตอบสนองความตอ้งการผูพิ้สมยัความแรงแนวสปอร์ต ดว้ยการ
ผสมผสานศิลปะของการออกแบบกบัเทคโนโลยีจากสนามแข่งรถสูตร1โดยเป็นศูนยบ์ริการมาตรฐานท่ีสามารถ
ใหบ้ริการในดา้นต่าง ๆ                
       ในการศึกษาคร้ังน้ี   ผูว้ิจัยสนใจศึกษาคุณภาพการให้บริการของศูนยบ์ริการรถยนต์นําเขา้ เพื่อ
ปรับปรุงการให้บริการของศูนยบ์ริการให้เป็นเลิศอยู่เสมอ และนํามาปรับเปล่ียน เพื่อให้สอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของผูท่ี้มาเขา้รับการบริการ รวมถึงธุรกิจในยคุโลกาภิวตัน์ (globalization) ท่ีมีทั้งการแข่งขนัและข่าวสาร
ขอ้มูลท่ีหลากหลาย ทาํใหต้ลาดตกเป็นของผูซ้ื้อ ธุรกิจตอ้งการอยูร่อดและเจริญรุ่งเร่ืองในภาวะเศรษฐกิจเช่นน้ีจึง
ต้องมีการปรับตัว เพื่อเสริมสร้างยุทธวิธีครองใจลูกค้าให้ได้ ซ่ึงผลการศึกษาในคร้ังน้ีจะสามารถใช้เป็น
ส่วนประกอบเพ่ือช่วยในการตดัสินใจในการวางแผนการตลาดของศูนยบ์ริการรถยนตน์าํเขา้ และสามารถใชเ้ป็น
แนวทางพฒันาการใหบ้ริการแก่ลูกคา้ของศนูยบ์ริการรถยนตน์าํเขา้  
 
วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
       1. เพือ่ศึกษาคุณภาพการใหบ้ริการของศูนยบ์ริการรถยนตน์าํเขา้  บริษทั อีตั้น อิมปอร์ท จาํกดั    
       2. เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพการใหบ้ริการของศูนยบ์ริการรถยนตน์าํเขา้ของลูกคา้ จาํแนกตามลกัษณะ
ประชากรศาสตร์ 
 
วธีิดาํเนินการวจิัย 

     1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
            ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี   คือ ลูกคา้ท่ีมาใช้บริการของศูนยบ์ริการรถยนต์นาํเขา้ เดือน 

ธนัวาคม 2552 ประมาณ 150 คน กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการของศูนยบ์ริการรถยนต์
นาํเขา้ โดยขนาดของกลุ่มตวัอยา่งไดจ้ากตารางกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งของ Krejcie และ Morgan (1970 , p. 
608)  ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง  จาํนวน   108   คน 
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      2. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
            เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ แบบสอบถามจาํนวน 1 ฉบบั แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
            2.1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  ไดแ้ก่ เพศ  อายุ ระดบัการศึกษา  อาชีพ  รายไดเ้ฉล่ีย

ต่อเดือน จาํนวน 5 ขอ้ 
            2.2  องคป์ระกอบท่ีส่งผลต่อคุณภาพการใหบ้ริการของศูนยบ์ริการรถยนตน์าํเขา้ แบ่งออกเป็น 6 

ดา้น คือ ความน่าเช่ือถือได ้(บริการ) ดา้นการตอบสนองความตอ้งการ ดา้นความสามารถ ดา้นความสุภาพ ดา้น
ความเขา้ใจลูกคา้ และดา้นความปลอดภยั ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
ของลิเคิร์ท  (Likert) จาํนวน 20  ขอ้  

       3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
            ผูว้ิจัยได้ดาํเนินการเก็บขอ้มูลด้วยตนเอง ระหว่างวนัท่ี 1-20 กุมภาพนัธ์ 2553 ได้รับ

แบบสอบถามคืนมา จาํนวน 108 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 
 
       4. การวเิคราะห์ข้อมูล 

            1.  วิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามไดแ้ก่ เพศ  อาย ุระดบัการศึกษา  อาชีพ  รายได้
เฉล่ียต่อเดือน  โดยใชค้วามถ่ีและร้อยละ 

            2.  วิเคราะห์องคป์ระกอบท่ีส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการของศูนยบ์ริการรถยนต์นาํเขา้ของ
ลูกคา้ โดยใชค้า่เฉล่ีย ( X )    และ  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 

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

            4.  เปรียบเทียบพหุคูณเพื่อทดสอบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนองคป์ระกอบท่ีส่งผลต่อคุณภาพ
การให้บริการของศูนย์บริการรถยนต์นําเข้าของลูกค้า จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยวิธี Least 
Significant Difference (LSD) 

  
สรุปผลการวจิยั 

       ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลคุณภาพการให้บริการของศูนยบ์ริการรถยนตน์าํเขา้  บริษทั อีตั้น   อิมปอร์ท 
จาํกดั  เขตสวนหลวง  กรุงเทพมหานคร  สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

       1. ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
             ลูกคา้ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 69.40  มีอาย ุมากกว่า 40 ปี ร้อยละ 38.90  รองลงมา 31-40 ปี 
ร้อยละ 35.20 มีระดบัการศึกษา ปริญญาตรี ร้อยละ 62.00 รองลงมา ตํ่ากว่าปริญญาตรี   ร้อยละ 20.40 อาชีพ
พนกังานบริษทั ร้อยละ 55.60 รองลงมาธุรกิจส่วนตวั ร้อยละ 23.10 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001  -  40,000 บาท 
ร้อยละ 44.40 รองลงมา มากกวา่ 40,000 บาท ร้อยละ 38.90  
       2. วเิคราะห์องค์ประกอบทีส่่งผลต่อคุณภาพการให้บริการของศูนย์บริการรถยนต์นําเข้าของลูกค้า 

            ลูกคา้ มีความคิดเห็นเก่ียวกับองค์ประกอบท่ีส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการของศูนยบ์ริการ
รถยนตน์าํเขา้ ในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก ( = 3.95) เม่ือพจิารณา เป็นรายดา้น ดงัน้ี 
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        ความน่าเช่ือถือได้ (บริการ) 
       ลูกคา้มีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดบัมาก ( = 3.94) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยู่ใน

ระดบัมาก ( = 3.77–4.18) ทุกรายการ 5 อนัดบัแรก คือ 
       1. รถยนตส์ามารถใชง้านไดดี้หลงัจากการซ่อมเสร็จ 
       2. ความมีช่ือเสียงท่ีดีของศนูยบ์ริการ 
       3. มีอะไหล่พร้อมท่ีจะใหบ้ริการ 
       4. การส่งมอบรถยนตไ์ดต้รงตามเวลาท่ีกาํหนด 
       5. การรับประกนัการซ่อม 
       ซ่ึงมีคา่สอดคลอ้งกบัเพศชาย และเพศหญิง อาย ุ20-30 ปี 31-40 ปี มากกว่า 40 ปี ทุกระดบัการศึกษา 

ทุกอาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001  -  40,000 บาท และมากกว่า 40,000 บาท 
       ด้านการตอบสนองความต้องการ 
       ลูกคา้มีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดบัมาก ( = 3.79) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยู่ใน

ระดบัมาก ( = 3.74–3.87) ทุกรายการ คือ 
       1. ใหค้าํแนะนาํลูกคา้ในเร่ืองการดูแลรักษารถยนตช์ดัเจน 
       2. การซ่อมรถยนตไ์ดต้ามอาการท่ีชาํรุด 
       3. ระยะเวลาในการซ่อมรวดเร็ว 
       ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัเพศชาย และเพศหญิง อายุตํ่ากว่า 20 ปี, 31-40 ปี มากกว่า 40 ปี ทุกระดับ

การศึกษา ทุกอาชีพ และทุกรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  
        ด้านความสามารถ 

       ลูกคา้มีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดบัมาก ( = 3.99) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยู่ใน
ระดบัมาก ( = 3.98–4.00) ทุกรายการ คือ 

       1. พนกังานมีความสามารถและทกัษะในการแกไ้ขตามรายการท่ีแจง้ซ่อม 
       2. พนกังานสามารถใหค้าํปรึกษา / ตอบขอ้สงสยัเก่ียวกบัรถยนตไ์ด ้
       ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกับเพศชาย และเพศหญิง ทุกระดับอายุ ทุกระดับการศึกษา ทุกอาชีพ และทุก

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  
        ด้านความสุภาพ 

       ลูกคา้มีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดบัมาก ( = 3.99) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยู่ใน
ระดบัมาก ( = 3.86–4.10) ทุกรายการ คือ 

       1. พนกังานมีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม 
       2. พนกังานมีการแสดงออกถึงการใหเ้กียรติลูกคา้ 
       3. พนกังานรับรถตอ้นรับและทกัทายลูกคา้อยา่งสุภาพ 
       ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัเพศชาย และเพศหญิง ทุกระดบัอายุ ทุกระดบัการศึกษา ทุกอาชีพ และทุก

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  
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        ด้านความเข้าใจลูกค้า 
       ลูกคา้มีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดบัมาก ( = 4.00) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยู่ใน

ระดบัมาก ( = 3.93–4.08) ทุกรายการ คือ 
       1. มีการแนะนาํการซ่อมรถยนตอ์ยา่งถูกตอ้ง 
       2. พนกังานรับฟังและทาํความเขา้ใจกบัปัญหารถยนตข์องท่านอยา่งถ่ีถว้น 
       3. มีการแกไ้ขกรณีรถยนตไ์ม่สามารถใชง้านไดห้ลงัซ่อมบาํรุงทนัที 
       ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัเพศชาย และเพศหญิง ทุกระดบัอาย ุทุกระดบัการศึกษา ทุกอาชีพ และรายได้

เฉล่ียต่อเดือน 20,001  -  40,000 บาท และมากกวา่ 40,000 บาท 
        ด้านความปลอดภยั 

       ลูกคา้มีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดบัมาก ( = 4.01) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยู่ใน
ระดบัมาก ( = 3.96–4.09) ทุกรายการ คือ 

       1. การทาํความสะอาดรถยนตก่์อนส่งมอบโดยปลอดสารเคมี 
       2. มีการตรวจเช็ครถยนตก่์อนการส่งมอบใหลู้กคา้ 
       3. มีการรักษาความลบัขอ้มูลส่วนตวัของลูกคา้ 
       ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัเพศชาย และเพศหญิง ทุกระดบัอายุ ทุกระดบัการศึกษา ทุกอาชีพ และทุก

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน   
       3. ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนองค์ประกอบท่ีส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการของ
ศูนย์บริการรถยนต์นําเข้าของลูกค้า จาํแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ สรุปได้ดังนี ้

       ความน่าเช่ือถือได้ (บริการ) 
       ลูกคา้ท่ีมีเพศต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณา

รายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 รายการ คือ รถยนตซ่์อมเสร็จตาม
กาํหนดนดัหมาย 

       และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ ความมีช่ือเสียงท่ีดีของ
ศูนยบ์ริการ 

       ลูกคา้ท่ีมีอายตุ่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม และพจิารณาเป็นรายขอ้ ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติ 

       ลูกคา้ท่ีมีระดบัการศึกษา ต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม และพิจารณาเป็นรายขอ้ ไม่แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

       ลูกคา้ท่ีมีอาชีพ ต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม และพิจารณาเป็นรายขอ้ ไม่แตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติ 

       ลูกคา้ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 รายการ คือ มี
อะไหล่พร้อมท่ีจะใหบ้ริการ 
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       ด้านการตอบสนองความต้องการ 
       ลูกคา้ท่ีมีเพศต่างกนัมีความคิดเห็น โดยรวม และพิจารณาเป็นรายขอ้ ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติ 
       ลูกคา้ท่ีมีอายตุ่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม และพิจารณาเป็นรายขอ้ ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติ 
       ลูกคา้ท่ีมีระดบัการศึกษา ต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม และพิจารณาเป็นรายขอ้    ไม่แตกต่างกนั 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  
       ลูกคา้ท่ีมีอาชีพ ต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ  การซ่อม
รถยนตไ์ดต้ามอาการท่ีชาํรุด 

       ลูกคา้ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม และพิจารณาเป็นรายขอ้ ไม่แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

       ด้านความสามารถ 
       ลูกคา้ท่ีมีเพศต่างกนัมีความคิดเห็น โดยรวม และพิจารณาเป็นรายขอ้ ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติ 
       ลูกคา้ท่ีมีอาย ุต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณา

เป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ  พนักงานมี
ความสามารถและทกัษะในการแกไ้ขตามรายการท่ีแจง้ซ่อม 

       ลูกคา้ท่ีมีระดบัการศึกษา ต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม และพิจารณาเป็นรายขอ้ ไม่แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

       ลูกคา้ท่ีมีอาชีพ ต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม และพิจารณาเป็นรายขอ้ ไม่แตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติ 

       ลูกคา้ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม และพิจารณาเป็นรายขอ้ ไม่แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

       ด้านความสุภาพ 
       ลูกคา้ท่ีมีเพศต่างกนัมีความคิดเห็น โดยรวม และพิจารณาเป็นรายขอ้ ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติ 
       ลูกคา้ท่ีมีอายตุ่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม และพิจารณาเป็นรายขอ้ ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติ 
       ลูกคา้ท่ีมีระดบัการศึกษา ต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม และพิจารณาเป็นรายขอ้ ไม่แตกต่างกนั

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
       ลูกคา้ท่ีมีอาชีพ ต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม และพิจารณาเป็นรายขอ้ ไม่แตกต่างกนัอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติ 
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       ลูกคา้ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม และพิจารณาเป็นรายขอ้ ไม่แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

       ด้านความเข้าใจลูกค้า 
       ลูกคา้ท่ีมี เพศ ต่างกันมีความคิดเห็น โดยรวม และพิจารณาเป็นรายขอ้ ไม่แตกต่างกันอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติ 
       ลูกคา้ท่ีมี อายุ ต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกนั อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ มีการ
แนะนาํการซ่อมรถยนตอ์ยา่งถูกตอ้ง 

       ลูกคา้ท่ีมี ระดบัการศึกษา ต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ พนกังาน
รับฟังและทาํความเขา้ใจกบัปัญหารถยนตข์องท่านอยา่งถ่ีถว้น 

       ลูกคา้ท่ีมี อาชีพ ต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม และพิจารณาเป็นรายขอ้ ไม่แตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติ 
        ลูกคา้ท่ีมี รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 รายการ 
คือ พนกังานรับฟังและทาํความเขา้ใจกบัปัญหารถยนตข์องท่านอยา่งถ่ีถว้น  

        ด้านความปลอดภยั 
        ลูกคา้ท่ีมี เพศ ต่างกันมีความคิดเห็น โดยรวม และพิจารณาเป็นรายขอ้ ไม่แตกต่างกันอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติ 
        ลูกคา้ท่ีมี อาย ุต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติเม่ือพิจารณา

เป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ การทาํความสะอาด
รถยนตก่์อนส่งมอบโดยปลอดสารเคมี 

       ลูกคา้ท่ีมี ระดบัการศึกษา ต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ การทาํ
ความสะอาดรถยนตก่์อนส่งมอบโดยปลอดสารเคมี 

       ลูกคา้ท่ีมี อาชีพ ต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม และพิจารณาเป็นรายขอ้ ไม่แตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติ 

       ลูกคา้ท่ีมี รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม และพิจารณาเป็นรายขอ้ ไม่แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
 
อภปิรายผล 

      การวิจยัเร่ือง  คุณภาพการใหบ้ริการของศูนยบ์ริการรถยนตน์าํเขา้  บริษทั อีตั้น อิมปอร์ท จาํกดั  เขต
สวนหลวง  กรุงเทพมหานคร   

      ไดผ้ลการวิจยัท่ีสามารถนาํมาอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
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      1. ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
           ลูกคา้ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอาย ุมากกว่า 40 ปี รองลงมา 31-40 ปี มีระดบัการศึกษา ปริญญาตรี 

รองลงมา ตํ่ากว่าปริญญาตรี   อาชีพพนกังานบริษทั รองลงมาธุรกิจส่วนตวั รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 - 40,000 
บาท รองลงมา มากกวา่ 40,000 บาท  

      2. วเิคราะห์องค์ประกอบทีส่่งผลต่อคุณภาพการให้บริการของศูนย์บริการรถยนต์นําเข้า 
           ลูกคา้ มีความคิดเห็นเก่ียวกับองค์ประกอบท่ีส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการของศูนยบ์ริการ

รถยนตน์าํเขา้ ในภาพรวม อยู่ในระดบัมาก ( = 3.95) เม่ือพิจารณา เป็นรายดา้น พบว่า อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น 
( =4.01, 4.00, 3.99, 3.94 และ3.79) โดยเรียงลาํดบัจากดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ดงัน้ี ดา้นความปลอดภยั  ดา้น
ความเขา้ใจลูกคา้  ดา้นความสามารถ  ดา้นความสุภาพ   ดา้นความน่าเช่ือถือได ้(บริการ)  และดา้นการตอบสนอง
ความตอ้งการ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยู่ในระดบัมาก ทุกขอ้ จาํนวน 20 ขอ้ จากผลการคน้พบดงักล่าว 
พบว่า มีค่าสอดคลอ้งกบัผลการวิจัยของ จารุวตัร อุดมผล (2550) ศึกษาเร่ือง การตลาดบริการท่ีมีผลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการของลูกคา้ศูนยบ์ริการรถยนต์ฟอร์ด สาขาแจ้งวฒันะ พบว่า ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับ
การตลาดบริการของลูกคา้ศูนยบ์ริการรถยนตฟ์อร์ด  สาขาแจง้วฒันะ พบว่าลูกคา้ศูนยบ์ริการรถยนตฟ์อร์ดมีความ
คิดเห็นเก่ียวกับการตลาดบริการในภาพรวม และรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน และมีค่าสอดคล้องกับ
ผลการวิจยัของ จนัจิรา รังรองรัตน์ (2542) ศึกษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ของการรับรู้คุณภาพการบริการของลูกคา้ท่ีมี
ต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมภายหลงัการเขา้รับบริการ : ศึกษาเฉพาะกรณีศูนยบ์ริการรถยนตเ์ชิงพาณิชย ์  พบว่า 
โดยภาพรวมลูกคา้แสดงการรับรู้คุณภาพบริการและความตั้งใจเชิงพฤติกรรมภายหลงัการเขา้รับบริการอยู่ใน
ระดบัสูง และมีค่าสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ณัฐกานต ์ สุขเก้ือ (2548) ไดศึ้กษาเร่ือง ความพึงพอใจของลูกคา้
ต่อบริการหลงัการขายรถยนตข์อง บริษทั สยามนิสสันกรุงเทพ จาํกดั  พบว่า ผลการวิจยัความพึงพอใจของลูกคา้
ต่อบริการหลงัการขายรถยนตข์อง   บริษทั สยามนิสสันกรุงเทพ จาํกดั โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็น
รายดา้น พบวา่ มีความพึงพอใจในระดบัมากทุกดา้น  

       3. การเปรียบเทียบองค์ประกอบท่ีส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการของศูนย์บริการรถยนต์นําเข้า
จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ 

            ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนความคิดเห็นเก่ียวกบัองคป์ระกอบท่ีส่งผลต่อคุณภาพการ
ใหบ้ริการของศูนยบ์ริการรถยนตน์าํเขา้ของลูกคา้ จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ พบว่า เฉพาะลูกคา้ท่ีมีอายุ
ต่างกนั มีความคิดเห็น ในภาพรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า 
ลูกคา้ท่ีมีเพศ และระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็น  โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ ส่วน
ลูกคา้ท่ีมีอายุต่างกนั มีความคิดเห็น  โดยรวม ดา้นความเขา้ใจลูกคา้ แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 ลูกคา้ท่ีมีอาชีพ ต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม ดา้นการตอบสนองความตอ้งการ แตกต่างกนั   อย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และลูกคา้ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม ดา้นความเขา้ใจ
ลูกคา้ แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

       จากผลการคน้พบดงักล่าว พบว่า มีค่าสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ จารุวตัร อุดมผล (2550) ศึกษา
เร่ือง การตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการของลูกคา้ศูนยบ์ริการรถยนตฟ์อร์ด สาขาแจง้วฒันะ พบว่า 
ผลการเปรียบเทียบการตดัสินใจใชบ้ริการของศูนยบ์ริการรถยนตฟ์อร์ด สาขาแจง้วฒันะ  จาํแนกตามขอ้มูลทัว่ไป 
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พบว่า  อาชีพ  รายไดท่ี้แตกต่างกนัมีการตดัสินใจใชบ้ริการแตกต่างกนั ยกเวน้ระดบัการศึกษาและความถ่ีท่ีมาใช้
บริการท่ีแตกต่างกนัมีการตดัสินใจใชบ้ริการไม่แตกต่างกนั 
และมีค่าสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ จนัจิรา รังรองรัตน์ (2542) ศึกษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ของการรับรู้คุณภาพ
การบริการของลูกคา้ท่ีมีต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมภายหลงัการเขา้รับบริการ : ศึกษาเฉพาะกรณีศูนยบ์ริการ
รถยนตเ์ชิงพาณิชย ์  พบว่า ลูกคา้ท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนั อาทิเช่น  เพศ  และระดบัการศึกษา มีการรับรู้
คุณภาพการบริการไม่แตกต่างกนัทั้งในภาพรวม และแยกตามองคป์ระกอบของการรับรู้คุณภาพบริการ และมีค่า
สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ณัฐกานต ์ สุขเก้ือ (2548) ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของลูกคา้ต่อบริการหลงัการขาย
รถยนตข์อง บริษทั สยาม            นิสสันกรุงเทพ จาํกดั  พบว่า ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของลูกคา้ พบว่า 
ลูกคา้ที่มีเพศ ต่างกนัมีความพึงพอใจต่อบริการหลงัการขายรถยนตไ์ม่แตกต่างกนั ส่วนลูกคา้ท่ีมีอายุแตกต่างกนั 
มีความพึงพอใจต่อบริการหลงัการขายรถยนตแ์ตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 0.05  
 
ข้อเสนอแนะในการวจิยั  
       ผูท่ี้ตอ้งการศึกษาเก่ียวกบัคุณภาพการให้บริการของศูนยบ์ริการรถยนต์นําเขา้  บริษทั อีตั้น   อิม
ปอร์ท จาํกดั  เขตสวนหลวง  กรุงเทพมหานคร  สามารถนาํผลท่ีไดไ้ปศึกษาต่อ ดงัน้ี 

       1. ควรศึกษาคุณภาพการใหบ้ริการของศูนยบ์ริการรถยนตน์าํเขา้ บริษทั อีตั้น อิมปอร์ท จาํกดั  เขต
สวนหลวง  กรุงเทพมหานคร  อยา่งละเอียด เพ่ือเป็นแนวทางใหก้ารบริหารคุณภาพการใหบ้ริการของศูนยบ์ริการ
รถยนตน์าํเขา้ บริษทั อีตั้น อิมปอร์ท จาํกดั  เขตสวนหลวง  กรุงเทพมหานคร  ใหป้ระสบความสําเร็จ และไดผ้ล
คุม้คา่อยา่งแทจ้ริง  

       2. ควรศึกษาปัจจยัท่ีส่งเสริม และอุปสรรค ท่ีมีต่อคุณภาพการให้บริการ ของศูนยบ์ริการรถยนต์
นาํเขา้  บริษทั อีตั้น  อิมปอร์ท จาํกัด  เขตสวนหลวง  กรุงเทพมหานคร ในเชิงลึก เพ่ือให้ทราบถึงปัญหาท่ีจะ
เกิดข้ึนโดยละเอียด 

       3. ผูบ้ริหารบริษทั อีตั้น อิมปอร์ท จาํกดั  เขตสวนหลวง  กรุงเทพมหานคร สามารถ  นาํผลท่ีไดไ้ป
ปรับปรุงคุณภาพการใหบ้ริการของศูนยบ์ริการรถยนตน์าํเขา้  ใหมี้ประสิทธิภาพ และตรงตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้
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ส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้อผลิตภณัฑ์กระเบ้ืองหลังคาลอนคู่ ตราเพชร 
ของผู้บริโภค อําเภอเมือง จังหวดัสระบุรี* 

Marketing Mix in Selecting Pair -waved tiles of Diamond Brand by Consumers 
Living in Amphoe Muang, Sarabur i Province 

 

นายเสริมศกัด์ิ ย ัง่ยนื** 
Mr.Sermsak Yungyuen 
 

บทคดัย่อ 
 การวิจยัเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษาส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑก์ระเบ้ือง
หลงัคาลอนคู่ ตราเพชรของผูบ้ริโภค อาํเภอเมือง จงัหวดัสระบุรี และเพื่อเปรียบเทียบส่วนประสมทางการตลาด
ในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์กระเบ้ืองหลงัคาลอนคู่ ตราเพชรของผูบ้ริโภค จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์        
กลุ่มตวัอย่าง คือ ผูบ้ริโภคท่ีใช้กระเบ้ืองหลงัคาลอนคู่ ตราเพชร จาํนวน 132 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเป็น
แบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการ
วิเคราะหค์วามแปรปรวน  

 ผลการวิจยัพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑก์ระเบ้ืองหลงัคาลอนคู่ ตราเพชร         
ของผูบ้ริโภค ในภาพรวมมีคะแนนเฉล่ีย อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น 
เรียงลาํดบัจากมากไปนอ้ย คือ ดา้นผลิตภณัฑ ์ช่องทางการจดัจาํหน่าย การส่งเสริมการขาย และราคา เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้ พบว่า ดา้นผลิตภณัฑ์ อยู่ในระดบัมาก ทุกรายการ 2 อนัดบัแรก คือ สินคา้มีสีสด สีสมํ่าเสมอ เงางาม 
และมีตราสินคา้ท่ีเช่ือถือได ้ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย อยู่ในระดบัมาก ทุกรายการ 2 อนัดบัแรก คือ ตวัแทน
จาํหน่ายมีทาํเลท่ีตั้งท่ีดีสามารถหาไดง่้าย ติดต่อไดส้ะดวก และมีพนกังานขายคอยใหบ้ริการใหค้าํปรึกษาก่อนมี
การตดัสินใจ ดา้นการส่งเสริมการขาย อยูใ่นระดบัมาก ทุกรายการ 2 อนัดบัแรก คือ มีการบริการก่อนและหลงัการ
ขาย และมีการโฆษณาดว้ยส่ือต่าง ๆ และดา้นราคา อยู่ในระดบัมาก ทุกรายการ คือ สินคา้มีราคาเหมาะสมกบั
คุณภาพ และสินคา้มีการจดัรายการพิเศษเสมอ ผลการการเปรียบเทียบส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซ้ือ
ผลิตภณัฑก์ระเบ้ืองหลงัคาลอนคู่ ตราเพชรของผูบ้ริโภค จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมี
อายตุ่างกนั มีความคิดเห็น ในภาพรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 
พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และ
ดา้นการส่งเสริมการขาย แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
 

                                                        
 * บทความการคน้ควา้อิสระ 
** บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจดัการทัว่ไป) มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
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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 
 การปลูกสร้างอาคารท่ีอยูอ่าศยัในระยะแรกใชก้ระเบ้ืองหลงัคาดินเผา หรือสังกะสีสาํหรับมุงหลงัคา 
ต่อมาเม่ือเทคโนโลยีกา้วหน้าข้ึนจึงสามารถผลิตกระเบ้ืองหลงัคาลอนคู่ (กระเบ้ืองไฟเบอร์ซีเมนต์) ข้ึนมาใชไ้ด้
แทนการใช้กระเบ้ืองหลงัคาดินเผาและสังกะสีมากข้ึน  เพราะสามารถทนความร้อนได้สูง  เหนียว  แข็งแรง 
นํ้ าหนกัเบา  และมีสีสันสวยงามหลากหลาย  ประกอบกบัวิธีการมุงกระเบ้ืองหลงัคาลอนคู่ไม่ยุ่งยาก  ซบัซอ้น  จึง
เป็นท่ีนิยมใชก้นัอยา่งแพร่หลาย  

ผลิตภณัฑก์ระเบ้ืองหลงัคาลอนคู่ ตราเพชร มีวิวฒันาการอยา่งต่อเน่ืองในเชิงของคุณภาพสินคา้  เพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีหลากหลายทั้งในดา้นวสัดุหลกัท่ีใชใ้นการผลิต รูปแบบกระเบ้ืองหลงัคาท่ี
เหมาะสมกบัการใชง้านต่าง ๆ  และผลิตภณัฑท่ี์ผลิตเพื่อใชง้านทางดา้นเทคนิคตามความจาํเป็นในปัจจุบนั เช่น 
การป้องกนัความร้อน เป็นตน้ 

ในปี 2551 ตลาดกระเบ้ืองหลงัคาลอนคู่ ตราเพชร ไดรั้บผลกระทบจากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ
และการเงินท่ีเกิดข้ึนและขยายไปทัว่โลก  ตลอดจนวิกฤตการณ์ทางการเมืองในประเทศ ไดส่้งผลใหก้ารลงทุนใน
โครงการต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ  และเอกชนตอ้งชะลอตวัลงอยา่งรุนแรง และอุปสงคใ์นภาคการก่อสร้างลดลงอยา่งมาก 
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ผูบ้ริโภคขาดความเช่ือมัน่ในการใช้จ่าย ในขณะท่ีอุปทานวสัดุอุปกรณ์ก่อสร้าง  อนัไดแ้ก่  กระเบ้ืองหลงัคา มี
กาํลงัการผลิตส่วนเกิน (excess supply) ส่งผลใหมี้การแข่งขนัดา้นราคาทวีความรุนแรงข้ึนเป็นลาํดบั  

แต่ตลาดธุรกิจกระเบ้ืองหลงัคาลอนคู่ ตราเพชร เป็นตลาดขนาดใหญ่  และเป็นสินคา้ประกอบหลกั
ในการก่อสร้างท่ีอยูอ่าศยั  สินคา้กระเบ้ืองหลงัคาลอนคู่ ตราเพชร  ยงัเป็นท่ีรู้จกัคุน้เคยท่ีมีอยู่ในตลาดมายาวนาน
กว่า 40 ปี ราคาถูก เม่ือเปรียบเทียบกบัสินคา้ทดแทนอ่ืน อย่างไรก็ตามการเขา้มาของสินคา้ทดแทนท่ีมีความ
หลากหลายประกอบกบัการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ริโภค และการคดัเลือกอยา่งพิถีพิถนัจากผูบ้ริโภคเพิ่ม
มากขึ้น เน่ืองจากถือไดว้่าเป็นส่วนสาํคญัอย่างยิ่งในการก่อสร้างท่ีจะแสดงถึงรสนิยม และความสวยงามของท่ีอยู่
อาศยัไดเ้ป็นอยา่งดี ประกอบกบัตลาดกระเบ้ืองหลงัคามีการแข่งขนัท่ีรุนแรง 

ซ่ึงหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาของแต่ละบุคคลย่อมมีความแตกต่างไปตามเหตุผล  และปัจจยัต่าง ๆ  
ท่ีเก่ียวเน่ืองกนัไม่ว่าจะเป็นปัจจยัพื้นฐานส่วนบุคคล  ส่ิงแวดลอ้ม  ทางเศรษฐกิจ  สังคม  วฒันธรรม  หรือปัจจยั
ดา้นส่วนประสมทางการตลาด  ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์ ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย  การส่งเสริมการขาย  และปัจจยั
อ่ืน ๆ 

เน่ืองจากจงัหวดัสระบุรี เป็นเมืองศูนยก์ลางความเจริญของภาคกลางตอนล่าง ตลอดจนเป็นชุมทาง
คมนาคมเส้นทางขนส่งของประเทศ ระยะเวลาท่ีผ่านมาจงัหวดัสระบุรีไดมี้การพฒันา เศรษฐกิจและสังคมตาม
กรอบนโยบายของรัฐบาลท่ีไดก้าํหนดไว ้ส่งผลให้มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ทั้งในแง่ของ ประชากร การ
พฒันา และสภาพเศรษฐกิจ จงัหวดัสระบุรี ประกอบดว้ย 13 อาํเภอ 21 เทศบาล และ 111 ตาํบล ตั้งอยู่ห่างจาก
กรุงเทพมหานคร ตามทางหลวง หมายเลข 1 เป็นระยะทาง 108 กิโลเมตร ปัจจุบนัแหล่งผลิตกระเบ้ืองหลงัคาลอน
คู่ ตราเพชร ตั้งอยูใ่นอาํเภอเมือง จงัหวดัสระบุรี  

ดังนั้นผูว้ิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาถึงส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์กระเบ้ือง
หลงัคาลอนคู่ ตราเพชร โดยศึกษาผูบ้ริโภคในเขตตาํบลตล่ิงชนั อาํเภอเมือง จงัหวดัสระบุรี ท่ีซ้ือสินคา้จากร้าน
ตวัแทนจาํหน่ายท่ีเป็นเจ้าของบ้านเอง หรือผูรั้บเหมาก่อสร้าง  เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยท่ีกระตุ้นผูบ้ริโภค และ
สามารถนาํผลการวิจยัมาพฒันา ปรับปรุงเพ่ิมยอดขายใหแ้ก่ร้านคา้ ตวัแทน จาํหน่าย และไดส้ามารถบริหารจดัการ
ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคในอนาคต การวางแผนนโยบายในการเจาะกลุ่มเป้าหมายใหม่  ใหมี้
ประสิทธิภาพเป็นทางเลือกท่ีดีกวา่ของลูกคา้ 

 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

1. เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑก์ระเบ้ืองหลงัคาลอนคู่    ตราเพชร 
ของผูบ้ริโภค อาํเภอเมือง จงัหวดัสระบุรี  

2. เพื่อเปรียบเทียบส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์กระเบ้ืองหลงัคา   ลอนคู่ 
ตราเพชร ของผูบ้ริโภค จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ 

 
สมมุติฐานของการวจิยั 

ส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑก์ระเบ้ืองหลงัคาลอนคู่ ตราเพชร ของผูบ้ริโภค 
จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์แตกต่างกนั 
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ขอบเขตของการวจิยั 
  ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ ผูบ้ริโภคท่ีใชก้ระเบ้ืองหลงัคาลอนคู่ ตราเพชร ท่ีเป็นเจา้ของ

บา้น อาํเภอเมือง จงัหวดัสระบุรี ในปี 2552 จาํนวนประมาณ 200 คน จากขอ้มูลสถิติการขายของร้านตัวแทน
จาํหน่ายในอาํเภอเมือง จงัหวดัสระบุรี โดยใชต้ารางกาํหนดกลุ่มขนาดกลุ่มตวัอย่างของ Krejcie และ Morgan 
(1970, p. 608) ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 132 คน 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี  ไดแ้ก่  แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนโดยมีขั้นตอนตามลาํดบัดงัน้ี 
1. การศึกษาเอกสาร ตาํรา และงานวิจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยัคร้ังน้ี 
2. การจดัทาํโครงสร้างของแบบสอบถาม ให้มีเน้ือหาครอบคลุมวตัถุประสงคข์องการวิจยัคร้ังน้ี 

แบบสอบถาม มี 2 ส่วน คือ 
2.1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  ไดแ้ก่  เพศ  อายุ  ระดบัการศึกษา  รายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือน     
2.2  ส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑก์ระเบ้ืองหลงัคาลอนคู่ ตราเพชร ไดแ้ก่ 

ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย และการส่งเสริมการขาย ลกัษณะแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณ
ค่า  5 ระดบั ของลิเคิร์ท (Likert) จาํนวน 33 ขอ้ 

3.  นาํแบบสอบถามท่ีไดส้ร้างข้ึนใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษา  การคน้ควา้อิสระมหาวิทยาลยั  ราชภฏัธนบุรี  
ไดต้รวจสอบความสอดคลอ้งของเน้ือหา  กบัวตัถุประสงคข์องการวิจยัเป็นการศึกษาความเท่ียงตรง (validity)  
ของแบบสอบถาม  แลว้นาํมาปรับปรุงแกไ้ขเพ่ือให้คาํถามชดัเจน สามารถส่ือความหมายไดต้รงประเด็น  และ
เหมาะสมยิง่ข้ึน 

4.  นาํแบบสอบถามไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอย่างท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งในการทาํวิจยั  จาํนวน 30 คน  
แลว้นาํขอ้มูลมาหาค่าความเช่ือมัน่ (reliability) ของแบบสอบถามโดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิ แอลฟาครอนบคั 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) ไดค่้าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.8915 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผูว้ิจัยได้ดาํเนินการเก็บรวบรวม  ด้วยการขอความร่วมมือจากกลุ่มตัวอย่าง คือ ผูบ้ริโภคท่ีใช้
กระเบ้ืองหลงัคาลอนคู่ ตราเพชร อาํเภอเมือง จงัหวดัสระบุรี โดยนาํแบบสอบถามไปแจกใหก้ลุ่มตวัอยา่งโดยผา่น
ผูแ้ทนจาํหน่ายกระเบ้ืองตราเพชร เขตอาํเภอเมือง จงัหวดัสระบุรี โดยใชว้ิธีสะดวก จาํนวน 132 ฉบบั แลว้ขอคืน
ดว้ยตวัเอง 

 
การวเิคราะห์ข้อมูล  

ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถาม นาํมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์แลว้ทาํการวิเคราะห์ดงัน้ี 
1. การวิเคราะห์ลกัษณะส่วนบุคคล  โดยใชค้วามถ่ี  และค่าร้อยละ 
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2. วิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑก์ระเบ้ืองหลงัคาลอนคู่ ตราเพชร 
ของผูบ้ริโภค  โดยใชค่้าเฉล่ีย ( )  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 

3. เปรียบเทียบส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์กระเบ้ืองหลงัคาลอนคู่ ตรา
เพชร ของผูบ้ริโภค จาํแนกตาม ลกัษณะประชากรศาสตร์  โดยใช ้t-test และ  F - test 

4. เปรียบเทียบพหูคูณ เพื่อทดสอบค่าเฉล่ีย ( )   ของคะแนนส่วนประสมทางการตลาดในการ
เลือกซ้ือผลิตภณัฑก์ระเบ้ืองหลงัคาลอนคู่ ตราเพชร ของผูบ้ริโภค จาํแนกตาม ลกัษณะประชากรศาสตร์ จากผล
การวิเคราะหค์วามแปรปรวน โดยวิธี LSD (Least Significant Difference)  
 
สรุปผลการวจิยั 

1.   ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม   
  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 51.52 อาย ุ35-45 ปี  ร้อยละ 37.88 รองลงมา 
ตํ่ากว่า 35 ปี ร้อยละ 31.06 ระดบัการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 49.24 รองลงมา ตํ่ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 46.21 
อาชีพ รับจา้ง ร้อยละ 51.52 รองลงมา รับราชการ/วิสาหกิจ ร้อยละ 30.30 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000-20,000 
บาท ร้อยละ 42.42 รองลงมา ตํ่ากวา่ 10,000 บาท บาท ร้อยละ 37.89  

2.   วเิคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้อผลติภณัฑ์กระเบ้ืองหลงัคาลอนคู่ ตราเพชรของ
ผู้บริโภค จาํแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ 
  ส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑก์ระเบ้ืองหลงัคาลอนคู่ ตราเพชรของผูบ้ริโภค ใน
ภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.82) เม่ือพจิารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี 
  ด้านผลิตภัณฑ์ ผูบ้ริโภคมีการตดัสินใจ โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.91) เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.76-3.98) ทุกรายการ 5 อนัดบัแรก คือ 
  1.  สินคา้มีสีสด สีสมํ่าเสมอ เงางาม 
  2.  มีตราสินคา้ท่ีเช่ือถือได ้
  3.  สินคา้มีการรับประกนัคุณภาพ 
  4.  สินคา้ไดรั้บมาตรฐาน (มอก.) 
  5.  สินคา้มีคุณภาพแขง็แรงแกร่ง ทนทาน 
  ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัเพศชาย และเพศหญิง อายตุ ํ่ากว่า 35 ปี, 35-45 ปี และ 46-55 ปี การศึกษาตํ่า
กว่าปริญญาตรี และปริญญาตรี ทุกอาชีพ มีรายไดต้ํ่ากว่า 10,000 บาท, 10,000-20,000 บาท และ 20,001-30,000 
บาท  
  ด้านราคา ผูบ้ริโภคมีการตดัสินใจ โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.70) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.62-3.79) ทุกรายการ คือ  
  1.  สินคา้มีราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ 
  2.  สินคา้มีการจดัรายการพิเศษเสมอ 
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  ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัเพศชาย และเพศหญิง อายตุ ํ่ากว่า 35 ปี, 35-45 ปี และ 46-55 ปี การศึกษาตํ่า
กวา่ปริญญาตรี และปริญญาตรี อาชีพรับจา้ง, รับราชการ/วิสาหกิจ และเจา้ของกิจการ มีรายไดต้ํ่ากว่า 10,000 บาท
,  10,000-20,000 บาท และ 20,001-30,000 บาท 
  ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ผูบ้ริโภคมีการตดัสินใจ โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.85) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.73-3.95) ทุกรายการ คือ 
  1.  ตวัแทนจาํหน่ายมีทาํเลท่ีตั้งท่ีดีสามารถหาไดง่้าย ติดต่อไดส้ะดวก 
  2.  มีพนกังานขายคอยใหบ้ริการใหค้าํปรึกษาก่อนมีการตดัสินใจ 
  3.  สภาพความสมบูรณ์ของสินคา้ท่ีจดัส่ง 
  4.  มีบริการส่งสินคา้ถึงบา้นลูกคา้และตรงเวลา 
  5.  ตวัแทนจาํหน่ายมีความซ่ือสตัย ์
  ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัเพศชาย และเพศหญิง อายตุ ํ่ากว่า 35 ปี, 35-45 ปี และ 46-55 ปี การศึกษาตํ่า
กวา่ปริญญาตรี และปริญญาตรี อาชีพรับจา้ง, รับราชการ/วิสาหกิจ และเจา้ของกิจการ มีรายไดต้ํ่ากว่า 10,000 บาท
,  10,000-20,000 บาท และ 20,001-30,000 บาท 
  ด้านการส่งเสริมการขาย  ผูบ้ริโภคมีการตดัสินใจ โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.83) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.72-3.90) ทุกรายการ คือ 
  1.  มีการบริการก่อนและหลงัการขาย 
  2.  มีการโฆษณาดว้ยส่ือต่าง ๆ  
  3.  มีการจดัรายการส่งเสริมการขาย 
  4.  มีการรับคืนหรือเปล่ียนสินคา้ท่ีชาํรุด 
  ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัเพศชาย และเพศหญิง อายตุ ํ่ากว่า 35 ปี, 35-45 ปี และ 46-55 ปี การศึกษาตํ่า
กวา่ปริญญาตรี และปริญญาตรี อาชีพรับจา้ง, รับราชการ/วิสาหกิจ และเจา้ของกิจการ มีรายไดต้ํ่ากว่า 10,000 บาท
,  10,000-20,000 บาท และ 20,001-30,000 บาท 
 3.   การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์กระเบ้ือง
หลังคาลอนคู่ ตราเพชรของผู้บริโภค จาํแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ 
  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์
กระเบ้ืองหลงัคาลอนคู่ ตราเพชรของผูบ้ริโภค จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีอายตุ่างกนั 
มีการตดัสินใจ ในภาพรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี 
  ด้านผลิตภัณฑ์ ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีการตดัสินใจ โดยรวม ไม่แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 
1 รายการ คือ สินคา้มีสีสด สีสมํ่าเสมอ เงางาม 
  ด้านราคา ผูบ้ริโภคเพศชาย และเพศหญิง มีการตดัสินใจ โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ 
สินคา้มีราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ 



วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปีท่ี 10 ฉบบัท่ี 2 
โครงการบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 

 

 831

  ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุต่างกนั มีการตดัสินใจ โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
จาํนวน 1 รายการ คือ ตวัแทนจาํหน่ายมีความซ่ือสัตย ์
  ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีการตดัสินใจ โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ มี
บริการส่งสินคา้ถึงบา้นลูกคา้และตรงเวลา 
  ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพต่างกนั มีการตดัสินใจ โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 รายการ คือ สภาพ
ความสมบูรณ์ของสินคา้ท่ีจดัส่ง 
  และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 2 รายการ คือ 
  1.  มีพนกังานขายคอยใหบ้ริการใหค้าํปรึกษาก่อนมีการตดัสินใจ 
  2.  มีบริการส่งสินคา้ถึงบา้นลูกคา้และตรงเวลา 
  ด้านการส่งเสริมการขาย ผูบ้ริโภคท่ีมีอายตุ่างกนั มีการตดัสินใจ โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมี
นัยสําคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 
รายการ คือ มีการรับคืนหรือเปล่ียนสินคา้ท่ีชาํรุด 
 ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพต่างกนั มีการตดัสินใจ โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 รายการ คือ มีการ
บริการก่อนและหลงัการขาย 
 
อภปิรายผล 
 การศึกษาเร่ือง ส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑก์ระเบ้ืองหลงัคาลอนคู่ ตราเพชร
ของผูบ้ริโภค อาํเภอเมือง จงัหวดัสระบุรี ไดผ้ลการวิจยัท่ีสามารถนาํมาอภิปรายผลดงัน้ี 

1.   ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม   
 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 51.52 อายุ 35-45 ปี  ร้อยละ 37.88 ระดบั

การศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 49.24 อาชีพ รับจา้ง ร้อยละ 51.52 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000-20,000 บาท ร้อยละ 
42.42 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ วิวรรธน์ พงษเ์รืองเกียรติ (2546) ศึกษาเร่ือง กระบวนการตดัสินใจของ
ผูบ้ริโภคในการใช้บริการบาํรุงรักษา และซ่อมแซมบา้นในอาํเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ ผลการศึกษา พบว่า 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นหญิง มีอายรุะหว่าง 30-40 ปี การศึกษาระดบัปริญาตรี ประกอบวิชาชีพอิสระ
หรือรับจา้งทัว่ไป และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ยุทธนา นฤนาทวงศส์กุล (2551)  ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อ
ลูกคา้ในการตดัสินใจซ้ือวสัดุก่อสร้าง จากห้างหุ้นส่วนจาํกดั ยุทธนาฮาร์ดแวร์ จงัหวดัเชียงใหม่ ผลการศึกษา
พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายรุะหว่าง 31-40 ปี จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี จากขอ้คน้พบดงักล่าว 
ภาวะอุตสาหกรรมกระเบ้ืองหลงัคาข้ึนอยูก่บัความตอ้งการท่ีอยูอ่าศยั และการซ่อมแซมท่ีอยูอ่าศยัของประชากร
ภายในประเทศเป็นหลกั ดงันั้นภาวะทางเศรษฐกิจ และอตัราดอกเบ้ีย ซ่ึงเป็นปัจจยัหลกัท่ีมีอิทธิพลเป็นอยา่งมาก
ต่อการตดัสินใจซ้ือ จึงเป็นปัจจยัท่ีจะส่งผลกระทบต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมกระเบ้ืองหลงัคาตลอดมา 
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2.   วเิคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้อผลิตภณัฑ์กระเบ้ืองหลังคาลอนคู่ ตราเพชรของ
ผู้บริโภค จาํแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ 

 ส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑก์ระเบ้ืองหลงัคาลอนคู่ ตราเพชรของผูบ้ริโภค ใน
ภาพรวม อยู่ในระดบัมาก ( X = 3.82) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า  ผูบ้ริโภคมี การตดัสินใจเก่ียวกบัดา้น
ผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมการขาย อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.91, 3.70, 
3.85 และ 3.83 ตามลาํดบั) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ดิเรก  ตญัญนุรักษ ์(2547) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วน
ประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการซ้ือผลิตภณัฑ์คอนกรีตผสมเสร็จของผูรั้บเหมาก่อสร้างในอาํเภอเสาไห้ จงัหวดั
สระบุรี ผลการศึกษาพบว่า ผูรั้บเหมาก่อสร้างส่วนใหญ่พิจารณาใหค้วามสาํคญัในปัจจยัส่วนประสมการตลาด 4 
P’s ในระดบัมากสาํหรับดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคาและดา้นการจดัจาํหน่าย และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ วิชยั 
ศิริอุยานนท ์ (2545) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูมี้อาํนาจซ้ือในการซ้ือ
กระเบ้ืองเคลือบดินเผามุงหลงัคาของวดัในจงัหวดัเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัดา้นราคา มีความสาํคญัต่อ
การตดัสินใจในระดบัสาํคญัมาก ไดแ้ก่ ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพสินคา้ มีการต่อรองราคาได ้สามารถผ่อนชาํระ
ได ้ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีความสําคญัต่อการตดัสินใจในระดบัมาก ไดแ้ก่  มีการรับประกนัสินคา้ 
สามารถคืนหรือเปล่ียนสินคา้ได ้มีการใหข้อ้มูลวิธีใชสิ้นคา้ และปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีมีความสําคญัต่อการตดัสินใจใน
ระดับมาก ได้แก่ การอนุรักษ์ศิลปะโบราณ แบบของส่ิงก่อสร้างท่ีได้ออกแบบไว  ้และความสอดคลอ้งกับ
ส่ิงก่อสร้างท่ีมีในวดั จากขอ้คน้พบดงักล่าว การตดัสินใจในการซ้ือสินคา้และบริการของลูกคา้ วตัถุประสงคก์็ดว้ย
เหตุผลไม่ตอ้งการจ่ายเงินมากเกินจริงหรือจ่ายมากกว่าคนอ่ืน ๆ ท่ีไดซ้ื้อสินคา้และบริการท่ีเหมือนกนัเป็นเหตุผล
ท่ีเช่ือไดเ้ลยว่าลูกคา้ตอ้งการไดร้าคาท่ีดีท่ีสุดแต่เช่ือไหมว่าราคาท่ีถูกท่ีสุดมกัมากบัปัญหาต่าง ๆ มากกว่าท่ีเรา
คาดหมายไว ้

3.   การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์กระเบ้ือง
หลังคาลอนคู่ ตราเพชรของผู้บริโภค จาํแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ 
  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์
กระเบ้ืองหลงัคาลอนคู่ ตราเพชร จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีอายตุ่างกนั ในภาพรวม 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น สรุปไดด้งัน้ี 
  ด้านผลิตภัณฑ์ ผูบ้ริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีการตัดสินใจ แตกต่างกันอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
  ด้านราคา ผูบ้ริโภคเพศชาย และเพศมีการตดัสินใจ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05  
  ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุ ระดบัการศึกษา และอาชีพต่างกนั มีการตดัสินใจ 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 ตามลาํดบั 
  ด้านการส่งเสริมการขาย ผูบ้ริโภคท่ีมีอายตุ่างกนั และอาชีพต่างกนั มีการตดัสินใจ แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 ตามลาํดบั 
 จากขอ้คน้พบดงักล่าว ประเทศไทยรวมทั้งประเทศเพื่อนบา้นประสบกบัภาวะอุทกภยัอยา่งหนกั 
ทาํใหค้วามตอ้งการกระเบ้ืองมุงหลงัคาในตลาดเพิ่มสูงข้ึนมาก อยา่งไรก็ตามทางบริษทัฯ ไม่มีนโยบายการฉวย
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โอกาสในการข้ึนราคาสินคา้ในช่วงภาวะวิกฤตอยา่งแน่นอน ในดา้นภาพรวมของสภาวะตลาดนั้น อุตสาหกรรม
ในกลุ่มกระเบ้ืองหลงัคา จะสังเกตว่ามีผูผ้ลิตรายใหญ่เพียงไม่ก่ีราย โดยผูผ้ลิตส่วนใหญ่จะผลิตสินคา้ครอบคลุม
หลายกลุ่มสินคา้ เพื่อใหส้ามารถรองรับความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดทุ้กระดบั รวมทั้งสามารถกาํหนดตาํแหน่ง
ทางการตลาด และวางกลยุทธ์ในการแข่งขนัให้แตกต่างกนั เช่น มีการเพิ่มมูลค่าในเชิงสีสัน รูปแบบท่ีเป็น
เอกลกัษณ์เฉพาะตวั รวมไปถึงอุปกรณ์เสริมต่างๆท่ีช่วยใหก้ารติดตั้งสะดวก และรวดเร็วยิง่ข้ึน 
 
ข้อเสนอแนะ 

1.  จากขอ้มูลท่ีไดบ้ริษทัฯ ควรมุ่งเน้นพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ ๆ อย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้มีความ
หลากหลายมากยิง่ข้ึน ทั้งในดา้นรูปลกัษณ์ สีสัน และความสะดวกในการติดตั้ง เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภค   

2. ผูป้ระกอบการสามารถนําขอ้มูลท่ีได้ไปทาํประโยชน์ในการวางแผนการตลาดผลิตภัณฑ์
กระเบ้ืองหลงัคาลอนคู่ ตราเพชร เพือ่สร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั 

3. จากขอ้มูลท่ีไดบ้ริษทัฯ ควรปรับปรุงในดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย โดยให้พนกังานขายคอย
ใหบ้ริการและคาํปรึกษาก่อนตดัสินใจ ควรมีบริการส่งสินคา้ถึงบา้นลูกคา้และตรงต่อเวลา ซ่ึงมีความสมบูรณ์ของ
สินคา้ท่ีจดัส่ง เป็นตน้ 

4. จากขอ้มูลท่ีไดบ้ริษทัฯ ควรปรับปรุงในดา้นการส่งเสริมการขาย ซ่ึงเก่ียวกบัการบริการก่อนและ
หลงัการขาย ใหลู้กคา้ไดมี้ความไวเ้น้ือเช่ือใจกบัทางบริษทัมากยิง่ข้ึน 
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การจัดการทางการตลาดของนิตบุิคคลอาคารชุดรุ้งเพชรคอนโดมิเนียม 
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร* 

The Marketing Management of Rungpet Condominium 
Bangkhuntian Distr ict, Bangkok. 

 
                        นางสาวปิณชนก์ร  เอ้ือกมลเกษม** 

MissPinchakorn        Uakamolkasem 
 

บทคดัย่อ 
 การวิจยัเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค ์ 1) เพือ่ศึกษาการจดัการทางการตลาดของนิติบุคคลอาคารชุดรุ้งเพชร
คอนโดมิเนียม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 2) เพ่ือเปรียบเทียบการจัดการทางการตลาดของนิติบุคคล 
อาคารชุดรุ้งเพชรคอนโดมิเนียม ตามความคิดเห็นของผูพ้กัอาศยั จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ กลุ่ม
ตวัอยา่ง คือ ผูพ้กัอาศยัในอาคารชุดรุ้งเพชรคอนโดมิเนียม จาํนวน 108 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบ 
ถาม วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช ้ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์
ความแปรปรวน 
 ผลการวิจยัพบว่า  1) การจดัการทางการตลาดของนิติบุคคลอาคารชุดรุ้งเพชรคอนโดมิเนียม  เขต 
บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมของทั้ง 7 ดา้น มีคะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็น
รายดา้นพบว่า  คะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก 2 ดา้น คือ ดา้นสถานท่ี และดา้นลกัษณะทางกายภาพ และคะแนน
เฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง 5 ด้านเรียงลาํดับค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย คือ ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ด้าน
กระบวนการ ดา้นบุคลากร ดา้นการส่งเสริมการตลาด และดา้นราคา  2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกบั
การจดัการทางการตลาดของนิติบุคคลอาคารชุดรุ้งเพชรคอนโดมิเนียม ตามความคิดเห็นของผูพ้กัอาศยั จาํแนก
ตามลกัษณะประชากรศาสตร์ พบว่า ผูพ้กัอาศยัท่ีมีเพศแตกต่างกนัให้ความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมี
นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ผูพ้กัอาศยัท่ีมีเพศแตกต่างกนัให้ความคิดเห็น 
ดา้นราคาและดา้นบุคลากร แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ผูพ้กัอาศยัท่ีมีระดับการศึกษา
แตกต่างกนัให้ความคิดเห็น ดา้นสถานท่ี แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   และผูพ้กัอาศยัท่ีมี
อาชีพแตกต่างกนัใหค้วามคิดเห็น ดา้นสถานท่ีและดา้นการส่งเสริมการตลาด แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 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 
                                                 
 * บทความการคน้ควา้อิสระ 
** บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจดัการทัว่ไป)  มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
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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 

   ปัจจยัสาํคญัพื้นฐานของมนุษย ์4 ประการ อนัไดแ้ก่ อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม ท่ีอยูอ่าศยั และ ยารักษาโรค 
เหล่าน้ีนบัเป็นส่ิงจาํเป็นอยา่งท่ีสุดทั้งดา้นภาวะร่างกาย และภาวะจิตใจท่ีทาํใหม้นุษยมี์ความรู้สึกมัน่คงปลอดภยั 
และสมบูรณ์ในระดบัเบ้ืองตน้ ซ่ึงจะทาํใหส้ามารถพฒันาศกัยภาพของตนเองข้ึนไปสู่ความสาํคญัในระดบัอ่ืน ๆ 
ได ้   ท่ีอยูอ่าศยัจึงเป็นปัจจยัพ้ืนฐานท่ีสาํคญัประการหน่ึงของการดาํรงชีวิตของมนุษย ์และจากรูปแบบการดาํเนิน
ชีวิตในปัจจุบนัท่ีเปล่ียนไปของคนไทย คือ ขนาดของครอบครัวเลก็ลงจากครอบครัวขยายมาเป็นครอบครัวเด่ียว 
จนถึงผูท่ี้พกัอาศยัเพียงลาํพงั การเลือกท่ีพกัอาศยันั้นคาํนึงถึงความสะดวกสบาย ส่ิงอาํนวยความสะดวกครบครัน 
ใกลแ้หล่งงาน แหล่งการศึกษา แหล่งสาธารณูปโภค และมีความมัน่คงปลอดภยั ทาํใหช่้วงระยะเวลากวา่  20 ปีท่ี 
ผา่นมา เกิดการขยายตวัอยา่งรวดเร็วของท่ีอยูอ่าศยัประเภทอาคารชุดพกัอาศยั หรือท่ีเรียกกนัโดยทัว่ไปวา่ 
คอนโดมิเนียม (condominium) จดัเป็นท่ีอยูอ่าศยัใหม่ของคนในเขตเมือง โดยเฉพาะในเขต กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลท่ีตอบสนองต่อการดาํเนินชีวิตแบบเร่งรีบ 

  ความเป็นมาของอาคารชุด หรือคอนโดมิเนียมนั้น ตามหลกัฐานแลว้ยงัไม่ปรากฏเด่นชดัวา่มีตน้
กาํเนิดจากท่ีใด เพยีงแต่มีการสันนิษฐานวา่ประเทศทางแถบยโุรปเป็นประเทศแรกท่ีเป็นกาํเนิดคอนโดมิเนียม  แต่
ตามหลกัฐานท่ีมีนั้นระบุว่า การเป็นเจา้ของร่วมในการอยูร่่วมกนัในอาคารชุดนั้นมีข้ึนคร้ังแรกในประเทศสหรัฐ 
อเมริกา ในช่วงกลาง ๆ คริสตศ์ตวรรษท่ี 19 น้ีเอง และต่อมาในปี 1970  อาคารชุดกลายเป็นส่ิงท่ีมีความจาํเป็นและ
ไดรั้บความนิยมอยา่งมากในประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงลกัษณะการอยูอ่าศยัเป็นแบบครอบครัวหรืออาจอยูเ่ป็น
แบบคนเดียวกเ็ป็นท่ีนิยมมากเช่นกนั นอกจากน้ีผูท่ี้เป็นเจา้ของร่วมของหอ้งชุดนั้นกจ็ะไดรั้บประโยชนห์ลายดา้น 
พร้อมทั้งมีสิทธิเป็นเจา้ของบา้นทุกคน และยงัมีส่วนท่ีจะตอ้งร่วมออกค่าใชจ่้ายส่วนกลาง และการวา่จา้ง การใช้
บริการงานต่าง ๆ ในอาคารชุดเหมือนกนัอยา่งทัว่ถึงทุกหอ้งชุดอีกดว้ย 
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     เน่ืองจากการพกัอาศยัในอาคารชุด หรือคอนโดมิเนียมนั้น เป็นการอยูอ่าศยัท่ีร่วมกนัมากกว่าหน่ึง
ครอบครัวและตอ้งมีการใชพ้ื้นท่ีและสาธารณูปโภคส่วนกลางร่วมกนั โดยแต่ละครอบครัวถือกรรมสิทธ์ิหอ้งชุด
ของตนเอง และทรัพยส่์วนกลางเป็นกรรมสิทธ์ิร่วมกนั ทรัพยส่์วนกลางเหล่าน้ีจะไดรั้บการดูแลจดัการโดยนิติ
บุคคลอาคารชุด ซ่ึงถูกตั้งข้ึนโดยเจา้ของหอ้งชุด หรือเจา้ของร่วม ตามพระราชบญัญติัอาคารชุด พ.ศ. 2551 
(สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2551)   นิติบุคคลอาคารชุดแต่ละแห่งมีหนา้ท่ีจดัการดูแลรักษาทรัพยส่์วน 
กลางแทนเจา้ของร่วมทั้งหมด ซ่ึงเงินท่ีใชเ้ป็นคา่ใชจ่้ายในการดาํเนินการนั้น จะตอ้งเรียกเกบ็จากเจา้ของร่วมตาม
สัดส่วนกรรมสิทธ์ิในการถือครองพื้นท่ีภายในอาคารเพื่อใชเ้ป็นคา่ใชจ่้ายส่วนกลางรายเดือนและจะตอ้งมีการเรียก
เกบ็เงินกองทุนของนิติบุคคลอาคารชุดสาํรองไวเ้พ่ือใชเ้ป็นค่าซ่อมแซมทรัพยส่์วนกลางเม่ือถึงเวลาท่ีจาํเป็น เช่น 
กรณีเกิดการชาํรุดหรือเสียหายตามกาลเวลาและการใชง้าน เป็นตน้  ถึงแมว้า่กฎหมายจะไดมี้การกาํหนดบทบาท 
และหนา้ท่ีของแต่ละฝ่ายไวอ้ยา่งชดัเจน ไม่วา่จะเป็นของเจา้ของหอ้งชุดหรือนิติบุคคลอาคารชุดแลว้กต็าม ปัญหา
ในการอยูร่่วมกนัในอาคารชุดกย็งัคงเกิดข้ึนอยา่งมากมาย  เช่น เจา้ของร่วมบางรายไม่ยอมจ่ายเงินค่าส่วนกลางราย
เดือน ซ่ึงอาจเกิดจากความไม่พอใจในการบริหารจดัการบางประการของนิติบุคคลอาคารชุดแต่กมิ็ไดแ้สดงความ
จาํนงคห์รือแจง้สาเหตุใด ๆ ใหท้างนิติบุคคลอาคารชุดทราบ  หรือเจา้ของร่วมบางรายไม่ยอมปฏิบติัตามกฎ 
ระเบียบขอ้บงัคบัของนิติบุคคลอาคารชุด อาจจะดว้ยเหตุจากความรู้สึกท่ีวา่กฎระเบียบบางขอ้มีความไม่เป็นธรรม 
หรือเอ้ือประโยชนใ์หก้บัผูพ้กัอาศยับางกลุ่มโดยเฉพาะ อีกทั้งคณะกรรมการและผูจ้ดัการนิติบุคคลอาคารชุดบาง
รายไม่เขา้ใจบทบาทและหนา้ท่ีของตนเอง 

  ดว้ยเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้จึงทาํให ้ผูว้ิจยัในฐานะท่ีเป็นผูพ้กัอาศยัในอาคารชุดรุ้งเพชรคอนโดมิเนียม
มากวา่ 10 ปี และไดรั้บการทาบทามจากคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดในปัจจุบนัใหด้าํรงตาํแหน่งคณะ 
กรรมการนิติบุคคลอาคารชุดดงักล่าวในสมยัหนา้ มีความสนใจอยา่งยิง่ท่ีจะศึกษาถึงการจดัการทางการตลาดของ
นิติบุคคลอาคารชุด เพื่อใหท้ราบผลการวิจยัในดา้นต่าง ๆ  เช่น การบริหารจดัการดา้นใดท่ีทาํใหผู้พ้กัอาศยัใน
อาคารชุดเกิดความพึงพอใจมาก  และการจดัการทางการตลาดดา้นใดท่ีทาํใหผู้พ้กัอาศยัในอาคารชุดเกิดความพึง
พอใจนอ้ยหรือไม่พงึพอใจ และตอ้งการใหเ้กิดการปรับเปล่ียน สามารถนาํผลการวิจยัท่ีไดจ้ากความคิดเห็นของผู ้
พกัอาศยัต่อการจดัการทางการตลาดของนิติบุคคลอาคารชุดดงักล่าว ไปใชป้ระโยชนใ์นการปรับปรุงการจดัการ
ทางการตลาดของนิติบุคคลอาคารชุด  เพ่ือใหบ้ริการมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน และสามารถสนองตอบตรงตามความ 
ตอ้งการของผูพ้กัอาศยัซ่ึงจะนาํไปสู่ความสาํเร็จในการเป็นชุมชนแห่งความสุขต่อไป  
  
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
                     1.  เพื่อศึกษาการจดัการทางการตลาดของนิติบุคคลอาคารชุดรุ้งเพชรคอนโดมิเนียม   เขตบางขุน
เทียน กรุงเทพมหานคร          
                     2.  เพือ่เปรียบเทียบการจดัการทางการตลาดของนิติบุคคลอาคารชุดรุ้งเพชรคอนโดมิเนียม ตามความ
คิดเห็นของผูพ้กัอาศยั จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ 
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สมมติฐานของการวจิยั 
                    การจดัการทางการตลาดของนิติบุคคลอาคารชุดรุ้งเพชรคอนโดมิเนียม    ตามความคิดเห็นของผูพ้กั
อาศยั จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์แตกต่างกนั 

1. ประชากร 
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีคือ ผูพ้กัอาศยัในอาคารชุดรุ้งเพชรคอนโดมิเนียม เขตบางขุน 

เทียน กรุงเทพมหานคร  ตามจาํนวนหอ้งชุดประมาณ 150 คน  ระหว่าง เดือนมิถุนายน ถึง เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 
2553        

2. กลุ่มตัวอย่าง 
     กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูพ้กัอาศยัในอาคารชุดรุ้งเพชรคอนโดมิเนียม เลือก
เป็นกลุ่มตวัอยา่งโดยการสุ่มตวัอยา่งอยา่งง่าย   และกาํหนดกลุ่มตวัอยา่งตามตารางกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งของ 
Krejcie และ Morgan (1970, p.608) ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 108 คน 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนโดยมีขั้นตอนตามลาํดบั  ดงัน้ี 
 1.  การศึกษาเอกสาร ตาํรา และงานวิจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยัคร้ังน้ี 
 2.  การจดัทาํโครงสร้างของแบบสอบถาม  โดยใหมี้เน้ือหาครอบคลุมวตัถุประสงคข์อง การวิจยัคร้ังน้ี 
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ส่วน  คือ 
                       ส่วนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  ประกอบดว้ย  เพศ   อาย ุ  สถานภาพสมรส ระดบั
การศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ซ่ึงลกัษณะของคาํถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (check list) จาํนวน 6 
ขอ้ 
                      ส่วนท่ี  2  การจดัการทางการตลาดของนิติบุคคลอาคารชุดรุ้งเพชรคอนโดมิเนียม แบ่งเป็น 7 ดา้น  
ไดแ้ก่   ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ  ดา้นราคา  ดา้นสถานท่ี  ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นลกัษณะ
ทางกายภาพ และดา้นกระบวนการ   ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  5 ระดบั ของ      
ลิเคิร์ท (Likert)   จาํนวน 35 ขอ้ 
  3.  นาํแบบสอบถามท่ีไดส้ร้างข้ึนใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระของมหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี
ได้ตรวจสอบความถูกตอ้ง และความสอดคลอ้งของเน้ือหา กบัวตัถุประสงค์ของการวิจยัเป็นการศึกษาความ
เท่ียงตรง (validity) ของแบบสอบถาม แลว้นาํมาปรับปรุงแกไ้ขเพ่ือใหค้าํถามชดัเจน สามารถส่ือความหมายได้
ตรงประเด็น และเหมาะสมยิง่ข้ึน 
 4.  นาํแบบสอบถามท่ีไดส้ร้างข้ึนไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี 
จาํนวน 30 คน แลว้นาํขอ้มูลท่ีได้ดงักล่าวมาหาค่าความเช่ือมั่น (reliability) ของ แบบสอบถามโดยใช้สูตร
สมัประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบคั (Cronbach’s Alpha Coefficient) ไดค่้าความเช่ือมัน่ 0.9264 
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การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การเกบ็รวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการแจกแบบสอบถาม ใหก้บักลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีพกัอาศยัในอาคารชุดรุ้งเพชรคอนโดมิเนียม เขตบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร จาํนวน 108 คน โดยเกบ็
ในช่วงวนัท่ี 28-30 มิถุนายน 2553 โดยวิธีการเก็บแบบสะดวกและรอรับแบบสอบถามคืนดว้ยตนเอง ไดรั้บ
แบบสอบถามคืนมาจาํนวน 108 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถาม นาํมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ของทุกชุด และนาํมาลง
รหสัประมวลผลขอ้มูล โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ  หาความถ่ี  ร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
t-test, F-test และ LSD ดงัน้ี 

1. วิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  ผูพ้กัอาศยัในอาคารชุดรุ้งเพชรคอนโดมิเนียม เขต
บางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร โดยใชค้วามถ่ีและค่าร้อยละ (percentage) 

2.  วิเคราะหก์ารจดัการทางการตลาดของนิติบุคคลอาคารชุดรุ้งเพชรคอนโดมิเนียม  ตามความคิดเห็น
ของผูพ้กัอาศยั  จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์   โดยใชค่้าเฉล่ีย ( )   และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 

 3. เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( ) ของคะแนนการจดัการทางการตลาดของนิติบุคคลอาคารชุดรุ้งเพชร
คอนโดมิเนียม  ตามความคิดเห็นของผูพ้กัอาศยั  จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ โดยใช ้t-test และ F- test 

 4.  เปรียบเทียบพหุคูณ  เพื่อทดสอบค่าเฉล่ีย  ( )  ของคะแนนการจดัการทางการตลาดของนิติบุคคล
อาคารชุดรุ้งเพชรคอนโดมิเนียม ตามความคิดเห็นของผูพ้กัอาศยั จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน โดยใชว้ิธี 
Least  Significant  Difference (LSD)  

 
สรุปผลการวจิยั  
 การวิจยัเร่ือง การจดัการทางการตลาดของนิติบุคคลอาคารชุดรุ้งเพชรคอนโดมิเนียม เขตบางขนุเทียน 
กรุงเทพมหานคร  สรุปผลการวิจยัไดด้งัน้ี 
 1.  ข้อมูลท่ัวไปของผู้พกัอาศัยในอาคารชุดรุ้งเพชรคอนโดมเินียม 
      ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 61.11  ส่วนท่ีเหลือเป็นเพศชาย ร้อยละ 38.89  
มีอายุ 25-35 ปี ร้อยละ 40.74  รองลงมาอายุ 36-45 ปี ร้อยละ29.63  สถานภาพสมรส สมรส ร้อยละ 66.67  รองลงมา 
โสด ร้อยละ 31.48   ระดับการศึกษา ตํ่ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 58.33 รองลงมา ปริญญาตรี ร้อยละ 36.11  อาชีพ 
พนกังานบริษทัเอกชน ร้อยละ 62.04  รองลงมา แม่บา้น/ พ่อบา้น ร้อยละ 12.04  รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 10,000-20,000 
บาท ร้อยละ 42.59 รองลงมา ตํ่ากวา่ 10,000 บาท ร้อยละ 29.63 
 2.  การวเิคราะห์การจดัการทางการตลาดของนิติบุคคลอาคารชุดรุ้งเพชรคอนโดมเินียม  
      ผลการวิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามใหร้ะดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการทางการตลาดของ
นิติบุคคลอาคารชุดรุ้งเพชรคอนโดมิเนียม อยูใ่นระดบัปานกลางโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.30 และเม่ือพิจารณาราย
ดา้น ไดผ้ลดงัน้ี 
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               ด้านผลิตภณัฑ์และบริการ 
                     ผลการวิจยัพบว่า ผูพ้กัอาศยัใหค้ะแนนความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการทางการตลาดของนิติบุคคล
อาคารชุดรุ้งเพชรคอนโดมิเนียม โดยรวม ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ อยู่ในระดบัปานกลาง โดยมีระดบัค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.40  เม่ือพิจารณาแต่ละขอ้คาํถาม พบว่า ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก 4 รายการ คือ  มีความสะดวกสบาย
ในการใชน้ํ้ าประปา   มีระดบัค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.68 รองลงมา ตวัอาคารมีความแขง็แรง มีระดบัค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.67 
มีความสะดวกสบายในการใชไ้ฟฟ้า มีระดบัค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.56 และจดัสัดส่วนภายในอาคารเหมาะสม มีระดบั
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.52 ตามลาํดบั  ส่วนความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง 4 รายการ คือ มีความสะดวกสบายในการ
ใชลิ้ฟตโ์ดยสาร มีระดบัค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.42 รองลงมา อปุกรณ์และเคร่ืองใชมี้ความทนทาน มีระดบัค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.33   มีความสะดวกสบายในการใชโ้ทรศพัท ์มีระดบัค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.24  และมีความสะดวกสบายในการใช้
บริการเคเบิลทีวี  มีระดบัคา่เฉล่ียเท่ากบั 2.81 ตามลาํดบั  
  ด้านราคา 
                     ผลการวิจยัพบว่า ผูพ้กัอาศยัใหค้ะแนนความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการทางการตลาดของนิติบุคคล
อาคารชุดรุ้งเพชรคอนโดมิเนียม โดยรวม ดา้นราคา อยู่ในระดบัปานกลาง โดยมีระดบัค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.93  เม่ือ
พิจารณาแต่ละขอ้คาํถาม พบว่า ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลางทุกรายการ คือ   การกาํหนดอตัราค่าโทรศพัท์
เหมาะสม  มีระดบัค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.09  รองลงมา การกาํหนดอตัราค่านํ้ าประปาเหมาะสม   มีระดบัค่าเฉล่ียเท่ากบั 
2.92 และการกาํหนดอตัราค่าใชจ่้ายส่วนกลางเหมาะสม  มีระดบัคา่เฉล่ียเท่ากบั 2.75 ตามลาํดบั  
  ด้านสถานที ่
                     ผลการวิจยัพบว่า ผูพ้กัอาศยัใหค้ะแนนความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการทางการตลาดของนิติบุคคล
อาคารชุดรุ้งเพชรคอนโดมิเนียม โดยรวม ดา้นสถานท่ี อยู่ในระดบัมาก โดยมีระดบัค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.60  เม่ือ
พิจารณาแต่ละขอ้คาํถาม พบวา่ ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก 3 รายการ คือ  ทาํเลท่ีตั้งอยูใ่กลศู้นยก์ารคา้ ยา่นธุรกิจ  
มีระดบัค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.90  รองลงมา ทาํเลท่ีตั้งมีการคมนาคมสะดวก  มีระดบัค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.84  และทาํเลท่ี
ตั้งอยู่ใกลส้ถานท่ีสําคญั เช่น โรงพยาบาล สถานีตาํรวจ เป็นตน้ มีระดบัค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.60 ตามลาํดบั  ส่วน
ความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง 2 รายการ คือ ทาํเลท่ีตั้งอยู่ในพื้นท่ีไม่แออดั มีระดบัค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.34 
รองลงมา มีถนนใหร้ถผา่นเขา้-ออกสะดวก  มีระดบัค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.28   
  ด้านการส่งเสริมการตลาด 
                     ผลการวิจยัพบว่า ผูพ้กัอาศยัใหค้ะแนนความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการทางการตลาดของนิติบุคคล
อาคารชุดรุ้งเพชรคอนโดมิเนียม โดยรวม ดา้นการส่งเสริมการตลาด อยู่ในระดบัปานกลาง โดยมีระดบัค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 3.00  เม่ือพิจารณาแต่ละข้อคาํถาม พบว่า ความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลางทุกรายการ คือ การ
ประชาสัมพนัธ์ข่าวสารชดัเจน ทัว่ถึง มีระดบัค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.14  รองลงมา การรายงานบญัชีค่าใชจ่้ายส่วนกลาง
ชดัเจน โปร่งใส   มีระดบัค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.01  และ การจดักิจกรรมสร้างความสัมพนัธ์ภายในเหมาะสม มีระดบั
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.84  ตามลาํดบั   
  ด้านบุคลากร 
                     ผลการวิจยัพบว่า ผูพ้กัอาศยัใหค้ะแนนความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการทางการตลาดของนิติบุคคล
อาคารชุดรุ้งเพชรคอนโดมิเนียม โดยรวม ดา้นบุคลากร อยู่ในระดบัปานกลาง โดยมีระดบัค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.21  
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เม่ือพิจารณาแต่ละขอ้คาํถาม พบว่า ความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลางทุกรายการ คือ ผูจ้ดัการและพนกังานทุก
หนา้ท่ีมีความรับผิดชอบในงาน มีระดบัค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.41  รองลงมา  ผูจ้ดัการและพนกังานทุกหนา้ท่ีส่ือสาร
เขา้ใจง่าย มีระดบัค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.31   ผูจ้ดัการและพนกังานทุกหนา้ท่ีเอาใจใส่ดูแลผูพ้กัอาศยัดี มีระดบัค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.17  ผูจ้ดัการและพนกังานทุกหน้าท่ีมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ มีระดบัค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.13  
ผูจ้ดัการและพนกังานทุกหนา้ท่ีมีอธัยาศยัดี  มีระดบัค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.11   และผูจ้ดัการและพนกังานทุกหนา้ท่ีแต่ง
กายเหมาะสม มีระดบัค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.09  ตามลาํดบั   
  ด้านลักษณะทางกายภาพ 
                     ผลการวิจยัพบว่า ผูพ้กัอาศยัใหค้ะแนนความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการทางการตลาดของนิติบุคคล
อาคารชุดรุ้งเพชรคอนโดมิเนียม โดยรวม ดา้นลกัษณะทางกายภาพ อยู่ในระดบัมาก โดยมีระดบัค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.54   เม่ือพิจารณาแต่ละขอ้คาํถาม พบว่า ความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก 2 รายการ คือ  แสงสว่างของอาคาร
เหมาะสม มีระดบัค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.73  รองลงมา บริเวณอาคารสะอาดเรียบร้อย มีระดบัค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.58    
ส่วนความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง 3 รายการ คือ บรรยากาศของอาคารโล่งสบาย อากาศถ่ายเทสะดวก มี
ระดบัค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.49  รองลงมา ท่ีจอดรถมีความปลอดภยั และเพียงพอ  มีระดบัค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.46  และ
บริเวณอาคารจดัพื้นท่ีอยา่งเป็นสดัส่วน มีระดบัค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.43  ตามลาํดบั  
  ด้านกระบวนการ 
                     ผลการวิจยัพบว่า ผูพ้กัอาศยัใหค้ะแนนความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการทางการตลาดของนิติบุคคล
อาคารชุดรุ้งเพชรคอนโดมิเนียม โดยรวม ดา้นกระบวนการ อยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีระดบัค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.39   
เม่ือพิจารณาแต่ละขอ้คาํถาม พบว่า ความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก 1 รายการ คือ  ระบบการป้องกนัอคัคีภยั/
ทางออกฉุกเฉินเหมาะสม มีระดบัค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.70  ส่วนความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง 4 รายการ คือ 
ระบบการรักษาความปลอดภยัเหมาะสม มีระดบัค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.48  รองลงมา ระบบการกาํจดัขยะเหมาะสม มี
ระดบัค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.37  ระบบการใหบ้ริการสะดวกและรวดเร็ว มีระดบัค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.28  และระบบการรับ
เร่ืองร้องเรียนและดาํเนินการแกปั้ญหาเหมาะสม มีระดบัคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.15 ตามลาํดบั   
                     3.  การเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ของคะแนนความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการทางการตลาดของนิติบุคคล
อาคารชุดรุ้งเพชรคอนโดมิเนียม  จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้พักอาศัยในอาคารชุดรุ้งเพชร
คอนโดมเินียม 
        ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียของคะแนนความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการทาง
การตลาดของนิติบุคคลอาคารชุดรุ้งเพชรคอนโดมิเนียม  เขตบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร จาํแนกตามลกัษณะ
ประชากรศาสตร์ของผูพ้กัอาศยัในอาคารชุดรุ้งเพชรคอนโดมิเนียม ซ่ึงประกอบไปดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพสมรส 
ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน โดยทาํการทดสอบสมมติฐานดว้ยวิธี  t-test  สาํหรับตวัแปรอิสระ
ท่ีมี 2 กลุ่ม และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  (One Way ANOVA) สาํหรับตวัแปรอิสระท่ีมี 3 กลุ่มข้ึน
ไป ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 พบว่า คะแนนความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการทางการตลาดของนิติบุคคล
อาคารชุดรุ้งเพชรคอนโดมิเนียม ดา้นราคา ด้านบุคลากร และโดยรวม เม่ือจาํแนกตามเพศท่ีแตกต่างกนั ด้าน
สถานท่ี เม่ือจาํแนกตามระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั ดา้นสถานท่ีและดา้นการส่งเสริมการตลาดเม่ือจาํแนกตาม
อาชีพท่ีแตกต่างกนั ใหค้ะแนนความคิดเห็นแตกต่างกนั นอกนั้นไม่แตกต่างกนั  
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      เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นของคะแนนความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการทางการตลาดของนิติบุคคล
อาคารชุดรุ้งเพชรคอนโดมิเนียม  จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ของผูพ้กัอาศยัในอาคารชุดรุ้งเพชร
คอนโดมิเนียม ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 พบว่า คะแนนความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการทางการตลาดของ
นิติบุคคลอาคารชุดรุ้งเพชรคอนโดมิเนียม  ดา้นสถานท่ี เม่ือจาํแนกตามระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีความ
แตกต่างกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายคู่ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษา ตํ่ากว่าปริญญาตรี ใหค้ะแนน
ความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการทางการตลาดของนิติบุคคลอาคารชุดรุ้งเพชรคอนโดมิเนียมแตกต่างกบัผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษา สูงกว่าปริญญาตรี   คะแนนความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการทางการตลาดของ
นิติบุคคลอาคารชุดรุ้งเพชรคอนโดมิเนียม  ดา้นสถานท่ี เม่ือจาํแนกตามอาชีพท่ีแตกต่างกนัมีความแตกต่างกนั เม่ือ
พิจารณาเป็นรายคู่ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพ พนกังานบริษทัเอกชน ให้คะแนนความคิดเห็นเก่ียวกบั
การจดัการทางการตลาดของนิติบุคคลอาคารชุดรุ้งเพชรคอนโดมิเนียมแตกต่างกบัผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพ 
ขา้ราชการ/ พนกังานในหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ    คะแนนความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการทางการตลาด
ของนิติบุคคลอาคารชุดรุ้งเพชรคอนโดมิเนียม  ดา้นการส่งเสริมการตลาด เม่ือจาํแนกตามอาชีพท่ีแตกต่างกนัมี
ความแตกต่างกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายคู่ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพ นกัเรียน/ นกัศึกษา ใหค้ะแนนความ
คิดเห็นเก่ียวกับการจัดการทางการตลาดของนิติบุคคลอาคารชุดรุ้งเพชรคอนโดมิเนียมแตกต่างกับผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีอาชีพ ขา้ราชการ/พนกังานในหน่วยงานราชการ/ รัฐวิสาหกิจ   ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพ 
แม่บ้าน/พ่อบ้าน ให้คะแนนความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการทางการตลาดของนิติบุคคลอาคารชุดรุ้งเพชร
คอนโดมิเนียมแตกต่างกบัผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพ ขา้ราชการ/พนกังานในหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ  
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพ พนักงานบริษทัเอกชน ให้คะแนนความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการทางการตลาด
ของนิติบุคคลอาคารชุดรุ้งเพชรคอนโดมิเนียมแตกต่างกบัผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพ ขา้ราชการ/พนกังานใน 
หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ   และผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพ เจา้ของธุรกิจ ใหค้ะแนนความ คิดเห็นเก่ียวกบั
การจดัการทางการตลาดของนิติบุคคลอาคารชุดรุ้งเพชรคอนโดมิเนียมแตกต่างกบัผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพ 
ขา้ราชการ/พนกังานในหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ    
 
การอภปิรายผล 
 การวิจยัเร่ือง  การจดัการทางการตลาดของนิติบุคคลอาคารชุดรุ้งเพชรคอนโดมิเนียม  เขตบางขุน
เทียน กรุงเทพมหานคร อภิปรายผลการวิจยัไดด้งัน้ี 

1. จากผลวจิัยคะแนนความคดิเห็นเก่ียวกับการจดัการทางการตลาดของนิติบุคคลอาคารชุดรุ้งเพชร
คอนโดมิเนียม  โดยรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ผูพ้กัอาศยัใหค้ะแนนความคิดเห็น
ใน ดา้นสถานท่ี และดา้นลกัษณะทางกายภาพ อยู่ในระดบัมาก ส่วนคะแนนความคิดเห็นใน ดา้นผลิตภณัฑแ์ละ
บริการ ด้านกระบวนการ ด้านบุคลากร ด้านการส่งเสริมทางการตลาด และด้านราคา อยู่ในระดับปานกลาง 
ตามลาํดบั ซ่ึงผลการวิจยัคะแนนความคิดเห็นโดยรวม ท่ีอยูใ่นระดบัปานกลางนั้น สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ 
ดวงกมล เทพนากิจ (2547, บทคดัยอ่)  ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาดของโครงการ
บา้นจดัสรร บริษทั จิตตอ์ารีวิลล ์จาํกดั จงัหวดัลาํปาง ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสม
การตลาดของโครงการบา้นจดัสรร บริษทั จิตตอ์ารีวิลล ์จาํกดั ส่วนมากอยใูนระดบัปานกลาง เรียงลาํดบัดงัน้ี ดา้น
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ราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นบุคคล ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นกระบวนการให้บริการ และดา้นการส่งเสริม
การตลาด ตามลาํดบั  และยงัสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ธิติภรณ์ อินมุตโต (2550, บทคดัยอ่) ศึกษาเร่ือง ความ
พึงพอใจ ของลูกคา้ต่อการใหบ้ริการหอพกั เซ็นทรัล ฮิลล ์เพลส จงัหวดัเชียงใหม่   ผลการศึกษาพบว่า   ผูต้อบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจในปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการโดยรวมในระดบัปานกลาง โดยมีความ
พึงพอใจในปัจจยัดา้นสถานท่ี  ดา้นการส่งเสริมการตลาด  ดา้นลกัษณะทางกายภาพ  ดา้นบุคคล  ดา้นผลิตภณัฑ ์
และดา้นกระบวนการในระดบัมาก ส่วนปัจจยัดา้นราคามีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง  แต่ไม่สอดคลอ้งกบั
ผลการวิจยัของ วนันิภา  ฉํ่าแสง (2548, บทคดัย่อ)  ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการ
สาํนกังานในอาคารชุด ปี 2548: กรณีศึกษานิติบุคคลอาคารชุดชาญอิสสระทาวเวอร์ ผลการศึกษาพบว่า ระดบั
ความพึงพอใจโดยรวมของการใชบ้ริการสํานกังานในอาคารชุดชาญอิสสระทาวเวอร์ อยู่ในระดบัความพึงพอใจ
มาก และไม่สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ เดชพนัธ์ จนัทรงศิลป์ (2547, บทคดัย่อ) ศึกษาเร่ือง ศึกษาปัญหาการ
บริหารจดัการนิติบุคคลอาคารชุดของบริษทั จดัการทรัพยสิ์นและชุมชน จาํกดั  ผลการศึกษาพบว่า ผูอ้ยู่อาศยัมี
ความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารจดัการโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ดา้นท่ีมี
ความเห็นอยูใ่นระดบัมาก คือ การจดัเกบ็เงินค่าดูแลส่วนกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.60 ในขณะท่ีการใชท้รัพยสิ์นส่วนกลาง
มีค่าเฉล่ีย 3.39 และดา้นการรักษาความปลอดภยัมีค่าเฉล่ีย 3.13 มีความคิดเห็นระดบัปานกลาง 

2. จากการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียของคะแนนความคิดเห็นของการจัดการทางการตลาด
ของนิติบุคคลอาคารชุดรุ้งเพชรคอนโดมิเนียม  ท่ีมีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  คะแนนความคิดเห็น
ของการจดัการทางการตลาดของนิติบุคคลอาคารชุดรุ้งเพชรคอนโดมิเนียม   โดยรวม  ดา้นราคา และดา้นบุคลากร 
เม่ือจาํแนกตามเพศท่ีแตกต่างกนัใหค้ะแนนความคิดเห็นแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ดา้น
สถานท่ี เม่ือจาํแนกตามระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั ใหค้ะแนนความคิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05  เม่ือพิจารณาเป็นรายคู่ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษา ตํ่ากว่าปริญญาตรี ใหค้ะแนน
ความคิดเห็นแตกต่างกบัผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษา สูงกว่าปริญญาตรี อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05  ดา้นสถานท่ี เม่ือจาํแนกตามอาชีพท่ีแตกต่างกนั ใหค้ะแนนความคิดเห็นแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05  เม่ือพิจารณาเป็นรายคู่ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพ พนักงานบริษทัเอกชน ให้
คะแนนความคิดเห็นแตกต่างกับผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพ ขา้ราชการ/ พนักงานในหน่วยงานราชการ/
รัฐวิสาหกิจ  อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05    ดา้นการส่งเสริมการตลาด เม่ือจาํแนกตามอาชีพท่ีแตกต่าง
กนัใหค้ะแนนความคิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  เม่ือพิจารณาเป็นรายคู่ พบว่าผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีอาชีพ นักเรียน/ นักศึกษา ให้คะแนนความคิดเห็นแตกต่างกบัผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพ 
ขา้ราชการ/พนกังานในหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ   ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพ แม่บา้น/พ่อบา้น ใหค้ะแนน
ความคิดเห็นแตกต่างกบัผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพ ขา้ราชการ/พนักงานในหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ  
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพ พนกังานบริษทัเอกชน ใหค้ะแนนความคิดเห็นแตกต่างกบัผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี
อาชีพ ขา้ราชการ/พนกังานในหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ   และผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพ เจา้ของธุรกิจ ให้
คะแนนความคิดเห็นแตกต่างกับผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพ ขา้ราชการ/พนักงานในหน่วยงานราชการ/
รัฐวิสาหกิจ  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ซ่ึงผลการวิจยัน้ีไม่สอดคลอ้งกบัผลการวิจยับางส่วนของ เดช
พนัธ์ จนัทรงศิลป์ (2547, บทคดัย่อ) ศึกษาเร่ือง ศึกษาปัญหาการบริหารจดัการนิติบุคคลอาคารชุดของบริษทั 
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จดัการทรัพยสิ์นและชุมชน จาํกดั  ผลการศึกษาพบว่า ผูอ้ยูอ่าศยัท่ีมีเพศแตกต่างกนั ผูอ้ยูอ่าศยัท่ีมีสถานภาพสมรส
แตกต่างกนั ผูอ้ยู่อาศยัท่ีมีการศึกษาแตกต่างกนั และผูอ้ยูอ่าศยัท่ีมีอาชีพแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อปัญหาการ
บริหารจดัการนิติบุคคลอาคารชุดไม่แตกต่างกนั  ส่วนผูอ้ยู่อาศยัท่ีมีอายุแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อปัญหาการ
บริหารจดัการนิติบุคคลอาคารชุดแตกต่างกนั 
 
ข้อเสนอแนะจากผลการวจิยั  
 จากผลการวิจยัเร่ือง การจดัการทางการตลาดของนิติบุคคลอาคารชุดรุ้งเพชรคอนโดมิเนียม  เขตบาง
ขนุเทียน กรุงเทพมหานคร มีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

1. คณะกรรมการและผูจ้ดัการนิติบุคคลอาคารชุดควรนาํเสนอการบริการดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ 
ดา้นราคา ดา้นสถานท่ี ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการ 
แก่ผูพ้กัอาศยัในทุก ๆ ดา้นอยา่งผสมผสานกลมกลืนกนั เน่ืองจากทั้ง 7 ดา้นนั้นต่างมีความสาํคญัต่อความคิดเห็น
ของผูพ้กัอาศยัซ่ึงจะนาํไปสู่ความพึงพอใจทั้งส้ิน โดยคณะกรรมการและผูจ้ดัการนิติบุคคลอาคารชุดควรยึดถือ
ดา้นท่ีผูพ้กัอาศยัใหค้ะแนนความคิดเห็นในระดบัมากไวด้ว้ยการพฒันาใหดี้ยิ่งๆข้ึนไป   ส่วนดา้นท่ีผูพ้กัอาศยัให้
คะแนนความคิดเห็นในระดบัปานกลางนั้น คณะกรรมการและผูจ้ดัการนิติบุคคลอาคารชุดควรนาํขอ้มูลมาใชเ้ป็น
แนวทางในการปรับปรุงการให้บริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนในทุก ๆ ดา้น  และสามารถสนองตอบตรงตาม
ความตอ้งการของผูพ้กัอาศยัซ่ึงจะนาํไปสู่ความสาํเร็จในการเป็นชุมชนแห่งความสุขต่อไป 

2. ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ จากผลการวิจยัพบว่า ผูพ้กัอาศยัใหค้ะแนนความคิดเห็นในหวัขอ้ยอ่ย
เก่ียวกบัความสะดวกสบายในการใชบ้ริการเคเบิลทีวีนั้น อยู่ในระดบัตํ่าท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกบัหวัขอ้ยอ่ยอ่ืน ๆ 
ในดา้นเดียวกนั เพราะฉะนั้นคณะกรรมการและผูจ้ดัการนิติบุคคลอาคารชุดควรดาํเนินการปรับปรุงการใหบ้ริการ
ในเร่ืองดงักล่าวเป็นการเร่งด่วน เพื่อใหผู้พ้กัอาศยัไดรั้บความสะดวกสบายยิง่ข้ึน 

3. ดา้นราคา จากผลการวิจยัพบวา่ผูพ้กัอาศยัใหค้ะแนนความคิดเห็นโดยรวม อยูใ่นระดบัตํ่าท่ีสุดเม่ือ
เปรียบเทียบกบัแต่ละดา้น และหัวขอ้ย่อยเก่ียวกบัการกาํหนดอตัราค่าใชจ่้ายส่วนกลางเหมาะสม อยู่ในระดบัตํ่า
ท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกบัหัวขอ้ย่อยทั้งหมด ซ่ึงผลการวิจยัน้ีส่ือ ความหมายว่าผูพ้กัอาศยัรู้สึกว่าบริการต่าง ๆ ท่ี
ไดรั้บจากนิติบุคคลอาคารชุดนั้น มีค่านอ้ยกว่าค่าใชจ่้ายส่วนกลางท่ีตอ้งชาํระในแต่ละเดือน  ดว้ยสภาวะเศรษฐกิจ
ในปัจจุบนัและสภาวะทางการเงินของนิติบุคคลอาคารชุดท่ีคงไม่อาจจะลดอตัราค่าใช้จ่ายส่วนกลางลงได ้นิติ
บุคคลอาคารชุดจึงควรนาํเสนอการบริการและปรับปรุงการบริการต่าง ๆ ใหผู้พ้กัอาศยัไดรั้บความสะดวกสบาย 
เพิ่มข้ึน และเป็นไปตามความตอ้งการของผูพ้กัอาศยัให้มากท่ีสุด เพื่อทาํให้ผูพ้กัอาศยัมีความรู้สึกว่าคุม้ค่ากับ
ค่าใชจ่้ายส่วนกลางท่ีตอ้งชาํระไปในแต่ละเดือน 

4. ดา้นสถานท่ี จากผลการวิจยัพบว่าผูพ้กัอาศยัใหค้ะแนนความคิดเห็นโดยรวม อยูใ่นระดบัสูงท่ีสุด
เม่ือเปรียบเทียบกบัแต่ละดา้น ซ่ึงถือไดว้่าเป็นขอ้ไดเ้ปรียบในทาํเลท่ีตั้ งท่ีอยู่ใกล ้ศูนยก์ารคา้ ย่านธุรกิจ สถานท่ี
สาํคญั และมีการคมนาคมสะดวก ดงันั้นนิติบุคคลอาคารชุดควรท่ีจะพฒันาศกัยภาพในดา้นน้ีเพิ่มข้ึนดว้ยการกาํจดั
ส่ิงกีดขวางท่ีไม่จาํเป็นต่าง ๆ เพื่อท่ีถนนจะสามารถใหร้ถผา่นเขา้-ออกไดส้ะดวกยิง่ข้ึน และปรับภูมิทศันโ์ดยรอบ
ใหมี้ลกัษณะโปร่งสบาย ไม่แออดั 
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5. ดา้นการส่งเสริมการตลาด จากผลการวิจยัพบว่า คณะกรรมการและผูจ้ดัการนิติบุคคลอาคารชุด
ควรเนน้การรายงานบญัชีค่าใชจ่้ายส่วนกลางให้ชดัเจน และโปร่งใสยิ่งข้ึนโดยอาจใชว้ิธีดาํเนินการโดยใหผู้พ้กั
อาศยัมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกบัค่าใชจ่้ายส่วนกลางมากขึ้น ส่วนการประชาสัมพนัธ์ข่าวสารนั้นยงัถือได้
ว่าไม่ทัว่ถึงนกัจึงตอ้งเพิ่มส่ือการประชาสัมพนัธ์ข้ึนอีก โดยอาจใชวิ้ธีแนบแผ่นพบัหรือขอ้ความประกาศไปใน
ตู้จดหมายของแต่ละห้องก็ได้ และนอกจากน้ีคณะกรรมการและผูจ้ ัดการนิติบุคคลอาคารชุดยงัควรจัดให้มี
กิจกรรมสร้างความสมัพนัธ์ภายในระหวา่งผูพ้กัอาศยัใหม้ากข้ึน เพื่อใหผู้พ้กัอาศยัไดท้าํกิจกรรมอนัเป็นประโยชน์
ร่วมกนัซ่ึงจะนาํมาสู่ความเป็นปึกแผน่ ความสมคัรสมานสามคัคีในชุมนุมชนไดอี้กดว้ย 

6. ดา้นบุคลากร จากผลการวิจยัพบว่า คณะกรรมการและผูจ้ดัการนิติบุคคลอาคารชุด ควรพฒันา 
อบรม และปรับปรุงการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีทุกหนา้ท่ีในดา้นต่าง ๆ  รวมทั้งการปลูกฝังใหเ้จา้หนา้ท่ีทุกหนา้ท่ี
มีใจรักงานบริการ และการควบคุมดูแลให้เจา้หนา้ท่ีทุกหนา้ท่ีไดป้ฏิบติังานอย่างเต็มท่ี เต็มความสามารถและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

7. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ จากผลการวิจยัพบว่า ในหวัขอ้ความสะอาดและแสงสว่างบริเวณรอบ
อาคารอยูใ่นเกณฑท่ี์ดี หากแต่คณะกรรมการและผูจ้ดัการนิติบุคคลอาคารชุดควรใหค้วามสาํคญักบัความปลอดภยั
และเพียงพอของท่ีจอดรถ บรรยากาศโดยรอบอาคาร และการจดัพ้ืนท่ีใหเ้ป็นสดัส่วนมากยิง่ข้ึน 

8. ดา้นกระบวนการ จากผลการวิจยัพบว่า ระบบการป้องกนัอคัคีภยั/ทางออกฉุกเฉินอยู่ในเกณฑดี์   
คณะกรรมการและผูจ้ ัดการนิติบุคคลอาคารชุดควรเน้นท่ีกระบวนการให้บริการ การรับเร่ืองร้องเรียนและ
ดาํเนินการแกปั้ญหาใหผู้พ้กัอาศยัไดรั้บความรวดเร็วและความสะดวกสบายยิง่ข้ึน 

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาคร้ังต่อไป  

1. ควรศึกษาการจัดการทางการตลาดของนิติบุคคลอาคารชุดอ่ืน ๆ  ในพื้นท่ีต่างกัน เพื่อให้ผล
การศึกษาครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีในแต่ละเขต และแต่ละจงัหวดั 

2. ควรศึกษาเปรียบเทียบการจดัการทางการตลาดของนิติบุคคลอาคารชุด ระหว่างเขตพื้นท่ีเดียวกนั 
และระหว่างเขตพื้นท่ีต่างกนั เพื่อนาํผลการศึกษามาพิจารณาความสอดคลอ้ง หรือความแตกต่างกนั ซ่ึงจะใชเ้ป็น
ขอ้มูลในการกาํหนดแนวทางการจดัการทางการตลาดของนิติบุคคลอาคารชุดให้เหมาะสมกับแต่ละเขตพ้ืนท่ี
ต่อไป 

3. ควรศึกษาเปรียบเทียบการจัดการทางการตลาดของนิติบุคคลอาคารชุด ท่ีอยู่ในเขตเส้นทาง
รถไฟฟ้าบีทีเอส รถไฟฟ้าใตดิ้น ซ่ึงเป็นอาคารชุดท่ีมีราคาสูง เพื่อนาํผลการศึกษามาเปรียบเทียบความสอดคลอ้ง
และความแตกต่างกนักบันิติบุคคลอาคารชุดท่ีอยูใ่นเขตชานเมือง และมีราคาตํ่ากว่า ซ่ึงจะใชข้อ้มูลเป็นแนวทางใน
การวางแผนการดาํเนินงาน การควบคุม และการจดัการทางการตลาดของนิติบุคคลอาคารชุดท่ีมีระดบัราคาท่ี
แตกต่างกนัใหเ้กิดความเหมาะสม 

4. ควรศึกษาเปรียบเทียบการจดัการทางการตลาดของนิติบุคคลของหมู่บา้นจดัสรร ซ่ึงมีการเรียก
เก็บค่าใชจ่้ายส่วนกลางเหมือนกนักบันิติบุคคลอาคารชุด เพื่อนาํมาเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นในการจดัการ
ทางการตลาดดา้นต่าง ๆ ว่าสอดคลอ้งหรือแตกต่างกนัระหว่างนิติบุคคลของหมู่บา้นจดัสรร และนิติบุคคลของ
อาคารชุด 
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แนวทางการพฒันาการจัดกิจกรรมลูกเสือวสิามัญ  ตามทัศนะของผู้บริหาร  ผู้กํากับ
ลูกเสือ  และลูกเสือวิสามัญ  ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

อําเภอองครักษ์  จังหวดันครนายก* 
Development of Organizing Rover  Scout Perceived By Executives  Scout 
Directors and Scouts Ongkarak Distr ict Non – Formal and In – Formal 

Education Centre Nakhon Nayok 
 

        นางสาวทิศากร  กล่ินบุบผา** 
        Ms.  Tisakorn  Klinbubpha 
 
บทคดัย่อ 
 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี  มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความเหมาะสมและแนวทางการพฒันาการจดักิจกรรม
ลูกเสือวิสามญัของศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอองครักษ ์ ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั
คร้ังน้ี  ไดแ้ก่  ผูบ้ริหารของศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอองครักษ ์ จาํนวน  11  คน  ผู ้
กาํกบัลูกเสือ  จาํนวน  22  คน  และลูกเสือจาํนวน  128  คน  รวมทั้งส้ิน  161  คน  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็น
แบบสอบถาม  ชนิดมาตรส่วนประมาณค่า  5  ระดบั และแบบสมัภาษณ์  วิเคราะห์ขอ้มูล โดยค่าความถ่ี  ค่าร้อยละ  
ค่าเฉล่ีย  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และการวิเคราะห์เน้ือหา 

ผลการวจิยัพบว่า 
การจดักิจกรรมลูกเสือวิสามญัของศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอ

องครักษ ์ ดา้นผูส้อน  ดา้นหลกัสูตรและเน้ือหา  ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน  ดา้นอุปกรณ์และส่ือการสอน  
และดา้นการประเมินผล  มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก โดยมีแนวทางเพ่ือการพฒันากิจกรรมลูกเสือวิสามญั  
คือ  ผูส้อนควรไดรั้บการอบรมในวิชาเฉพาะดา้น  และเปิดโอกาสใหแ้สวงหาความรู้จากประสบการณ์ใหม่ ๆ  
ควรมีการปรับปรุงหลกัสูตรใหมี้ความทนัสมยัสอดคลอ้งกบัสภาพสังคมในปัจจุบนั  และหลกัสูตรตอ้งมีความ
สอดคลอ้งกบัสภาพบริบทชุมชน  โดยจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมีความหลากหลายเนน้พฒันาผูเ้รียนทั้ง
ความรู้  ทกัษะ  และเจตคติ  สอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรมแก่ลูกเสือ  เนน้การจดักิจกรรมเพือ่ชุมชน  จดัใหมี้
อุปกรณ์สาํหรับจดักิจกรรมใหเ้หมาะสม  และเพียงพอในการจดักิจกรรม  และควรจดัใหมี้การประเมินผลตาม
สภาพจริง   
 
 

                                                 
 * บทความวิทยานิพนธ์ 
** ครุศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาหลกัสูตรและการสอน  มหาวิทยาลยัราชภฎัธนบุรี 
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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 
 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศกัราช  2544  มุ่งเน้นการปฏิรูปการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนเป็น
สาํคญัท่ีสุด  และมีแนวคิดว่าสมองของมนุษยมี์ศกัยภาพในการเรียนรู้สูงท่ีสุดถา้ร่วมกนัพฒันาศกัยภาพของสมอง
ของเด็กไทย  ใหเ้รียนรู้อย่างเต็มประสิทธิภาพ  เด็กไทยจะเติบโตเป็นผูใ้หญ่ท่ีมีคุณภาพและความสมบูรณ์พร้อม
เป็นคนดี คนเก่ง  ท่ีมีความสุขและมีความใฝ่รู้  ซ่ึงการเรียนรู้สามารถช่วยเสริมสร้างศกัยภาพทางสติปัญญาไดถ้า้
การเรียนรู้นั้นทาํใหผู้เ้รียนรู้สึกว่าส่ิงท่ีเรียนน่าสนใจ  ทา้ทายและส่ิงท่ีเรียนนั้นผูเ้รียนมีโอกาสประสบความสาํเร็จ
ได ้  
 จากการท่ีรัฐบาลมีนโยบายหลกัท่ีจะปลูกฝังใหเ้ยาวชนมีคุณธรรม  มีระเบียบวินยั มีความจงรักภกัดี
ต่อชาติ  ศาสนา   พระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข  การดาํรงส่งเสริมเอกลกัษณ์และวฒันธรรมตลอดจนความเป็นไทย  
และความมัน่คงของชาติ  คุณลกัษณะดงักล่าวส่งผลใหเ้ยาวชนมีการพฒันาศกัยภาพสูงสุดตามวยัของตนเอง  เป็น
ผูท่ี้มองกวา้ง  คิดไกล  ใฝ่ดี  มีระเบียบวินยัในตนเอง  มีความรับผิดชอบต่อสังคม  มีความรู้ ความสามารถ  และมี
ทกัษะในการดาํเนินชีวิต  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องการศึกษาแห่งชาติ  คือ  ทาํให้เยาวชน
เป็นคนเก่ง ดี  มีความสุข 
 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี  10 ( พ.ศ.  2550-2554 )  คณะกรรมการพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  พ.ศ.  2549  กาํหนดวิสัยทศัน์การพฒันาประเทศไทยใหมุ่้งพฒันาสู่  “สังคมอยูเ่ยน็
เป็นสุขร่วมกนั คนไทยมีคุณธรรมนาํความรอบรู้  รู้เท่าทนัโลก  ครอบครัวอบอุ่น  ชุมชนเขม้แขง็  สังคมสันติสุข 
เศรษฐกิจมีคุณภาพ  เสถียรภาพ  และเป็นธรรม  ส่ิงแวดลอ้มมีคุณภาพและทรัพยากรธรรมชาติย ัง่ยืน  อยูภ่ายใตร้ะบบ
บริหารจดัการประเทศท่ีมีธรรมาภิบาล  ดาํรงไวซ่ึ้งระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข และอยู่
ในประชาคมโลกไดอ้ยา่งมีศกัด์ิศรี”   
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 ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอองครักษ์  เป็นสถานศึกษามีหน้าท่ีจัด
การศึกษาใหก้บัผูข้าดโอกาส  และพลาดโอกาสทางการศึกษา   ตามหลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.  2551 โดยจดักิจกรรมทางการศึกษาใหมี้ความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหา  และความ
ตอ้งการของบุคคลท่ีอยู่นอกระบบโรงเรียนซ่ึงเป็นผูมี้ความรู้และประสบการณ์จากการทาํงาน และการประกอบ
อาชีพ โดยการกาํหนดสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การวดัและประเมินผล ให้
ความสําคญักับการพฒันากลุ่มเป้าหมาย ด้านจิตใจ ให้มีคุณธรรม ควบคู่ไปกับการพฒันาการเรียนรู้  สร้าง
ภูมิคุม้กนั สามารถจดัการกบัองคค์วามรู้ ทั้งภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และเทคโนโลยี เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถปรับตวัอยูใ่น
สังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา สร้างภูมิคุม้กนัตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งคาํนึงถึงธรรมชาติ
การเรียนรู้ของผูท่ี้อยู่นอกระบบ และสอดคล้องกับสภาพ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง ความ
เจริญกา้วหนา้ของเทคโนโลยีและการส่ือสาร   และจากเง่ือนไขในการจบหลกัสูตรผูเ้รียนตอ้งทาํกิจกรรมพฒันา
คุณภาพชีวิตอย่างนอ้ย 100  ชัว่โมง  กิจกรรมพฒันาคุณภาพชีวิตเป็นกิจกรรมท่ีมุ่งเนน้ให้ผูเ้รียนเป็นคนดีอยู่ใน
สงัคมอยา่งมีความสุข    และตามแนวทางการจดักิจกรรมพฒันาคุณภาพชีวิตของสาํนกังานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัมีนโยบายใหพ้ฒันาผูเ้รียนดว้ยกิจกรรมลูกเสือ  เน่ืองจากเป็นกิจกรรมท่ีสามารถ
พฒันาผูเ้รียนใหเ้ป็นผูท่ี้มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีสติปัญญา  มีคุณภาพชีวิตท่ีดี  มีศกัยภาพในการประกอบอาชีพ  
และการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองตามจุดหมายของหลกัสูตร 
 ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอองครักษจึ์งเร่ิมดาํเนินการจดัตั้งกองลูกเสือ
วิสามญัการศึกษานอกโรงเรียนในภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2548  จาํนวน  2  กอง  ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  
2549  จาํนวน  4  กอง  ซ่ึงกองลูกเสือวิสามญัการศึกษานอกโรงเรียน  ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อธัยาศยัอาํเภอองครักษ์  จงัหวดันครนายก  เป็นกองลูกเสือการศึกษานอกโรงเรียนกองแรกของประเทศไทย  
ปัจจุบนัดาํเนินกิจกรรมลูกเสือวิสามญัเป็นระยะเวลา  4  ปี   ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความเหมาะสมของ
การจัดกิจกรรมลูกเสือวิสามญั  เพ่ือท่ีจะทราบระดบัความคิดเห็นในการจดักิจกรรมลูกเสือวิสามญั  ของศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอองครักษ ์ จงัหวดันครนายก  อนัจะนาํมาเป็นแนวทางในการ
พฒันาการจดักิจกรรมลูกเสือวิสามญั  ของศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอองครักษ ์ 
จงัหวดันครนายก  ใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 1.  เพื่อศึกษาระดบัความเหมาะสมของการจดักิจกรรมลูกเสือวิสามญัตามทศันะของผูบ้ริหาร   
ผูก้าํกบัลูกเสือ และลูกเสือ  ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอองครักษจ์งัหวดันครนายก 
  2.  เพ่ือนาํเสนอแนวทางพฒันาการจดักิจกรรมลูกเสือวิสามญัของศูนยก์ารศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอองครักษ ์ จงัหวดันครนายก 
 
แนวคดิ  ทฤษฎ  ี และงานวจิยัท่ีเก่ียวข้อง 

1. ความหมายของการจดักิจกรรมลูกเสือวสิามญั 
          การจดักิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือวิสามญั  หมายถึง  การจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีผูส้อน

ได้จัด   หรือดําเนินการให้สอดคล้องกับผูเ้ รียน โดยให้ผูเ้ รียนได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติจริง  ได้พัฒนา
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กระบวนการคิด  วิเคราะห์  ศึกษา  คน้ควา้  และแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง  มีการวดัผลตามสภาพจริง  ทาํให้
ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดต้ามมาตรฐานท่ีหลกัสูตรกาํหนด  ซ่ึงในการดาํเนินการจดัการเรียนการสอนจะประสบ
ความสําเร็จไดห้รือไม่นั้น  ตอ้งข้ึนอยู่กบัองคป์ระกอบท่ีสําคญัของการจดักิจกรรมลูกเสือวิสามญั (สํานกังาน
คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ, 2537, หนา้ 152) 

2. องค์ประกอบของการจดักิจกรรมลูกเสือวสิามัญ 
    สนิท  ณ  ระนอง (2548, หนา้  44)  ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบท่ีสาํคญัในการจดักิจกรรมลูกเสือ  
ประกอบดว้ยองคป์ระกอบท่ีสาํคญั  5  ดา้น  ไดแ้ก่  ดา้นผูส้อน  ดา้นหลกัสูตรและเน้ือหา  ดา้นการจดักิจกรรมการ
เรียนการสอน  ดา้นอปุกรณ์และส่ือการสอน  และดา้นประเมินผล   

  2.1  ดา้นผูส้อน 
   ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542,  หนา้ 3-4) 
ไดก้าํหนดวา่  “ผูส้อน”  หมายถึง ครูและคณาจารยใ์นสถานศึกษาต่าง ๆ “ครู”  หมายความวา่  บุคลากรวิชาชีพซ่ึง
ทาํหนา้ท่ีหลกัทางดา้นการเรียนการสอน  และการส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียนดว้ยวิธีต่าง ๆ ในสถานศึกษาทั้ง
ของภาครัฐและเอกชน และกรมวิชาการ (2545,  หนา้  5) ไดใ้หค้าํจาํกดัความผูส้อนวา่เป็นบุคลากรท่ีจดับรรยากาศ  
สภาพแวดลอ้ม  ส่ือการเรียน  รูปแบบการเรียนการสอน  และใชเ้ทคนิคการสอนท่ีหลากหลาย  โดยมุ่งหวงัให้
ผูเ้รียนเรียนรู้อยา่งมีความสุข  และเรียนรู้ดว้ยตนเองมากท่ีสุด 

   จากท่ีกล่าวมา  ผูส้อน  จึงเป็นผูท่ี้มีบทบาทหน้าท่ีในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนให้
ผูเ้รียนมีความเจริญงอกงาม  ทั้งทางร่างกาย  สติปัญญา  และจิตใจ  การจดักิจกรรมพฒันาคุณภาพชีวิตผูเ้รียน  ตาม
หลกัสูตรการศึกษานอกระบบ  ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช  2551  เป็นกิจกรรมท่ีจดัข้ึนเพื่อใหผู้เ้รียน
พฒันาตนเอง ครอบครัว  ชุมชน  สงัคม (สาํนกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั,  2551,  
หน้า  4)  และเพ่ือเป็นการพฒันาผูเ้รียนอย่างองค์รวมของความเป็นมนุษย์ในทุกด้าน  ทั้ งทางด้านร่างกาย  
สติปัญญา  อารมณ์  และสงัคม  ใหเ้ป็นผูท่ี้มีศีลธรรม  จริยธรรม  มีระเบียบวินยั  และมีคุณภาพ  ปลูกฝัง  และสร้าง
จิตสาํนึกของการทาํประโยชนแ์ละรักษาดินแดน  เป็นกิจกรรมหน่ึงท่ีมุ่งปลูกฝังใหผู้เ้รียนมีคุณลกัษณะดงักล่าวให้
เกิดข้ึนได ้ สําหรับผูส้อนท่ีจะสอนกิจกรรมลูกเสือ  ตอ้งไดรั้บการแต่งตั้งเป็นผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือตามขอ้บงัคบั
คณะลูกเสือแห่งชาติวา่ดว้ยการปกครองหลกัสูตรและวิชาพิเศษ  พ.ศ. 2509  (2538,  หนา้  33) 

  2.2  ดา้นหลกัสูตรและเน้ือหา 
   สาํนกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั (2551, หนา้  2)  ได้
กล่าวถึงหลกัสูตรการศึกษานอกระบบ  ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.  2551  เป็นหลกัสูตรท่ีมีความเหมาะสม
สอดคลอ้งกบัสภาพปัญหา  และความตอ้งการของบุคคลท่ีอยูน่อกระบบโรงเรียน  ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีความรู้และ
ประสบการณ์จากการทาํงาน  และการประกอบอาชีพ  โดยการกาํหนดสาระการเรียนรู้  มาตรฐานการเรียนรู้  การ
จดัการเรียนรู้  การวดัและประเมินผล  ใหค้วามสาํคญักบัการพฒันากลุ่มเป้าหมาย  ดา้นจิตใจ  ใหมี้คุณธรรม  
ควบคู่ไปกบัการพฒันาการเรียนรู้  สร้างภูมิคุม้กนัสามารถจดัการกบัองคค์วามรู้  ทั้งดา้นภูมิปัญญาและเทคโนโลยี
เพือ่ใหผู้เ้รียนสามารถปรับตวัอยูใ่นสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา  สร้างภูมิคุม้กนัตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  รวมถึงคาํนึงถึงธรรมชาติผูอ้ยูน่อกระบบโรงเรียน  และสอดคลอ้งกบัสภาพ  เศรษฐกิจ  สงัคม  
การเมือง  การปกครอง  ความเจริญกา้วหนา้ของเทคโนโลยแีละการส่ือสาร  โดยเป็นหลกัสูตรท่ีมีโครงสร้าง
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ยดืหยุน่ดา้นสาระการเรียนรู้  เวลาเรียน  และการจดัการเรียนรู้  โดยเนน้การบูรณาการเน้ือหาใหส้อดคลอ้งกบัวิถี
ชีวิต  ความแตกต่างของบุคคล  และชุมชน  สงัคม  โดยตระหนกัวา่ผูเ้รียนมีความสาํคญั  สามารถพฒันาตนเองได้
ตามธรรมชาติและเตม็ตามศกัยภาพ  เพื่อใหก้ารจดัการศึกษาเป็นไปตามหลกัการ  จุดมุ่งหมาย  และมาตรฐานการ
เรียนรู้  ท่ีกาํหนดไวใ้หส้ถานศึกษาและภาคีเครือขา่ยมีแนวปฏิบติัในการจดัหลกัสูตรสถานศึกษา  

  2.3  ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน 
     พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542  กาํหนดแนวทางการจดัการศึกษาโดยยดึ
หลกัวา่ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้  พฒันาตนเองได ้ และถือว่าผูเ้รียนมีความสาํคญัท่ีสุด  กระบวนการ
จดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมใหผู้เ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและเตม็ตามศกัยภาพ  โดยจดัเน้ือหาระกิจกรรม
ใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจ  และความถนดัของผูเ้รียน  คาํนึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล  ฝึกทกัษะ
กระบวนการคิด  การจดัการ  ประกอบกบัมีการเปลี่ยนแปลงอยา่งรวดเร็วของสงัคมและเทคโนโลย ี ก่อใหเ้กิด
ผลดีและผลเสียต่อการดาํเนินชีวิตในปัจจุบนัของบุคคล  ทาํใหเ้กิดความยุง่ยากซบัซอ้นมากข้ึน  จาํเป็นตอ้ง
ปรับเปล่ียนวิถีการดาํเนินชีวิตใหส้ามารถดาํรงชีวิตอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมีคุณค่า  มีศกัด์ิศรี  มีความสุขบนพื้นฐาน
ของเศรษฐกิจพอเพยีง  และยัง่ยนื 

   2.4   ดา้นอุปกรณ์และส่ือการเรียน 

   ส่ือการเรียนการสอนมีบทบาทต่อการเรียนรู้ของนกัเรียน  ในดา้นกระตุน้ความสนใจต่อส่ิง
ท่ีเรียน  เป็นเคร่ืองมือช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบติักิจกรรม  ให้เด็กไดรั้บประสบการณ์ท่ีเป็น
รูปธรรม  เป็นตวัแบบสําหรับการเรียนรู้  กระบวนการ  หรือความคิดรวบยอดท่ีสลบัซับซ้อน  สร้างบรรยากาศ
ความเป็นกนัเองในรูปของกิจกรรมต่าง ๆ และสร้างสถานการณ์ท่ีเปิดกวา้งต่อการเรียนรู้ของนกัเรียน  และกรม
วิชาการ (2533,  หนา้  33)  ไดใ้หค้วามหมายของส่ือการเรียนว่าหมายถึง  วสัดุอุปกรณ์  เคร่ืองมือต่าง ๆ ท่ีเป็นปะ
เภทถาวรและส้ินเปลืองท่ีจาํเป็นตอ้งใชใ้นการปฏิบติักิจกรรมภายในโรงเรียน เพื่อช่วยใหก้ารจดัการเรียนการสอน
ดาํเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

  2.5  ดา้นการประเมินผล 
   การประเมินผลการเรียน  เป็นกระบวนการตรวจสอบผลการเรียนรู้และพฒันาการต่าง ๆ 

ของผูเ้รียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลกัสูตรว่ามีจาํนวนหรือปริมาณเพียงใด  อุทุมพร  จามรมาน (2537, หนา้  
6)  กล่าวว่า  การประเมินผล  หมายถึง  การติดตามคุณค่าของส่ิงท่ีจะวดัผลตามเกณฑภ์ายนอก  และภายใน  กรม
วิชาการ (2545,  หนา้  4)  ให้ความหมายการประเมินผลว่า  เป็นกระบวนการตรวจสอบผลการเรียนรู้  และการ
พฒันาการต่าง ๆ ของผูเ้รียน  ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลกัสูตร  เพื่อนาํผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนให้
ผูเ้รียนบรรลุมาตรฐานท่ีกาํหนดไว ้

3.  งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

   ปารณวีร์  ธีรภาพธรรมกลุ (2540,  หนา้  49)  ศึกษาความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครู  ท่ีมี
ต่อกิจกรรมลูกเสือเฉพาะผูท่ี้ผา่นการฝึกอบรมวิชาผูก้าํกบัลูกเสือในสังกดักรุงเทพมหานคร  พบว่า  โดยภาพรวมมี
ความคิดเห็นแตกต่างกนั  เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่าไม่แตกต่างกนั  คือ 1)  การมีความรู้ความเขา้ใจในคาํปฏิญาณ
และกฎของลูกเสือ  2)  การมีความรู้ความเขา้ใจในการพฒันาการของลูกเสือ  3)  เช่ือว่ากิจกรรมลูกเสือสามารถ
พฒันาเด็กและเยาวชนได ้       4)  เช่ือว่าลูกเสือเป็นกิจกรรมท่ีสามารถจดัใหเ้ด็กไดทุ้กคนโดยไม่จาํกดัเพศ  วยั  
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เช้ือชาติ  ศาสนา     5)  เช่ือว่ากิจการลูกเสือสามารถช่วยใหลู้กเสือพึ่งตนเองและช่วยเหลือผูอ่ื้นได ้ 6)  การสร้าง
ทกัษะในการสร้างมนุษยส์ัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นไดเ้ป็นอยา่งดี  7)  ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือไดฝึ้กอบรมลูกเสือตามวิธีการท่ี
ได้รับการฝึกอบรมมา  8)  ผูบ้ริหารงานโรงเรียนมีงบประมาณในการสนับสนุนศึกษาดูงานต่างสถานท่ี  9)  
ผูบ้ริหารโรงเรียนไดรั้บเงินบริจาคจากูมี้จิตศรัทธาเพ่ือนาํมาใชใ้นกิจการลูกเสือ  เช่น  กิจกรรมเดินทางไกล  และ
การอยู่ค่ายพกัแรม  10)  ท่านสนับสนุนให้ลูกเสือ  จัดกิจกรรมหารายได้เพื่อไวใ้ช้ในกลุ่ม / กองลูกเสือ  11)  
ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือไดใ้ชว้สัดุอุปกรณ์การเรียนการสอนวิชาลูกเสือไดต้รงกบัเน้ือหาวิชา  12)  โรงเรียนควรจดั
หอ้งลูกเสือไวเ้พ่ือลูกเสือไดศึ้กษาหาความรู้เก่ียวกบักิจกรรมลูกเสือเพิม่เติมในยามว่าง 

ปกรณ์  ภูมิเขต (2542,  หน้า  62-63)  ศึกษาปัญหาและแนวทางแกปั้ญหาการบริหารงานกิจกรรม
ลูกเสือในโรงเรียนสังกดักรมสามญัจงัหวดัสระแกว้  พบว่า  มีปัญหาอยูใ่นระดบัปานกลาง  ทั้งรายดา้นและรวม
ทุกด้าน  โดยเรียงลาํดับจากค่าเฉล่ียสูงไปค่าเฉล่ียตํ่าได้  ดังน้ี  ด้านการจัดสรรทรัพยากร  ด้านการติดตาม
ประเมินผล  ดา้นการประสานงาน  ดา้นการกระตุน้จูงใจให้ปฏิบติังาน  และดา้นการวางแผนเม่ือพิจารณาตาม
ขนาดโรงเรียน  พบว่า  ปัญหาการบริหารงานลูกเสือในโรงเรียน  สังกดักรมสามญัศึกษาจงัหวดัสระแกว้  แต่ละ
ขนาดมีปัญหาทั้งรายดา้น  และรวมทุกด้านอยู่ในระดบัปานกลาง  โดยโรงเรียนขนาดเล็ก  และโรงเรียนขนาด
กลางมีปัญหาในการจัดสรรทรัพยากรเป็นลาํดับแรก  ส่วนโรงเรียนขนาดใหญ่มีปัญหาด้านการติดตามและ
ประเมินผลเป็นลาํดบัแรก 

สนิท  ณ  ระนอง (2548,  หนา้  62)  ศึกษาปัญหาการจดักิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือสามญั
รุ่นใหญ่ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จงัหวดัระนอง  พบว่า  ระดบัปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชา
ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จงัหวดัระนอง  ดา้นครูผูส้อน  หลกัสูตรและเน้ือหา  กิจกรรมการ
เรียนการสอน  อุปกรณ์และส่ือการเรียน  และการประเมินผล  อยู่ในระดบักลาง  การเปรียบเทียบเน้ือหาการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอน  จาํแนกตามขนาดโรงเรียน  พบว่า  โรงเรียนท่ีมีขนาดต่างกนัมีปัญหาการจดักิจกรรม
กาเรียนการสอนไม่ต่างกนั  และจาํแนกตามคุณวุฒิของครูผูส้อนพบว่าครูผูส้อนท่ีมีคุณวุฒิต่างกนัมีปัญหาการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนไม่แตกต่างกนั 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1. ประชากรสาํหรับเกบ็ขอ้มูลความเหมาสมของการจดักิจกรรมลูกเสือวิสามญั  

  ไดแ้ก่ผูบ้ริหารของศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอองครักษ ์ จาํนวน  
11  คน  ผูก้าํกบัลูกเสือ  จาํนวน  22  คน  และลูกเสือจาํนวน 128  คน  รวมทั้งส้ิน  161  คน 

2. กลุ่มตวัอยา่งสาํหรับการสมัภาษณ์แนวทางการพฒันากิจกรรมลูกเสือวิสามญั 
การเลือกกลุ่มตัวอย่างในการสัมภาษณ์น้ีใช้วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง กาํหนดตาม

คุณลกัษณะของกลุ่มตวัอย่าง โดยกลุ่มตวัอยา่งเป็นผูบ้ริหาร  จาํนวน  3  คน  ผูก้าํกบัลูกเสือ จาํนวน  8  คน  และ
ลูกเสือ  จาํนวน  30  คน 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัรวบรวมขอ้มูล  แบ่งออกเป็น  2  ชุด คือ 
 ชุดท่ี  1   เป็นแบบสอบถามความเหมาะสมของการจดักิจกรรมลูกเสือวิสามญั แบ่งออกเป็น 2 ตอน 
ดงัน้ี 
 ตอนท่ี  1  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม  เช่น  เพศ  อาย ุ การศึกษา  
สถานภาพ  และอาชีพ  ลกัษณะเป็นแบบใหเ้ลือกตอบ  
 ตอนท่ี  2  เป็นแบบสอบถามความเหมาะสมของการจดักิจกรรมลูกเสือวิสามญั  ประกอบดว้ย  5  
ดา้น  คือ  ดา้นผูส้อน  ดา้นหลกัสูตรและเน้ือหา  ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน  ดา้นอุปกรณ์และส่ือการสอน  
และดา้นประเมินผล  ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า  5  ระดบั 

 ชุดท่ี  2   เป็นขอ้คาํถามสาํหรับการสมัภาษณ์ และการสนทนากลุ่มเก่ียวกบัแนวทางการพฒันา
กิจกรรมลูกเสือวิสามญั 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเกบ็รวบรวมขอ้มูล  ผูว้ิจยัขอความร่วมมือจากผูบ้ริหาร  ผูก้าํกบัลูกเสือ  และลูกเสือ  ศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอองครักษ ์ โดยผูว้ิจยัส่งแบบสอบถามดว้ยตนเอง  และรับ
กลบัดว้ยตนเองภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด   
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

1.  วิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามโดยหาความถ่ี  และค่าร้อยละ 
2. วิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของการจดักิจกรรมลูกเสือวิสามญั  โดยหาค่าเฉล่ีย  

และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

3. วิเคราะหแ์นวทางการพฒันาการจดักิจกรรมลูกเสือวิสามญัโดยบรรยายเป็นความเรียง 
 
สรุปผลการวจิยั 

1.   สถานทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1.1  ผูบ้ริหาร 

            ผูบ้ริหารทั้งหมด  จาํนวน  11  คน  เป็นผูบ้ริหาร กศน.  1  คน  คิดเป็นร้อยละ  9.09  และ
เป็นกรรมการสถานศึกษา  10  คน  คิดเป็นร้อยละ  90.91  ผูบ้ริหารเป็นเพศชาย  10  คน  คิดเป็นร้อยละ  90.91  
และเป็นเพศหญิง  1  คน  คิดเป็นร้อยละ  9.09  ผูบ้ริหารส่วนใหญ่มีอาย ุ  45  ปีข้ึนไป  จาํนวน  9  คน  คิดเป็น 
ร้อยละ  81.82  และมีอายรุะหวา่ง  36 – 45  ปี  2  คน  คิดเป็นร้อยละ  18.18  ผูบ้ริหารส่วนใหญ่วฒิุการศึกษา
ระดบัปริญญาตรี  จาํนวน  7  คน  คิดเป็นร้อยละ  63.64  และสูงกวา่ระดบัปริญญาตรี  จาํนวน  4  คน  คิดเป็นร้อย
ละ  36.36  และผูบ้ริหารส่วนใหญ่มีประสบการณ์ทาํงาน ระหวา่ง  11 – 20  ปี  จาํนวน  7  คน  คิดเป็นร้อยละ  



วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปีท่ี 10 ฉบบัท่ี 2 
โครงการบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 

 

 855

63.64  รองลงมา  21  ปีข้ึนไป  จาํนวน  3  คน  คิดเป็นร้อยละ  27.27 และระหวา่ง 1 – 10  ปี  จาํนวน  1  คน  คิด
เป็นร้อยละ  9.09 

   1.2  ผูก้าํกบัลูกเสือ 
  ผูก้าํกบัลูกเสือทั้งหมด  จาํนวน  22  คน  เป็นขา้ราชการ  จาํนวน  6  คน  คิดเป็นร้อยละ  
27.27  เป็นพนกังานราชการ  จาํนวน  4  คน  คิดเป็นร้อยละ  18.18  เป็นครูศูนยก์ารเรียนชุมชน ( ศรช. )  จาํนวน  
9  คน  คิดเป็นร้อยละ  40.91  และอ่ืน ๆ จาํนวน  3  คน  คิดเป็นร้อยละ  13.64  ผูก้าํกบัลูกเสือเป็นเพศชาย  4  คน  
คิดเป็นร้อยละ  18.18  และเป็นเพศหญิง  18  คน  คิดเป็นร้อยละ  81.82  ผูก้าํกบัลูกเสือส่วนใหญ่อายรุะหว่าง  26 
– 35  ปี  จาํนวน  12  คน  คิดเป็นร้อยละ  54.54  รองลงมาอายรุะหว่าง  36 – 45  ปี  จาํนวน  5  คน  คิดเป็นร้อยละ  
22.73  และอายุตํ่ ากว่า  25  ปี  น้อยท่ีสุด  จํานวน  2  คน  คิดเป็นร้อยละ  9.09  ผูก้าํกับลูกเสือส่วนใหญ่มี
ประสบการณ์ทาํงานมากท่ีสุดระหว่าง  11 – 20  ปี  จาํนวน  15  คน  คิดเป็นร้อยละ 68.19  รองลงมาระหว่าง  1 – 
10  ปี  จาํนวน  4  คน  คิดเป็นร้อยละ  18.18  และระหว่าง  21 – 30  ปี  นอ้ยท่ีสุด  จาํนวน  1  คน  คิดเป็นร้อยละ  
4.54 

  1.3  ลูกเสือ 

  ลูกเสือทั้งหมด  จาํนวน  128  คน  เป็นเพศชาย  จาํนวน  52  คน  คิดเป็นร้อยละ  4.062  
และเป็นเพศหญิง  จาํนวน  76  คน  คิดเป็นร้อยละ  59.38  ลูกเสือส่วนใหญ่อายรุะหว่าง  15 – 25  ปี  จาํนวน  68  
คน  คิดเป็นร้อยละ  53.12  รองลงมา  26 – 35  ปี  จาํนวน  46  คน  คิดเป็นร้อยละ  35.94  และอาย ุ 45  ปีข้ึนไป  มี
จาํนวนน้อยท่ีสุด  จาํนวน  2  คน  คิดเป็นร้อยละ  1.57  ลูกเสือส่วนใหญ่ศึกษาอยู่ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น  
จาํนวน  61  คน  คิดเป็นร้อยละ  47.66  รองลงมาศึกษาอยู่ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  จาํนวน  49  คน  คิดเป็น
ร้อยละ  38.28  และระดบัประถมศึกษานอ้ยท่ีสุด  จาํนวน  18  คน  คิดเป็นร้อยละ  14.06 

 
2. ข้อมูลทัศนะของผู้บริหาร  ผู้กํากับลูกเสือ  และลูกเสือ ต่อความเหมาะสมของการจดักิจกรรม

ลูกเสือวสิามัญ 
 
ท่ี 

 
ความเหมาะสม 

ผูบ้ริหาร 
( N = 11 ) 

ผูก้าํกบัลูกเสือ 
( N = 22 ) 

ลูกเสือ 
( N = 128 ) 

รวม 
( N = 161 ) 

  แปล
ผล 

  แปล
ผล 

  แปล
ผล 

  แปล
ผล 

1 
2 
3 
 
4 
 
5 

ดา้นผูส้อน 
ดา้นหลกัสูตรและเน้ือหา   
ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน 
ดา้นอุปกรณ์และส่ือการเรียน 
ดา้นการประเมินผล 

3.84 
3.99 
4.10 

 
3.91 

 
3.58 

0.71 
0.73 
0.69 

 
0.70 

 
0.50 

มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

3.72 
4.03 
3.58 

 
3.71 

 
3.79 

0.77 
0.81 
0.71 

 
0.75 

 
0.81 

มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

3.74 
4.00 
3.76 

 
3.76 

 
3.68 

0.75 
0.78 
0.75 

 
0.73 

 
0.71 

มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

3.74 
4.00 
3.76 

 
3.77 

 
3.69 

0.75 
0.78 
0.75 

 
0.74 

 
0.71 

มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

รวม 3.92 0.70 มาก 3.78 0.78 มาก 3.81 0.76 มาก 3.81 0.76 มาก 

 ความเหมาะสมของการจดักิจกรรมลูกเสือวิสามญั  ตามทศันะของผูบ้ริหาร  ผูก้าํกบัลูกเสือ  และ
ลูกเสือ  ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 3.81 )  และแต่ละดา้นอยูร่ะดบัมาก (  = 3.69–  4.00 )  
                   เ ม่ื อพิ จ า รณาความ คิด เ ห็น  ร ายก ลุ่มประชากรในภาพรวมแสดงให้ เ ห็นว่ า ผู ้บ ริห าร   
ผูก้าํกบัลูกเสือ  และลูกเสือ เห็นวา่กิจกรรมลูกเสือวิสามญัมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก (  = 3.78 – 3.92 )    



วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปีท่ี 10 ฉบบัท่ี 2 
โครงการบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 

 

 856

3.   ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเพื่อนําเสนอแนวทางการพฒันาการจดักิจกรรมลูกเสือวสิามัญ ของศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยอําเภอองครักษ์ 
  จากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูล 3 กลุ่ม อนัไดแ้ก่   ผูบ้ริหาร   ผูก้าํกบัลูกเสือวิสามญั   และลูกเสือ
วิสามญั   พบว่า ผูใ้หข้อ้มูลนาํเสนอความคิดเพื่อการพฒันากิจกรรมลูกเสือวิสามญั ของศูนยก์ารศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอองครักษ ์ในดา้นหลกัสูตรและเน้ือหา ดา้นผูส้อน ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน 
ดา้นส่ือและอุปกรณ์ และ ดา้นการประเมินผล ไวด้งัน้ี 

3.1 ดา้นผูส้อน 
     ผูบ้ริหาร  ผูก้าํกับลูกเสือ  และลูกเสือได้แสดงความคิดเห็นในการพฒันาผูส้อนลูกเสือ
วิสามญัไว ้ว่า ควรส่งเสริม  สนบัสนุน  ไดรั้บการอบรมในเน้ือหาการจดักิจกรรมลูกเสือวิสามญัเฉพาะดา้น  เช่น  
ความรู้เร่ืองทกัษะลูกเสือ  ระเบียบแถว  การจดักิจกรรมนนัทนาการ  การปฐมพยาบาล  เป็นตน้  เปิดโอกาสให้
ผูส้อนได้เรียนรู้และแสวงหาประสบการณ์ใหม่ ๆ   เช่น  การเป็นวิทยากรลูกเสือ  การร่วมงานชุมนุมลูกเสือ  
เสริมแรงใหผู้ก้าํกบัลูกเสือไดรั้บเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ทางลูกเสือ  การรับรางวลัผูก้าํกบัลูกเสือดีเด่น  เป็นตน้ 

3.2  ดา้นหลกัสูตรและเน้ือหา 
 ผูบ้ริหาร  ผูก้าํกับลูกเสือ  และลูกเสือได้แสดงความคิดเห็นในการพฒันาหลักสูตรและ

เน้ือหาลูกเสือวิสามัญไว้ ว่า ควรพฒันาหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกันพระราชบัญญัติลูกเสือแห่งชาติ  
พุทธศกัราช  2551  สถานศึกษาควรบรรจุหลกัสูตรลูกเสือวิสามญัไวใ้นหลกัสูตรสถานศึกษาเพ่ือใชจ้ดักิจกรรม
พฒันาคุณภาพชีวิตและกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  ควรปรับปรุงหลกัสูตรใหมี้ความทนัสมยัสอดคลอ้งกบัสภาพสังคม
ในปัจจุบนั  และหลกัสูตรตอ้งมีความสอดคลอ้งกบัสภาพบริบทชุมชน   

3.3   ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 
   ผูบ้ริหาร  ผูก้าํกบัลูกเสือ  และลูกเสือไดแ้สดงความคิดเห็นในการพฒันาการจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนไวว้่า ควรจัดกิจกรรมท่ีมีความหลากหลายเน้นพฒันาผูเ้รียนทั้ งความรู้  ทักษะ  และเจตคติ  
สอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรมแก่ลูกเสือ  เนน้การจดักิจกรรมเพ่ือชุมชน  นาํภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาใชใ้นการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอน  และจดักิจกรรมโดยเนน้การปฏิบติั  และสามารถนาํความรู้มาปรับใชใ้นชีวิตประจาํวนั 
  3.4  ดา้นอุปกรณ์และส่ือการเรียน 

    ผูบ้ริหาร  ผูก้าํกบัลูกเสือ  และลูกเสือไดแ้สดงความคิดเห็นในดา้นอุปกรณ์และส่ือการเรียน
ไวว้่า ควรจดัใหมี้อุปกรณ์สําหรับจดักิจกรรมให้เหมาะสม  และเพียงพอในการจดักิจกรรม  เช่น  เข็มทิศ  เชือก  
ไมพ้ลอง  ไมง่้าม  เป็นตน้  และจดัใหมี้ส่ือท่ีเป็นแบบจาํลองถาวร  และใหมี้ส่ือสาํหรับศึกษาคน้ควา้ท่ีหลากหลาย  
เช่น  หนงัสือ  ส่ืออิเลคทรอนิกส์   
  3.5  ดา้นการประเมินผล 

    ผูบ้ริหาร  ผูก้าํกบัลูกเสือ  และลูกเสือไดแ้สดงความคิดเห็นในดา้นการประเมินผลไวว้า่  
ควรจดัให้มีการประเมินผลตามสภาพจริง  โดยให้ผูป้กครอง  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  และผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผล  สังเกตพฤติกรรมผูเ้รียนเพ่ือประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ และมีการรายงานผลการประเมิน
เพือ่นาํผลการประเมินไปใชใ้นการพฒันาการจดักิจกรรมลูกเสือวิสามญั 
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อภิปรายผล 

 จากการศึกษาทศันะของผูบ้ริหาร  ผูก้าํกบัลูกเสือ  และลูกเสือ  เก่ียวกบัความเหมาะสมของการจดั
กิจกรรมลูกเสือวิสามญั  ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอองครักษ ์ จงัหวดันครนายก  
ผูว้ิจยัมีประเด็นนาํมาอภิปราย  ดงัน้ี 

1.  ดา้นผูส้อน 
   ผูบ้ริหาร  ผูก้าํกบัลูกเสือ  และลูกเสือ  เห็นวา่ผูส้อนมีความเหมาะสมในการจดักิจกรรมลูกเสือ
วิสามญั  เน่ืองจากผูก้าํกบัลูกเสือทุกคนผา่นการอบรมวิชาผูก้าํกบัลูกเสือวิสามญัขั้นความรู้ชั้นสูง  ( A.T.C )  จึง
เป็นผูมี้ความรู้และทกัษะในการจดักิจกรรมลูกเสือวิสามญั โดยใชก้ระบวนการจดักิจกรรมท่ีหลากหลายเนน้ให้
ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรม   ใชเ้ทคนิคการสอนท่ีเหมาะสมกบัลูกเสือ สอดคลอ้งกบัคาํกล่าวของ  Robert 
Stephenson Smyth Baden Powell  ท่ีว่า  ผูก้าํกบัลูกเสือท่ีดี  คือ  ผูท่ี้มีจิตใจเป็นเด็กในตวั  สามารถวางตวัอยูใ่น
ระดบัท่ีถูกตอ้งตามภาวะของเดก็  รู้และเขา้ใจความตอ้งการของเดก็  มีความเป็นกนัเอง  ใหค้วามใกลชิ้ดกบัลูกเสือ
เป็นรายบุคคล  ส่งเสริมใหแ้ต่ละคนมองเห็นประโยชนส่์วนรวมมากกวา่ส่วนตวั  ผูก้าํกบัลูกเสือตอ้งมีนิสยัชอบ
ชีวิตกลางแจง้  ซาบซ้ึงในความทะเยอทะยานของเดก็และประพฤติตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่เด็ก ( สาํนกังาน
คณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติ,  2522,  หนา้  11 , 241 )   

2. ดา้นหลกัสูตรและเน้ือหา 
ผูบ้ริหาร  ผูก้าํกบัลูกเสือ  และลูกเสือ  เห็นว่าหลกัสูตรและเน้ือหามีความเหมาะสมกบัสภาพ

ความตอ้งการของสังคมในปัจจุบนั  ลูกเสือสามารถนาํความรู้ไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั  เน้ือหาในการจดักิจกรรม
เนน้พฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูเ้รียน พฒันาสติปัญญา  จิตใจ  และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  ใหแ้ก่
ลูกเสือเป็นคนดี  สอดคลอ้งกบั  พระราชบญัญติัลูกเสือแห่งชาติ  ( ฉบบัท่ี 3 ) พ.ศ. 2522  มาตรา  7  คณะลูกเสือ
แห่งชาติมีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาลูกเสือทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรมใหเ้ป็นพลเมืองดี มีความ
รับผิดชอบช่วยสร้างสรรคส์ังคมให้มีความเจริญกา้วหน้า เพื่อความสงบสุข และความมัน่คงของประเทศชาติ ( 
สาํนกังานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ, 2537, หนา้ 67 )   

3. ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน 
ผูบ้ริหาร  ผูก้าํกบัลูกเสือ  และลูกเสือ  เห็นวา่กิจกรรมการเรียนการสอนมีความเหมาะสมเพราะ

การจดักิจกรรมนั้นใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรม  มีการนาํส่ือต่างๆ มาใชใ้หใ้นการจดักิจกรรม  
สอดคลอ้งกบัคาํกล่าวของกรมวิชาการ ( 2546, หนา้  2 )  ท่ีใหค้วามหมายการจดักิจกรรมการเรียนการสอนไวว้า่  
การจดักิจกรรมการเรียนการสอน  เป็นกิจกรรมท่ีจดัอยา่งเป็นระบบ  ประกอบดว้ยรูปแบบกระบวนการ  วิธีการท่ี
หลากหลาย  ใหผู้เ้รียนไดรั้บประสบการณ์จากการปฏิบติัจริง  มีความหมายและมีคุณค่าในการพฒันาผูเ้รียนทั้ง
ดา้นร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  อารมณ์และสังคม  มุ่งสร้างเสริมเจตคติ  คุณค่าชีวิต  ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม  
และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์ ส่งเสริมใหผู้เ้รียนรู้จกัและเขา้ใจตนเอง  สร้างจิตสาํนึกในธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  
ปรับตวัและปฏิบติัตนใหเ้ป็นประโยชนต่์อสังคม  ประเทศชาติ  และดาํรงชีวิตไดอ้ยา่งมีความสุข  

4. ดา้นอุปกรณ์และส่ือการเรียน 
ผูบ้ริหาร  ผูก้าํกับลูกเสือ  และลูกเสือ  เห็นว่าอุปกรณ์และส่ือการเรียนมีความเหมาะสม

เน่ืองจากมีการจดัหาเอกสาร  หนังสือ  คู่มือครู  คู่มือการจดักิจกรรมลูกเสือ  เพื่ออาํนวยความสะดวกสําหรับผู ้
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กาํกบั  และลูกเสือไดค้น้ควา้เพิ่มเติม  นอกจากน้ียงัมีการจดัเตรียมอุปกรณ์และส่ือการเรียนเพ่ือจดักิจกรรม  และ
การนาํวสัดุ  อุปกรณ์ประเภทต่าง ๆ มาใชก้ระตุน้กิจกรรมการเรียนการสอนใหมี้ความน่าสนใจ  สอดคลอ้งกบักรม
วิชาการ ( 2533,  หนา้  33 )  ท่ีไดใ้หค้วามหมายของส่ือการเรียนว่าหมายถึง  วสัดุอุปกรณ์  เคร่ืองมือต่าง ๆ ท่ีเป็น
ปะเภทถาวรและส้ินเปลืองท่ีจาํเป็นตอ้งใชใ้นการปฏิบติักิจกรรมภายในโรงเรียน เพื่อช่วยใหก้ารจดัการเรียนการ
สอนดาํเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ี  ทศันีย ์ ศุภเมธี ( 2532, หนา้ 76 ) ไดก้ล่าวไวว้่า  ส่ือการเรียนการ
สอน  หมายถึง ส่ิงต่าง ๆ ท่ีช่วยสนบัสนุนหรือเป็นตวักลาง  ใหก้ารเรียนการสอนบรรลุถึงจุดหมายปลายทางอยา่ง
มีประสิทธิภาพ  โดยเร้าความสนใจ  ประหยดัเวลา 

5. ดา้นการประเมินผล 
  ผูบ้ริหาร  ผูก้าํกบัลูกเสือ  และลูกเสือ  เห็นวา่การประเมินผลกิจกรรมลูกเสือวิสามญัมีความ
เหมาะสม  โดยมีวิธีการประเมินท่ีหลากหลาย  โดยใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการประเมินและตรวจสอบ  มีการ
ประเมินผลทั้งก่อนเรียน  ระหวา่งเรียน  และหลงัเรียน เพ่ือนาํขอ้มูลมาใชใ้นการปรับปรุง  และพฒันาการจดั
กิจกรรมลูกเสือวิสามญั สอดคลอ้งกบัแนวการปฏิบติัเก่ียวกบัการประเมินผล  ตามหลกัสูตรการศึกษานอกระบบ
ระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ.  2551  เพื่อนาํผลการประเมินไปพฒันาผูเ้รียนใหบ้รรลุมาตรฐานการเรียนรู้  ใช้
เป็นขอ้มูลในการพฒันา  ปรับปรุง  แกไ้ข  ส่งเสริมการเรียนรู้  และพฒันาการของผูเ้รียน ( สาํนกังานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั, 2553, หนา้  5 ) 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ขอ้เสนอแนะในการปฏิบติั 
   1.1  ผูบ้ริหารควรส่งเสริมใหผู้ส้อนไดรั้บการอบรมในวิชาเฉพาะดา้น  เช่น  ความรู้เร่ืองทกัษะ
ลูกเสือ  ระเบียบแถว  การจดักิจกรรมนนัทนาการ  การปฐมพยาบาล  เป็นตน้  เปิดโอกาสใหผู้ส้อนไดเ้รียนรู้และ
แสวงหาประสบการณ์ใหม่ ๆ   เช่น  การเป็นวิทยากรลูกเสือ  การร่วมงานชุมนุมลูกเสือ  และเสริมแรงใหผู้ก้าํกบั
ลูกเสือไดรั้บเคร่ืองราชทางลูกเสือ  การรับรางวลัผูก้าํกบัลูกเสือดีเด่นนั้น  เพื่อผูส้อนสามารถจดักิจกรรมลูกเสือได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ  เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ใหม่  และนาํความรู้ท่ีไดม้าปรับใชใ้นการจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนใหดี้ยิง่ข้ึน 
   1.2  สถานศึกษาควรพฒันาหลกัสูตรและเน้ือหาใหมี้ความทนัสมยัสอดคลอ้งกบัสภาพสงัคมใน
ปัจจุบนั  และหลกัสูตรตอ้งมีความสอดคลอ้งกบัสภาพบริบทชุมชน  เน่ืองจากลูกเสือเป็นผูท่ี้ไม่ไดศึ้กษาในระบบ
โรงเรียน  ส่วนใหญ่ทาํงานและดาํรงชีวิตอยูใ่นชุมชนของตน  ดงันั้นส่ิงท่ีเรียนควรท่ีจะนาํความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้น
การดาํรงชีวิต  และอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 
   1.3  สถานศึกษาควรจดักิจกรรมการเรียนการสอนควรเนน้พฒันาผูเ้รียนทั้งความรู้  ทกัษะ  และ
เจตคติ  สอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรมแก่ลูกเสือ  เนน้การจดักิจกรรมเพื่อชุมชน  นาํภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาใชใ้น
การจดักิจกรรมการเรียนการสอน  จดักิจกรรมโดยเนน้การปฏิบติั  และสามารถนาํความรู้มาปรับใชใ้น
ชีวิตประจาํวนั 
   1.4  สถานศึกษาควรจดัใหมี้อปุกรณ์สาํหรับจดักิจกรรมใหเ้หมาะสม  และเพยีงพอในการจดั
กิจกรรม  เน่ืองจากเป็นส่ิงสาํคญัในการเรียนในวิชาทกัษะลูกเสือ   
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   1.5  สถานศึกษาควรจดัใหมี้การประเมินผลตามสภาพจริง  เน่ืองจากการประเมินผลตามสภาพ
จริงเป็นการประเมินการกระทาํ  การแสดงออกในหลาย ๆ ดา้นของลูกเสือ  ตามสภาพความเป็นจริงทั้งในและ
นอกหอ้งเรียนหรือสถานท่ีอ่ืน ๆ  สามารถกระทาํไดต้ลอดเวลากบัทุกสถานการณ์  มีการใชข้อ้มูลและวิธีการท่ี
หลากหลายในการประเมิน  จึงเหมาะท่ีจะนาํมาประเมินผลการจดักิจกรรมลูกเสือวิสามญั 

2. ขอ้เสนอแนะในการวิจยัคร้ังต่อไป 
2.1 ควรศึกษาความคิดเห็นและสภาพปัญหาในการจดักิจกรรมลูกเสือวิสามญัในดา้นท่ีมีส่วน

ร่วมในการเรียนการสอน  เพ่ือนาํมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน 
2.2 ควรศึกษาแนวทางในการพฒันาหลกัสูตรการสอนลูกเสือวิสามญั 
2.3 ควรศึกษาทศันะของลูกเสือ  ท่ีมีต่อการจดักิจกรรมการเรียนการสอนของผูก้าํกบัลูกเสือ

วิสามญั  เพื่อนาํมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน 
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