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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการนิเทศภายในของผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา  สังกัดกรุงเทพมหานคร และเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร จําแนกตามตําแหน่ง อายุ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ใน
การทํางาน กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ ผู้อํานวยการโรงเรียน จํานวน 93 คน และรอง
ผู้อํานวยการโรงเรียน จํานวน  147  คน  รวมทั้งสิ้น จํานวน 240 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเป็นแบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
และค่าที 
 ผลการวิจัย พบว่า การศึกษาการนิเทศภายในของผู้บริหารในโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา  สังกัดกรุงเทพมหานคร  โดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก โดย
เรียงลําดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการจัดหาส่ิงอํานวยความสะดวก ด้านการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ 
และด้านการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน และผลการเปรียบเทียบการนิเทศภายในของผู้บริหารใน
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร จําแนกตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ใน
การทํางาน พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ส่วนจําแนกตามตําแหน่ง
และอายุไม่แตกต่างกัน 
 
Abstract 
 This research aimed to study internal supervision of the opportunity 
expansion school administrators, and to compare the internal supervision of the 
opportunity expansion school administrators under Bangkok Metropolitan 
Administration in 2551 academic year. The sample consisted of 93 school 
administrators and 147 deputy administrators totaling 240 persons. Questionnaire was 
the instrument used in collecting the data.  Computer program was used to analyze 
the data for percentage, mean, standard deviation and t-test. 

                                                        
  *บทความวิทยานิพนธ์ 
  อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.ดร.วิไล ตั้งจิตสมคิด, ผศ.ดร.พูลทรัพย์ นาคนาคา  
** ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
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 The research results indicated that internal supervision of opportunity 
expansion school administrators under Bangkok Metropolitan Administration was high 
in both overall and aspect by aspect, ranked in decreasing order were acquisition of 
facilities, acquisition of materials and equipment, and promotion of good relationship 
with the community. Comparative analyses of internal supervision of opportunity 
expansion school administrators under Bangkok Metropolitan Administration classified 
by educational qualifications and working experience found that administrators 
significantly differed at .05.However, they were not significantly different when 
classified by position and age. 
 
ความนํา 
 การศึกษาเป็นรากฐานสําคัญในการสร้างความม่ันคงและความเจริญก้าวหน้าของ
ประเทศชาติ  หากจัดการศึกษามีคุณภาพดีแล้ว ประชาชนส่วนใหญ่ย่อมจะมีประสิทธิภาพมีความรู้
ความสามารถ  มีปัญญาสามารถพ่ึงตนเองได้ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
มาตรา 4 ให้ความหมาย  การศึกษา หมายความว่า กระบวนการเรียนรู้เพ่ือความเจริญงอกงามของ
บุคคลและสังคมโดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึกอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรมและสร้างสรรค์
จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม การ
เรียนรู้ และปัจจัยเก้ือหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หน้า 
11-12) และกระทรวงศึกษาธิการได้มุ่งม่ันในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาซ่ึงกําหนดนโยบาย
สําคัญในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและกระบวนการติดตามนิเทศการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ ส่งเสริมทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ความคิด รู้จักวิเคราะห์ และทันต่อเหตุการณ์มี
ความสามารถทางการสอน และการนิเทศอย่างต่อเน่ือง 
 ในปัจจุบันการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ยอมรับการบริหารโดยใช้ระบบประกันคุณภาพ
มากกว่าระบบการควบคุมคุณภาพอย่างในอดีตท่ีเคยผ่านมา  เน่ืองจากระบบการควบคุมคุณภาพ มุ่ง
แก้ไขปัญหาหลังจากการสูญเสียความผิดพลาดขึ้นแล้ว  แต่ระบบการประกันคุณภาพ  มุ่งเน้นการ
ป้องกันโดยสร้างวิธีการท่ีถูกต้องให้เกิดขึ้นต้ังแต่แรกให้มากท่ีสุด เพ่ือลดโอกาสที่ผลผลิตจะไม่เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ โดยมีขั้นตอนการดําเนินการ ต้ังแต่กระบวนการบริหารโรงเรียน 
กระบวนการจัดการเรียนการสอน และกระบวนการนิเทศติดตามผล เพ่ือให้การจัดการศึกษาประสบ
ผลสําเร็จสูงสุดและมีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550, หน้า 1-3)  
 การนิเทศภายในโรงเรียน เป็นกระบวนการเชิงบริหารจัดการทางวิชาการด้านการศึกษาที่มี
มานานแล้ว เพ่ือช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ให้บังเกิดขึ้นภายใน
โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาแต่ละแห่ง การนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียนจะเป็นฐานสําคัญเชิง
บริหารที่เกิดความร่วมมือ ยึดหลักการเสมอภาค และความเป็นประชาธิปไตยของบุคลากรในโรงเรียน
ร่วมกัน มีข้อปฏิบัติหรือข้อตกลงร่วมกันท่ีจะร่วมจัดการเรียนการสอนให้บรรลุผลตามที่นโยบายการ
จัดการศึกษาและหลักสูตรกําหนดไว้  (กรมวิชาการ, 2545, หน้า 24)  
 การนิเทศภายในโรงเรียน เป็นกระบวนการหรือกิจกรรมในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่าง
ผู้บริหารหรือบุคคลที่ทําหน้าท่ีนิเทศในโรงเรียนและครูในโรงเรียน เพ่ือหาแนวทางปรับปรุง พัฒนา 
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ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการเรียนการสอนของครูให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น อันจะส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น และนักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ซ่ึงการนิเทศภายในโรงเรียน
โดยท่ัวไปเป็นการนิเทศในด้านการพัฒนาหลักสูตร ด้านการจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวก ด้าน      
การบริหารบุคลากร ด้านการจัดระบบ การเรียนการสอน ด้านการปฐมนิเทศครูใหม่ ด้านการจัดหา
วัสดุอุปกรณ์ (สื่อการสอน) ด้านการจัดบริการพิเศษให้แก่นักเรียน ด้าน การสร้างความสัมพันธ์กับ
ชุมชน ด้านการฝึกอบรมครูประจําการ และด้านการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน การนิเทศ
ภายในโรงเรียนเป็นกิจกรรมท่ีสําคัญอย่างหนึ่งในการสนับสนุนการเรียนการสอนภายในโรงเรียนให้
ดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพของการศึกษาจะประสบผลสําเร็จตามเป้าประสงค์มากหรือ
น้อย ส่วนหน่ึงขึ้นอยู่กับการนิเทศภายในโรงเรียน (กรองทอง จิรเดชากุล, 2550, หน้า 4)  
 จากสาเหตุดังกล่าว ผู้วิจัยในฐานะผู้บริหารโรงเรียน มีหน้าที่เกี่ยวกับการนิเทศภายใน
โรงเรียนโดยตรง  จึงสนใจที่จะศึกษาการปฏิบัติการการนิเทศภายในโรงเรียนของผู้บริหารโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือจะได้มาซ่ึงข้อมูลสารสนเทศที่จําเป็นต่อการ
พัฒนาการนิเทศภายใน เพ่ือให้การนิเทศภายในโรงเรียนเป็นพลังในการขับเคลื่อนการบริหารจัด
การศึกษา การพัฒนา การเรียนการสอนของครู พัฒนาให้ครูเป็นมืออาชีพ เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้
ความสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หลักการ จุดมุ่งหมายของหลักสูตรตามการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ตามแนวทางพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เป็นพลเมืองที่ดีของชาติสืบต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.  เพ่ือศึกษาการนิเทศภายในของผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด
กรุงเทพมหานคร 
 2.  เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด
กรุงเทพมหานคร จําแนกตามตําแหน่ง  อายุ  วุฒิการศึกษา  และประสบการณ์ในการทํางาน 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 1. ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ท่ีมี
ตําแหน่ง และอายุต่างกัน มีความคิดเห็นในการนิเทศภายในไม่แตกต่างกัน 
 2. ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ท่ีมี
วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการทํางานต่างกัน มีความคิดเห็นในการนิเทศภายในต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด
กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2551 จํานวน 93 โรงเรียน ซ่ึงประกอบด้วย ผู้อํานวยการโรงเรียน 
จํานวน 93 คน และรองผู้อํานวยการโรงเรียน จํานวน 234 คน รวมทั้งสิ้น จํานวน 327 คน 
 2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  
สังกัดกรุงเทพมหานคร  ปีการศึกษา  2551  จํานวน  93  โรงเรียน ซ่ึงประกอบด้วย ผู้อํานวยการ
โรงเรียน  จํานวน  93  คน  โดยใช้จํานวนท้ังหมด  และรองผู้อํานวยการโรงเรียนจํานวน 147 คน 
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โดยใช้การกําหนดกลุ่มตัวอย่างตามตารางของเครซ่ี และมอร์แกน (R.V. Krejcie & D.W. Morgan, 
1970, pp. 607-610 อ้างถึงใน อรรถพล ปิ่นม่ัน, 2550, หน้า 64-65) รวมท้ังสิ้น จํานวน 240 คน 
 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งน้ีเป็นการนิเทศภายในของผู้บริหารโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยแบ่งแบบสอบถามเป็น 2 ตอน คือ 
 ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะแบบตรวจ
รายการ (Check List) ประกอบด้วยคําถามเกี่ยวกับเพศ อายุ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการ
ทํางานด้านบริหารของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการนิเทศภายในโรงเรียนของโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นลักษณะมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
ของลิเคอร์ท (Likert) 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ดําเนินการโดยการนําแบบสอบถาม จํานวน 240 ฉบับ พร้อม
หนังสือจากมหาวิทยาลัยไปยังสํานักงานเขตที่โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดอยู่ โดยจัดใส่
ในช่องส่งหนังสือของสํานักงานเขตที่โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดอยู่ โดยผู้วิจัยไปรับ
แบบสอบถามคืนด้วยตนเองตามเวลาที่กําหนด 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมแบบสอบถามมาครบตามจํานวนท่ีกําหนดแล้ว ได้ดําเนินการตรวจสอบ
ความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม แล้วนําข้อมูลไปทําการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป ดังน้ี 
 ตอนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ค่าร้อยละ 
 ตอนท่ี 2 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการนิเทศภายในโรงเรียนของโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นลักษณะมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ของ
ลิเคอร์ท (Likert) โดยใช้ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ t– test 
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาการนิ เทศภายในของโรงเ รียนขยายโอกาสทางการศึกษา  สั งกัด
กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้สรุปเป็น 2 ตอนดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด จํานวน 240 คน จําแนกเป็นผู้อํานวยการโรงเรียน คิดเป็นร้อย
ละ 38.75 และรองผู้อํานวยการโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 61.25 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายุน้อย
กว่า 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 50.42 อายุ 40 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 49.58 วุฒิการศึกษาสูงกว่าระดับ
ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 57.08 ระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 42.92 และมีประสบการณ์ในการ
ทํางานด้านบริหารต้ังแต่  10  ปีขึ้นไป  คิดเป็นร้อยละ  50.42  และมีประสบการณ์ในการทํางานด้าน
บริหารน้อยกว่า  10  ปี  คิดเป็นร้อยละ  49.58 
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 ตอนท่ี 2 การนิเทศภายในของผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด
กรุงเทพมหานคร 
 การศึกษาการนิเทศภายในของผู้บริหารในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด
กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  และเม่ือพิจารณารายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุก
ด้าน ดังน้ี 
 1.  ด้านพัฒนาหลักสูตร 
  การนิเทศภายในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ด้านการ
พัฒนาหลักสูตร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายข้อพบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก โดย
เรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลําดับ คือ ผู้บริหารและครูร่วมกันพัฒนาแผนการเรียน  
กําหนดการสอน เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้เหมาะสม และ
สอดคล้องกับท้องถิ่น ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูมีเอกสารหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เช่น แนว
ทางการใช้หลักสูตร แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไว้สําหรับค้นคว้า และผู้บริหารและครูร่วมกัน
วางแผนและจัดทําโครงการทางด้านการพัฒนาหลักสูตร 
 2.  ด้านการเรียนการสอน 
  การนิเทศภายในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ด้านการ
จัดการเรียนการสอน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายข้อพบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก
โดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลําดับ คือ ส่งเสริม สนับสนุนให้มีแหล่งการเรียนรู้อย่าง
หลากหลาย ส่งเสริมการสร้างสภาพแวดล้อมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข และส่งเสริมให้มีการ
จัดกิจกรรมตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 3.  ด้านการบริหารบุคลากร 
  การนิเทศภายในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ด้านการ
บริหารงานบุคคล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายข้อพบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก โดย
เรียงลําดับคา่เฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 ลําดับ คือ ส่งเสริม สนับสนุนครูในเรื่องการปฏิบัติการสอนให้
มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูได้มีการพัฒนาความรู้อย่างต่อเน่ือง และผู้บริหารและครู
ร่วมกันวางแผนและจัดทําโครงการด้านการบริหารงานบุคคล 
 4.  ด้านการจัดหาส่ิงอํานวยความสะดวก 
  การนิเทศภายในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ด้านการ
จัดหาสิ่งอํานวยความสะดวก โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายข้อพบว่า ทุกข้ออยู่ใน
ระดับมาก โดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลําดับ คือ ช่วยเหลือ สนับสนุนด้านการจัด
สภาพแวดล้อมท่ีดี และอํานวยความสะดวกให้ครูปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นระบบ การบริหารห้องสมุด
อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน และผู้บริหารและครูร่วมกันวางแผนด้านการจัดหาสิ่งอํานวย
ความสะดวก 
 5.  ด้านการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ 
  การนิเทศภายในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ด้านการ
จัดหาสิ่งอํานวยความสะดวก โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายข้อพบว่า ทุกข้ออยู่ใน
ระดับมาก โดยเรียงลําดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 ลําดับ คือ ส่งเสริมให้ครูใช้สื่อการเรียน     
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การสอนให้คุ้มค่าและเกิดประสิทธิผล ส่งเสริมให้มีการปรับปรุงสภาพของสื่อการเรียนรู้ให้มี
ประสิทธิภาพพร้อมที่จะใช้งาน และส่งเสริมให้มีการติดตามและประเมินด้านการใช้สื่อการเรียนรู้ 
 6.  ด้านการฝึกอบรมครูประจําการ 
  การนิเทศภายในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ด้าน       
การฝึกอบรมครูประจําการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายข้อพบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับ
มาก โดยเรียงลําดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 ลําดับ คือ แนะนําข้อมูลข่าวสารทางวิชาการแก่คร ู
ส่งเสริมให้ครูใช้การวิจัยเพ่ือพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ และส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนา
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพและการปฏิบัติงาน 
 7.  ด้านการปฐมนิเทศครูใหม่ 
  การนิเทศภายในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ด้าน       
การปฐมนิเทศครูใหม่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายข้อพบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก 
โดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลําดับ คือ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัด            
การปฐมนิเทศครูท่ีเข้าปฏิบัติงานใหม่ ส่งเสริมให้มีการติดตามและประเมินผลด้านการปฏิบัติงานของ
ครูใหม่ และช่วยเหลือ แนะนําครูใหม่เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 8.  ด้านการจัดบริการพิเศษแก่ครู 
  การนิเทศภายในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ด้าน       
การจัดบริการพิเศษแก่ครู โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายข้อพบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับ
มาก โดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลําดับ คือ ส่งเสริมให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ครูใน
โรงเรียน การจัดบริการให้คําปรึกษาหารือและการเข้าชมรมตามความสนใจให้แก่ครู และสนับสนุนให้
มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมนันทนาการและสุขภาพอนามัยของครูในโรงเรียน 
 9.  ด้านการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 
  การนิเทศภายในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ด้านการสร้าง
ความสัมพันธ์กับชุมชน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายข้อพบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก 
โดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลําดับ คือ ส่งเสริมการนําวิทยากรท้องถิ่นมาให้ความรู้
เกี่ยวกับภูมิปัญญาในท้องถิ่นหรือภูมิปัญญาไทย ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัด การนิเทศครูด้าน
การให้ บริการชุมชน  และส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดการนิเทศครูด้านการประชาสัมพันธ์กับ
ชุมชน 
 10.  ด้านการวัดผลและประเมินผลการสอน 
    การนิเทศภายในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ด้านการวัด
และประเมินผลการเรียนการสอน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายข้อพบว่า  ทุกข้ออยู่
ในระดับมาก โดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลําดับ คือ ส่งเสริมและสนับสนุนการวัดและ
ประเมินผลตามสภาพจริง ส่งเสริมให้มีการรายงานผลการประเมินให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทราบ  และให้
คําแนะนําเกี่ยวกับการดําเนินการวัดและประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเป็นระบบและ
ต่อเน่ือง 
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 ตอนท่ี 3 การเปรียบเทียบการนิเทศภายในโรงเรียนของผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร 
 1.  การนิเทศภายในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  สังกัดกรุงเทพมหานคร  โดย
ภาพรวมในความคิดเห็นของผู้อํานวยการโรงเรียนและรองผู้อํานวยการโรงเรียนไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  (t = – 1.380)  เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า  ความคิดเห็นของ
ผู้อํานวยการโรงเรียนและรองผู้อํานวยการโรงเรียนไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  
.05 จํานวน 2 ด้าน คือ ด้านการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน  (t = – 0.642) และด้านการวัดผลและ
ประเมินผลการสอน  (t =0.890)  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  จํานวน   8  
ด้าน  คือ ด้านการพัฒนาหลักสูตร  (t = 6.002)  ด้านการจัดการเรียนการสอน  (t = – 4.811)  ด้าน
การบริหารบุคคล  (t = – 9.305)  ด้านการจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวก  (t=– 5.226)  ด้านการ
จัดหาวัสดุอุปกรณ์ (t =5.502) ด้านการฝึกอบรมครูประจําการ (t=  5.273) ด้านการปฐมนิเทศครู
ใหม่ (t = 3.987)  และด้านการจัดบริการพิเศษแก่ครู (t = – 4.535) 
 2.  การนิเทศภายในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  สังกัดกรุงเทพมหานคร  โดย
ภาพรวม  ความคิดเห็นของผู้บริหารท่ีมีอายุน้อยกว่า  40  ปีและผู้บริหารท่ีมีอายุ  40  ปีขึ้นไปไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  (t = – 1.569)  เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า    
ความคิดเห็นของผู้บริหารที่มีอายุน้อยกว่า  40  ปีและผู้บริหารที่มีอายุ  40  ปีขึ้นไปไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  จํานวน  2  ด้าน  คือ  ด้านการจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวก  
(t= – 0.152)  และด้านการฝึกอบรมครูประจําการ  (t=0.872)  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05  จํานวน  8  ด้าน  คือ  ด้านการพัฒนาหลักสูตร  (t=– 5.760)  ด้านการจัดการเรียน
การสอน (t= – 4.664)  ด้านการบริหารบุคคล  (t= – 3.991)  ด้านการจัดหาวัสดุอุปกรณ์           
(t= – 5.714)  ด้านการปฐมนิเทศครูใหม่  (t=–6.782) ด้านการจัดบริการพิเศษแก่ครู (t=– 6.321) 
ด้านการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน (t= 9.934)  และด้านการวัดผลและประเมินผลการสอน           
(t = – 8.822) 
 3. การนิเทศภายในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  สังกัดกรุงเทพมหานคร  โดย
ภาพรวม  ความคิดเห็นของผู้บริหารที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีและสูงกว่าระดับปริญญาตรี
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (t=– 9.987)  เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า  
ผู้บริหารท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีและสูงกว่าระดับปริญญาตรีแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ  .05  จํานวน  6  ด้าน  คือ  ด้านการจัดการเรียนการสอน  (t= – 4.850)  ด้านการ
บริหารบุคคล  (t = –10.520)  ด้านการจัดหาวัสดุอุปกรณ์  (t =  –10.363)  ด้านการจัดบริการพิเศษ
แก่ครู  (t=  –12.743)   ด้านการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน  (t=  5.279)  และด้านการวัดผลและ
ประเมินผลการสอน  (t =  – 4.320)  และไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
จํานวน  4  ด้าน  คือ ด้านการพัฒนาหลักสูตร  (t = – 0.270)  ด้านการจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวก  
(t = – 4.850)  ด้านการฝึกอบรมครูประจําการ  (t= – 0.950)  และด้านการปฐมนิเทศครูใหม่         
(t= – 1.352) 
 4.  การนิเทศภายในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  สังกัดกรุงเทพมหานคร  โดย
ภาพรวม  ความคิดเห็นของผู้บริหารท่ีมีประสบการณ์ในการทํางานด้านบริหารน้อยกว่า  10  ปี  และ
บริหารท่ีมีประสบการณ์ในการทํางานด้านบริหาร  10  ปีขึ้นไปแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
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ระดับ.05  (t  = – 9.252)  เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า  ความคิดเห็นของผู้บริหารท่ีมีประสบการณ์
ในการทํางานด้านบริหารน้อยกว่า  10  ปี  และบริหารท่ีมีประสบการณ์ในการทํางานด้านบริหาร  10  
ปีขึ้นไปแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05  จํานวน  8  ด้าน  คือ  ด้านการพัฒนา
หลักสูตร  (t =  – 5.661)  ด้านการจัดการเรียนการสอน  (t =  – 5.167)  ด้านการบริหารบุคคล      
(t= – 6.295)  ด้านการจัดหาวัสดุอุปกรณ์  (t=  – 6.121)  ด้านการปฐมนิเทศครูใหม่  (t=  – 5.849)  
และด้านการจัดบริการพิเศษแก่ครู  (t=– 8.247) ด้านการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน  (t  =  9.948)  
และด้านการวัดผลและประเมินผลการสอน  (t  =  – 8.136)  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ  .05  จํานวน  2  ด้าน  คือ  ด้านการจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวก  (t = – 0.125)    
ด้านการฝึกอบรมครูประจําการ  (t =  1.446) 
 
อภิปรายผล 
 1.  จากผลการศึกษาการนิเทศภายในของผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  สังกัด
กรุงเทพมหานคร พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และรายด้านท้ัง 10 ด้าน อยู่ในระดับมาก ท้ังนี้
อาจเน่ืองมาจากนโยบายของสํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร ได้กําหนดให้โรงเรียนสังกัดทุกแห่ง
ดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียน  และได้จัดทําคู่มือดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียนให้เป็นแนวทาง
ปฏิบัติ โดยมีการแต่งต้ังคณะกรรมการนิเทศปฏิบัติงานนิเทศตามกระบวนการนิเทศ และให้จัดทํา
แผนการนิเทศภายในสถานศึกษาทุกแห่ง นอกจากน้ียังกําชับให้หน่วยศึกษานิเทศก์  สํานักการศึกษา
กรุงเทพมหานคร นิเทศติดตามผลการปฏิบัติงานนิเทศภายในสถานศึกษาให้ครบถ้วน และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ นิตย์  ประจงแต่ง (2548, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาบทบาทการนิเทศภายในของผู้บริหาร
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาลพบุรี เขต 2 ผลการศึกษาดังน้ี บทบาทการนิเทศภายใน
ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาลพบุรี เขต 2 ซ่ึงมี 7 ด้าน คือด้าน
กระบวนการนิเทศภายใน ด้านพัฒนาบุคลากร ด้านการพัฒนาหลักสูตร ด้านกระบวนการสอน ด้าน
สื่อการเรียนรู้ด้านการวิจัยในช้ันเรียนและด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
เชาว์  ช่ังกริส (2547, บทคัดย่อ) ได้ทําการวิจัยเรื่อง รูปแบบการนิเทศงานวิชาการของโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า สภาพการนิเทศงานวิชาการของโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ มีการดําเนินการนิเทศงานวิชาการในภาพรวม มี
การดําเนินการอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามีการดําเนินการอยู่ในระดับปาน
กลางทุกด้าน เรียงลําดับจากค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือด้านหลักสูตร ด้านวัสดุประกอบหลักสูตร
และสื่อ ด้านการเรียนการสอน ด้านห้องสมุด ด้านการประชุมอบรมทางวิชาการ ด้านการนิเทศภายใน 
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และด้านการวัดผลประเมินผล  และสมศักด์ิ  เศวตสุพร (2549, 
บทคดัย่อ) ได้ศึกษาการนิเทศของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือพัฒนาโรงเรียนท้ังระบบ สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ผลการศึกษามีดังน้ี การนิเทศของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาโรงเรียนท้ังระบบ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา 
เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
 2.  การเปรียบเทียบการนิเทศภายในของผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  สังกัด
กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมจําแนกตามตําแหน่งและอายุ พบว่า ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และจําแนกตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ์
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ในการทํางานด้านบริหาร พบว่า ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05  ซ่ึงสอดคล้องกับ สมศักด์ิ  เศวตสุพร (2549, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการนิเทศของ
ผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  เพ่ือพัฒนาโรงเรียนท้ังระบบ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 ผลการศึกษาพบว่า การเปรียบเทียบการนิเทศของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
เพ่ือพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จําแนกวุฒิ
การศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ รัตติกาล วังคะฮาต (2550) ได้ศึกษา
สภาพการนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร  เขตบางบอน  
พบว่า  ความคิดเห็นของบุคลากรในโรงเรียนโดยภาพรวมจําแนกตามประสบการณ์มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.  ข้อเสนอแนะเพ่ือการนําไปใช้ 
  1.1  ควรใช้กระบวนการการนิเทศภายในให้ไปทิศทางเดียวกัน 
  1.2  ควรให้ครูอาวุโสทําหน้าท่ีนิเทศภายในเพ่ือเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้บริหาร 
  1.3  ควรมีการประเมินผลการนิเทศภายในที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 
  1.4  ควรมีการพัฒนาครูโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
 2.  ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัย 
  2.1  ควรมีการศึกษาวิจัยการปฏิบัติงานนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียนของผู้บริหาร
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 
  2.2  ควรมีการศึกษาความต้องการการรับการนิเทศภายในของบุคลากรในโรงเรียนเพ่ือนํา
ข้อมูลใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน 
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ผลการจัดการเรียนรู้แบบค้นพบที่มีต่อความสามารถในการคดิวิเคราะห ์
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนวัดบางหวัเสือ* 

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

 
นางสาววรรธนภรณ์  ศรีสุข** 

Miss  Wanthanaporn  Srisuk 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบค้นพบก่อนเรียนและหลังเรียน และ                    
2) เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ท่ีได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบค้นพบกับการเรียนรู้ตามคู่มือครู (สสวท.) กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคือ  นักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนวัดบางหัวเสือ จํานวน 2 ห้องเรียน  
ห้องเรียนละ 33 คน เน้ือหาที่ใช้ในการวิจัยคือ สารในชีวิตประจําวัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
จํานวน  26 ช่ัวโมง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แผนการจัดการเรียนรู้แบบค้นพบแบบวัด
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉล่ีย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ 
การทดสอบค่าที 
 ผลการศึกษาพบว่า 1) นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบค้นพบ มีความสามารถใน     
การคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และ 2) นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบค้นพบ       
มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์สูงกว่านักเรียนท่ีเรียนตามคู่มือครู (สสวท.) อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .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 

                                                        
* บทความวิทยานิพนธ์ 
 อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.ดิเรก สุขสุนัย, ผศ.ดร.วัฒนา มัคคสมัน 
** ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
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discovery approach teaching plan, analytical thinking test. Data was analyzed by 
mean, standard deviation, and t-test.   
 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 
 การศึกษาเป็นสิ่งสําคัญท่ีสุดที่มนุษย์ต้องเรียนรู้ เพ่ือใช้ในการพัฒนาตนเอง พัฒนาชีวิตและ
ครอบครัว รวมท้ังพัฒนาประเทศอันเป็นหัวใจหลักเพ่ือความอยู่รอดของมวลชนในชาติ  การพัฒนา
ประเทศต้องอาศัยกําลังคนที่มีสมรรถภาพทางการคิดวิเคราะห์  ซ่ึงในการพัฒนาคนต้องอาศัย
องค์ประกอบหลายอย่าง แต่องค์ประกอบที่สําคัญในการพัฒนาคนคือ การศึกษา  เป้าหมายของ
ศักยภาพเด็กไทย ต้องมีความรู้ ความคิด ความเข้าใจในแขนงวิชาน้ัน  ในการที่จะบรรลุเป้าหมาย
การศึกษาน้ันต้องอาศัยการจัดการเรียนรู้  เพราะการจัดการเรียนรู้เป็นการจัดประสบการณ์เพ่ือให้
บุคคลเกิดการเรียนรู้ ครูผู้สอนจึงต้องเลือกใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ให้
มากท่ีสุด การศึกษาทุกวิชาทุกแขนงท่ีทําให้เกิดการเรียนรู้ได้นั้นต้องอาศัยเทคนิควิธีการท่ีดี        
(วราลักษณ์  อินต๊ะวงศ์, 2539,  หน้า  1)  การศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ก็เช่นกัน จะเห็นได้ว่า
ปัจจุบันการศึกษาวิทยาศาสตร์ในประเทศไทยไม่เพียงแต่ปรับปรุงหลักสูตรและเน้ือหาให้ทันสมัย แต่
พยายามปรับปรุงคุณภาพวิธีการจัดการเรียนรู้  โดยพิจารณาถึงธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ ปรัชญา
วิทยาศาสตร์ พัฒนาการของวิทยาศาสตร์ เพ่ือให้การจัดการเรียนรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน ให้นักเรียนใฝ่รู้ในการเรียนและเกิดการคิดวิเคราะห์ 
(กระทรวงศึกษาธิการ,  2548, หน้า 5)   
        การคิดวิเคราะห์มีความสําคัญและจําเป็นต่อมนุษย์ในการดํารงชีวิตประจําวัน เพราะสภาพ
สังคมไทยในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ท้ังทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สิ่งเหล่าน้ีมีผลกระทบโดยตรงต่อคนไทย ทําให้คนไทยต้องเผชิญกับการ
เปลี่ยนแปลงอันหลากหลายจึงมีความจําเป็นอย่างย่ิงที่ประชาชนต้องมีความรู้ความสามารถ มีพ้ืนฐาน
เพียงพอต่อการดํารงชีวิตท่ีดี  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์เลือกใช้ข้อมูลข่าวสาร  ตัดสินใจ
ถูกต้องในการแก้ปัญหาและก้าวทันกับการเปล่ียนแปลงของโลก  โดยปัจจัยสําคัญในการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวคือ คุณภาพของคน การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนให้มีคุณภาพจึงเป็นเรื่องมีความจําเป็น
อย่างย่ิงต้องเป็นการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ท่ีสามารถพัฒนาให้เด็กเป็นคนรู้จักคิดวิเคราะห์ รู้จักแก้ปัญหา 
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักการเรียนรู้ด้วยตนเอง (กรมวิชาการ, 2550ก, หน้า 4 ) ประโยชน์ของ
การคิดวิเคราะห์ คือ การเข้าใจในเรื่องต่างๆ รู้ความสัมพันธ์  หาเหตุผล  เข้าใจสาเหตุ  ผลกระทบ  
และสิ่งท่ีเกิดในอนาคตเพื่อการเตรียมการวางแผนป้องกันรู้เบ้ืองหน้า  เบ้ืองหลังของข่าวสารต่างๆที่ได้
รับมา (ชนาธิป  พรกุล, 2549, หน้า  15) ผู้ท่ีคิดวิเคราะห์ไม่เป็นย่อมไม่ทราบว่าอะไรพอเป็นไปได้ใน
สภาพแวดล้อมของตน จึงต้องคอยฟังคําสั่งและการช้ีนําตลอดเวลา และอาจถูกคนอื่นชักจูงให้คล้อย
ตามได้ง่าย  เน่ืองจากมีความคิดอยู่ในวงจํากัด คิดไม่ออกว่าอะไรควรไม่ควร และจากสภาพสังคมท่ี
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  ทําให้สิ่งที่นักเรียนเรียนในวันนี้ กลายเป็นสิ่งท่ีล้าสมัยในเวลาต่อมา ด้วย
เหตุนี้ นักเรียนจึงต้องเรียนรู้วิธีหาความรู้ด้วยตนเอง เป็นผู้มีความสามารถแสวงหาความรู้ เลือกสรร
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ความรู้ เข้าถึงแหล่งความรู้ ซ่ึงการได้รับความรู้อย่างถูกต้องและเข้าถึงสาระของความรู้น้ันสามารถนํา
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ มีความสามารถในการคิด และคิดเป็น (พระธรรมปิฎก, 2549, หน้า 5)     
        พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  2542  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545  
ได้กําหนดให้ผู้เรียนมีการคิดในมาตรา  24  วิธีการจัดการเรียนรู้  ข้อที่ 2  การฝึกทักษะ กระบวนการ
คิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา 
(กระทรวงศึ กษา ธิการ , 2 549 ,หน้ า  15 )และหลั กสู ต รขั้ น พ้ืนฐาน  พุทธ ศักราช  2551  
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หน้า 6) ได้กําหนดสมรรถนะ เกณฑ์การผ่านและจบช่วงช้ันที่ต้องเกิด
ขึ้นกับผู้เรียน และมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ ได้กําหนดมาตรฐานด้านผู้เรียนท่ีเกี่ยวกับการคิด
วิเคราะห์ของนักเรียน  ดังนี้  
          (1)  หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551  กําหนดสมรรถนะสําคัญของนักเรียน 
ซ่ึงพัฒนานักเรียนให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีกําหนดน้ัน ในข้อ 2 คือความสามารถในการคิด  
เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์  การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์  การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ  และการคิดเป็นระบบ เพ่ือนําไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศ การตัดสินใจ
เกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม  
          (2)  เกณฑ์การผ่านช่วงช้ันและการจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  นักเรียนต้องผ่านการ
ประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนให้ได้ตามที่สถานศึกษากําหนด 
          (3)  มาตรฐานการศึกษาชาติ  ด้านนักเรียน  มาตรฐานท่ี 4  มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ  มีความคิดสร้างสรรค์  คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์     
        ความสําคัญเกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์ดังกล่าวข้างต้น ทําให้ทุกฝ่ายที่มีหน้าท่ีในการจัดการศึกษา
ของชาติต่างพยายามเสนอแนะ พัฒนาส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ท่ีเหมาะสมกับการสร้างคนยุคใหม่ 
ดังเช่นในหนังสือ “ความฝันของแผ่นดิน” กล่าวว่า การเรียนรู้ต้องเน้นการฝึกปฏิบัติจริงในวิชาท่ีเรียน 
เน้นการคิดวิเคราะห์ การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง การจัดการเรียนรู้ต้องให้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง
แห่งการเรียนรู้ จึงเป็นเรื่องสําคัญ และจําเป็นท่ีครูต้องฝึกให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ เพ่ือร่วมกันสร้าง
เยาวชนของชาติให้เป็นคนท่ีมีเหตุผล มีการวิเคราะห์ และรู้จักนําความสามารถในการคิดวิเคราะห์มา
ใช้เพ่ือเผชิญสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมกับยุคสมัย (สมศรี กิจชนะพานิชย์, 2550, หน้า 1)  
นอกจากน้ี การศึกษาไทยในปัจจุบันได้มีการปฏิรูปการเรียนรู้ โดยเป็นการพัฒนานักเรียนให้มี
คุณสมบัติท่ีพึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาด้านนักเรียนท่ีเกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์ ดังนั้นนักเรียน
จําเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิธีเรียน โดยอาศัยการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรู้ของครู  โดยครูจัด
เน้ือหาสาระและกิจกรรมให้มีความสอดคล้องกับความสนใจและความแตกต่างของนักเรียน มีการ  
บูรณาการผสมผสานสาระความรู้ต่างๆอย่างได้สัดส่วนสมดุล  และมีการฝึกการคิดวิเคราะห์ การเผชิญ
สถานการณ์ การฝึกปฏิบัติ และการประยุกต์ความรู้ไปใช้ เพ่ือร่วมกันพัฒนานักเรียนตามศักยภาพ 
(กรมวิชาการ, 2551, หน้า 1) 
       จากผลการศึกษาศักยภาพของเด็กไทยของกองวิจัยการศึกษากรมวิชาการ (2551, หน้า 23) 
พบว่า นักเรียนระดับประถมศึกษามีศักยภาพตํ่าในทักษะท่ีจําเป็นต่อการเรียนรู้  โดยเฉพาะการคิด
วิเคราะห์ การประเมินจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) (สมศ.) รอบที่ 2 พบว่าในมาตรฐานที่ 4 นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ซ่ึง
โรงเรียนส่วนใหญ่ในเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 อยู่ในเกณฑ์ พอใช้   
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นอกจากน้ีปีการศึกษา 2551 ทางสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 มี
การทดสอบการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
43.07 (คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ , 2551, หน้า 2)  
       ผลการประเมินและผลการทดสอบการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนดังกล่าว มีความสอดคล้องกับ
ผลการศึกษาในเอกสารการศึกษาไทยในยุคโลกาภิวัฒน์สู่ความก้าวหน้าและความม่ันคงของชาติใน
ศตวรรษหน้า ที่กล่าวว่าความสามารถของนักเรียนไทยที่ต้องแก้ไขโดยด่วน คือ พ้ืนฐานในการเรียนรู้
การคิดวิเคราะห์ของนักเรียน การเรียนการสอนของไทยในปัจจุบันยังใช้วิธีการที่ครูเป็นผู้อธิบายเป็น
ส่วนใหญ่  มุ่งเน้นให้นักเรียนท่องจําไม่ส่งเสริมการคิด (ปรารถนา เกษน้อย, 2549, หน้า 21) ท้ังนี้อาจ
เน่ืองมาจาก การจัดการเรียนรู้ไม่เน้นให้นักเรียนได้พัฒนาในการคิดวิเคราะห์ แสดงความคิดเห็นและ
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  ทําให้นักเรียนขาดคุณลักษณะช่างสังเกตช่างสงสัยและใฝ่หาคําตอบ 
เม่ือนักเรียนถูกจํากัดความคิดทําให้คิดไม่เป็น ทําให้นักเรียนไม่กล้าแสดงความคิดเห็น ขาดการคิด
วิเคราะห์ ขาดกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล (ภัทราภรณ์ พิทักษ์ธรรม, 2548, หน้า 2)   
       การจัดการเรียนรู้แบบค้นพบ เป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นให้นักเรียนแสวงหาคําตอบสามารถ
ค้นพบคําตอบด้วยตนเอง โดยมีครูเป็นผู้ช่วยส่งเสริมและให้คําปรึกษา (ทิศนา  แขมมณี, 2550, หน้า 
145)  มีวิธีการจัดการเรียนรู้แบบค้นพบที่ครูกําหนดสถานการณ์ให้  นักเรียนเผชิญปัญหานักเรียนต้อง
เข้าใจปัญหา วิเคราะห์ปัญหา สร้างแนวคิดใหม่นําแนวคิดที่ได้ไปใช้และประเมินผลงานท่ีได้จากการทํา
กิจกรรมขั้นตอนวิธีการจัดการเรียนรู้นี้นําไปสู่การคิดวิเคราะห์ (Bruner, 1962  อ้างโดย สุรางค์  
โค้วตระกูล,  2545,  หน้า 138) ขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้แบบค้นพบ คือ การเผชิญปัญหา      
การต้ังสมมุติฐาน ทดลองและรวบรวมข้อมูล และสรุปความรู้ที่ค้นพบใหม่ (ยุพา วีระไวทยะ, 2540, 
หน้า 38) สอดคล้องกับขั้นตอนในการคิดวิเคราะห์  ได้แก่  การกําหนดปัญหาหรือเหตุการณ์  การต้ัง
วัตถุประสงค์ การกําหนดเกณฑ์ในการจําแนกแยกแยะข้อมูล แยกแยะข้อมูลตามเกณฑ์ท่ีกําหนด และ
การสรุปคําตอบ (สุวิทย์  มูลคํา, 2549,  หน้า 19) จะเห็นได้ว่าการจัดการเรียนรู้แบบค้นพบ เป็น
วิธีการหน่ึงท่ีช่วยให้นักเรียนพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ได้ 
       จากสภาพปัญหาและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยสนใจนําการจัดการเรียนรู้แบบค้นพบมาปรับ
และประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา เพ่ือพัฒนาความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ของนักเรียน  ซ่ึงมุ่งจัดกิจกรรมให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ท่ีดีขึ้น โดย
นํามาจัดเป็นกิจกรรมการเรียนรู้แบบค้นพบในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพราะขั้นตอนการ
จัดการเรียนรู้แบบค้นพบมีความสอดคล้องกับธรรมชาติของวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
นักเรียนต้องทําการสืบค้น ค้นคว้า ทดลอง โดยใช้เนื้อหา สารในชีวิตประจําวัน และนําไปทดลองใช้
กับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปี ท่ี 6 เพราะนักเรียนในระดับช้ันนี้สามารถคิดหาเหตุผล
นอกเหนือไปจากข้อมูลท่ีมีอยู่  สามารถคิดแบบนักวิทยาศาสตร์ สามารถต้ังสมมุติฐานและสรุปหา
คําตอบของข้อมูลที่สืบค้นได้ ผลของการศึกษาวิจัยครั้งนี้จะสามารถนํามาใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบ
ค้นพบเพ่ือพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาให้มีความ
เหมาะสมและบรรลุเป้าหมายของหลักสูตรต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ี
ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบค้นพบก่อนเรียนและหลังเรียน 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6      
ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบค้นพบกับการเรียนรู้ตามคู่มือครู (สสวท.) 
 
สมมุติฐานการวิจัย 
 1. นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบค้นพบ  จะมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 2. นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบค้นพบ จะมีความสามารถในการการคิดวิเคราะห์ สูง
กว่านักเรียนท่ีเรียนรู้ตามคู่มือครู (สสวท.) 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
          1.  ขอบเขตด้านประชากร 
       ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2552 โรงเรียนวัดบางหัวเสือในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสมุทรปราการเขต 1 จํานวน 4 
ห้องเรียน จํานวน 132 คน 
          2.  ขอบเขตด้านเนื้อหา 
            เน้ือหาท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้กําหนดหัวข้อเรื่องท่ีทดลองซ่ึงอยู่ในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สารในชีวิตประจําวัน  โดยมีสาระการเรียนรู้ ดังนี้ 
            2.1 สาระการเรียนรู้   
                 2.1.1  สารในชีวิตประจําวัน 
                 2.1.2  การจําแนกสารรอบตัว ได้แก่ การใช้สถานะของสสารเป็นเกณฑ์ใช้ความ
เป็นกรด – เบส และ ใช้เน้ือสารเป็นเกณฑ์ 
                 2.1.3  การเปล่ียนแปลงของสาร ได้แก่ การเพ่ิมพลังงานความร้อน การลด
พลังงานความร้อน การละลาย และการเกิดสารใหม่ 
                 2.1.4  การแยกสารเน้ือเดียวด้วยวิธีการระเหย 
                 2.1.5  การแยกสารเนื้อผสม ได้แก่  การระเหิด  การร่อน  การทําให้ตกตะกอน  
และการกรอง 
                 2.1.6 ผลของสารต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม           
        3.  ขอบเขตด้านเวลา  
          ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย ทําการทดลองในภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2552 เวลาท่ีใช้ใน  
การจัดการเรียนรู้ 24 ช่ัวโมง และใช้เวลาในการทดสอบก่อน–หลังเรียน 2 ช่ัวโมง ใช้เวลาทั้งสิ้น 5   
สัปดาห์ 26 ช่ัวโมง   
         4.  ขอบเขตด้านตัวแปรที่ทาํการศึกษา   
  จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้สรุปตัวแปรท่ีเกี่ยวข้องได้ดังน้ี 
         ตัวแปรอิสระ เป็นการจัดการเรียนรู้  2 ระดับ  คือ     
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    (1)  การจัดการเรียนรู้แบบค้นพบ 
    (2)  การจัดการเรียนรู้ตามคู่มือครู (สสวท.) 
         ตัวแปรตาม  คือ   
     (1)  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  
                       
เอกสารที่เก่ียวข้อง 
 1. การจัดการเรียนรู้แบบค้นพบ  
    การจัดการเรียนรู้แบบค้นพบ เป็นวิธีสอนที่มุ่งเน้นให้นักเรียนแสวงหาคําตอบโดยวิธีการ
ต่างๆ และสามารถค้นพบคําตอบด้วยตนเอง  หากว่านักเรียนไม่สามารถสรุปได้ ครูต้องเป็นผู้
เสนอแนะแนวทางอย่างมีขอบเขต  โดยการถามคําถามหรือสร้างสถานการณ์ปัญหา  แล้วให้นักเรียน
หาวิธีการ วิเคราะห์ปัญหา หรือกระบวนการแก้ปัญหา  ที่อาจจะเกิดจากสังเกต การเปรียบเทียบ   
การเดา การทดลองทําผิดทําถูก  จนพบคําตอบและสามารถหาข้อสรุปได้  โดยผ่านกระบวนการที่
เรียกว่า acting, imagine และ symbolizing ซ่ึงอยู่ในขั้นพัฒนาการทางปัญญาตามทฤษฎีการจัดการ
เรียนรู้แบบค้นพบคือ enactive mode, iconic mode และ symbolic mode ซ่ึงเป็นกระบวนการ
ท่ีเกิดขึ้นตลอดชีวิตมิใช่เกิดขึ้นช่วงใดช่วงหนึ่งของชีวิตเท่านั้น หน้าท่ีของครู คือ การจัดสภาพ
สิ่งแวดล้อมที่ช่วยเอ้ือต่อการขยายโครงสร้างทางสติปัญญาของนักเรียน  ซ่ึงสามารถกล่าวลักษณะของ
การจัดการเรียนรู้แบบค้นพบ ได้ดังน้ี 
                 (1)  การค้นพบจากการแนะแนวทาง (guided discovery)  เป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีครู
พยายามดึงความรู้ท่ีมีอยู่ในตัวนักเรียนออกมาใช้  โดยอาศัยคําถามหรือการอธิบายที่ได้เตรียมไว้เป็น
อย่างดี  เพ่ือนํานักเรียนไปสู่การค้นพบ  การคิดวิเคราะห์ ความคิดรวบยอดหรือหลักเกณฑ์ต่างๆ 
                 (2)  การค้นพบด้วยความบังเอิญ  (fortuitous discovery)  การค้นพบชนิดน้ีเริ่มต้น
โดย ครูไม่ช้ีแนะเลยไม่ว่ากรณีใดๆ เกิดขึ้นเม่ือเด็กค้นพบโดยบังเอิญ การค้นพบชนิดน้ี เป็นชนิดท่ีให้
แรงจูงใจสูงที่สุด 
                 (3)  การค้นพบด้วยปัจจัยท่ีถูกจัดเตรียมให้ (free and exploratory  discovery)   
การค้นพบชนิดน้ี ครูเตรียมอุปกรณ์และกําหนดสถานการณ์ให้  ไม่มีการซักถาม  แต่ใช้อุปกรณ์ท่ี
กําหนดให้แทน 
                 (4)  การค้นพบโดยการแนะนํา  (directed discovery)  กรณีน้ีครูช้ีแนะแนวทางการ
ค้นพบโดยตลอดด้วยการใช้คําถาม ครูถามคําถามเม่ือนักเรียนต้องการ  ครูอาจเดินจากกลุ่มหน่ึงไปอีก
กลุ่มหน่ึง เพ่ือถามนักเรียนหากจําเป็น 
                 (5)  การค้นพบด้วยตนเอง  (pure discovery method) เป็นวิธีการท่ีคาดหวังว่า
นักเรียนไปสู่ความคิดรวบยอด และหลักการได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องรับคําแนะนําจากครู 
             จากลักษณะของการจัดการเรียนรู้แบบค้นพบ  ในการทําวิจัยในครั้ง น้ีได้นําเสนอ         
การจัดการเรียนรู้ การค้นพบแบบแนะแนวทาง  ซ่ึงมีขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ดังต่อไปน้ี 
 ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน  เป็นการนําเข้าสู่บทเรียน โดยการร้องเพลง เล่นเกม 
                 ขั้นเรียนรู้    
                         (1)  ขั้นท่ี 1  จุดประกายความสนใจ (กําหนดปัญหา) 
                         (2)  ขั้นท่ี 2  ต้ังสมมุติฐาน 
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                         (3)  ขั้นท่ี 3  กําหนดแนวทางในการค้นหาข้อมูล   
                         (4)  ขั้นท่ี 4  การดําเนินการจัดหาข้อมูล โดยเริ่มคิดถึงสิง่ท่ีเกี่ยวขอ้งกับเรื่องนั้น
แล้วแบ่งเป็นหวัข้อย่อยๆ เพ่ือคิด ค้นคว้า หาข้อมูล 
                         (5)  ขั้นท่ี 5 การนําข้อมูลมาวิเคราะห์และสรุปตอบคําถามตามสมมุติฐาน  
                         (6)  ขั้นท่ี 6  การนําเสนอโดยการจัดกิจกรรม 
                 ขั้นสรุป  นักเรยีนและครูร่วมกันสรุปองค์ความรู้ในเนื้อหาท่ีเรียน 
 2. การคิดวิเคราะห์ 
     การคิดวิเคราะห์  หมายถึง  ความสามารถของนักเรียนในการพิจารณาข้อความที่เป็นปัญหา
หรือสถานการณ์  การหาหลักการโดยการแยกแยะ คุณสมบัติของส่ิงต่างๆ หรือข้อความท่ีได้รับจริง  
อย่างมีเหตุผลหรือข้อมูลที่น่าเช่ือถือมาสนับสนุนยืนยันในการตัดสินใจช้ีขาดตามเรื่องราวหรือ
สถานการณ์น้ัน และได้ข้อสรุปอย่างถูกต้องสมเหตุสมผล  ทฤษฎีของ Paijet อธิบายพัฒนาการของ
การคิดจากขั้นหน่ึงไปสู่ขั้นหน่ึง อาศัยองค์ประกอบที่สําคัญ 4 ประการคือ การเจริญเติบโตของ
ร่างกายและวุฒิภาวะ ประสบการณ์ทางกายและทางสมอง ประสบการณ์ทางสังคมและสภาวะสมดุล  
ซ่ึงเป็นกระบวนการที่แต่ละคนใช้ในการปรับตัว ขั้นพัฒนาของการคิดจะมีการเปลี่ยนแปลงตามลําดับ
ขั้น ซ่ึงพัฒนาการในขั้นต้นจะเป็นพ้ืนฐานของพัฒนาการในข้ันสูงและพัฒนาการของการคิดแต่ละคนมี
ลักษณะเดียวกัน แต่จะแตกต่างกันในด้านอัตราความเร็วในการเกิดของแต่ละระดับของการพัฒนา  
ซ่ึงผู้เรียนจะต้องมีพฤติกรรมบ่งช้ีความสามารถการคิดวิเคราะห์ ดังน้ี สามารถแยกแยะส่วนประกอบ
ต่างๆ ของสิ่งท่ีจะวิเคราะห์ได้ สามารถแจกแจงรายละเอียดของส่วนประกอบต่างๆ ของสิ่งที่วิเคราะห์    
สามารถตรวจสอบ/จัดโครงสร้างความสัมพันธ์ขององค์ระกอบใหญ่และองค์ประกอบย่อย สามารถ
นําเสนอข้อมูลการวิเคราะห์ให้เข้าใจได้ง่าย จากการศึกษาพฤติกรรมตัวบ่งช้ีดังกล่าวข้างต้น  ผู้วิจัย
สามารถสร้างแบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ซ่ึงมีอยู่ 5 ด้าน คือ  ระบุปัญหา  ต้ังสมมุติฐาน  
รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล  การเสนอแนะข้อมูลการวิเคราะห์  และสรุป 
 
เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจัย 
 1.   แผนการจัดการเรียนรู้ท่ีใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบคน้พบ  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์    
หน่วย “สารในชีวิตประจําวัน”  ประกอบไปด้วย  สารในชีวิตประจําวัน, การจําแนกสารรอบตัว, การ
เปลี่ยนแปลงของสาร, สารเน้ือเดียวและสารเน้ือผสม, การแยกสารเน้ือเดียว และการแยกสารเนื้อผสม 
และผลของสารต่อชีวิตและสิง่แวดล้อม   รวมจํานวน  14  แผน    24  ช่ัวโมง และทดสอบก่อน
เรียน-หลงัเรียน 2 ช่ัวโมง รวมทั้งหมด 26 ช่ัวโมง 
 2.   แผนการจัดการเรียนรู้ตามคู่มือครู (สสวท.) กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ หน่วย “สารใน
ชีวิตประจําวัน” 
 3.   แบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์  เป็นข้อสอบปรนัย  จํานวน  40  ข้อ 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการวิจัยครั้งน้ี  มีขั้นตอนการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลตามลําดับขั้น  ดังน้ี 
    1.  ดําเนินการติดต่อผู้บริหารโรงเรียนวัดบางหัวเสือ  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 เพ่ือขอความร่วมมือในการวิจัย 
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    2.  ดําเนินการทดลอง มีขั้นตอนดังน้ี 
   2.1  ผู้วิจัยนําแผนการจัดการเรียนรู้  เรื่อง สารในชีวิตประจําวัน  โดยใช้
การจัดการเรียนรู้แบบค้นพบ  และแผนการจัดการเรียนรู้ตามคู่มือครู (สสวท.) ท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วไป
ดําเนินการสอนด้วยตนเอง กับกลุ่มตัวอย่าง ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนวัดบางหัว
เสือ  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1  สัปดาห์ละ 5  คร้ัง รวม 
5 สัปดาห์ จํานวน 14 แผน   
     2.2   ภายหลังสิ้นสุดการเรียนการสอนให้นักเรียนท้ัง 2 กลุ่ม ทําแบบวัด
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  
     2.3   นําผลการทําแบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ หลังเรียนของ
นักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมาตรวจ วิเคราะห์คําตอบและให้คะแนน เพ่ือทดสอบสมมุติฐาน 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยนําคะแนนวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์  ทั้งกอ่นเรียนและหลังของนักเรียนกลุ่ม
ทดลองและกลุม่ควบคุมมาวิเคราะห์ด้วยวิธีทางสถิติ 
 1.  หาค่าสถิติพ้ืนฐาน คะแนนเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
    2. เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ก่อนเรียนและหลังเรียน ของกลุ่มทดลอง โดยใช้การทดสอบค่าทีแบบ
ไม่เป็นอิสระต่อกัน (t–test dependent) 
    3.  เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 หลังเรียน ระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง โดยใช้การทดสอบค่า
ทีแบบเป็นอิสระต่อกัน (t–test for independent) 
 
ผลการวิจัย 
 1.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวัดบางหัวเสือ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบค้นพบ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ มีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน   
 
 ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน  
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบค้นพบ  ก่อนเรียนและหลงัเรียน  

กลุ่มทดลอง N x  S.D. 
t-test 
t df sig 

คะแนนก่อนเรียน 
คะแนนหลงัเรยีน 

32 
32 

17.66 
22.63 

4.3 
4.0 

-
10.528 
 

31 
 

.000** 
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 2.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดบางหัวเสือ  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบค้นพบ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์สูงกว่านักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ท่ีเรียนตามคู่มือครู (สสวท.) 
 
ตารางท่ี 2   ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรยีน ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบค้นพบ  กับการเรียนรู้ตามคู่มือครู (สสวท.) 
 

กลุ่มตัวอย่าง N x  S.D. 
t-test 
t df sig 

คะแนนหลงัเรยีน 
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 
 
อภิปรายผล 
 1.   ผลการวิจัย นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบค้นพบ มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนซ่ึงสอดคล้องกับสมมุติฐานที่ต้ังไว้  และได้
สอดคล้องกับงานวิจัยของปรียา นพคุณ (2542, หน้า 75)  พบว่า นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
4 ท่ีได้รับกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิทยาศาสตร์โดยใช้วิธีการสอนแบบค้นพบ  มีพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน การท่ีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน เนื่องจากความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เป็นความสามารถของนักเรียนในการ
พิจารณาข้อความท่ีเป็นปัญหาหรือสถานการณ์ การหาหลักการโดยการแยกแยะ คุณสมบัติของสิ่ง
ต่างๆ หรือข้อความท่ีได้รับจริงอย่างมีเหตุผลหรือข้อมูลที่น่าเช่ือถือมาสนับสนุนยืนยันในการตัดสินใจ 
ช้ีขาดตามเรื่องราวหรือสถานการณ์นั้น และได้ข้อสรุปอย่างถูกต้องสมเหตุสมผล  ซ่ึงสอดคล้องกับ
แนวคิดและทฤษฎีของ Bruner ว่าการเรียนรู้โดยค้นพบเป็นกระบวนการท่ีเน้นพัฒนาการเกี่ยวกับ
ความสามารถในการรับรู้และความเข้าใจของนักเรียน  การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ก็ต่อเม่ือนักเรียนได้มี
ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม ซ่ึงนําไปสู่การค้นพบการคิดวิเคราะห์  นักเรียนแต่ละคนจะมีประสบการณ์
และพ้ืนฐานความรู้ที่แตกต่างกัน  การเรียนรู้จะเกิดจากการที่นักเรียนสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งท่ี
พบใหม่กับความรู้เดิมแล้วนํามาสร้างเป็นความหมายใหม่  ซ่ึงสามารถนํามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ใน
ระดับช้ันประถมศึกษาน้ัน  นักเรียนสามารถใช้สัญลักษณ์ได้มากข้ึน  ครูมีวิธีช่วยให้พัฒนาขึ้นไปได้อีก  
โดยการกระตุ้นให้ใช้การค้นพบโดยเน้นความเข้าใจในมโนคติและส่ิงท่ีเป็นนามธรรม ในขณะเดียวกัน
นักเรียนทุกคนมีความสนใจใฝ่รู้อยู่เป็นธรรมชาติ  หากได้รับผิดชอบการเรียนรู้ของตนและได้รับการ
ฝึกฝนทักษะที่จําเป็นต่อการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง นักเรียนสามารถเรียนรู้ในสิ่งท่ีตนเองสนใจได้
ตลอดชีวิต จากการท่ีได้จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้แบบค้นพบซ่ึงสอดคล้องกับความสามารถในการ
วิเคราะห์และมีขั้นตอนการฝึกเป็นอย่างดีและแบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์  จึงทําให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ดีขึ้น 
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 2.  ผลการวิจัยพบว่า  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6   ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบค้นพบ 
มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์สูงกว่านักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ที่เรียนตามคู่มือครู (สสวท.)   
ซ่ึงสอดคล้องกับสมมุติฐานที่ต้ังไว้ และได้สอดคล้องกับงานวิจัยของสมศักด์ิ จั่นผ่อง (2552, หน้า 109)  
พบว่า  นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ท่ีใช้หลักการเรียนรู้แบบค้นพบสูงกว่านักเรียนท่ีเรียนรู้แบบ
สืบเสาะหาความรู้ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะในการจัดการเรียนรู้แบบค้นพบท่ีสร้างขึ้น ได้ศึกษาข้ันตอนใน  
การจัดการเรียนรู้แบบค้นพบ  คือขั้นเผชิญปัญหา ขั้นการต้ังสมมุติฐาน ขั้นการกําหนดแนวทางใน 
การสืบค้น ขั้นดําเนินการรวบรวมข้อมูล ขั้นสรุป และขั้นนําเสนอ ในการจัดการเรียนรู้แบบค้นพบเป็น
การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ท่ีให้นักเรียนได้เรียนรู้ ทําให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ตาม
ผลการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ท่ีต้ังไว้   
 นอกจากน้ีในการจัดการเรียนรู้แบบค้นพบ เม่ือนักเรียนได้ศึกษาและปฏิบัติกิจกรรม
ตามลําดับขั้นตอนซ่ึงเป็นการฝึกให้นักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์หาคําตอบ  เม่ือฝึกบ่อยๆ ทําให้เกิดการ
คิดวิเคราะห์  รวมถึงการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการอภิปรายร่วมกันในการแสดงความคิดเห็น มี  
การช่วยเหลือกันระหว่างนักเรียนท่ีคละความสามารถ นักเรียนท่ีเรียนเก่งช่วยอธิบายวิเคราะห์ 
แยกแยะเหตุผลจากเน้ือหาในการทํากิจกรรมที่เรียนให้กับนักเรียนที่เรียนอ่อนกว่า นักเรียนท่ีเรียน
อ่อนกว่ากล้าถามในสิ่งที่ไม่เข้าใจกับเพ่ือนมากข้ึน  จึงทําให้นักเรียนมีความเข้าใจในเนื้อเรื่องเป็นอย่าง
ดี  เม่ือทดสอบเป็นรายบุคคล จึงส่งผลให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ท่ีสูงกว่ากลุ่มที่
เรียนตามคู่มือครู (สสวท.)  
 ในขณะท่ีคู่มือครู (สสวท.) ได้มีการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นกระบวนการสืบเสาะหาความรู้  
ซ่ึงเป็นการพัฒนาให้ผู้เรียนได้รับความรู้และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยเน้นการคิด
แก้ปัญหา ซ่ึงมีขั้นตอน ต่อไปน้ี ขั้นสร้างความสนใจ (engagement)  ขั้นสํารวจและค้นหา  
(exploration)   ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป  (explanation) ขั้นขยายความรู้ (elaboration)  และ ขั้น
ประเมิน  (evaluation)  ดังนั้นเห็นได้ว่าการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้มีข้อแตกต่างกับการ
จัดการเรียนรู้แบบค้นพบ คือ ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบค้นพบมี ขั้นการต้ังสมมุติฐาน  ขั้นการ
กําหนดแนวทางในการสืบค้น  โดยที่นักเรียนเป็นผู้กําหนดแนวทางในการเรียนรู้ด้วยตนเอง และ
นักเรียนเกิดการคิดวิเคราะห์ข้อมูลที่นักเรียนได้ศึกษา ค้นคว้า ตามแนวทางที่นักเรียนได้กําหนดไว้  
แต่การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  ครูเป็นผู้บอกแนวทางในการสืบค้น และนักเรียนเป็น
ผู้สํารวจและค้นหาข้อมูลตามแนวทางท่ีครูได้กําหนดไว้  ดังน้ัน เม่ือผู้วิจัยได้ทําการทดสอบเพ่ือวัด
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ จึงทําให้นักเรียนท่ีเรียนรู้แบบค้นพบมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์สูงกว่านักเรียนที่เรียนรู้ตามคู่มือครู (สสวท.)  
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยครั้งน้ี  ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาวิจัยในครั้งต่อไป  ดังน้ี 
 1.  ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 
      1.1  ในการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบค้นพบไปใช้  ก่อนนําไปใช้ครูควรศึกษา
ขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้แบบค้นพบให้เข้าใจ  เพ่ือให้การดําเนินกิจกรรมเป็นไปตามขั้นตอนและมี
ประสิทธิภาพ 
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       1.2  การนําแผนการจัดการเรียนรู้แบบค้นพบอย่างมีประสิทธิภาพ ครูควรใช้คําถาม
กระตุ้นและส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกการคิดวิเคราะห์ด้วยตนเอง  โดยคํานึงถึงประสบการณ์และพ้ืน
ฐานความรู้เดิมท่ีมีอยู่มาใช้ในการคิดวิเคราะห ์
      1.3  การจัดการเรียนการสอนแบบค้นพบ ครูผู้สอนไม่ควรปิดกั้นวิธีคิดของนักเรียน  ควร
ให้นักเรียนได้แสดงออกวิธีคิดที่แปลกใหม่ พร้อมแสดงเหตุผลในความคิด  ส่งเสริมและให้กําลังใจแก่
นักเรียนท่ีกล้าแสดงออก  มีการจัดบรรยากาศในช้ันเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรยีน 
 2.  ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยในคร้ังต่อไป 
      2.1  ควรนําแผนการจัดการเรียนรู้แบบค้นพบ ไปพัฒนาความสามารถในการคิด
วิเคราะห์โดยใช้ในงานวิจัยกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนๆและช่วงช้ันอ่ืนๆ 
      2.2  ควรพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบค้นพบ เพ่ือไปพัฒนาความสามารถในการคิด
แบบอ่ืนๆ 
      2.3  ควรได้รับการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ด้วยแผนการจัดการ
เรียนรู้แบบค้นพบกับเทคนิควิธีสอนแบบอ่ืนๆ 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการจัดการธุรกิจร้านอาหารขนาดย่อม SMEs บริเวณ

ชายหาดเขาหลัก จังหวัดพังงา และเพ่ือเปรียบเทียบการจัดการธุรกิจร้านอาหารขนาดย่อม SMEs
บริเวณชายหาดเขาหลัก จังหวัดพังงา ของผู้ประกอบการจําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์      
กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ประกอบการร้านอาหารบริเวณชายหาดเขาหลัก จังหวัดพังงา จํานวน 123 คน 
เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถ่ี ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวน 

ผลการวิจัยพบว่า ผู้ประกอบการมีความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการธุรกิจร้านอาหารขนาด
ย่อม SMEs ในภาพรวมคะแนนเฉลี่ย อยู่ในระดับมากเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมาก
ทุกด้าน เรยีงลําดับจากมากไปน้อย คือ ด้านลักษณะทางกายภาพ  ด้านราคา ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการ
จัดจําหน่าย ด้านกระบวนการ ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านบุคลากร ผลการเปรียบเทียบการ
จัดการธุรกิจร้านอาหารขนาดย่อม SMEs บริเวณชายหาดเขาหลัก จังหวัดพังงา ของผู้ประกอบการ 
จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ พบว่า  ผู้ประกอบการท่ีมี เพศ ต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การจัดการธุรกิจร้านอาหารขนาดย่อม SMEs บริเวณชายหาดเขาหลัก จังหวัดพังงา ในภาพรวม 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ผู้ประกอบการท่ีมี อายุ สถานภาพสมรส       
ความเกี่ยวข้องกับกิจการ ประเภทของกิจการร้านอาหาร ระยะเวลาในการเปิดกิจการ และจํานวน
พนักงาน ต่างกัน มีความคิดเห็น ในภาพรวม  ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านกระบวนการ  ผู้ประกอบการท่ีมีเพศและอายุต่างกันมีความคิดเห็น  โดยรวม
แตกต่างกันโดยมีนัยสําคัญทางสถิตที่ระดับ  0.01 และ 0.05 ตามลําดับ 
 
 
 
 
 
 

                                                        
* บทความการค้นคว้าอิสระ 
 อาจารย์ท่ีปรึกษา : ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง, รศ.ปรีชา วัฒนาทิพยธํารงค์ 
** บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
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Abstract 
The objectives of this research were to study the business management of 

small restaurants (SMEs) located in Khaolak beach of Phang-nga province and to 
compare the business management of each restaurant based on demographic 
characteristics of entrepreneurs. The sample included 123 entrepreneurs. 
Questionnaires were used a research tool. Data were analyzed by frequency, 
percentage, mean, standard deviation, t-test, and analysis of variance.  
 The result of this research indicated that the mean score of overall opinions 
of small restaurants entrepreneurs on the business management was at high level. 
Analyzed in term of aspect, every of them was at high level including physical 
characteristics, price, products, sales, procedure, promotion, and personnel – in 
descending order. The comparison of business management of each restaurant 
based on demographic characteristics of entrepreneurs showed that the 
entrepreneurs in different sex had significantly different opinions at 0.05 levels. Those 
having different sex, marital status, relation with the restaurant, type of restaurant, 
business time period, and a number of workers had no significant difference in 
opinions. Comparing in aspects, entrepreneurs having different sex and age had 
significantly different opinions on procedure aspect at 0.01 and 0.05 respectively.     
 
ความนํา 

การเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมปัจจุบัน มีผลต่อ     
การดําเนินชีวิตของมนุษย์มาก ท้ังในด้านความเร่งรีบในชีวิตประจําวัน  การทํางานแข่งขันกับเวลา จึง
ทําให้การจัดอาหารเองมีน้อยลง  อีกทั้งการแสวงหาความสุขสนุกสนานในครอบครัวหรือในกลุ่มเพ่ือน
ฝูง และความต้องการเปลี่ยนบรรยากาศเพ่ือผ่อนคลายความเครียดของประชาชน เป็นต้น ด้วยเหตุน้ี     
การพ่ึงพาร้านอาหารและแนวโน้มของการออกไปรับประทานอาหาร นอกบ้านจึงเพ่ิมสูงขึ้น ประกอบ
กับการขยายตัวของเมืองต่างๆ ได้ส่งผลให้ธุรกิจร้านอาหารมีการเติบโต และบรรดาผู้ประกอบการใน
ธุรกิจร้านอาหารต่างเร่งปรับตัวให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคมากย่ิงขึ้น จึงทําให้ธุรกิจร้านอาหาร
ในประเทศไทยนั้นมีการขยายตัวมากขึ้น จากข้อมูลของศูนย์วิจัยกสิกรไทยปี พ.ศ. 2551 พบว่าใน
ร้านอาหารในประเทศไทยมีจํานวน 64,113 ร้าน แยกเป็นร้านอาหารในกรุงเทพมหานคร จํานวน 
12,000 ร้าน และในต่างจังหวัดจํานวน 52,113 ร้าน โดยจํานวนร้านอาหาร/ภัตตาคารมีอัตราการ
ขยายตัวเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยประมาณ 3.0% ต่อปี และค่าใช้จ่ายในการบริโภคอาหารนอกบ้านของคนไทย
เฉลี่ยต่อเดือนประมาณ 927 บาทต่อครัวเรือน ซ่ึงค่าใช้จ่ายในการบริโภคอาหารนอกบ้านของคนไทยใน
แต่ละครัวเรือนเฉลี่ยต่อเดือนน้ันจะแตกต่างกันในแต่ละภาค กล่าวคือ กรุงเทพฯและปริมณฑล 2,158 
บาท ภาคกลาง 1,007 บาท ภาคใต้ 876 บาท ภาคเหนือ 555 บาท และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
519 บาท 

จังหวัดพังงาเป็นจังหวัดที่ต้ังอยู่ในภาคใต้ของด้านชายฝั่งทะเลตะวันตกหรือฝั่งทะเล     
อันดามัน มีพ้ืนที่ท้ังหมด 4,170.885 ตารางกิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศมีชายฝั่งยาวประมาณ 
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239.25 กิโลเมตร ตลอดแนวด้านตะวันตกของจังหวัด พ้ืนที่ประกอบด้วยภูเขาสลับซับซ้อน มีท่ีราบ
ตามชายฝั่งทะเล และท่ีราบตามหุบเขา ประกอบด้วยเกาะประมาณ 150 เกาะ ซ่ึงส่วนใหญ่จะอยู่ทาง
ตอนเหนือของจังหวัด โดยชายฝั่งทะเลตะวันตกครอบคลุมพ้ืนท่ี 2 อําเภอ ได้แก่ อําเภอตะกั่วป่า
อําเภอท้ายเหมือง จึงทําให้จังหวัดพังงาเป็นอีกจังหวัดหน่ึงท่ีได้ถูกกําหนดให้เป็นเมืองหลักจึงเป็น
ศูนย์กลางการพัฒนาภาคใต้มาต้ังแต่อดีต ตามนโยบายการกระจายความเจริญมาสู่ภูมิภาค ได้ทําให้
จังหวัดพังงานมีความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว และกลายเป็นศูนย์กลางการพัฒนาทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม การพัฒนาทางกายภาพเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ตัวเมืองขยายออกไปท่ัว
ทุกทิศทางเน่ืองจากการเพ่ิมประชากรและการขยายตัวทางเศรษฐกิจ อีกท้ังจังหวัดพังงาเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวที่สําคัญในเขตภาคใต้ของประเทศไทย จึงสามารถดึงดูดนักท่องเท่ียวและชาวต่างชาติให้เข้า
มาท่องเที่ยวและทําการลงทุนมาก 

ในส่วนอุตสาหกรรมภัตตาคารและร้านอาหารในบริเวณชายหาดเขาหลัก ตําบลท้ายเหมือง 
จังหวัดพังงา ถือว่าเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีการผลิตและจําหน่ายเพื่อตอบสนองความต้องการในการ
บริโภคของท้ังประชาชนในท้องถิ่น และนักท่องเที่ยวท้ังชาวไทยและชาวต่างประเทศ ท่ีหลั่งไหลเข้ามา
เท่ียวในจังหวัดพังงา ด้วยความหลากหลายและความอุดมสมบูรณ์ในการเป็นแหล่งอาหาร ทําให้
อุตสาหกรรมน้ีมีความพร้อมที่สามารถรองรับนักท่องเท่ียวได้ในทุกรูปแบบ ด้วยร้านอาหารทุกประเภท 
ท้ังภัตตาคารท่ีหรูหรา  ร้านอาหารท้องถิ่นท่ีมีอาหารให้เลือกหลายแบบ ร้านอาหารประเภทจานด่วนท่ี
ให้บริการรสชาติมาตรฐานระดับเดียวกัน รวมถึงร้านอาหารประเภทแผงลอยที่ให้บรรยากาศเป็น
กันเอง และทําให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสวิถีชีวิตที่แท้จริงของคน 

แม้ว่าธุรกิจร้านอาหารซ่ึงมีความสําคัญต่อระบบเศรษฐกิจที่ มีผลต่อธุรกิจหรือ
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องมากมาย เช่น อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมการผลิตอาหารหรือ
วัตถุดิบ  ตลอดจนกระจายความเจริญ และรายได้มาสู่ท้องถิ่นในด้านการจ้างงาน หรือธุรกิจด้านการ
บริการต่างๆ ในพ้ืนท่ีน้ันๆ แต่การส่งเสริมของรัฐบาลที่มีต่อธุรกิจร้านอาหารนั้นโดยส่วนมากจะเป็น
การรณรงค์เผยแพร่ภาพลักษณ์ด้านคุณภาพ และมาตรฐานด้านสุขอนามัยของร้านอาหารเป็นหลัก 
หรือแม้แต่การส่งเสริมการท่องเที่ยวน้ันส่วนมากจะเป็นการส่งเสริมลงไปในการโฆษณาประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ยวมากกว่าการพัฒนาอุตสาหกรรมบริการประเภทต่างๆ ทําให้ผู้ประกอบการต้องมีการ
ปรับกลยุทธ์และแก้ปัญหา ให้สามารถดําเนินการได้ในสภาวะการแข่งขันท่ีรุนแรงในปัจจุบัน แม้ใน
ภาพรวมธุรกิจร้านอาหารจะมีการขยายตัวเพ่ิมขึ้น แต่การเข้ามาประกอบธุรกิจประเภทนี้นั้นก็ขึ้นอยู่
กับปัจจัยหลายอย่างด้วยกัน ท้ังปัจจัยท่ีเอ้ือประโยชน์ และปัจจัยท่ีมีผลกระทบท่ีทําให้ผู้ประกอบการ
ส่วนใหญ่มักประสบปัญหาในการดําเนินงาน   

ดังน้ันผู้ศึกษาในฐานะท่ีเป็นคนพ้ืนท่ีของชายหาดเขาหลัก จังหวัดพังงา จึงมีความสนใจที่จะ
ศึกษาถึงการจัดการธุรกิจร้านอาหารขนาดย่อมบริเวณชายหาดเขาหลัก ตําบลท้ายเหมือง จังหวัด
พังงา ว่ามีปัจจัยอะไรบ้างท่ีมีผลต่อการประกอบธุรกิจ และเม่ือได้เข้ามาประกอบการแล้วมีปัญหา
อะไรเกิดขึ้นบ้างเพ่ือเป็นแนวทางต่อผู้ท่ีสนใจ ตลอดจนเป็นแนวทางในการตัดสินใจของผู้ประกอบการ
ท่ีจะประกอบธุรกิจร้านอาหารในอนาคต 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาการจัดการธุรกิจร้านอาหารขนาดย่อม SMEs บริเวณชายหาดเขาหลัก  

จังหวัดพังงา 
2. เพ่ือเปรียบเทียบการจัดการธุรกิจร้านอาหารขนาดย่อม SMEs บริเวณชายหาดเขาหลัก  

จังหวัดพังงา ของผู้ประกอบการ  จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร  ท่ีใช้ในการวิจัย คือ ผู้ประกอบการร้านอาหารขนาดย่อม SMEs บริเวณ

ชายหาดเขาหลัก จังหวัดพังงา จํานวน 180 คน (ที่มา: องค์การบริหารส่วนตําบลลําแก่นและตําบล
คึกคัก จังหวัดพังงา) 

 กลุ่มตัวอย่าง  ผู้ประกอบการร้านอาหารขนาดย่อม SMEs บริเวณชายหาดเขาหลัก  
จังหวัดพังงา  เลือกเป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยการสุ่มแบบเจาะจง (purposive sampling) ขนาดของ    
กลุ่มตัวอย่างได้จากตารางกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie และ Morgan (1970, p.608) ได้
กลุ่มตัวอย่างจํานวน 123 คน 

 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ แบบสอบถามที่สร้างขึ้นโดยมีขั้นตอนตามลําดับ ดังนี้  
1. การศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัยครั้งน้ี 
2. การจัดทําโครงสร้างของแบบสอบถาม ให้มีเน้ือหาครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัย

ครั้งน้ี แบบสอบถามมี 2 ส่วน คือ 
2.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  ได้แก่  เพศ  อายุ  สถานภาพสมรส  ความ

เกี่ยวข้องกับกิจการ  ประเภทของกิจการร้านอาหาร  ระยะเวลาในการเปิดกิจการ  จํานวนพนักงาน
ท้ังหมด  จํานวน 7 ข้อ  

2.2 การจัดการธุรกิจร้านอาหารบริเวณชายหาดเขาหลัก จังหวัดพังงา แยกเป็น 7 ด้าน 
คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจําหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านกระบวนการ    
ด้านลักษณะทางกายภาพ  และด้านบุคลากร  จํานวน 35 ข้อ  ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบ
มาตราส่วน ประมาณค่า 5 ระดับของลิเคิร์ท (Likert) 

3. นําแบบสอบถามที่สร้างขึ้นให้อาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏธนบุรี ได้ตรวจสอบความสอดคล้องของเน้ือหา กับวัตถุประสงค์ของการวิจัย เป็นการศึกษาความ
เท่ียงตรง (validity) ของแบบสอบถาม แล้วนํามาปรับปรุงแก้ไข  เพ่ือให้คําถามชัดเจนสามารถสื่อ
ความหมายได้ตรงประเด็นและเหมาะสมยิ่งขึ้น 

4. นําแบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย จํานวน 
30 คน  แล้วนําข้อมูลดังกล่าวมาหาค่าความเช่ือม่ัน (reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้สูตร
สัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ค่าความเช่ือม่ันของ
แบบสอบถามเท่ากับ 0.8217 
 



วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปีท่ี 11 ฉบับท่ี 1  
โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

 

27 
 

วิธีการรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บข้อมูล ด้วยการขอความร่วมมือจากกลุ่ม

ตัวอย่างที่เป็น ผู้ประกอบการร้านอาหารขนาดย่อม SMEs บริเวณชายหาดเขาหลัก จังหวัดพังงา โดยนํา
แบบสอบถามไปแจกให้กลุ่มตัวอย่างกรอกข้อมูล จํานวน 123 ฉบับ แล้วขอรับคืนด้วยตนเอง ได้รับ
แบบสอบถามคืนมา 123 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100.00 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

ข้อมูลท่ีได้จากการตอบแบบสอบถาม จะนํามาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ทุกชุด และ
นํามาลงรหัส  ประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป  หาความถี่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย            
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  t-test  F-test  และ  LSD  ดังน้ี 

1. วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ความถี่ และค่าร้อยละ 
2. วิเคราะห์การจัดการธุรกิจร้านอาหารบริเวณชายหาดเขาหลัก จังหวัดพังงา ของ

ผู้ประกอบการ จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์  โดยใช้ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (SD) 

3. เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ( X ) ของคะแนนการจัดการธุรกิจร้านอาหารบริเวณชายหาดเขา
หลัก  จังหวัดพังงา  ของผู้ประกอบการ  จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์  โดยใช้ t-test และ  
F-test 

4. เปรียบเทียบพหุคูณ เพ่ือทดสอบค่าเฉลี่ย ( X ) ของคะแนนการจัดการธุรกิจร้านอาหาร
บริเวณชายหาดเขาหลัก จังหวัดพังงา ของผู้ประกอบการ จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยวิธี 
Least Significant Difference (LSD) 
 
 
สรุปผลการวิจัย 

1.  ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม   
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  ร้อยละ  56.91  อายุ  31 -40  ปี  ร้อย

ละ 46.34  รองลงมา  มากกว่า  40  ปี  ร้อยละ  26.02  สถานภาพ  สมรส  ร้อยละ  51.21  
รองลงมา  โสด  ร้อยละ  36.59  ความเก่ียวข้องกับกิจการ  เจ้าของ/หุ้นส่วน ร้อยละ  56.91 และ
ผู้จัดการ/ผู้ดูแลร้อยละ  43.09  ประเภทของกิจการร้านอาหาร  บุคคลธรรมดา  ร้อยละ  43.09  
รองลงมา  ห้างหุ้นส่วนสามัญ  ร้อยละ 28.46  ระยะเวลาในการเปิดกิจการ  1 - 5  ปี  ร้อยละ  
50.41  รองลงมา  น้อยกว่า  1  ปี เท่ากับ 6-10 ปี ร้อยละ 21.14  จํานวนพนักงาน  5 - 10  คน  
ร้อยละ 39.02  รองลงมา  10 - 15  คน ร้อยละ  34.96   

2.  วิเคราะห์การจัดการธุรกิจร้านอาหารขนาดย่อม SMEs บริเวณชายหาดเขาหลัก 
จังหวัดพังงา ของผู้ประกอบการบริเวณชายหาดเขาหลัก จังหวัดพังงา จําแนกตามลักษณะ
ประชากรศาสตร์ 

 ผู้ประกอบการมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจร้านอาหารขนาดย่อม SMEs      
ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X =3.94) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน ดังนี้ 
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      ด้านผลิตภัณฑ์ 
 ผู้ประกอบการ มีความคิดเห็น  โดยรวม อยู่ในระดับมาก  ( X  = 4.12) เม่ือพิจารณา

เป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด ( X  = 4.67-4.69) จํานวน 2  รายการ   คือ   
 1.  ความสด ความสะอาด การจัดวางอาหารท่ีสวยงาม 
 2.  รสชาติอาหาร 
 ซ่ึงมีค่ามีค่าสอดคล้องกับเพศหญิงมีอายุ  มากกว่า 40 ปี, สถานภาพ  สมรสและ 

หม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่  ประเภทของกิจการร้านอาหาร บุคคลธรรมดา  ระยะเวลาในการเปิด
กิจการ 1 - 5 ปี และ 6-10 ปี จํานวนพนักงาน 5-10 คนและมากกว่า 15 คน 

 ด้านราคา  
 ผู้ประกอบการ  มีความคิดเห็น  โดยรวม  อยู่ในระดับมาก  ( X  = 4.33) เม่ือ

พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด ( X  = 4.54-4.67) จํานวน 2 รายการ   คือ   
 1.  อัตราค่าอาหารและบริการสมเหตุสมผล 
 2.  มีป้ายแสดงค่าอาหารและบริการอย่างชัดเจน 
   ซ่ึงมีค่ามีค่าสอดคล้องกับเพศชาย  มีอายุ  20-30 ปี  มากกว่า 40 ปี สถานภาพ โสด

และสมรส ผู้จัดการ/ผู้ดูแลและเจ้าของ/หุ้นส่วน   ประเภทของกิจการร้านอาหาร บุคคลธรรมดา 
ระยะเวลาในการเปิดกิจการ   น้อยกว่า  1  ปี และ 6-  10  ปี, จํานวนพนักงาน  น้อยกว่า 5  คน  5-
10  คน และ 10 - 15 คน  

 ด้านการจัดจําหน่าย 
 ผู้ประกอบการ  มีความคิดเห็น  โดยรวม  อยู่ในระดับมาก  ( X  = 3.98) เม่ือ

พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  อยู่ในระดับมาก  ( X  = 3.81-4.42)  จํานวน  4  รายการ   คือ   
 1.  มีความสะอาดเรียบร้อยภายในร้าน 
 2.  บรรยากาศดี เช่น อยู่ริมทะเล 
 3.  อยู่ใกล้แหล่งชุมชน ท่ีพักอาศัย หรือสถานที่ทํางาน 
 4.  ทําเลท่ีต้ังสะดวกต่อการเดินทาง 
 ซ่ึงมีค่ามีค่าสอดคล้องกับเพศชาย  และเพศหญิง  มีอายุ  น้อยกว่า  20  ปี  20 - 30  

ปี และ มากกว่า 40 ปี  สถานภาพ  โสดและสมรส   ผู้จัดการ/ผู้ดูแล   ประเภทของกิจการร้านอาหาร 
บุคคลธรรมดาและห้างหุ้นส่วนสามัญ  ระยะเวลาในการเปิดกิจการ  น้อยกว่า  1  ปี, 1 - 5 ปี และ 6 - 
10  ปี  จํานวนพนักงาน  5 - 10  คน  และ10 - 15  คน   

       ด้านการส่งเสริมการตลาด 
 ผู้ประกอบการ  มีความคิดเห็น  โดยรวม  อยู่ในระดับมาก  ( X  = 3.74)  เม่ือ

พิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า  อยู่ในระดับมากที่สุด  ( X  = 4.60) จํานวน  1  รายการ   คือ  มีการเสนอ
เมนูอาหารใหม่ๆ  

 ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับเพศหญิง  อายุ น้อยกว่า  20  ปี และ 20 - 30  ปี สถานภาพ 
โสดและสมรส  ประเภทของกิจการร้านอาหาร  บุคคลธรรมดา  ระยะเวลาในการเปิดกิจการ  น้อยกว่า  
1  ปี จํานวนพนักงาน  น้อยกว่า  5  คน  
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 ด้านกระบวนการ 
 ผู้ประกอบการ  มีความคิดเห็น  โดยรวม  อยู่ในระดับ  ( X  = 3.82)  เม่ือพิจารณา

เป็นรายข้อ  พบว่า  อยู่ในระดับมาก  ( X  = 3.80-4.07) จํานวน  3  รายการ   คือ   
 1.  การประสานงานภายในอย่างเป็นระบบ 
 2.  การให้ความสําคัญกับการวางแผนกิจการ 
 3.  ควบคุมการทํางานอย่างท่ัวถึง ทุกขั้นตอน 
 ซ่ึง มีค่ามีค่าสอดคล้องกับเพศชาย  อายุ 31-40 ปี  สถานภาพ  สมรสและ           

หม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่  ผู้จัดการ/ผู้ดูแล  ประเภทของกิจการร้านอาหาร บุคคลธรรมดาและ      
ห้างหุ้นส่วนจํากัด  ระยะเวลาในการเปิดกิจการ  น้อยกว่า  1  ปี  และ 6 - 10  ปี  จํานวนพนักงาน   
น้อยกว่า  5  คน  และ5 - 10  คน   

 ด้านลักษณะทางกายภาพ 
 ผู้ประกอบการ  มีความคิดเห็น  โดยรวม  อยู่ในระดับมาก  ( X  = 4.36)  เม่ือ

พิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า  อยู่ในระดับมากท่ีสุด  ( X  = 4.53) จํานวน  1  รายการ  คือ  การ
ตกแต่งภายนอกและภายในสวยงามดูดี 

 ซ่ึงมีค่ามีค่าสอดคล้องกับเพศชาย  มีอายุ  น้อยกว่า  20  ปีและมากกว่า 40 ปี    
ผู้จัดการ/ผู้ดูแล  ระยะเวลาในการเปิดกิจการ  น้อยกว่า  1  ปี และ  6 - 10  ปี  จํานวนพนักงาน       
น้อยกว่า  5  คน 

 ด้านบุคลากร 
 ผู้ประกอบการ  มีความคิดเห็น  โดยรวม  อยู่ในระดับมาก  ( X  = 3.73)  เม่ือ

พิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า  อยู่ในระดับมาก  ( X  = 3.59-4.20)  จํานวน  5  รายการ  คือ   
 1.  พนักงานมีความสุภาพ  ย้ิมแย้มแจ่มใส กระตือรือร้น และมีความซ่ือสัตย์ 
 2.  พนักงานแต่งกายสะอาดและเรียบร้อย 
 3.  มีการให้บริการแก่ลูกค้าทุกคนอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค 
 4.  ให้บริการด้วยความถูกต้องและรวดเร็ว 
 5.  การมีฝ่ายปรุงอาหารท่ีมีความชํานาญ และมีจํานวนเพียงพอ 
   ซ่ึงมีค่ามีค่าสอดคล้องกับ  ประเภทของกิจการร้านอาหาร ห้างหุ้นส่วนสามัญ จํานวน

พนักงาน  5-10 คน 
3.  เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนการจัดการธุรกิจร้านอาหารขนาดย่อม SMEs 

บริเวณชายหาดเขาหลัก จังหวัดพังงา  ของผู้ประกอบการ  จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ 
  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนการจัดการธุรกิจร้านอาหารขนาดย่อม SMEs

บริเวณชายหาดเขาหลัก  ของผู้ประกอบการที่มีเพศต่างกัน พบว่า ผู้ประกอบการ  เพศชาย และเพศ
หญิง มีความคิดเห็นต่อการจัดการธุรกิจร้านอาหาร ในภาพรวม  แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ  0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน ดังน้ี 

   ด้านผลิตภัณฑ์  ด้านราคา ด้านการจัดจําหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด  ด้าน
การส่งเสริมการตลาดและด้านลักษณะทางกายภาพ  ท่ีมีเพศต่างกัน  มีความคิดเห็น โดยรวม  และ
พิจารณาเป็นรายข้อ  ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  
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   ด้านกระบวนการ  ผู้ประกอบการท่ีมีเพศต่างกัน  มีความคิดเห็น โดยรวม  แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า  แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน  2  รายการ   คือ 

        1.  การประสานงานภายในอย่างมีระบบ 
   2.  ควบคุมการทํางานอย่างทั่วถึง  ทุกขั้นตอน 
    ด้านบุคลากร  ผู้ประกอบการที่มีเพศต่างกัน  มีความคิดเห็น โดยรวม   ไม่แตกต่าง

กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ   เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า  แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ  0.05 จํานวน 3  รายการ  คือ 

    1.  การมีคนจัดหา/ซ้ือวัตถุดิบหรือของใช้เขา้ร้านอย่างมีประสิทธิภาพ 
     2.  ให้บริการด้วยความถูกต้องและรวดเร็ว 
    3.  พนักงานมีความรู้ความสามารถในการทํางานเป็นอย่างดี 
    ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนการจัดการธุรกิจร้านอาหารขนาดย่อม 

SMEs บริเวณชายหาดเขาหลัก ของผู้ประกอบการ ท่ีมีอายุต่างกัน พบว่า ผู้ประกอบการท่ีมีอายุ
ต่างกัน  มีความคิดเห็นต่อการจัดการธุรกิจร้านอาหาร ในภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ  เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน ดังน้ี 

      ด้านผลิตภัณฑ์  ด้านราคา  ด้านการจัดจําหน่าย  ด้านการส่งเสริมการตลาด       
ด้านลักษณะทางกายภาพและด้านบุคลากร ผู้ประกอบการท่ีมี  อายุต่างกัน  มีความคิดเห็น โดยรวม  
และพิจารณาเป็นรายข้อ  ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  

       ด้านกระบวนการ  ผู้ประกอบการที่มี  อายุต่างกัน  มีความคิดเห็น โดยรวม  
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า  แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.01 จํานวน 1รายการ คือ การประสานงานภายในอย่างมีระบบ  
และ 0.05 จํานวน  1  รายการ คือ ควบคุมการทํางานอย่างทั่วถึง  ทุกขั้นตอน 

        ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนการจัดการธุรกิจร้านอาหารขนาดย่อม 
SMEs บริเวณชายหาดเขาหลัก ของผู้ประกอบการท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกัน พบว่า ผู้ประกอบการมี
ความคิดเห็นต่อการจัดการธุรกิจร้านอาหาร ในภาพรวม  ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  
เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน ดังน้ี 

  ด้านผลิตภัณฑ์  ด้านราคา  ด้านการจัดจําหน่าย  ด้านการส่งเสริมการตลาด
และด้านกระบวนการ  ผู้ประกอบการที่มี  สถานภาพสมรสต่างกัน  มีความคิดเห็น โดยรวม  และ
พิจารณาเป็นรายข้อ  ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  

   ด้านลักษณะทางกายภาพ  ผู้ประกอบการท่ีมี  สถานภาพสมรสต่างกัน มีความ
คิดเห็น โดยรวม  ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า  แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.01  จํานวน  1  รายการ  คือ  มีห้องนํ้าสะอาด 

    ด้านบุคลากร  ผู้ประกอบการท่ีมี  สถานภาพสมรสต่างกัน  มีความคิดเห็น 
โดยรวม  ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า  แตกต่างกันอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.01  จํานวน    รายการ  คือ  พนักงานแต่งกายสะอาดและเรียบร้อย 
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  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยการจัดการธุรกิจร้านอาหารขนาดย่อม SMEs บริเวณ
ชายหาดเขาหลัก ท่ีมีความเก่ียวข้องกับกิจการต่างกัน พบว่า มีความคิดเห็นต่อการจัดการธุรกิจ
ร้านอาหาร ในภาพรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็น รายด้าน ดังน้ี 

 ด้านผลิตภัณฑ์    ผู้ประกอบการท่ีมี  ความเกี่ยวข้องกับกิจการต่างกัน มีความคิดเห็น 
โดยรวม  ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า  แตกต่างกันอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05  จํานวน  1  รายการ คือความหลากหลายของอาหาร 
 ด้านราคา  ด้านการจัดจําหน่าย  ด้านการส่งเสริมการตลาด  ด้านกระบวนการ  
ด้านลักษณะกายภาพและด้านบุคลากร   ผู้ประกอบการท่ีมี  ความเกี่ยวข้องกับกิจการต่างกัน  มี
ความคิดเห็น โดยรวม  และพิจารณาเป็นรายข้อ  ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  

 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนการจัดการธุรกิจร้านอาหารขนาดย่อม SMES 

บริเวณชายหาดเขาหลัก  ของผู้ประกอบการ  ท่ีมี  ประเภทของกิจการร้านอาหารต่างกัน  พบว่า  
ผู้ประกอบการมีความคิดเห็นต่อการจัดการธุรกิจร้านอาหาร  ในภาพรวม  ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ  เม่ือพิจารณาเป็น รายด้าน ดังนี้ 
  ด้านผลิตภัณฑ์  ด้านราคา ด้านการจัดจําหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้าน
กระบวนการ  ด้านลักษณะทางกายภาพและด้านบุคลากร    ผู้ประกอบการที่มี  ประเภทของ
กิจการร้านอาหารต่างกัน  มีความคิดเห็น โดยรวม  และพิจารณาเป็นรายข้อ  ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ 

   ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนการจัดการธุรกิจร้านอาหารขนาดย่อม 
SMEs บริเวณชายหาดเขาหลัก ของผู้ประกอบการ ท่ีมี  ระยะเวลา ต่างกัน  พบว่า  ผู้ประกอบการ มี
ความคิดเห็นต่อการจัดการธุรกิจร้านอาหาร  ในภาพรวม  ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  
เม่ือพิจารณาเป็น รายด้าน ดังน้ี 

     ด้านผลิตภัณฑ์  ผู้ประกอบการท่ีมี  ระยะเวลาในการเปิดกิจการต่างกัน   มีความ
คิดเห็น โดยรวม   ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า  แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01  จํานวน  1 รายการ คือ  รสชาติอาหาร 

      ด้านราคา  ด้านการจัดจําหน่าย  ด้านกระบวนการและด้านบุคลากร    
ผู้ประกอบการที่มี  ระยะเวลาในการเปิดกิจการต่างกัน  มีความคิดเห็น โดยรวม  และพิจารณาเป็น
รายข้อ  ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  

    ด้านการส่งเสริมการตลาด  ผู้ประกอบการท่ีมี  ระยะเวลาในการเปิดกิจการ
ต่างกัน  มีความคิดเห็น โดยรวม  ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ  
พบว่า  แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.01 จํานวน 1 รายการ คือ มีการจ่ายค่า
คอมมิชช่ันให้กับบุคคลท่ีแนะนําลูกค้า  และ  0.05 จํานวน  2 รายการ  คือ มีการเสนอเมนูอาหาร
ใหม่และมีการชําระเงินด้วยบัตรเครดิต 

        ด้านลักษณะทางกายภาพ  ผู้ประกอบการที่มี  ระยะเวลาในการเปิดกิจการ
ต่างกัน  มีความคิดเห็น โดยรวม   ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ  
พบว่า  แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.01 จํานวน 1 รายการ คือ การตกแต่ง
ภายนอกและภายในสวยงามดูดี  และ  0.05  จํานวน  1  รายการ  คือ  มีระบบถ่ายเทอากาศท่ีดี   
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                        ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนการจัดการธุรกิจร้านอาหารขนาดย่อม 
SMEs บริเวณชายหาดเขาหลัก ของผู้ประกอบการ ท่ีมี จํานวนพนักงานทั้งหมดต่างกัน  พบว่า  
ผู้ประกอบการมีความคิดเห็นต่อการจัดการธุรกิจร้านอาหาร  ในภาพรวม  ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ  เม่ือพิจารณาเป็น  รายด้าน ดังน้ี 

  ด้านผลิตภัณฑ์  ด้านราคา  ด้านการจัดจําหน่าย  ด้านการส่งเสริมการตลาด             
ด้านกระบวนการและด้านลักษณะทางกายภาพ    ผู้ประกอบการท่ีมี  จํานวนพนักงานท้ังหมด
ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม และพิจารณาเป็นรายข้อ  ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  

    ด้านบุคลากร  ผู้ประกอบการที่มี  จํานวนพนักงานต่างกัน  มีความคิดเห็น โดยรวม  
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า  แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  จํานวน  1  รายการ  คือ  พนักงานแต่งกายสะอาดและเรียบร้อย 
 
อภิปรายผล 

 การวิจัยเรื่อง  การจัดการธุรกิจร้านอาหารขนาดย่อม SMEs บริเวณชายหาดเขา
หลัก จังหวัดพังงา  ซ่ึงได้ข้อมูลเก่ียวกับการจัดการธุรกิจร้านอาหารบริเวณชายหาดเขาหลัก  ควร
นํามาอภิปราย  ดังน้ี 

การจัดการธุรกิจร้านอาหารขนาดย่อม SMEs บริเวณชายหาดเขาหลัก จังหวัดพังงา
จําแนกตาม ด้านต่าง ๆ ดังนี้  พบว่า  ผู้ประกอบการมีความคิดเห็น  เกี่ยวกับวิเคราะห์การจัดการ 
ธุรกิจร้านอาหารบริเวณชายหาดเขาหลัก  ด้านผลิตภัณฑ์  ด้านราคา  ด้านการจัดจําหน่าย  ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด  ด้านกระบวนการ ด้านลักษณะทางกายภาพ  และด้านบุคลากร  อยู่ในระดับมาก   
ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ  ยุวนิตย์  ทิศสกุล (2545 : บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่องปัจจัยส่วนประสม
การตลาดบริการท่ีมีผลต่อผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการผับและภัตตาคาร ในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย  ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (ด้านอาหารและเครื่องด่ืม) ที่มีระดับความสําคัญ
มาก ได้แก่ ความสะอาดของอาหาร ความสดของอาหาร  ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (ด้านดนตรี) ท่ีมีระดับ
ความสําคัญมาก ได้แก่ ความไพเราะของวงดนตรี  ปัจจัยด้านราคาที่มีระดับความสําคัญมาก ได้แก่ 
ราคาอาหาร ราคามิกเซอร์ ราคาเหล้าต่อขวด ราคาเบียร์ต่อขวด ปัจจัยด้านสถานที่ท่ีมีระดับสําคัญ
มาก ได้แก่ มีท่ีจอดรถเพียงพอ  ทําเลท่ีต้ังสะดวกต่อการเดินทางอยู่ใกล้แหล่งชุมชน  ปัจจัยด้านการ
ส่งเสริมการตลาดที่มีระดับความสําคัญมาก ได้แก่ การมีพนักงานแนะนําอาหารและเครื่องด่ืม ซ้ือ 1 
แถม 1 การลดราคาอาหาร เพ็คเกจเหล้าราคาถูก การลดราคาเหล้าต่อขวด การลดราคามิเซอร์ การ
ทําบัตรลดแจกให้กับลูกค้าประจํา การลดราคาเบียร์ต่อขวด  Happy Hour  การเสนอเมนูอาหารใหม่  
การสมัครเป็นสมาชิกเพ่ือให้ได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ การลงโฆษณาในสื่อต่างๆ การแจ้งข่าวสารข้อมูล
ประชาสัมพันธ์ของร้าน ปัจจัยด้านพนักงานที่มีระดับความสําคัญมาก ได้แก่ พนักงานดูแลเอาใจใส่
ลูกค้าเป็นอย่างดี มีความกระตือรือร้น พนักงานต้อนรับมีความสุภาพ ย้ิมแย้มเเจ่มใส มีความ        
เป็นกันเองกับลูกค้า  ปัจจัยด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพท่ีมีระดับความสําคัญมาก 
ได้แก่ การมีห้องนํ้าสะอาด มีระบบถ่ายเทอากาศภายในที่ดี  ปัจจัยด้านกระบวนการที่มีระดับ
ความสําคัญมาก ได้แก่ การมีภาชนะอุปกรณ์เคร่ืองมือเครื่องใช้สะอาด อาหารและเครื่องด่ืมได้รับอย่า
รวดเร็วและถูกต้อง การทักทายและต้อนรับเม่ือท่านเดินเข้ามาในร้าน แคชเชียร์คิดเงินได้ถูกต้อง 
รวดเร็ว มีการให้บริการแก่ท่านอย่างเสมอภาค มีการประสานงานกันเป็นอย่างดี การจองโต๊ะ 
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จากข้อค้นพบดังกล่าวแสดงว่า  ผู้ประกอบการต่าง ๆ ท่ีดําเนินธุรกิจร้านอาหารบริเวณ
ชายหาดเขาหลัก  ได้ใช้กลยุทธ์ทางการตลาด  เพ่ือดึงดูดใจให้ลูกค้ามาใช้บริการตามหลักของปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดทุกประการ  แต่มีข้อคิดเห็นที่เสนอแนะให้ผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหาร
บริเวณชายหาดเขาหลักได้ตระหนักในเรื่องของราคา  ควรพิจารณาให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจใน
ปัจจุบัน  และด้านการส่งเสริมการขาย  ควรมีการประชาสัมพันธ์ทางส่ือต่าง ๆ โดยเฉพาะ สื่อสิ่งพิมพ์  
และสื่อทางโทรทัศน์  เพ่ือกระตุ้นให้ผู้บริโภคสนใจ  และตัดสินใจท่ีจะมาเท่ียวบริเวณชายหาดเขาหลัก
มากย่ิงขึ้น 

 
ข้อเสนอแนะในการวิจัย 

 จากผลการวิจัย  การจัดการธุรกิจร้านอาหารขนาดย่อม SMES บริเวณชายหาดเขา
หลัก จังหวัดพังงา  อันจะเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาธุรกิจร้านอาหารบริเวณชายหาดเขาหลักและ  
กลยุทธ์  ทางการตลาดให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้มาใช้บริการ กลุ่มลูกค้าได้อย่างมี                  
ประสิทธิภาพ  ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ท่ีได้จากการวิจัย  ดังนี้ 

1.  ด้านผลิตภัณฑ์  ควรมีการพัฒนาอาหารให้มีความแปลกและไม่เหมือนใครเพ่ือแสดง
ถึงมาตรฐานในการผลิตอาหารทะเล 

2.  ด้านราคา  ถึงแม้จะเป็นอาหารทะเลท่ีมีราคาสูง เม่ือมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
ปริมาณเพ่ิมขึ้นก็สามารถที่จะปรับราคาให้ถูกลงได้ 

3.  ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย  ควรมีการปรับปรุงสถานที่บริเวณชายหาดเขาหลัก  
และป้ายบอกเส้นทางให้ง่ายต่อการมาใช้บริการ 

4.  ด้านการส่งเสริมการตลาด  ควรมีการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  และเพ่ิมการโฆษณาและชาสัมพันธ์ให้มากข้ึนโดยเฉพาะสื่อทางสิ่งพิมพ์      
ส่ือโฆษณาทางวิทยุ  และโทรทัศน์  ควรเปิดให้มีการรับชําระเงินด้วยบัตรเครดิตมากขึ้น 

5.  ด้านกระบวนการ  ควรมีการจัดแบ่งงานให้เหมาะสมกับหน้าที่ของพนักงานเพ่ือ
สะดวกต่อการประสานงาน 

6.  ด้านลักษณะทางกายภาพ  ควรมีการปรับปรุงห้องนํ้า  และรักษาความสะอาด  
เพราะถ้าห้องนํ้าไม่สะอาดลูกค้าก็ไม่มาใช้บริการ 

7.  ด้านบุคลากร  ควรมีการจัดฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้ถูกต้องตามลักษณะงานซ่ึง
จะส่งผลให้งานไม่มีการผิดพลาด 
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การตัดสินใจขอรับสินเช่ือที่อยู่อาศัยธนาคารอาคารสงเคราะห์ของผู้บริโภค 
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร* 

Decision-Making on Asking for a Housing Loan from Government 
Housing Bank by Customers, Living in Donmueang, District, Bangkok 

 
นายชยพร ธนะไชย** 

 Mr. Chayaporn Thanachai 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยเรื่องน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการตัดสินใจขอรับสินเช่ือท่ีอยู่อาศัยธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ของผู้บริโภค เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร และเพ่ือเปรียบเทียบการตัดสินใจขอรับ
สินเช่ือที่อยู่อาศัยธนาคารอาคารสงเคราะห์ของผู้บริโภค จําแนกตามลักษณะบุคคล กลุ่มตัวอย่าง
จํานวน 384 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  การทดสอบค่าทีและการวิเคราะห์ความแปรปรวน 
 ผลการวิจับพบว่า การตัดสินใจขอรับสินเช่ือท่ีอยู่อาศัยธนาคารอาคารสงเคราะห์ของผู้บริโภค              
ในภาพรวม คะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากท้ัง 4 ด้าน 
เรียงลําดับจากมากที่สุด คือ ด้านสินค้าและบริการ ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านราคา และด้านการจัด
จําหน่าย ผลการเปรียบเทียบตัดสินใจขอรับสินเช่ือท่ีอยู่อาศัยธนาคารอาคารสงเคราะห์ของผู้บริโภค 
จําแนกตามลักษณะส่วนบุคคล พบว่า ผู้บริโภคท่ีมีสถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และอาชีพต่างกัน 
มีการตัดสินใจ ในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  ผู้บริโภคที่เพศ ระดับ
การศึกษา และสถานภาพสมรสต่างกัน มีการตัดสินใจขอรับสินเช่ือ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.01  ผู้บริโภคท่ีระดับการศึกษา และสถานภาพสมรสต่างกัน มีการตัดสินใจด้านราคา  
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ผู้บริโภคที่มีอายุ และสถานภาพสมรสต่างกันมีการ
ตัดสินใจด้านการจัดจําหน่าย แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผู้บริโภคที่มีอายุ 
และระดับการศึกษาต่างกัน มีการตัดสินใจด้านส่งเสริมการตลาด แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 
 
Abstract 

The purposes of this research were to study the decision-making on asking for 
a housing loan from Government Housing Bank by customers living in Donmueang 
district, Bangkok, and to compare the decision-making of customers based on 
personal characteristics. The sample included 384 customers. Questionnaires were 

                                                        
* บทความการค้นคว้าอิสระ 
อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.จริยา กลิ่นจันทร์, ศ.ดร.เรวัตร์ ชาตรีวิศิษฎ์ 
** บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
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used as a research tool. Data was analyzed by frequency, percentage, standard 
deviation, t-test, and analysis of variance. 

The results indicated that the overall mean score of customers’ decision-
making on asking for a housing loan from Government Housing Bank was at high 
level.  Aspect by aspect analysis found that the four aspects rated high –ranked from 
the highest to the least high were as follows: product and service, promotion, price, 
and distribution. The comparison of decision-making of customers based on personal 
characteristics showed that customers having different marital status, educational 
level, and occupation made significantly different decision at 0.01 level.  In terms of 
goods and services, customers having different sex, educational level, and marital 
status made significantly different decisions at 0.01 level.  Regarding price, customers 
having different educational level made significantly different decision at 0.01 level. 
In terms of distribution, customers having different age and marital status made 
significantly different decision at 0.05 level. In addition, customers having different 
age and educational level made significantly different decision at 0.01 level on 
marketing promotion. 
 

ความนํา 
 ปัจจัยสี่ประกอบด้วย อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม ท่ีอยู่อาศัยและยารักษาโรค ซ่ึงเป็นปัจจัยพ้ืนฐาน
ในการดํารงชีวิตของมนุษย์ ถ้าขาดปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งจะถือว่าการดํารงชีวิตน้ันตํ่ากว่ามาตรฐาน ที่อยู่
อาศัยไม่เพียงแต่เป็นที่พํานักอาศัย แต่เป็นปัจจัยสําคัญประการหน่ึงที่แสดงถึงชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชนและยังมีนัยไปถึง ความเจริญหรือความเสื่อมโทรมของสภาพเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศน้ันๆ ด้วย ความเจริญของประเทศเร่ิมต้นจากความม่ันคงของครอบครัวและจุดเริ่มต้นของ
ครอบครัวคือ ท่ีอยู่อาศัย ดังน้ันปัญหาเรื่องท่ีอยู่อาศัยจึงเป็นปัญหาสําคัญอย่างย่ิง เม่ือประชาชนมี
ความต้องการที่อยู่อาศัย จึงมีความจําเป็นต้องมีเงินในการจัดหาที่อยู่อาศัย แต่คนส่วนใหญ่ยังไม่
สามารถมีท่ีอยู่อาศัยเป็นของตัวเองอย่างแท้จริงได้ เน่ืองจากรายได้เพ่ิมขึ้นไม่ทันกับราคาท่ีอยู่อาศัยท่ี
เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว ประชากรส่วนใหญ่มีความจําเป็นต้องขอสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศัยจากสถาบัน
การเงิน  ดังน้ันสถาบันการเงินจึงมีบทบาทสําคัญในการช่วยให้ประชากรท่ีต้องการท่ีอยู่อาศัยได้มีบ้าน
อยู่อาศัย ธุรกิจเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยนับได้ว่าเป็นภาคธุรกิจที่มีความสําคัญอย่างย่ิง จะเห็นได้จากการฟ้ืน
ตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับการขยายตัวภาคการ
ก่อสร้างท่ีอยู่อาศัยเป็นสําคัญ สาเหตุเพราะการลงทุนสร้างท่ีอยู่อาศัยจะส่งผลต่อการจ้างงานใน
อุตสาหกรรมอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังในทางตรงและทางอ้อม โดยการจ้างงานท่ีเพ่ิมขึ้นจะส่งผลต่อ
แรงงานและเจ้าของปัจจัยการผลิตต่างๆมีรายได้เพ่ิมขึ้น ทําให้อํานาจในการซ้ือเพ่ิมขึ้นและกลายเป็น
ตัวเร่งท่ีสําคัญที่กระตุ้นให้เกิดการลงทุนอ่ืนๆ (ศิริกุล สวนศิริ, 2544, หน้า 1) 
 การให้สินเช่ือเป็นธุรกิจท่ีสําคัญท่ีจะสร้างรายได้ให้ธนาคารพาณิชย์ และการให้สินเช่ือยังมี
ความสําคัญในการสนองต่อความต้องการของธนาคารเนื่องจากเงินทุนของธุรกิจการเงินท่ีธนาคาร
พาณิชย์ให้สินเช่ือน้ันส่วนใหญ่ได้มาจากเงินฝาก ซ่ึงธนาคารพาณิชย์มีพันธะต้องจ่ายคืน ดังน้ันการ
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พิจารณาให้สินเช่ือจึงต้องกระทําด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ เน่ืองจากผลเสียหายท่ีเกิดขึ้นจากการ
ให้สินเช่ือจะส่งผลกระทบต่อธนาคาร การให้สินเช่ือจึงมีความสําคัญมากดังกล่าว กฎหมายการ
ธนาคารพาณิชย์จึงจําเป็นต้องมีบทบัญญัติ เพ่ือใช้บังคับเกี่ยวกับการควบคุมการขยายสินเช่ือตาม
มาตรา 10 กําหนดให้ธนาคารพาณิชย์ดํารงเงินกองทุนทั้งสิ้นไม่ตํ่ากว่าอัตราส่วนสินทรัพย์ หนี้สินและ
ภาระผูกพัน ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด เน่ืองจากสินทรัพย์ส่วนใหญ่เป็นเงินให้สินเช่ือ จึง
เท่ากับเป็นการควบคุมการให้สินเช่ือมิให้มีการขยายสินเช่ือมากเกินไป หากมีการขยายสินเช่ือเพ่ิมขึ้น
ก็ต้องเพ่ิมทุนให้มากขึ้นตามอัตราส่วนอันเป็นการจํากัดขอบเขตการดําเนินงานของ ธนาคารพาณิชย์
ให้อยู่ในระดับปลอดภัยและธํารงไว้ซ่ึงความม่ันคงของธนาคารพาณิชย์  เพราะเม่ือธนาคารพาณิชย์ใด
ดําเนินการล้มเหลวหรือขาดทุน เงินกองทุน ซ่ึงเป็นส่วนของเจ้าของกิจการก็สามารถรับภาระในการ
สูญเสียหรือผลขาดทุนที่เกิดขึ้นน้ันได้ โดยไม่กระทบกระเทือนผู้ฝากเงินหรือเจ้าหนี้ ถ้าธนาคาร
พาณิชย์มีเงินกองทุนอย่างเพียงพอและพยายามเสริมสร้างให้เพ่ิมขึ้นอยู่เสมอก็จะเป็นสิ่งประกัน
ความสามารถของธนาคารพาณิชย์นั้นท่ีจะสนองความต้องการของลูกค้าในการให้สินเช่ือทั้งในปัจจุบัน
และอนาคตได้เสมอ (ผกามาศ พุทธรักษ์, 2550, หน้า 2 ) 
 ภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวนจากปัจจัยด้านเศรษฐกิจและการเมือง ทําให้ธนาคารได้รับผลกระทบ
ต่อการดําเนินงานโดยรวมของธนาคาร จะเห็นได้จากส่วนแบ่งตลาดของตลาดสินเช่ือท่ีอยู่อาศัย
ปรับตัวลดลงจากร้อยละ 46 ในปี 2549 เหลือเพียงร้อยละ 39.6 ในปี 2550 ซ่ึงทําให้ผลประกอบการ
ของธนาคารลดลง แต่อย่างไรก็ตาม ธนาคารยังคงรักษาความเป็นผู้นําส่วนแบ่งตลาดของสินเช่ือท่ีอยู่
อาศัย ธนาคารเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่ประกอบธุรกิจหลักในการให้บริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศัย ซ่ึง
ถือว่าภาคอสังหาริมทรัพย์เป็นตัวเลขขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ ธนาคารจึงให้ความสําคัญในการ
ตอบสนองการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐเพ่ือช่วยเหลือเรื่องท่ีอยู่อาศัย โดยให้ธนาคารช่วยเหลือ
การปล่อยสินเช่ือท่ีเน้นกลุ่มลูกค้ารายย่อยในอัตราดอกเบ้ียตํ่าให้เพียงพอและสอดคล้องกับความ
ต้องการของประชากร พ้ืนฐานในการดําเนินธุรกิจของธนาคารนั้นจะดําเนินงานด้วยความระมัดระวัง
และรอบคอบที่เน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ  (ธนาคารอาคารสงเคราะห์, 2550, หน้า 5) 
 ผลการดําเนินงานการให้สินเช่ือของธนาคารในปี 2550 จากภาวะเศรษฐกิจมีอัตราการ
ขยายตัวชะลอลงจากปีก่อน ทําให้มูลค่าของตลาดสินเช่ือที่อยู่อาศัยในปี 2550 มีแนวโน้มลดลงจากปี 
2549 ผลการดําเนินงานการให้สินเช่ือในปี 2550 ของธนาคารลดลงจากเป้าหมายที่ประมาณการไว้ท่ี
จํานวน 95,500 ล้านบาท โดยธนาคารสามารถปล่อยสินเช่ือได้ท้ังสิ้นเป็นจํานวน 94,083 ล้านบาท 
ตํ่ากว่าเป้าหมาย ณ สิ้นปีที่ประมาณการไว้เป็นเงิน 1,417 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.49 และลดลง
จากปี 2649 เม่ือเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันเป็นเงินจํานวน 19,112 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
16.89 สินเช่ือส่วนใหญ่เป็นการให้บริการแก่ลูกค้าประเภทสินเช่ืออัตราดอกเบ้ียคงท่ีระยะยาว ณ สิ้นปี 
2550 ธนาคารมีจํานวนลูกหน้ีเงินกู้รายย่อยเป็นจํานวนท้ังสิ้น 1,235,894 บัญชีคิดเป็นจํานวนเงินต้น
คงค้างท้ังสิ้น 575,770 ล้านบาท ในปี 2550 ธนาคารได้ดําเนินการจัดทําโครงการต่างๆ ประกอบด้วย
โค ร งก า รที่ต่อเ นื ่อ ง ม า จ าก ปีที่ผ่านมา และโครงการท่ีเริ่มดําเนินการในปี 2550 เป็นปีแรก 
โครงการเหล่านี้มีท้ังส่วนที่เก่ียวข้องกับการให้สินเช่ือโดยตรงและส่วนท่ีเป็นการสนับสนุนเพ่ือให้
ประชาชนได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการท่ีมีอยู่อาศัยเป็นของตนเองอย่างถูกต้อง (ธนาคารอาคารสงเคราะห์, 
2550, หน้า 7) 
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 จากท่ีกล่าวมาข้างต้น ประกอบกับปัจจุบันภาวะการณ์แข่งขันของธนาคารพาณิชย์ค่อนข้าง
สูงผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาถึงพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสินเช่ือธนาคารอาคารสงเคราะห์ของลูกค้า
ในเขตดอนเมือง เพ่ือจะได้เป็นข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์แก่ธนาคารและรักษาลูกค้ารายปัจจุบันของ
ธนาคาร และผลการวิจัยจะเป็นฐานข้อมูลในการศึกษาทางวิชาการ ด้านบริการธุรกิจในด้านปัจจัยการ
เลือกใช้บริการด้านสินเช่ือธุรกิจของธนาคารพาณิชย์ต่างๆ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาการตัดสินใจขอรับสินเช่ือที่อยู่อาศัยธนาคารอาคารสงเคราะห์ของผู้บริโภคเขต
ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบการตัดสินใจขอรับสินเชื่อท่ีอยู่อาศัยธนาคารอาคารสงเคราะห์ของ
ผู้บริโภค จําแนกตามลักษณะส่วนบุคคล 
 
สมมุติฐานของการวิจัย 
 การตัดสินใจขอรับสินเชื่อที่อยู่อาศัยธนาคารอาคารสงเคราะห์ของผู้บริโภค จําแนกตาม
ลักษณะส่วนบุคคลแตกต่างกัน 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 การศึกษาเรื่องการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศัยของธนาคารอาคารสงเคราะห์
ของผู้บริโภคเขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร กําหนดขอบเขตการศึกษาดังน้ี 
 1. ขอบเขตด้านประชากร คือ ผู้บริโภคท่ีขอรับบริการสินเช่ือที่อยู่อาศัยของธนาคารอาคาร
สงเคราะห์เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร อายุระหว่าง 21-60 ปี ปี 2551 จํานวนท่ีขอรับบริการสินเช่ือ
จํานวนประมาณ 100,000 ราย (ธนาคารอาคารสงเคราะห์, 2551, หน้า 11) เลือกเป็นกลุ่มตัวอย่าง ได้กลุ่ม
ตัวอย่างจํานวน 384 คน ขนาดของกลุ่มตัวอย่างได้จากตารางกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie 
and Morgan (1970, p. 608) 
 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ แบบสอบถามที่สร้างขึ้นโดยมีขั้นตอนตามลําดับดังน้ี 
 1. การศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 2. การจัดทําโครงสร้างของแบบสอบถาม ให้มีเน้ือหาครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้ง
น้ี  แบบสอบถามมี 3 ส่วน คือ 
 ส่วนท่ีหน่ึง  ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ
สมรส อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
 ส่วนท่ีสอง  พฤติกรรมการขอรับสินเช่ือท่ีอยู่อาศัยธนาคารอาคารสงเคราะห์ของผู้บริโภค 
ลักษณะของแบบสอบถาม เป็นแบบเลือกตอบ (choice) จํานวน 4 ข้อ 
 ส่วนที่สาม  การตัดสินใจขอรับสินเช่ือที่อยู่อาศัยธนาคารอาคารสงเคราะห์ของผู้บริโภค แบ่ง
ออกเป็น 4 ด้าน คือ สินค้า/บริการ ราคา การจัดจําหน่าย และส่งเสริมการตลาด ลักษณะของ
แบบสอบถามเป็นแบบ มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับของ ลิเคิร์ท (Likert) จํานวน 17 ข้อ 
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 3. นําแบบสอบถามที่สร้างขึ้นให้อาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี ได้ตรวจสอบความสอดคล้องของเนื้อหา กับจุดประสงค์ของการวิจัย เป็นการศึกษาความ
เท่ียงตรง (validity) ของแบบสอบถาม แล้วนํามาปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้คําถามชัดเจนสามารถสื่อ
ความหมายได้ตรงประเด็นและเหมาะสมยิ่งขึ้น 
 4. นําแบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยจํานวน 38 
คน คิดเป็นร้อยละ 10 แล้วนําข้อมูลมาหาค่าความเช่ือม่ัน (reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้
สูตรสัมประสิทธ์แอลฟา ของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ค่าความเช่ือม่ันเท่ากับ 
0.8252 
 
วิธีการรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถามให้กับผู้
ตัดสินใจขอรับสินเช่ือธนาคารอาคารสงเคราะห์ของผู้บริโภคในเขตดอนเมือง จํานวน 384 คน และ
ขอรับคืนแบบสอบถามด้วยพนักงานรับส่งเอกสารของธนาครอาคารสงเคราะห์ ในเขตดอนเมือง 
กรุงเทพมหานคร ในเดือนถัดไป ได้รับแบบสอบถามคืนมา จํานวน 384 ฉบับ 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถาม จะนํามาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ทุกชุดและ 
นํามาลงรหัส ประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป หาความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน  t-test,  F-test และ  LSD ดังน้ี 
 1. วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม และพฤติกรรมการขอรับสินเช่ือที่อยู่อาศัย
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ของผู้บริโภคโดยใช้ความถี่และร้อยละ 
 2. วิเคราะห์การตัดสินใจขอรับสินเช่ือธนาคารอาคารสงเคราะห์ของผู้บริโภคโดยใช้ค่าเฉล่ีย 
( X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 
 3. เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ( X ) ของคะแนนการตัดสินใจขอรับสินเช่ือท่ีอยู่อาศัยธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ของผู้บริ โภค จําแนกตามลักษณะส่วนบุคคลโดยใช้ t-test และ F-test  
 4.  เปรียบเทียบพหุคูณ เพ่ือทดสอบค่าเฉลี่ย ( X ) ของคะแนนการตัดสินใจขอรับสินเช่ือท่ี
อยู่อาศัยธนาคารอาคารสงเคราะห์ของผู้บริ โภค  จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน โดยวิธีของ 
Least Significant Difference (LSD) 
 
สรุปผลการวิจัย 
  1.  ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
      ผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 64.84  อายุ 31 – 40 ปี 
ร้อยละ 58.07 รองลงมา อายุ 21 – 30 ปี ร้อยละ 22.14 สถานภาพโสด ร้อยละ 43.75 รองลงมา 
สมรส ร้อยละ 42.71 การศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 80.21 และสูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 19.79 
อาชีพ ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 45.05 รองลงมา พนักงานหรือลูกจ้างบริษัท ร้อยละ 
41.41   รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 25,001 – 50,000 บาท ร้อยละ 53.91 รองลงมา 10,000 – 25,000 
บาท ร้อยละ 23.70  
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  2.  พฤติกรรมการของขอรับสินเช่ือท่ีอยู่อาศัยธนาคารอาคารสงเคราะห์ของผู้บริโภค 
  1.  วัตถุประสงค์ของการกู้เงิน ผู้บริโภคกู้เงินเพ่ือซ้ือห้องชุด ร้อยละ 54.17 รองลงมา 
ซ้ือที่ดิน/สิ่งปลูกสร้างร้อยละ 28.65  
  2.  วงเงินกู้ท่ีได้รับอนุมัติจากธนาคาร ผู้บริโภคได้รับอนุมัติวงเงินกู้ 500,001–
1,000,000 บาท ร้อยละ 69.53 รองลงมา มากกว่า 1,000,000 บาท ร้อยละ 19.79 
  3.  ระยะเวลาท่ีธนาคารให้กู้ ธนาคารให้กู้ 15 ปีขึ้นไป ร้อยละ 61.20 รองลงมา 11–
15 ปี ร้อยละ 29.95  
  4.  ลักษณะการกู้ยืมของท่านกับธนาคารมีผู้กู้ร่วมก่ีคน ผู้บริโภคมีผู้กู้ร่วม 1 คน ร้อย
ละ 74.74 รองลงมา ไม่มีผู้กู้ร่วม ร้อยละ 21.61  
  3.  วิเคราะห์การตัดสินใจขอรับสินเชื่อท่ีอยู่อาศัยธนาคารอาคารสงเคราะห์ของ
ผู้บริโภค จําแนกตามลักษณะส่วนบุคคล 
       ผู้บริโภคมีการตัดสินใจขอสินเช่ือเพ่ือที่อยู่อาศัยธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในภาพรวม 
อยู่ในระดับมาก ( X =3.69) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน ดังนี้ 
  ด้านสินค้าและบริการ ผู้บริโภคมีการตัดสินใจ โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 4.00) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.52) จํานวน 1 รายการ คือ เป็นธนาคารท่ี
ให้บริการครบวงจรด้านสินเช่ือที่อยู่อาศัย 
   นอกน้ันอยู่ในระดับมาก และปานกลาง 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับผู้ท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 25,001-50,000 บาท 
  ด้านราคา  ผู้บริโภคมีการตัดสินใจ โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X =3.62) เม่ือพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.53 – 3.75) ทุกรายการ คือ  
   1.  เงื่อนไขในการจ่ายชําระเงินกู้ 
   2.  อัตราดอกเบ้ียตํ่ากว่าสถาบันการเงินอ่ืน 
   3.  ระยะเวลาในการผ่อนชําระ 
   4.  วงเงินที่ได้รับการอนุมัติจากธนาคาร 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับผู้ท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 
50,000 บาท 
  ด้านการจัดจําหน่าย  ผู้บริโภคมีการตัดสินใจ โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X =3.51) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X =3.61 – 3.74) จํานวน 2 รายการคือ 
  1.  ความสะดวกในการชําระหน้ี 
  2.  ความรวดเร็วในการให้บริการของธนาคาร 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับเพศชาย การศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
25,001-50,000 บาท   
  ด้านส่งเสริมการตลาด  ผู้บริโภคมีการตัดสินใจ โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X =3.63) 
เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X =3.63 – 3.78) จํานวน 2 รายการคือ 
  1.  ธนาคารมีโครงการพิเศษร่วมกับท่ีทํางาน/หมู่บ้านท่ีซ้ือ 
  2.  ค่าธรรมเนียมในการย่ืนกู้ 
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   ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับเพศชาย และเพศหญิง อายุ 31-40 ปี และ 40 ปีขึ้นไป 
สถานภาพสมรส ทุกระดับการศึกษา อาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานหรือลูกจ้าง
บริษัท มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 25,001-50,000 บาท และมากกว่า 50,000 บาท 
  4.  เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนการตัดสินใจขอรับสินเช่ือท่ีอยู่อาศัยธนาคาร
อาคาร สงเคราะห์ของผู้บริโภค จําแนกตามลักษณะส่วนบุคคล 
   ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนการตัดสินใจขอรับสินเช่ือที่อยู่อาศัยธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ของผู้บริโภค จําแนกตามลักษณะส่วนบุคคล สรุปได้ดังน้ี  
   ผู้บริโภคท่ีมีสถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และอาชีพต่างกัน มีการตัดสินใจขอรับ
สินเช่ือที่อยู่อาศัยธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.01 
   ผู้บริโภคท่ีมีเพศ อายุ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีการตัดสินใจขอรับสินเช่ือที่อยู่
อาศัยธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
    เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน ดังน้ี 
   ด้านสินค้าและบริการ ผู้บริโภคเพศชายและเพศหญิง มีการตัดสินใจ โดยรวม 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 2 รายการ คือ 
   1.  ช่ือเสียงและความม่ันคงของธนาคาร 
   2.  ประเภทสินเช่ือท่ีหลากหลาย 
   ผู้บริโภคที่มีอายุต่างกัน มีการตัดสินใจ โดยรวม แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
จํานวน 2 รายการ คือ 
   1.  เป็นธนาคารท่ีให้บริการด้านสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศัยโดยเฉพาะ 
   2.  เป็นธนาคารท่ีให้บริการครบวงจรด้านสินเช่ือท่ีอยู่อาศัย 
   และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05 จํานวน 3 รายการ คือ 
   1.  ช่ือเสียงและความม่ันคงของธนาคาร 
   2.  ประเภทสินเช่ือท่ีหลากหลาย 
   3.  ความชัดเจนในการช้ีแจงข้อมูล 
   ผู้บริโภคที่มีสถานภาพสมรสต่างกัน มีการตัดสินใจ โดยรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.01 จํานวน 2 รายการ คือ 
   1.  ช่ือเสียงและความม่ันคงของธนาคาร 
   2.  เป็นธนาคารท่ีให้บริการด้านสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศัยโดยเฉพาะ 
   และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ ความ
ชัดเจนในการช้ีแจงข้อมูล 
   ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีการตัดสินใจ โดยรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.01 จํานวน 2 รายการ คือ 
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   1.  ช่ือเสียงและความม่ันคงของธนาคาร 
   2.  เป็นธนาคารท่ีให้บริการด้านสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศัยโดยเฉพาะ 
   และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ 
   1.  เป็นธนาคารท่ีให้บริการครบวงจรด้านสินเช่ือท่ีอยู่อาศัย 
   2.  ความชัดเจนในการช้ีแจงข้อมูล 
   ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพต่างกัน มีการตัดสินใจ โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 3 
รายการ คือ 
   1.  ช่ือเสียงและความม่ันคงของธนาคาร 
   2.  เป็นธนาคารท่ีให้บริการด้านสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศัยโดยเฉพาะ 
   3.  ความชัดเจนในการช้ีแจงข้อมูล 
   ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีการตัดสินใจ โดยรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ เป็นธนาคารที่ให้บริการด้านสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศัยโดยเฉพาะ 
   และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ ช่ือเสียง
และความม่ันคงของธนาคาร 
   ด้านราคา ผู้บริโภคเพศชายและเพศหญิง มีการตัดสินใจ โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
ทุกรายการ คือ 
   1.  อัตราดอกเบ้ียตํ่ากว่าสถาบันการเงินอ่ืน 
   2.  เงื่อนไขในการจ่ายชําระเงินกู้ 
   3.  ระยะเวลาในการผ่อนชําระ 
   4.  วงเงินที่ได้รับการอนุมัติจากธนาคาร 
   ผู้บริโภคท่ีมีอายุต่างกัน มีการตัดสินใจ โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ทุกรายการ 
คือ 
   1.  อัตราดอกเบ้ียตํ่ากว่าสถาบันการเงินอ่ืน 
   2.  เงื่อนไขในการจ่ายชําระเงินกู้ 
   3.  ระยะเวลาในการผ่อนชําระ 
   4.  วงเงินที่ได้รับการอนุมัติจากธนาคาร 
   ผู้บริโภคที่มีสถานภาพสมรสต่างกัน มีการตัดสินใจ โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
จํานวน 2 รายการ คือ 
   1.  เงื่อนไขในการจ่ายชําระเงินกู้ 
   2.  วงเงินที่ได้รับการอนุมัติจากธนาคาร 
   และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ 
   1.  ระยะเวลาในการผ่อนชําระ 
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   2.  อัตราดอกเบ้ียตํ่ากว่าสถาบันการเงินอ่ืน 
   ผู้บริโภคท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีการตัดสินใจ โดยรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.01 จํานวน 3 รายการ คือ 
   1.  อัตราดอกเบ้ียตํ่ากว่าสถาบันการเงินอ่ืน 
   2.  เงื่อนไขในการจ่ายชําระเงินกู้ 
   3.  ระยะเวลาในการผ่อนชําระ 
   ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพต่างกัน มีการตัดสินใจ โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 2 
รายการ คือ 
   1.  เงื่อนไขในการจ่ายชําระเงินกู้ 
   2.  ระยะเวลาในการผ่อนชําระ 
   และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ วงเงินท่ี
ได้รับการอนุมัติจากธนาคาร 
   ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีการตัดสินใจ โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
จํานวน 2 รายการ คือ 
   1.  อัตราดอกเบ้ียตํ่ากว่าสถาบันการเงินอ่ืน 
   2.  ระยะเวลาในการผ่อนชําระ 
   และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ วงเงินที่
ได้รับการอนุมัติจากธนาคาร 
   ด้านการจัดจําหน่าย ผู้บริโภคเพศชายและเพศหญิง มีการตัดสินใจ โดยรวม ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 ทุกรายการ คือ 
   1.  ความสะดวกในการชําระหนี้ 
   2.  หลักเกณฑ์การให้สินเช่ือไม่ยุ่งยากเหมือนสถาบันการเงินอ่ืน 
   3.  การประเมินราคาหลักประกัน 
   4.  ความรวดเร็วในการให้บริการของธนาคาร 
   5.  ความกระตือรือร้น/เอาใจใส่/เต็มใจบริการ 
   ผู้บริโภคท่ีมีอายุต่างกัน มีการตัดสินใจ โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
จํานวน 3 รายการ คือ 
   1.  หลักเกณฑ์การให้สินเช่ือไม่ยุ่งยากเหมือนสถาบันการเงินอ่ืน 
   2.  การประเมินราคาหลักประกัน 
   3.  ความกระตือรือร้น/เอาใจใส่/เต็มใจบริการ 
   และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ 
   1.  ความสะดวกในการชําระหนี้ 
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   2.  ความรวดเร็วในการให้บริการของธนาคาร 
   ผู้บริโภคท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกัน มีการตัดสินใจ โดยรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.01 จํานวน 3 รายการ คือ 
   1.  การประเมินราคาหลกัประกัน 
   2.  ความรวดเร็วในการให้บริการของธนาคาร 
   และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05 จํานวน 3 รายการ คือ 
   1.  ความสะดวกในการชําระหน้ี 
   2.  หลักเกณฑ์การให้สินเช่ือไม่ยุ่งยากเหมือนสถาบันการเงินอ่ืน 
   3.  ความกระตือรือร้น/เอาใจใส่/เต็มใจบริการ 
   ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีการตัดสินใจ โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
จํานวน 4 รายการ คือ 
   1.  ความสะดวกในการชําระหน้ี 
   2.  หลักเกณฑ์การให้สินเช่ือไม่ยุ่งยากเหมือนสถาบันการเงินอ่ืน 
   3.  การประเมินราคาหลักประกัน 
   4.  ความกระตือรือร้น/เอาใจใส่/เต็มใจบริการ 
   ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพต่างกัน มีการตัดสินใจ โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 
รายการ คือ การประเมินราคาหลักประกัน 
   ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีการตัดสินใจ โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
จํานวน 2 รายการ คือ 
   1.  ความสะดวกในการชําระหน้ี 
   2.  หลักเกณฑ์การให้สินเช่ือไม่ยุ่งยากเหมือนสถาบันการเงินอ่ืน 
   ด้านส่งเสริมการตลาด ผู้บริโภคเพศชายและเพศหญิง มีการตัดสินใจ โดยรวม ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ ธนาคารมีโครงการพิเศษร่วมกับท่ีทํางาน/หมู่บ้านที่ซ้ือ  
   และแตกต่างกันอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ โฆษณา
ประชาสัมพันธ์/แผ่นพับ 
   ผู้บริโภคท่ีมีอายุต่างกัน มีการตัดสินใจโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
จํานวน 1 รายการ คือ ธนาคารมีโครงการพิเศษร่วมกับท่ีทํางาน/หมู่บ้านท่ีซ้ือ 
   ผู้บริโภคที่มีสถานภาพสมรสต่างกัน มีการตัดสินใจ โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ ค่าธรรมเนียมในการย่ืนกู้ 
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   และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ ธนาคาร
มีโครงการพิเศษร่วมกับที่ทํางาน/หมู่บ้านที่ซ้ือ 
   ผู้บริโภคท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีการตัดสินใจ โดยรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.01 จํานวน 2 รายการ คือ  
   1.  ธนาคารมีโครงการพิเศษร่วมกับท่ีทํางาน/หมู่บ้านท่ีซ้ือ  
   2.  ค่าธรรมเนียมในการย่ืนกู้ 
   ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีการตัดสินใจ โดยรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ ธนาคารมีโครงการพิเศษร่วมกับที่ทํางาน/หมู่บ้านท่ีซ้ือ 
   และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ 
ค่าธรรมเนียมในการย่ืนกู้ 
 
การอภิปรายผล 
  การวิจัยเรื่องการตัดสินใจขอรับสินเช่ือที่อยู่อาศัยธนาคารอาคารสงเคราะห์ของผู้บริโภค
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ได้ข้อมูลนํามาอภิปรายผลดังน้ี 

1.  ข้อมูลส่วนบคุคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
      ผู้บริโภคท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 64.84  อายุ 31 – 40 ปี 
ร้อยละ 58.07 รองลงมา อายุ 21 – 30 ปี ร้อยละ 22.14 สถานภาพโสด ร้อยละ 43.75 รองลงมา 
สมรส ร้อยละ 42.71 การศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 80.21 และสูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 19.79 
อาชีพ ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 45.05 รองลงมา พนักงานหรือลูกจ้างบริษัท ร้อยละ 
41.41 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 25,001 – 50,000 บาท ร้อยละ 53.91 รองลงมา 10,000 – 25,000 
บาท ร้อยละ 23.70  
  ข้อมูลพฤติกรรมการขอรับสินเช่ือท่ีอยู่อาศัยธนาคารอาคารสงเคราะห์ของผู้บริโภค 
   ผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ของการกู้เงิน ซ้ือห้องชุด ร้อยละ 
54.17 รองลงมา ซ้ือที่ดิน/สิ่งปลูกสร้างร้อยละ 28.65  วงเงินกู้ท่ีได้รับอนุมัติจากธนาคาร  500,001 – 
1,000,000 บาท ร้อยละ 69.53 รองลงมา  มากกว่า 1,000,000 บาท ร้อยละ 19.79  ระยะเวลาท่ี
ธนาคารให้กู้  15 ปีขึ้นไป ร้อยละ 61.20  รองลงมา  11 – 15 ปี ร้อยละ 29.95  
  2.  วิเคราะห์การตัดสินใจขอรับสินเช่ือท่ีอยู่อาศัยธนาคารอาคารสงเคราะห์ของผู้บริโภค
เขต 
ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร จําแนกตามลักษณะส่วนบุคคล 
  ผู้บริโภคมีการตัดสินใจขอรับสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศัยธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในภาพรวม 
อยู่ในระดับมาก ( X = 3.69) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน ดังนี้ 
   ด้านสินค้าและบริการ 
   ผู้บริโภคมีการตัดสินใจ โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 4.00) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.52) จํานวน 1 รายการ คือ เป็นธนาคารท่ีให้บริการครบวงจรด้าน
สินเช่ือที่อยู่อาศัย  
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   ด้านราคา 
   ผู้บริโภคมีการตัดสินใจ โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.62) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.53 – 3.75) ทุกรายการ คือ  
   1.  เงื่อนไขในการจ่ายชําระเงินกู้ อัตราดอกเบ้ียตํ่ากว่าสถาบันการเงินอ่ืน  
    2.  ระยะเวลาในการผ่อนชําระ วงเงินท่ีได้รับการอนุมัติจากธนาคาร 
   ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ สดับพินทร์ ดอกมะลิ (2548) ศึกษาเรื่องปัจจัยท่ี
กําหนดการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเพ่ือการเคหะของลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์: กรณีศึกษา
สํานักงานเขตพื้นท่ีเทพารักษ์ ผลการศึกษาพบว่า 
   1.  ลูกค้ามีสัดส่วนเพศชายและเพศหญิงใกล้เคียงกัน โดยส่วนใหญ่มีอายุ 25-35 ปี มี
สถานภาพสมรสแล้ว มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน/ห้างร้าน มี
รายได้ส่วนตัว 25,001-50,000 บาทต่อเดือน และมีรายได้ครอบครัว 50,001-75,000 บาทต่อเดือน 
   2.  ปัจจัยที่กําหนดการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเพ่ือการเคหะ พบว่า ลูกค้าให้
ปัจจัยด้านเงื่อนไขการให้สินเช่ือมีอิทธิพลสูงสุด รองลงมาคือ ด้านการให้บริการของธนาคาร ด้าน
ความสะดวกในการติดต่อ และด้านความมีช่ือเสียงของธนาคารตามลําดับ 
   3.  การเปรียบเทียบปัจจัยที่กําหนดการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเพ่ือการเคหะ
จําแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ พบว่า ลูกค้าที่มีเพศ อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ รายได้
ส่วนตัวต่อเดือนและรายได้ครอบครัวต่อเดือน แตกต่างกัน มีปัจจัยในการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
สินเช่ือเพ่ือการเคหะไม่แตกต่างกัน 
   4.  ลูกค้าท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรีให้ปัจจัยที่กําหนดการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
สินเช่ือเพ่ือการเคหะด้านความมีช่ือเสียงของธนาคาร แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 กับลูกค้าท่ีมีการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี  
   สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิยะธิดา ศรีจันทร์ (2549) ศึกษาเรื่องการใช้บริการสินเช่ือ
เพ่ือที่อยู่อาศัยธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนสุขาภิบาล 3 บึงกุ่ม  
   ผลการศึกษาพบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 35-44 ปี ส่วน
ใหญ่มีสถานภาพสมรส ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพรับราชการ มีรายได้เฉลี่ยส่วนใหญ่อยู่ท่ี 
30,001-40,000 บาทต่อเดือน 
   ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศัยส่วนใหญ่ได้รับอนุมัติ
วงเงินสินเช่ือตํ่ากว่า 1 ล้านบาท ในการตัดสินใจใช้บริการเพ่ือที่อยู่อาศัย กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญ
กับอัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม และบริการของธนาคาร 
   ผลกระทบจากภาระหน้ีส่วนใหญ่มาจากผู้บริโภคจะต้องรับภาระความผันผวนจาก
อัตราดอกเบ้ียซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อการลงทุนทําให้การลงทุนลดลง และจะส่งผลต่อหนี้สินที่เพ่ิมมาก
ขึ้นและทําให้เงินออมลดลง เน่ืองจากอัตราดอกเบ้ียท่ีเพ่ิมสูงขึ้นจะส่งผลให้ค่าใช้จ่ายของผู้บริโภคเพ่ิม
สูงขึ้นตามไปด้วย 
   แนวทางและวิธีแก้ไข พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะเลือกอัตราดอกเบ้ียท่ีตํ่าที่สุดใน
ขณะน้ัน และจะต้องหารายได้เพ่ิมมากข้ึนและจะต้องพยายามลดค่าใช้จ่ายท่ีไม่จําเป็นออกไป เพ่ือท่ี
ผู้บริโภคเองจะได้มีศักยภาพในการผ่อนชําระสินเช่ือได้ตรงต่อเวลาและไม่ผิดเงื่อนไข 
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  3.  การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนการตัดสินใจขอรับสินเชื่อที่อยู่อาศัยธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ของผู้บริโภค จําแนกตามลักษณะส่วนบุคคล 
   ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนการตัดสินใจขอสินเช่ือที่อยู่อาศัยธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ของผู้บริโภคเขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร จําแนกตามลักษณะส่วนบุคคล 
พบว่า ผู้บริโภคที่มีสถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และอาชีพต่างกัน มีการตัดสินใจขอรับสินเช่ือท่ี
อยู่อาศัยธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน ดังน้ี 
  ด้านสินค้าและบริการ 
  ผู้บริโภค ท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีการตัดสินใจ โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.01 จํานวน 2 รายการ คือ  
  1.  ช่ือเสียงและความม่ันคงของธนาคาร  
  2.  เป็นธนาคารท่ีให้บริการด้านสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศัยโดยเฉพาะ  
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ  
  1.  เป็นธนาคารท่ีให้บริการครบวงจรด้านสินเช่ือ  
  2. ความชัดเจนในการช้ีแจ้งขอมูล 
  ด้านราคา 
  ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีการตัดสินใจ โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
จํานวน 3 รายการ คือ  
  1.  เงื่อนไขในการจ่ายชําระเงินกู้  
  2.  อัตราดอกเบ้ียตํ่ากว่าสถาบันการเงินอ่ืน  
  3.  ระยะเวลาในการผ่อนชําระ  
  ซ่ึงสอดคล้องกับผลวิจัยของ สดับพินทร์ ดอกมะลิ (2548) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่กําหนดการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเพ่ือการเคหะของลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์: กรณีศึกษาสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีเทพารักษ์ ผลการศึกษาพบว่า ลูกค้าเพศชาย และเพศหญิงมีสัดส่วนในการขอสินเช่ือใกล้เคียงกัน 
ปัจจัยที่กําหนดการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเพ่ือการเคหะ คือ ด้านเงื่อนไขการให้สินเช่ือ ด้าน
การให้บริการของธนาคาร ด้านความมีช่ือเสียงของธนาคาร ลูกค้าที่มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี
การตัดสินใจขอรับสินเช่ือเพ่ือเคหะมากกว่าลูกค้าท่ีมีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. อัตราดอกเบ้ียมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการย่ืนขอรับสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศัย อย่างมาก 
ดังน้ันธนาคารจึงควรวางกลยุทธ์เกี่ยวกับอัตราดอกเบ้ีย เพ่ือดึงดูดลูกค้ามาย่ืนขอสินเช่ือมากขึ้น 
 2. ธนาคารควรมีการเพ่ิมผลิตภัณฑ์สินเช่ือให้หลากหลายมากข้ึน เพ่ือเป็นทางเลือกให้กับ
ลูกค้ามากย่ิงขึ้น 
 3. ธนาคารควรจัดฝึกอบรมและทดสอบการบริการอย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือให้พนักงานตอบ
ข้อซักถามและเสนอทางเลือกต่างๆ ให้กับลูกค้าได้อย่างถูกต้อง เน่ืองจากลูกค้ามีความแตกต่างของ
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กลุ่มช้ันทางสังคมในด้านรายได้ การศึกษา อาชีพ นอกจากน้ีธนาคารควรจัดทําแผ่นพับหรือโปสเตอร์
เพ่ือแนะนําเกี่ยวกับสินเช่ือแต่ละประเภทที่ธนาคารมีบริการ 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. การศึกษาการตัดสินใจขอรับสินเช่ือท่ีอยู่อาศัยธนาคารอาคารสงเคราะห์ของผู้บริโภค 
เขตดอนเมือง เป็นการศึกษาเฉพาะข้อมูลและความคิดเห็นของผู้บริโภคเขตดอนเมืองเท่านั้น ใน
การศึกษาครั้งต่อไปควรขยายวงกว้างขึ้น เช่น มีการเก็บข้อมูลและความคิดเห็นของลูกค้าในทุกเขต 
ทุกสาขา ทุกภูมิภาค ท่ัวประเทศ 
 2. ควรศึกษาความพึงพอใจในการใช้บริการธนาคารอาคารสงเคราะห์เพ่ิมเติม เพ่ือนําไป
ปรับปรุงการให้บริการ และผลิตภัณฑ์ของธนาคาร ให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาคุณภาพการบริการของส่วนงานการพัสดุกลาง 
ในสํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร ตามทัศนะของพนักงานที่
ใช้บริการจัดหาพัสดุจากส่วนงานการพัสดุกลาง 2) เพ่ือเปรียบเทียบคุณภาพการบริการของส่วนงาน
การพัสดุกลาง ในสํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร ตามทัศนะ
ของพนักงานที่ใช้บริการจัดหาพัสดุจากส่วนงานการพัสดุกลาง จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ 
กลุ่มตัวอย่างคือ พนักงานที่ใช้บริการจัดหาพัสดุจากส่วนงานการพัสดุกลาง ของสํานักงานคณะกรรมการ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร จํานวน 120 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็น
แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า
ที และการวิเคราะห์ความแปรปรวน 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) พนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการบริการของส่วนงานการ
พัสดุกลางค่าเฉลี่ยในภาพรวมทั้ง 5 ด้าน อยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ค่าเฉลี่ยด้านความม่ันใจ  อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านการสนองตอบลูกค้า ด้านความไว้วางใจและความ
น่าเช่ือถือ ด้านสิ่งท่ีสามารถจับต้องได้  และด้านความใส่ใจ อยู่ในระดับปานกลาง เรียงลําดับค่าเฉลี่ย
จากมากไปน้อย 2) ผลการเปรียบเทียบคุณภาพการบริการของส่วนงานการพัสดุกลาง จําแนกตาม
ลักษณะประชากรศาสตร์ พบว่า พนักงานที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหน่งงาน และอายุการ
ทํางาน  ต่างกัน  มีความคิดเ ห็นเกี่ ยวกับคุณภาพการบริการของส่วนงานการพัสดุกลาง  
ในภาพรวมท้ัง 5 ด้าน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  
พนักงานที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการบริการของส่วนงานการพัสดุกลาง ด้าน
ความไว้วางใจและความน่าเช่ือถือ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 ส่วนพนักงานที่มีเพศ
ต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการบริการของส่วนงานการพัสดุกลาง ด้านความม่ันใจ 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  และพนักงานที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณภาพการบริการของส่วนงานการพัสดุกลาง  ด้านการสนองตอบลูกค้า แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
 
 

                                                        
* บทความการค้นคว้าอิสระ 
อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.จริยา กลิ่นจันทร์, ศ.ดร.เรวัตร์ ชาตรีวิศิษฎ์ 
** บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
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Abstract 
 The purpose of this research were 1) to study service quality of General 
Procurement Sector in The Office of the National Telecommunications Commissions, 
Bangkok in point of view of officials using service of General Procurement Sector, 2) 
to compare service quality of General Procurement Sector in The Office of the 
National Telecommunications Commission, Bangkok from the points of view of 
officials using service of General Procurement Sector classified by demographic 
characteristics. The sample in this study consisted of 120 officials who used service of 
General Procurement Sector in The Office of the National Telecommunications 
Commission, Bangkok. The questionnaire was used as a research tool. Data were 
analyzed by using frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, and 
ANOVA. 
 Research results revealed that 1) the overall five aspects of services quality 
of General Procurement Sector in the opinion of officials were at the average level. 
Aspect by aspect analyses revealed that opinion concerning assurance was high 
while the opinions on responsiveness, reliability, tangibles, and empathy were 
average, ranked in descending order from large to small; 2) comparative analysis of 
the officials’ opinions concerning the overall five aspects of service quality of General 
Procurement Sector classified by demographic characteristics revealed that there was 
no significant difference in service quality of General Procurement Sector. Aspect by 
aspect analyses indicated that officials of different age had significantly different 
opinions concerning reliability at 0.01. Officials having different gender had 
significantly different opinions concerning assurance at 0.05. In addition, officials 
having different level of education exhibited significantly different opinions about 
responsiveness at 0.05 
 
ความนํา 
 ในปัจจุบันทั้งภาครัฐและเอกชนต่างต้องปรับปรุงและพัฒนาการทํางานกันอย่างขนานใหญ่ 
เพราะว่าความอยู่รอดและความก้าวหน้าขององค์กรขึ้นอยู่กับความสามารถในการตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า คือการบริการท่ีมีคุณภาพ ดังน้ันคุณภาพการบริการจึงเป็นเป้าหมายท่ีองค์กรทุก
แห่งพยายามที่ทําให้ได้และต่างก็พยายามที่จะแข่งขันและค้นหาวิธีการต่าง ๆ ท่ีจะนํามาปรับใช้ในการ
ให้บริการ แก่ผู้ท่ีมาติดต่อและเรียกได้ว่าการบริการเป็นส่วนหน่ึงท่ีจะช้ีวัดความสําเร็จ และความ
ล้มเหลวขององค์กรน้ันด้วย ย่ิงเศรษฐกิจเป็นระบบเสรีมากเท่าใด สภาพการแข่งขันย่ิงรุนแรงมากข้ึน
ด้วย ท้ังองค์กรย่ิงจะต้องมุ่งสู่คุณภาพมากขึ้นโดยเฉพาะในภาคเอกชนซ่ึงมีวัตถุประสงค์หลักท่ีต้อง
ทุ่มเทและให้การส่งเสริมการบริการของตนเองเพ่ือเป็นที่ประทับใจแก่ลูกค้าผู้มาใช้บริการ ความ
ประทับใจมักเกิดขึ้นในขณะที่ผู้รับบริการสัมผัสกับการบริการ ท้ังจากผู้ให้บริการ หรือองค์กรท่ี
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ให้บริการ ดังท่ีเรียกว่า วินาทีแห่งความเป็นจริง หรือ ช่วงเวลาที่ลูกค้าสัมผัสกับการบริการ (Moment 
of Truth: MOT) (วีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์, 2539, หน้า 20) 
 คุณภาพการบริการเป็นสิ่งสําคัญท่ีสุดท่ีผู้ใช้บริการควรจะได้รับจากการเข้ารับบริการไม่ว่า
จะเป็นคุณภาพของระบบใดก็ตาม โดยพ้ืนฐานแล้วจะมีหลักการท่ีเหมือนหรือคล้ายคลึงกัน แต่ใน
ความเหมือนของคําว่าคุณภาพอาจจะมีความหมายบางอย่างท่ีแตกต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพของ
สินค้าที่จับต้องได้ หรือคุณภาพของบริการที่จับต้องไม่ได้ คุณภาพในการบริการสามารถพิจารณาได้
จาก ความเช่ือถือได้ ความมีตัวตน การโต้ตอบจากพนักงาน ความไว้วางใจ และ ความเอาใจใส่ (จิรพร 
สุเมธีประสิทธ์ิ และคณะ, 2544, หน้า 11) และการทํางานของส่วนงานการพัสดุกลางในสํานักงาน
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติก็เป็นอีกส่วนงานหน่ึงท่ีทําหน้าท่ีบริหารจัดการเพ่ือให้
ได้มาซ่ึงพัสดุและบริการท่ีมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใช้งานอย่างประหยัดปลอดภัยพร้อมสําหรับ
การให้บริการสนับสนุนการดําเนินการของ สํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  
และตอบสนองนโยบายของ คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติในด้านการจัดสรร ควบคุม 
กํากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคม เพ่ือให้ผู้ใช้บริการพึงพอใจต่อคุณภาพการปฏิบัติงานด้าน
การให้บริการพัสดุ กับหน่วยงานอ่ืนที่มาติดต่อ ดังน้ัน คุณภาพการบริการของส่วนงานการพัสดุกลาง
ในสํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จึงหมายถึงการตอบสนองความต้องการ และ
ความคาดหวังของผู้ใช้บริการ เน่ืองจากเป็นการให้บริการที่ตอบสนองความต้องการ ให้คําปรึกษาและ
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นเพ่ือให้งานในความรับผิดชอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ให้กับส่วนงาน
ต่าง ๆ ในสํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  
 กิจกรรมทุกอย่างของ คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และสํานักงาน
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ต้องใช้สถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือต่าง ๆ ตลอดจน
ยานพาหนะและการติดต่อสื่อสารประชาสัมพันธ์กับหน่วยงานและประชาชน การได้มาซ่ึงสิ่งต่าง ๆ ท่ี
ต้องใช้เพ่ือการปฏิบัติงานจําเป็นต้องทําตามระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุในช่วงแรกท่ีเริ่ม
ก่อต้ัง ก็ใช้หลักเกณฑ์ในการจัดหาพัสดุต่าง ๆ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 
2535 และต่อมาได้มีการออกระเบียบท่ีเกี่ยวกับการพัสดุของสํานักงานคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ  เม่ือ พ.ศ. 2548  พร้อม ๆ กับประกาศสํานักงานคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ  ท่ีเกี่ยวกับการพัสดุอีกหลายฉบับ และต่อมาในปี 2550 ได้มีการแก้ไขระเบียบ
ท่ีเกี่ยวกับการพัสดุในสาระสําคัญ ดังน้ันส่วนงานการพัสดุกลางจึงมีภารกิจในการให้บริการเกี่ยวกับ 
การจัดหาพัสดุ  และให้บริการแก่ส่วนงานต่าง ๆ ในสํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ  อย่างมีคุณภาพ สํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  จึงต้องมีการบริหาร
จัดการงานที่ดี 
 การปฏิบัติงานของพนักงานเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้การบริการต่อผู้ใช้บริการ เกิดความพึง
พอใจ และตอบสนองความต้องการ และความคาดหวังของผู้ใช้บริการ อีกท้ังยังแสดงถึงคุณภาพใน
การปฏิบัติงาน หรือคุณภาพการบริการท่ีดี ดังนั้นเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน
ในส่วนงานการพัสดุกลางให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพเพ่ิมมากยิ่งขึ้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเรื่อง
คุณภาพการบริการของส่วนงานการพัสดุกลางในสํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ  เพ่ือนําผลการวิจัยไปใช้พัฒนาคุณภาพในการปฏิบัติงานพัสดุ ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กร 
และผู้ปฏิบัติงานในองค์กร ให้สามารถทําหน้าท่ีได้ประสบความสําเร็จและการบริการดังกล่าว สามารถ
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ท่ีจะตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการมากที่สุด และนําไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานของพนักงานในส่วนงานการพัสดุกลางของสํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.  เพ่ือศึกษาคุณภาพการบริการของส่วนงานการพัสดุกลาง ในสํานักงานคณะกรรมการ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร ตามทัศนะของพนักงานที่ใช้บริการจัดหาพัสดุจากส่วน
งานการพัสดุกลาง 
 2.  เพ่ือเปรียบเทียบคุณภาพการบริการของส่วนงานการพัสดุกลาง ในสํานักงานคณะกรรมการ 
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร ตามทัศนะของพนักงานที่ใช้บริการจัดหาพัสดุจากส่วนงาน
การพัสดุกลาง จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ 
 
สมมุติฐานของการวิจัย 
 คุณภาพการบริการของส่วนงานการพัสดุกลาง ในสํานักงานคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร ตามทัศนะของพนักงานท่ีใช้บริการจัดหาพัสดุจากส่วนงานการ
พัสดุกลาง  จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์แตกต่างกัน 
 ประชากรที่ทําการศึกษาครั้งนี้ คือ พนักงานท่ีใช้บริการจัดหาพัสดุจากส่วนงานการพัสดุ
กลาง ของสํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร จํานวน 175 คน 
(ท่ีมา: จากพนักงานที่มาใช้บริการ โดยมีการจดบันทึกไว้ ประมาณปีละ 175 คน , สํานักบริหารทั่วไป 
, 1 สิงหาคม 2553) เลือกเป็นกลุ่มตัวอย่างจํานวน 120 คน โดยใช้ตารางกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ของ Krejcie and Morgan (1970, p.608) 
 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามจํานวน 1 ฉบับ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ  

1.  ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  ประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคลได้แก่  เพศ  
อายุ  ระดับการศึกษา  ตําแหน่งงาน  อายุการทํางาน  รวมทั้งหมดจํานวน  5  ข้อ 

2.  คุณภาพการบริการของส่วนงานการพัสดุกลาง ในสํานักงานคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร   แบ่งออกเป็น 5 ด้าน คือ ความไว้วางใจและความน่าเช่ือถือ 
(Reliability) ความม่ันใจ (Assurance) สิ่งท่ีสามารถจับต้องได้ (Tangibles) ความใส่ใจ (Empathy) 
การสนองตอบลูกค้า (Responsiveness) จํานวน 25 ข้อ 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล  

 ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บข้อมูลโดยวิธีสะดวก  ด้วยการขอความร่วมมือจากกลุ่ม
ตัวอย่างท่ี เป็นพนักงานที่ ใ ช้บริการจัดหาพัสดุจากส่วนงานการพัสดุกลาง  ของสํานักงาน
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร  จํานวน 120 คน และขอรับคืน
แบบสอบถามด้วยตนเอง โดยเก็บแบบสอบถามในช่วงวันที่ 1 – 20 ธันวาคม 2553 ได้รับ
แบบสอบถามคืนมาจํานวน 120 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100.00 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
ข้อมูลท่ีได้จากการตอบแบบสอบถาม จะนํามาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ทุกชุด และ

นํามาลงรหัส  ประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป  หาความถี่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย             
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  t-test  F-test  และ  LSD  ดังน้ี 

1.  วิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ความถ่ี และค่าร้อยละ 
(Percentage) 

2.  วิเคราะห์คุณภาพการบริการของส่วนงานการพัสดุกลาง ในสํานักงานคณะกรรมการ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร  โดยใช้ค่าเฉล่ีย โดยใช้ค่าเฉล่ีย ( ) และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (SD) 

3.  เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ( )  ของคะแนนคุณภาพการบริการของส่วนงานการพัสดุกลาง ใน
สํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร  ตามทัศนะของพนักงานที่ใช้
บริการจัดหาพัสดุจากส่วนงานการพัสดุกลาง  จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์  โดยใช้ t-test  
และ  F-test 

4.  เปรียบเทียบพหุคูณ เพ่ือทดสอบค่าเฉลี่ย ( ) ของคุณภาพการบริการของส่วนงานการ
พัสดุกลาง ในสํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร ตามทัศนะของ
พนักงานที่ใช้บริการจัดหาพัสดุจากส่วนงานการพัสดุกลาง จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยวิธี 
Least Significant Difference (LSD) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1.  การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 
65.00  อายุ 25 - 40 ปี  ร้อยละ 66.67   รองลงมา 41 - 55 ปี ร้อยละ 29.17  ระดับการศึกษา 
ปริญญาตรี ร้อยละ 50.84  รองลงมา สูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 38.33  ตําแหน่งงาน  พนักงาน
ปฏิบัติการระดับสูง (ก.1) ร้อยละ 39.17  รองลงมา พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง (ก.2) ร้อยละ 
25.00  อายุการทํางาน  มากกว่า 5 ปี  ร้อยละ 54.17  รองลงมา 3 – 5 ปี   ร้อยละ 33.33   
 2.  วิเคราะห์คุณภาพการบริการของส่วนงานการพัสดุกลาง ในสํานักงานคณะกรรมการ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร  พนักงานท่ีใช้บริการจัดหาพัสดุจากส่วนงานการพัสดุ
กลาง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการบริการของส่วนงานการพัสดุกลาง ในสํานักงานคณะกรรมการ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง (  = 3.38)   เม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้าน สรุปได้ดังน้ี 
  2.1  ด้านความไว้วางใจและความน่าเช่ือถือ (Reliability)  
   พนักงาน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการบริการของส่วนงานการพัสดุกลาง ใน
สํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร  โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง 
(  = 3.38)  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า พนักงานมีความคิดเห็น อยู่ในระดับมาก (  = 3.58) 
จํานวน 1 รายการ คือ การบริการจัดซ้ือ จัดจ้าง หรือจ้างที่ปรึกษา เป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตาม
ระเบียบของ สํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  
   ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับพนักงานเพศหญิงอายุ 25 – 40 ปี ตําแหน่งงาน ผู้บริหาร
ระดับต้น (บ.3) 
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  2.2  ด้านความมั่นใจ (Assurance)  
   พนักงาน  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการบริการของส่วนงานการพัสดุกลางใน
สํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร  โดยรวม อยู่ในระดับมาก (  = 
3.50)  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า พนักงานมีความคิดเห็น อยู่ในระดับมาก  (  =  3.53 - 3.58) 
จํานวน 3 รายการ คือ  
   1.  มีความซ่ือสัตย์ในการให้บริการ 
   2. ส่วนงานพัสดุ มีความรู้ มีประสบการณ์มีความเช่ียวชาญและความชํานาญใน
การให้บริการ จัดซ้ือ จัดจ้าง หรือจ้างที่ปรึกษา 
   3. ให้บริการด้วยความสุภาพและเป็นมิตรกับผู้ใช้บริการ 
   ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับพนักงานท่ีมีระดับการศึกษา ปริญญาตรี และอายุการทํางาน 
3 – 5 ปี 
  2.3  ด้านส่ิงท่ีสามารถจับต้องได้ (Tangibles)  
   พนักงาน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการบริการของส่วนงานการพัสดุกลาง ใน
สํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง  
(  = 3.31) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า พนักงานมีความคิดเห็น อยู่ในระดับปานกลาง (  = 3.07 - 
3.49) ทุกรายการ คือ 
   1. สถานท่ีของส่วนงานพัสดุ มีความสะอาด เรียบร้อย กว้างขวาง เหมาะกับการ
ให้บริการ 
   2. ส่วนงานพัสดุ มีขั้นตอนกระบวนในการจัดซ้ือ จัดจ้าง หรือจ้างที่ปรึกษา เป็นไป
ตามข้อตกลง 
   3. ส่วนงานพัสดุ มีเครื่องมือ อุปกรณ์ สําหรับอํานวยความสะดวกครบถ้วน พร้อม
สําหรับการให้บริการ 
   4. ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบ รายช่ือของผู้ให้บริการได้จาก มีป้ายแสดงชื่อผู้
ให้บริการและจุดให้บริการชัดเจน 
   5. ส่วนงานพัสดุ มีขั้นตอนกระบวนในการจัดซ้ือ จัดจ้าง หรือจ้างที่ปรึกษา เป็นไป
อย่างรวดเร็ว 
   ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับพนักงานเพศชายอายุ น้อยกว่า 25 ปี และ  25 – 40 ปี 
ระดับการศึกษา สูงกว่าปริญญาตรี ตําแหน่งงาน พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (ก.1) 
  2.4  ด้านความใส่ใจ (Empathy) 
   พนักงาน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการบริการของส่วนงานการพัสดุกลางใน
สํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร  โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง 
(  = 3.29)  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า พนักงานมีความคิดเห็น อยู่ในระดับปานกลาง (  = 3.08 
- 3.40) ทุกรายการ คือ 
   1.  ผู้ให้บริการให้บริการด้วยความเอาใจใส่และใส่ใจในการให้บริการ 
   2. ผู้ให้บริการตอบคําถามและอธิบายข้อสงสัยได้อย่างชัดเจน และเข้าใจง่าย 
   3. ผู้ให้บริการเอาใจใส่ปัญหา และช่วยแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ใช้บริการเป็นอย่างดี 
   4. ส่วนงานพัสดุยินดีรับฟังข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริการ เพ่ือนําไปปรับปรุง 
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   5. มีการแจ้งข้อมูลข่าวสาร ด้วยสื่อต่าง ๆ ในการรับบริการไปยังผู้ใช้บริการอย่าง
สมํ่าเสมอ 
   ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับพนักงานเพศชายและเพศหญิง อายุ 25 – 40 ปี และ 
มากกว่า 55 ปี ระดับการศึกษา ปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี ตําแหน่งงาน พนักงานปฏิบัติการ
ระดับสูง (ก.1) อายุการทํางาน 3 – 5 ปี และมากกว่า 5 ปี 
  2.5  ด้านการสนองตอบลูกค้า (Responsiveness)  
   พนักงาน  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการบริการของส่วนงานการพัสดุกลาง ใน
สํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร ตามทัศนะของพนักงาน ด้าน
การสนองตอบลูกค้า (Responsiveness) โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง (  = 3.42) เม่ือพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า พนักงานมีความคิดเห็น อยู่ในระดับปานกลาง (  = 3.32 - 3.48) ทุกรายการ คือ 
   1. เจ้าหน้าท่ีพัสดุ ย้ิมแย้ม แจ่มใส และให้บริการด้วยความสุภาพอ่อนน้อม 
   2. เจ้าหน้าท่ีพัสดุมีความต้ังใจและเต็มใจในการให้บริการอย่างรวดเร็ว 
   3. เจ้าหน้าที่พัสดุให้บริการเป็นไปตามขั้นตอน และปฏิบัติต่อผู้ใช้บริการอย่างเสมอ
ภาค 
   4. เจ้าหน้าท่ีพัสดุมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ 
   5. เจ้าหน้าท่ีพัสดุอํานวยความสะดวกและใหบ้ริการอย่างรวดเร็ว 
   ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับพนักงานเพศชายที่อายุ 25 – 40 ปี และมากกว่า 55 ปี  
ระดับการศึกษา สูงกว่าปริญญาตรี  ตําแหน่งงาน พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (ก.1) อายุการทํางาน 
มากกว่า 5 ปี 
 3.  การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนคุณภาพการบริการของส่วนงานการพัสดุกลาง 
ในสํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร ตามทัศนะของพนักงานท่ี
ใช้บริการจัดหาพัสดุจากส่วนงานการพัสดุกลาง จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ 
  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนคุณภาพการบริการของส่วนงานการพัสดุกลาง 
ในสํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร ตามทัศนะของพนักงานท่ีใช้
บริการจัดหาพัสดุจากส่วนงานการพัสดุกลาง จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร ์พบว่าพนักงานมีความ
คิดเห็นในภาพรวมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ   เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ดังนี้ 
  3.1  ด้านความไว้วางใจและความน่าเช่ือถือ (Reliability) 
   พนักงานเพศชายและเพศหญิง มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05 
จํานวน 1 รายการ คือ ผู้ให้บริการมีความเสมอต้นเสมอปลายในการให้บริการ  
   พนักงานท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
จํานวน 3 รายการ คือ  
   1.  การให้บริการ จัดซ้ือ จัดจ้าง หรือ จ้างท่ีปรึกษา ตรงตามความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ 
   2.  การบริการจัดซ้ือ จัดจ้าง หรือจ้างท่ีปรึกษา เป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตาม
ระเบียบของ สํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
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   3.  การบริการจัดซ้ือ จัดจ้าง หรือจ้างที่ปรึกษา มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ 
  3.2  ด้านความมั่นใจ (Assurance)  
   พนักงานเพศชายและเพศหญิง มีความคิดเห็น โดยรวม  แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ ให้บริการด้วยความสุภาพและเป็นมิตรกับผู้ใช้บริการ  
   และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการคือ 
   1.  ผู้ให้บริการสามารถตอบปัญหา และช่วยแก้ไขปัญหาในการทํางาน  
   2.  เสียสละ และอุทิศเวลา ในการให้บริการ 
   พนักงานที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนียสําคัญ
ทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 
รายการ คือ  ส่วนงานพัสดุ มีความรู้ มีประสบการณ์ มีความเช่ียวชาญและความชํานาญในการ
ให้บริการ จัดซ้ือ จัดจ้าง หรือจ้างที่ปรึกษา 
   พนักงานท่ีมีระดับการศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกัน อย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 จํานวน 1 รายการ คือ  ผู้ให้บริการสามารถตอบปัญหา และช่วยแก้ไขปัญหาในการทํางาน 
   พนักงานท่ีมีตําแหน่งงาน ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
จํานวน 2 รายการ คือ 
   1.  ผู้ให้บริการสามารถตอบปัญหา และช่วยแก้ไขปัญหาในการทํางาน 
   2.  เสียสละ และอุทิศเวลา ในการให้บริการ 
  3.3  ด้านส่ิงท่ีสามารถจับต้องได้ (Tangibles) 
   พนักงานเพศชายและเพศหญิง มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05 
จํานวน 1 รายการ คือ สถานที่ของส่วนงานพัสดุ มีความสะอาด เรียบร้อย กว้างขวาง เหมาะกับการ
ให้บริการ 
   พนักงานท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 จํานวน 
1 รายการ คือ ส่วนงานพัสดุ มีขั้นตอนกระบวนในการจัดซ้ือ จัดจ้าง หรือจ้างที่ปรึกษา เป็นไปตาม
ข้อตกลง 
   พนักงานท่ีมีอายุการทํางานต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05 
จํานวน 1 รายการ คือ ส่วนงานพัสดุ มีเครื่องมือ อุปกรณ์ สําหรับอํานวยความสะดวกครบถ้วน พร้อม
สําหรับการให้บริการ 
  3.4  ด้านความใส่ใจ (Empathy) 
   พนักงานท่ีมีตําแหน่งงาน ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
จํานวน 1 รายการ คือ  ส่วนงานพัสดุยินดีรับฟังข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริการ เพ่ือนําไปปรับปรุง 
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 พนักงานที่มีอายุการทํางานต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05 
จํานวน 1 รายการ คือ มีการแจ้งข้อมูลข่าวสาร ด้วยสื่อต่าง ๆ ในการรับบริการไปยังผู้ใช้บริการอย่าง
สมํ่าเสมอ 
  3.5  การสนองตอบลูกค้า(Responsiveness) 
   พนักงานท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน  มีความคิดเห็น โดยรวม  แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ เจ้าหน้าท่ีพัสดุ ย้ิมแย้ม แจ่มใส และให้บริการด้วยความสุภาพ
อ่อนน้อม 
   และแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการคือ 
   1.  เจ้าหน้าท่ีพัสดุมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ 
   2.  เจ้าหน้าท่ีพัสดุมีความต้ังใจและเต็มใจในการให้บริการอย่างรวดเร็ว  
   พนักงานที่มีตําแหน่งงาน ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
จํานวน 1 รายการ คือ  เจ้าหน้าท่ีพัสดุมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะสําหรับหน่วยงาน 
 1.  ด้านความไว้วางใจและความน่าเช่ือถือ (Reliability) หน่วยงานควรมีการปรับปรุงการ
ให้บริการให้มีความเสมอต้นเสมอปลายในการให้บริการอย่างต่อเนื่อง และการให้บริการ จัดซ้ือ จัดจ้าง 
หรือ จ้างที่ปรึกษา ควรตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ  พร้อมทั้งการบริการจัดซ้ือ จัดจ้าง หรือ
จ้างท่ีปรึกษา เป็นไปอย่างถูกต้อง มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้  และตรงตามระเบียบของ 
สํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ   
 2.  ด้านความม่ันใจ (Assurance)  หน่วยงานควรมีการปรับปรุงด้านการให้บริการด้วย
ความสุภาพและเป็นมิตรกับผู้ใช้บริการอย่างสมํ่าเสมอ พนักงานผู้ให้บริการสามารถตอบปัญหา และ
ช่วยแก้ไขปัญหาในการทํางานได้อย่างชัดเจน พร้อมท้ังเสียสละ และอุทิศเวลา ในการให้บริการในส่วน
งานพัสดุ พนักงานควรมีความรู้ และมีประสบการณ์ พร้อมทั้งความเช่ียวชาญและความชํานาญในการ
ให้บริการ จัดซ้ือ จัดจ้าง หรือจ้างที่ปรึกษาอย่างชัดเจน 
 3.  ด้านสิ่งที่สามารถจับต้องได้ (Tangibles)  หน่วยงานควรมีการปรับปรุงและพัฒนา
สถานที่ของส่วนงานพัสดุ ให้มีความสะอาด เรียบร้อย กว้างขวาง เหมาะกับการให้บริการ และมี
ขั้นตอนกระบวนในการจัดซ้ือ จัดจ้าง หรือจ้างท่ีปรึกษา เป็นไปตามข้อตกลง พร้อมท้ังส่วนงานพัสดุ
ควรมีเครื่องมือ อุปกรณ์ สําหรับอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานอย่างครบถ้วน พร้อมสําหรับ
การให้บริการอย่างต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอ 
 4.  ด้านการสนองตอบลูกค้า (Responsiveness)  หน่วยงานควรมีเจ้าหน้าที่พัสดุท่ีมีความ
กระตือรือร้นในการให้บริการ  และมีความต้ังใจและเต็มใจในการให้บริการเป็นอย่างดี และสามารถ
ให้บริการได้อย่างรวดเร็ว  และเจ้าหน้าที่พัสดุควร ย้ิมแย้ม แจ่มใส และให้บริการด้วยความสุภาพอ่อน
น้อม เพ่ือให้ผู้ใช้บริการประทับใจในการมาใช้บริการ 
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ข้อเสนอแนะเพ่ือการศึกษาครั้งต่อไป 
  2.1  ควรศึกษาเกี่ยวกับ คุณภาพการบริการของส่วนงานการพัสดุกลาง ในสํานักงาน
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  กรุงเทพมหานคร ระหว่างบุคคลภายในกับภายนอก 
  2.2  ควรศึกษาเก่ียวกับ ความคิดเห็นของพนักงานผู้ปฏิบัติงานส่วนงานการพัสดุกลาง 
ในสํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร ที่มีต่อผู้มารับบริการข้อมูล
จากส่วนงานการพัสดุกลาง 
  2.3  ควรศึกษาเกี่ยวกับ ความต้องการระบบ IT ในการจัดเก็บข้อมูลของส่วนงานการ
พัสดุกลาง ในสํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร จากพนักงาน
ผู้ปฏิบัติงาน 
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บทคัดย่อ 
           การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบลนาตา
ขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดระยอง ในทัศนะของประชาชน และเพ่ือเปรียบเทียบการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนตําบลนาตาขวัญ  อําเภอเมือง จังหวัดระยอง ในทัศนะของประชาชน จําแนกตาม
ข้อมูลส่วนบุคคล  กลุ่มตัวอย่างคือ ประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลนาตาขวัญ จํานวน 361 ราย เครื่องมือท่ี
ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบค่าที  และการวิเคราะห์ความแปรปรวน 
 ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ตําบลนาตาขวัญ ในภาพรวมคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลําดับคะแนนค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย ด้านการให้บริการ ด้านสถานท่ี ด้าน
สภาพแวดล้อม ด้านการให้ข้อมูลข่าวสาร ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ และด้าน
เจ้าหน้าท่ี/บุคลากรผู้ให้บริการ และผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ตําบลนาตาขวัญ ในทัศนะของประชาชน จําแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล พบว่า ประชาชน ที่มีเพศ
ต่างกัน มีความคิดเห็นในภาพรวม แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เม่ือพิจารณา 
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านการบริการ ด้านสถานที่ ด้านการให้ข้อมูลข่าวสาร ด้านสภาพแวดล้อม 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 ประชาชนท่ีมีอายุ ต่างกัน มีความคิดเห็นใน
ภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้าน
การบริการ ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าท่ี/บุคลากร ผู้ให้บริการ แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05  และประชาชนที่มีจํานวนเรื่องที่ขอรับการบริการต่างกัน มี
ความคิดเห็น ในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ด้านการบริการ ด้านการให้ข้อมูลข่าวสาร ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01    
 
 

                                                        
* บทความการค้นคว้าอิสระ 
อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.ภัทรา สุขะสุคนธ์, รศ.สมชาย หิรัญกิตติ 
** บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
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Abstract 
 The objectives of this research were to study the views of people on the 
service of Natakwan Subdistrict Administrative Organization, Mueang District, Rayong 
Province, and to compare the views of people classified by personal data. The 
sample included 361 people living in the area. Questionnaires were used as a 
research tool. The data was analyzed by frequency, percentage, mean, standard 
deviation, t-test, and analysis of variance. 
 The result of the research indicated that the mean score of overall service 
was at high level. Analyzed in terms of aspects, all mean scores were at high level, 
rated from high to low as follows: service, place, surroundings, information, service 
procedure, and staff.  In terms of service provided, the subjects with different gender 
had significantly different overall views, at 0.01 level.  When the subjects’ views 
towards all aspects were compared, significant differences at 0.01 were found for 
service, location, surroundings, information, procedure, and staffs. In addition, the 
subjects with different age had significantly different overall view at 0.05 level. The 
subjects with different numbers of requests for service had significantly different 
overall opinions at 0.01. Aspect by aspect analyses yielded the results that the 
aspects which were significantly different at 0.01 were service, information 
dissemination, and service personnel. 
 
ความนํา 
 องค์การบริหารส่วนตําบลมีช่ือย่อเป็นทางการว่า อบต. มีฐานะเป็นนิติบุคคล เป็นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหน่ึงของไทยที่จัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ. 2537  ปัจจุบันแบ่งเป็น 3 ขนาด คือ อบต.ขนาดใหญ่  อบต.ขนาดกลาง และอบต.
ขนาดเล็ก  อบต.ท่ัวประเทศไทยมีจํานวนท้ังสิ้น 6,746 แห่ง   โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังเพ่ือ
กระจายอํานาจการปกครอง (decentralization) ให้ประชาชนในท้องถิ่นระดับตําบล ซ่ึงเป็นเขต
ชนบทอันเป็นพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของประเทศได้มีโอกาสเรียนรู้การแก้ไขปัญหาและการสนองตอบความ
ต้องการตนเอง โดยการเข้าไปมีบทบาทหรือมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง (political 
participation) หรือท่ีเรียกกันว่า ปกครองตนเอง (local self government) ตามระบบ
ประชาธิปไตย องค์การบริหารส่วนตําบลจึงเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีใกล้ชิดกับประชาชนใน
พ้ืนที่ชนบทมากที่สุด ซ่ึงองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นของประชาชนอย่างแท้จริง คือมีเจ้าหน้าที่มา
จากการเลือกต้ังซ่ึงเป็นตัวแทนของประชาชนในตําบล มีการดําเนินการโดยให้ประชาชนเข้าไปมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจกําหนดทิศทางและวางแผนพัฒนาตําบล กํากับดูและและตรวจสอบการ
ดําเนินการขององค์การบริหารส่วนตําบล การดําเนินงานขององค์การบริการส่วนตําบลสามารถแก้ไข
ปัญหาและสนองตอบความต้องการของชุมชนระดับตําบลได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้ประชาชนในตําบลมี
ความรู้สึกเช่ือม่ันและศรัทธาต่อองค์การบริหารส่วนตําบล และรู้สึกว่ามีความผูกพันมีส่วนได้เสียต่อ
ถิ่นอาศัย ซ่ึงเป็นการสร้างพลเมืองที่มีความรับผิดชอบให้แก่ประเทศชาติโดยส่วนรวม 
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 องค์การบริหารส่วนตําบลมีบทบาทสําคัญต่อความสําเร็จของการนํานโยบายการกระจาย
อํานาจไปปฏิบัติ เพราะถ้าองค์การบริหารส่วนตําบลไม่สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจและหน้าท่ีท่ี
ได้รับการถ่ายโอนได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว   การกระจายอํานาจตามพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ย่อมไม่เกิดผลในทาง
ปฏิบัติ และนอกจากนี้ยังมีปัญหาอ่ืน ๆ ท่ีพบเห็นเสมอคือด้านการบริหารงาน รวมท้ังการให้บริการ
ประชาชน นั้นมีปัญหาอุปสรรคมากมาย ซ่ึงประเด็นที่น่าสนใจและได้รับการวิพากษ์วิจารณ์อย่างมาก
คือ การให้บริการประชาชน คือ การเสียสละและการใช้ความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าท่ี (ท้ังที่เป็น
ข้าราชการ การเมืองและข้าราชการประจํา) ทําให้การบริการประชาชนหรือการปฏิบัติหน้าที่ในการ
ให้บริการสาธารณะไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 
 ผู้วิจัยซ่ึงปฏิบัติงานอยู่ท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลนาตาขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดระยอง   
จึงสนใจศึกษาว่าประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในเขตพ้ืนท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบลนาตาขวัญ จังหวัด
ระยอง ได้รับบริการบริการด้านต่าง ๆ เหมาะสม และถูกต้องตามอํานาจหน้าที่ที่กฎหมายกําหนดให้
องค์การบริหารส่วนตําบลปฏิบัติหรือไม่อย่างไร มีสิ่งใดที่องค์การบริหารส่วนตําบลควรท่ีจะปรับปรุง
แก้ไข เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตําบลสนองตอบตามเจนารมณ์ของบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญได้
อย่างแท้จริง  การศึกษาถึงการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบลนาตาขวัญ จังหวัดระยอง เป็น
องค์ความรู้ท่ีเกิดจากประชาชนโดยตรง  ทําให้สามารถทราบถึงปัญหาและ อุปสรรคในการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนตําบล และนําผลการศึกษาที่ได้มาใช้ในการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงลักษณะ
การให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตําบลนาตาขวัญให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น สอดคล้อง
กับความต้องการของประชาชน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1.  เพ่ือศึกษาการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบลนาตาขวัญ  อําเภอเมือง จังหวัด
ระยอง ในทัศนะของประชาชน 
 2.  เพ่ือเปรียบเทียบการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบลนาตาขวัญ  อําเภอเมือง 
จังหวัดระยอง ในทัศนะของประชาชน จําแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล 
 
สมมุติฐานการวิจัย 
 การให้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบลนาตาขวัญ  อําเภอเมือง จังหวัดระยอง ใน
ทัศนะของประชาชน จําแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล แตกต่างกัน 
 1. ประชากร  
   ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือ ประชาชนในพ้ืนที่ตําบลนาตาขวัญ จํานวน 6,232 คน 
(องค์การบริหารส่วน-ตําบลนาตาขวัญ จังหวัดระยอง, 2553)    
 2. กลุ่มตัวอย่าง   
   กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา  ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (convenience 
sampling) จากกลุ่มประชากร โดยกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ของ Krejcie และ Morgan (1970, p. 608) ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 361 คน 
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เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ แบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นโดยมีขั้นตอนตามลําดับ 
ดังนี้ 
  1. การศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการวิจัยครั้งน้ี 
  2. การจัดทําโครงสร้างของแบบสอบถาม ให้มีเนื้อหาครอบคลุมวัตถุประสงค์ของ
การวิจัยครั้งน้ี  แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
 2.1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ  อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จํานวนครั้งท่ีเคยมาใช้บริการต่อปี  และเร่ืองท่ีขอรับการบริการ จํานวน 7 
ข้อ 
  2.2  การให้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบลนาตาขวัญ ลักษณะของ
แบบสอบถาม เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ของลิเคิร์ท (Likert) จํานวน 28 ข้อ  แบ่ง
ออกเป็น 6 ด้าน คือ ด้านการบริการ ด้านสถานท่ี  ด้านการให้ข้อมูลข่าวสาร  ด้านกระบวนการ/
ขั้นตอนการให้บริการ  ด้านสภาพแวดล้อม และด้านเจ้าหน้าท่ี/บุคลากรผู้ให้บริการ 
 3.  นําแบบสอบถามที่ได้สร้างขึ้นให้อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้ตรวจสอบความสอดคล้องของเนื้อหา กับวัตถุประสงค์ของการวิจัยเป็น
การศึกษาความเท่ียงตรง (Validity) ของแบบสอบถาม แล้วนํามาปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้คําถามชัดเจน 
สามารถสื่อความหมายได้ตรงประเด็น และเหมาะสมย่ิงขึ้น 
 4.  นําแบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 
จํานวน 30 คน แล้วนําข้อมูลมาหาค่าความเช่ือม่ัน (reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้สูตร
สัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ค่าความเช่ือม่ัน 0.7508 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  การรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยการขอความร่วมมือ 
จากกลุ่มตัวอย่างประชาชนตําบลนาตาขวัญ โดยนําแบบสอบถามไปแจกให้กลุ่มตัวอย่างกรอกข้อมูล 
จํานวน 361 ฉบับ แล้วขอรับคืนด้วยตนเอง โดยเก็บแบบสะดวก (convenience sampling) 
ประมาณวันละ 20 ฉบับ โดยเก็บในช่วงเดือนสิงหาคม 2553 วันจันทร์ – วันศุกร์ ในเวลาราชการ 
ได้รับแบบสอบถามคืนมาจํานวน 361 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ข้อมูลท่ีได้จากการตอบแบบสอบถาม จะนํามาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ทุกชุด และ
นํามาลงรหัส ประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป หาความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน t-test, F-test และ  LSD  ดังน้ี 
 1. วิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ความถี่และค่าร้อยละ 
(Percentage) 
 2. วิเคราะห์การให้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบลนาตาขวัญ อําเภอเมือง จังหวัด
ระยอง ในทัศนะของประชาชน โดยใช้ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 
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 3. เปรียบเทียบ ค่าเฉลี่ย ( ) ของคะแนนการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบลนา
ตาขวัญ ในทัศนะของประชาชน จําแนกตามลักษณะส่วนบุคคล  โดยใช้ t-test และ  F-test 
 4. เปรียบเทียบรายคู่ เพ่ือทดสอบค่าเฉล่ีย ( ) ของคะแนนการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนตําบลนาตาขวัญ ในทัศนะของประชาชน  จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน โดยวิธี 
Least Significant Difference (LSD) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบลนาตาขวัญ อําเภอเมือง 
จังหวัดระยอง สามารถสรุปได้ ดังน้ี 
 1.  ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
     ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  ร้อยละ 54.29  อายุ  41 – 50 ปี    ร้อย
ละ 29.92  รองลงมาอายุ 30 - 40 ปี  ร้อยละ  29.64  ระดับการศึกษา มัธยมศึกษา/ปวช.  ร้อยละ 
37.95  รองลงมา ประถมศึกษา ร้อยละ 27.98 อาชีพ ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 41.55  รองลงมา 
พนักงานบริษัท ร้อยละ 26.87  รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,000 – 10,000 บาท ร้อยละ 42.11  
รองลงมา น้อยกว่า 5,000 บาท ร้อยละ 29.92  จํานวนครั้งที่เคยมาใช้บริการต่อปี มากกว่า 3 ครั้ง 
ร้อยละ 67.31  รองลงมา  2 – 3 ครั้ง ร้อยละ 31.86  เร่ืองที่ขอรับการบริการ  งานสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม  ร้อยละ 18.56  รองลงมา งานจัดเก็บรายได้ ภาษี และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ร้อยละ 
15.51   
 2.  การวิเคราะห์การให้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบลนาตาขวัญ  อําเภอเมือง  
จังหวัดระยอง 
 ประชาชนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบลนาตาขวัญ  
ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.94)  เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน ดังนี้ 
 ด้านการให้บริการ ประชาชนมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.08)  เม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.71 – 4.27) ทุกรายการ คือ   
 1. มีฝ่ายต่างๆให้บริการครบถ้วนตามความต้องการ 
 2.  มีท่ีจอดรถสะดวกสบาย ปลอดภัย และเพียงพอ 
 3. มีท่ีนั่ง/บริเวณรอรับบริการเหมาะสมและเพียงพอ 
 4.  มีห้องน้ําสะอาด และเพียงพอ 
 5. มีน้ําด่ืมสะอาด และเพียงพอ  
    ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับประชาชนเพศชาย และเพศหญิง ทุกกลุ่มอายุ ระดับการศึกษาประถมศึกษา 
อาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว พนักงานบริษัทเอกชน เกษตรกรรม/ประมง นักเรียน/นักศึกษา และ
แม่บ้าน/พ่อบ้าน ทุกกลุ่มรายได้เฉลี่ยต่อเดือน จํานวนคร้ังท่ีเคยมาใช้บริการต่อปี 2 – 3 ครั้ง และ
มากกว่า 3 ครั้ง เรื่องท่ีขอรับการบริการ งานบริหารทั่วไป งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งาน
สวัสดิการสังคม งานส่งเสริมการเกษตร งานจัดเก็บรายได้ ภาษี และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และงาน
ส่ิงก่อสร้างและโครงสร้างพ้ืนฐาน  
                ด้านสถานที่ ประชาชนมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.06) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.92 – 4.22) ทุกรายการ คือ 
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 1.  สถานท่ีต้ังมีความปลอดภัยในการมาใช้บริการ 
 2.  จุดให้บริการแบ่งเป็นสัดส่วนชัดเจนเข้าใจง่าย 
 3.  สถานท่ีมีขนาดเพียงพอในการให้บริการ 
 4.  สถานท่ีต้ังมีการคมนาคมสะดวก หาได้ง่าย 
    ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับประชาชนเพศชาย และเพศหญิง ทุกกลุ่มอายุ ระดับการศึกษาประถมศึกษา  
อนุปริญญา/ปวท./ปวส. และปริญญาตรี อาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว พนักงานบริษัทเอกชน 
เกษตรกรรม/ประมง และนักเรียน/นักศึกษา ทุกกลุ่มรายได้เฉลี่ยต่อเดือน จํานวนครั้งท่ีเคยมาใช้
บริการต่อปี 2 – 3 ครั้ง และมากกว่า 3 ครั้ง ทุกกลุ่มท่ีมารับการบริการ 
                ด้านการให้ข้อมูลข่าวสาร ประชาชนมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 
3.88)  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.55 – 4.10) ทุกรายการ คือ 
 1.  มีคําแนะนํา/เอกสาร/เจ้าหน้าท่ี/ป้ายประกาศ อย่างเหมาะสม 
 2.  มีป้ายบอกทางหรือป้ายแสดงจุดให้บริการชัดเจน เข้าใจง่าย 
 3.  มีป้ายแสดงข้ันตอนการให้บริการชัดเจน 
 4.  มีบริการข่าวสารด้วยสื่อต่างๆ   เช่น  หนังสือพิมพ์  วารสาร  โทรทัศน์ 
 5.  มีตู้รับความคิดเห็น / รับแบบประเมินการให้บริการ 
    ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับประชาชนเพศชาย และเพศหญิง อายุ 4 1 -50 ปี ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา  อนุปริญญา/ปวท./ปวส. และปริญญาตรี อาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน เกษตรกรรม/
ประมง นักเรียน/นักศึกษา และแม่บ้าน/พ่อบ้าน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,000 – 10,000 บาท และ 
10,001 – 20,000 บาท จํานวนคร้ังท่ีเคยมาใช้บริการต่อปี 2 – 3 ครั้ง เรื่องท่ีขอรับการบริการ งาน
บริหารท่ัวไป งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานจัดเก็บรายได้ ภาษี และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และ
งานส่ิงก่อสร้างและโครงสร้างพ้ืนฐาน  
                ด้านกระบวนการ/ข้ันตอนการให้บริการ  ประชาชนมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( X = 3.87)  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.65 – 4.24) ทุก
รายการ คือ 
 1.  การให้บริการอย่างเป็นระบบ 
 2.   ระยะเวลาการให้บริการเหมาะสมกับการบริการ/สภาพงาน 
 3.  ขั้นตอนการให้บริการไม่ซับซ้อน 
 4.  การให้บริการเป็นไปตามลําดับก่อน-หลงั อย่างยุติธรรม 
    ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับประชาชนเพศชาย และเพศหญิง อายุน้อยกว่า 30 ปี  30 -40 ปี และ 41 – 
50 ปี ระดับการศึกษาประถมศึกษา  และมัธยมศึกษา/ปวช. อาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว พนักงาน
บริษัทเอกชน เกษตรกรรม/ประมง และแม่บ้าน/พ่อบ้าน รายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า 5,000 บาท  
5,000 – 10,000 บาท และ 10,001 – 20,000 บาท  จํานวนครั้งท่ีเคยมาใช้บริการต่อปี 2 – 3 ครั้ง 
และมากกว่า 3 ครั้ง เรื่องที่ขอรับการบริการ งานสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม งานสวัสดิการสังคม 
งานจัดเก็บรายได้ ภาษี และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และงานสิ่งก่อสร้างและโครงสร้างพ้ืนฐาน  
                ด้านสภาพแวดล้อม  ประชาชนมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 
3.97)  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.89 – 4.05) ทุกรายการ คือ 
 1.  สถานที่ตกแต่งสวยงาม สะอาด 
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 2.  ของเครื่องใช้ และเอกสาร จัดเรียงเป็นระเบียบเรียบร้อย 
 3.  อุปกรณ์และเครื่องมือเคร่ืองใช้ท่ีให้บริการมีความทันสมัย      
 4.  สถานที่ให้บริการมีบรรยากาศดี โล่ง โปร่ง สบาย 
 ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับประชาชนเพศชาย และเพศหญิง ทุกกลุ่มอายุ ทุกระดับการศึกษา 
ทุกกลุ่มอาชีพ ทุกกลุ่มรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  จํานวนครั้งที่เคยมาใช้บริการต่อปี 2 – 3 ครั้ง และ
มากกว่า 3 ครั้ง เรื่องท่ีขอรับการบริการ งานบริหารทั่วไป งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งาน
สวัสดิการสังคม งานส่งเสริมการเกษตร งานจัดเก็บรายได้ ภาษี และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และงาน
ส่ิงก่อสร้างและโครงสร้างพ้ืนฐาน  
                ด้านเจ้าหน้าท่ี/บุคลากรผู้ให้บริการ  ประชาชนมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก ( X = 3.77) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.60 – 3.95) ทุกรายการ 
คือ 
 1.  เจ้าหน้าท่ีแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย 
 2.  เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความยิ้มแย้ม  แจ่มใส และเป็นมิตร 
 3.  เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความถูกต้องและรวดเร็ว 
 4.  เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ในงานท่ีให้บริการเป็นอย่างดี 
 5.  เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความกระตือรือร้นและเอาใจใส่ 
 6.  เจ้าหน้าที่มีความซ่ือสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์
ในทางมิชอบ ฯลฯ 
 ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับประชาชนเพศหญิง อายุน้อยกว่า 30 ปี และมากกว่า 50 ปี ระดับ
การศึกษาประถมศึกษา  มัธยมศึกษา/ปวช. ทุกกลุ่มอาชีพ  รายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า 5,000 บาท  
5,000 – 10,000 บาท และ 10,001 – 20,000 บาท  จํานวนคร้ังที่เคยมาใช้บริการต่อปี 2 – 3 ครั้ง 
และมากกว่า 3 คร้ัง เร่ืองที่ขอรับการบริการ งานบริหารทั่วไป งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งาน
สวัสดิการสังคม งานจัดเก็บรายได้ ภาษี และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ งานสิ่งก่อสร้างและโครงสร้าง
พ้ืนฐาน และงานบริหารจัดการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
 
 3.  การเปรียบเทียบการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบลนาตาขวัญ ในทัศนะ
ของประชาชน จําแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล 
 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบลนาตา
ขวัญ ในทัศนะของประชาชน จําแนกตามข้อมูลบุคคล พบว่า ประชาชนท่ีมาใช้บริการ ท่ีมี เพศ  
จํานวนเรื่องท่ีขอรับการบริการ ต่างกัน มีความคิดเห็นในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 และประชาชนท่ีมาใช้บริการท่ีมีอายุ ต่างกัน มีความคิดเห็นในภาพรวม แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน ดังน้ี 
 ด้านการบริการ 
 ประชาชนที่มาใช้บริการ เพศชายและเพศหญิง มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.01 จํานวน 3 รายการ คือ  
 1. มีท่ีนั่ง/บริเวณรอรับบริการเหมาะสมและเพียงพอ 
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 2.  มีห้องนํ้าสะอาด และเพียงพอ 
 3. มีฝ่ายต่างๆให้บริการครบถ้วนตามความต้องการ 
 ประชาชนที่มาใช้บริการ ท่ีอายุต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.01 จํานวน 2 รายการ คือ  
 1. มีฝ่ายต่างๆให้บริการครบถ้วนตามความต้องการ 
 2.  มีที่จอดรถสะดวกสบาย ปลอดภัย และเพียงพอ 
 ประชาชนท่ีมาใช้บริการ ท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกรายการ คือ  
 1.  มีที่น่ัง/บริเวณรอรับบริการเหมาะสมและเพียงพอ 
 2.  มีห้องนํ้าสะอาด และเพียงพอ 
 3.  มีฝ่ายต่างๆให้บริการครบถ้วนตามความต้องการ 
 4.  มีน้ําด่ืมสะอาด และเพียงพอ 
 5.  มีที่จอดรถสะดวกสบาย ปลอดภัย และเพียงพอ 
 ประชาชนท่ีมาใช้บริการ ที่มีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ   เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
จํานวน 1 รายการ คือ มีท่ีน่ัง/บริเวณรอรับบริการเหมาะสมและเพียงพอ 
 ประชาชนที่มาใช้บริการ ท่ี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม              
และพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 ประชาชนที่มาใช้บริการ ที่มีจํานวนครั้งที่เคยมาใช้บริการต่อปีต่างกัน มีความคิดเห็น 
โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ   เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ  มีท่ีจอดรถสะดวกสบาย ปลอดภัย และ
เพียงพอ 
 ประชาชนท่ีมาใช้บริการ ท่ีมีจํานวนเร่ืองท่ีขอรับการบริการต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01   เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า แตกต่างกันอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 4 รายการ คือ   
 1. มีท่ีน่ัง/บริเวณรอรับบริการเหมาะสมและเพียงพอ 
 2.  มีห้องนํ้าสะอาด และเพียงพอ 
 3. มีฝ่ายต่างๆให้บริการครบถ้วนตามความต้องการ 
 4. มีนํ้าด่ืมสะอาด และเพียงพอ 
 ด้านสถานท่ี 
 ประชาชนท่ีมาใช้บริการ เพศชายและเพศหญิง มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.01 จํานวน 2 รายการ คือ  
 1.  สถานท่ีต้ังมีการคมนาคมสะดวก หาได้ง่าย 
 2.  จุดให้บริการแบ่งเป็นสัดส่วนชัดเจนเข้าใจง่าย 
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 ประชาชนที่มาใช้บริการ ที่อายุต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
จํานวน 1 รายการ คือ  สถานท่ีมีขนาดเพียงพอในการให้บริการ 
 ประชาชนท่ีมาใช้บริการ ท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.01 ทุกรายการ คือ   
 1.  สถานท่ีต้ังมีการคมนาคมสะดวก หาได้ง่าย 
 2.  สถานท่ีต้ังมีความปลอดภัยในการมาใช้บริการ 
 3.  สถานท่ีมีขนาดเพียงพอในการให้บริการ 
 4.  จุดให้บริการแบ่งเป็นสัดส่วนชัดเจนเข้าใจง่าย 
 ประชาชนท่ีมาใช้บริการ ท่ีมีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
จํานวน 1 รายการ คือ  สถานท่ีมีขนาดเพียงพอในการให้บริการ 
 ประชาชนท่ีมาใช้บริการ ท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ สถานท่ีมีขนาดเพียงพอในการให้บริการ 
 ประชาชนที่มาใช้บริการ ที่มีจํานวนครั้งที่เคยมาใช้บริการต่อปีต่างกัน มีความคิดเห็น 
โดยรวม และพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ   
 ประชาชนที่มาใช้บริการ ท่ีมีจํานวนเร่ืองท่ีขอรับการบริการต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม 
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ  สถานท่ีต้ังมีการคมนาคมสะดวก หาได้ง่าย 
 ด้านการให้ข้อมูลข่าวสาร 
 ประชาชนที่มาใช้บริการ เพศชายและเพศหญิง มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.01 จํานวน 2 รายการ คือ  
 1.  มีป้ายแสดงข้ันตอนการให้บริการชัดเจน 
 2.  มีคําแนะนํา/เอกสาร/เจ้าหน้าที่/ป้ายประกาศ อย่างเหมาะสม 
 ประชาชนที่มาใช้บริการ ท่ีอายุต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
จํานวน 2 รายการ คือ  
 1.  มีบริการข่าวสารด้วยส่ือต่างๆ   เช่น  หนังสือพิมพ์  วารสาร  โทรทัศน์ 
 2.  มีป้ายบอกทางหรือป้ายแสดงจุดให้บริการชัดเจน เข้าใจง่าย 
 และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ  มีตู้รับ
ความคิดเห็น / รับแบบประเมินการให้บริการ 
 ประชาชนท่ีมาใช้บริการ ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 3 รายการ คือ  
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 1.  มีป้ายแสดงข้ันตอนการให้บริการชัดเจน 
 2.  มีคําแนะนํา/เอกสาร/เจ้าหน้าท่ี/ป้ายประกาศ อย่างเหมาะสม 
 3.  มีป้ายบอกทางหรือป้ายแสดงจุดให้บริการชัดเจน เข้าใจง่าย 
 และแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ  มีบริการ
ข่าวสารด้วยสื่อต่างๆ   เช่น  หนังสือพิมพ์  วารสาร  โทรทัศน์ 
 ประชาชนที่มาใช้บริการ ท่ีมีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม และพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ   
 ประชาชนที่มาใช้บริการ ท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม และ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 ประชาชนท่ีมาใช้บริการ ท่ีมีจํานวนคร้ังที่เคยมาใช้บริการต่อปีต่างกัน มีความคิดเห็น 
โดยรวม และพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ   
 ประชาชนท่ีมาใช้บริการ ท่ีมีจํานวนเร่ืองท่ีขอรับการบริการต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01   เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า แตกต่างกันอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ  มีป้ายแสดงข้ันตอนการให้บริการชัดเจน 
 และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ มี
คําแนะนํา/เอกสาร/เจ้าหน้าท่ี/ป้ายประกาศ อย่างเหมาะสม 
 ด้านกระบวนการ/ข้ันตอนการให้บริการ 
 ประชาชนที่มาใช้บริการ เพศชายและเพศหญิง มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.01 จํานวน 2 รายการ คือ  
 1.  การให้บริการอย่างเป็นระบบ 
 2.  ขั้นตอนการให้บริการไม่ซับซ้อน 
 ประชาชนที่มาใช้บริการ ท่ีอายุต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ การให้บริการเป็นไปตามลาํดับก่อน-หลัง อย่างยุติธรรม 
 และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ ขั้นตอนการ
ให้บริการไม่ซับซ้อน 
 ประชาชนท่ีมาใช้บริการ ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ   เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01 จํานวน 2 รายการ คือ  
 1.  การให้บริการอย่างเป็นระบบ 
 2.  การให้บริการเป็นไปตามลําดับก่อน-หลัง อย่างยุติธรรม 
 ประชาชนที่มาใช้บริการ ท่ีมีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม และพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ   
 ประชาชนที่มาใช้บริการ ท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม และ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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 ประชาชนที่มาใช้บริการ ที่มีจํานวนครั้งที่เคยมาใช้บริการต่อปีต่างกัน มีความคิดเห็น 
โดยรวม และพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ   
 ประชาชนที่มาใช้บริการ ท่ีมีจํานวนเร่ืองท่ีขอรับการบริการต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม 
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ  ระยะเวลาการให้บริการเหมาะสมกับการบริการ/
สภาพงาน  
 และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ ขั้นตอนการ
ให้บริการไม่ซับซ้อน 
 ด้านสภาพแวดล้อม 
 ประชาชนที่มาใช้บริการ เพศชายและเพศหญิง มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.01 จํานวน 3 รายการ คือ  
 1.  สถานที่ตกแต่งสวยงาม สะอาด 
 2.  ของเคร่ืองใช้ และเอกสาร จัดเรียงเป็นระเบียบเรียบร้อย 
 3.  อุปกรณ์และเครื่องมือเคร่ืองใช้ท่ีให้บริการมีความทันสมัย      
 ประชาชนที่มาใช้บริการ ท่ีอายุต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
จํานวน 1 รายการ คือ อุปกรณ์และเครื่องมือเคร่ืองใช้ท่ีให้บริการมีความทันสมัย      
 และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ 
 1. สถานท่ีให้บริการมีบรรยากาศดี โล่ง โปร่ง  สบาย  
 2.  สถานที่ตกแต่งสวยงาม สะอาด  
 ประชาชนที่มาใช้บริการ ท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.01 จํานวน 3 รายการ คือ  
 1.  สถานที่ให้บริการมีบรรยากาศดี โล่ง โปร่ง  สบาย 
 2.  สถานที่ตกแต่งสวยงาม สะอาด 
 3.  อุปกรณ์และเครื่องมือเคร่ืองใช้ท่ีให้บริการมีความทันสมัย      
 และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ ของ
เครื่องใช้ และเอกสาร จัดเรียงเป็นระเบียบเรียบร้อย 
 ประชาชนท่ีมาใช้บริการ ที่มีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม และพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ   
 ประชาชนท่ีมาใช้บริการ ท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม และ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 ประชาชนท่ีมาใช้บริการ ท่ีมีจํานวนคร้ังที่เคยมาใช้บริการต่อปีต่างกัน มีความคิดเห็น 
โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ ของเครื่องใช้ และเอกสาร จัดเรียงเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 
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 ประชาชนท่ีมาใช้บริการ ท่ีมีจํานวนเร่ืองท่ีขอรับการบริการต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม 
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 3 รายการ คือ   
 1.  สถานท่ีให้บริการมีบรรยากาศดี โล่ง โปร่ง สบาย 
 2.  สถานท่ีตกแต่งสวยงาม สะอาด 
 3.  อุปกรณ์และเครื่องมือเคร่ืองใช้ท่ีให้บริการมีความทันสมัย      
 และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ ของ
เครื่องใช้ และเอกสาร จัดเรียงเป็นระเบียบเรียบร้อย 
 ด้านเจ้าหน้าท่ี/บุคลากรผู้ให้บริการ 
 ประชาชนที่มาใช้บริการ เพศชายและเพศหญิง มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.01 จํานวน 4 รายการ คือ  
 1.  เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความยิ้มแย้ม  แจ่มใส และเป็นมิตร 
 2.  เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความกระตือรือร้นและเอาใจใส่ 
 3.  เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความถูกต้องและรวดเร็ว 
 4.  เจ้าหน้าท่ีแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย 
 ประชาชนที่มาใช้บริการ ท่ีอายุต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.01 จํานวน 2 รายการ คือ  
 1.  เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความถูกต้องและรวดเร็ว 
 2.  เจ้าหน้าที่มีความซ่ือสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าท่ี เช่น ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์
ในทางมิชอบ ฯลฯ 
 และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ  เจ้าหน้าที่
แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย 
 ประชาชนท่ีมาใช้บริการ ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ   เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01 จํานวน 4 รายการ คือ  
 1.  เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความยิ้มแย้ม  แจ่มใส และเป็นมิตร 
 2.  เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความกระตือรือร้นและเอาใจใส่ 
 3.  เจ้าหน้าที่มีความซ่ือสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าท่ี เช่น ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์
ในทางมิชอบ ฯลฯ 
 4.  เจ้าหน้าท่ีแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย 
 และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ  เจ้าหน้าท่ีมี
ความรู้ในงานที่ให้บริการเป็นอย่างดี 
 ประชาชนท่ีมาใช้บริการ ที่มีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ   เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
จํานวน 1 รายการ คือ เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความถูกต้องและรวดเร็ว 
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 ประชาชนท่ีมาใช้บริการ ท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม และ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 ประชาชนที่มาใช้บริการ ที่มีจํานวนครั้งที่เคยมาใช้บริการต่อปีต่างกัน มีความคิดเห็น 
โดยรวม และพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ   
 ประชาชนที่มาใช้บริการ ท่ีมีจํานวนเร่ืองท่ีขอรับการบริการต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01   เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า แตกต่างกันอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 2 รายการ คือ 
 1.  เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความยิ้มแย้ม  แจ่มใส และเป็นมิตร 
 2.  เจ้าหน้าท่ีแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย 
 
อภิปรายผล 
 การวิจัยเรื่อง การให้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบลนาตาขวัญ อําเภอเมือง จังหวัด
ระยอง ได้ผลการวิจัยท่ีควรนํามาอภิปรายผล ดังนี้ 
 1.  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  ร้อย
ละ 54.29  อายุ  41 – 50 ปี ร้อยละ 29.92 ระดับการศึกษา มัธยมศึกษา/ปวช.  ร้อยละ 37.95  
อาชีพ ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ  41.55  รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,000 – 10,000 บาท ร้อยละ 
42.11 จํานวนคร้ังท่ีเคยมาใช้บริการต่อปี มากกว่า 3 ครั้ง ร้อยละ 67.31 เรื่องที่ขอรับการบริการ  
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ร้อยละ 18.56   
 ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ นพรัตน์ หวลระลึก (2551) ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็น
ของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบลหันตรา อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า ประชาชนท่ีมาใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 41 – 
50 ปี ระดับการศึกษาประถมศึกษา อาชีพธุรกิจส่วนตัว/แม่บ้าน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 7,000 – 
10,000 บาท และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ดวงภรณ์ ตรีธัญญา (2547) ศึกษาเรื่อง ความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบลนครปฐม อําเภอเมือง จังหวัด
นครปฐม พบว่า ผู้ใช้บริการที่เป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 36-45 ปี การศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา และมีรายได้ไม่เกิน 5,000 บาท 
 2.  การวิเคราะห์การให้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบลนาตาขวัญ  อําเภอเมือง  
จังหวัดระยอง ประชาชนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบลนาตาขวัญ  
ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.94)  เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับ การให้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบลนาตาขวัญ อยู่ในระดับมากทุกด้าน  โดย
เรียงลําดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการให้บริการ  ( X = 4.08)  ด้านสถานท่ี ( X = 4.06) ด้าน
สภาพแวดล้อม  ( X = 3.97)   ด้านการให้ข้อมูลข่าวสาร ( X = 3.88)  ด้านกระบวนการ/ขั้นตอน
การให้บริการ  ( X = 3.87)  และด้านเจ้าหน้าท่ี/บุคลากรผู้ให้บริการ  ( X = 3.77)   
 ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับงานวิจัยของ นพรัตน์ หวลระลึก (2551) ศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นของ
ประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบลหันตรา อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา พบว่า ประชาชนที่มาใช้บริการมีความคิดเห็นต่อการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลหันตรา โดยรวม อยู่ในระดับมากทุกด้าน คือ ด้านพนักงานผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอํานวยความ
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สะดวก ด้านความรวดเร็วที่ให้บริการ ด้านอาคาร/สถานท่ี และด้านประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้บริการ 
และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ กิตติพัฒน์ อินทรโลดม (2543) ศึกษาเร่ือง การศึกษาความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร และบัตรประจําตัว
ประชาชน: ศึกษากรณีสํานักงานเขตคลองเตย พบว่า ลักษณะทั่วไปของประชาชนที่มารับบริการงาน
ด้านทะเบียนราษฎร และบัตรประจําตัวประชาชนเป็นประชาชนกลุ่มตัวอย่างที่มีความพึงพอใจในการ
ให้บริการของเจ้าหน้าท่ีในระดับมาก และพบว่าประชาชนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการติดต่อขอรับ
บริการจากเจ้าหน้าที่ในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการติดต่อราชการ การให้บริการแต่ละ
เรื่องมากและยุ่งยากใช้เวลานาน เจ้าหน้าที่มีไม่เพียงพอ และควรมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าท่ี
มากขึ้น และขาดวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการให้บริการ และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สมศักด์ิ อิทธิวร
กุล (2545) ศึกษาเรื่อง การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการของข้าราชการที่ทํา
การปกครอง อําเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา พบว่า ประชาชนจะใช้เวลาในการติดต่องานตั้งแต่
เร่ิมต้นจนเสร็จเรียบร้อย ส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลาไม่เกิน 1 ช่ัวโมง และข้าราชการให้ความสนใจกับ
ประชาชนอยู่ในระดับพอสมควร เม่ือจําแนกตามการอํานวยความสะดวกด้านสถานท่ี พบว่า มีการจัด
ท่ีนั่งสําหรับผู้มารับบริการไว้อยู่ในระดับท่ีเพียงพอ  
 3.  การเปรียบเทียบการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบลนาตาขวัญ  ในทัศนะของ
ประชาชน จําแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล พบว่า  
 ประชาชนที่มาใช้บริการ ท่ีมี เพศ  ต่างกัน มีความคิดเห็นในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการบริการ ด้านสถานท่ี ด้าน
การให้ข้อมูลข่าวสาร ด้านสภาพแวดล้อม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 ประชาชนท่ีมาใช้บริการท่ีมีอายุ  ต่างกัน มีความคิดเห็นในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการบริการ ด้านกระบวนการ/
ขั้นตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05   
 ประชาชนที่มาใช้บริการ ท่ีมีจํานวนเรื่องท่ีขอรับการบริการ ต่างกัน มีความคิดเห็นใน
ภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้าน
การบริการ ด้านการให้ข้อมูลข่าวสาร ด้านเจ้าหน้าท่ี/บุคลากรผู้ให้บริการ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01    
 ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับงานวิจัยของ ดวงภรณ์ ตรีธัญญา (2547) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบลนครปฐม อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
พบว่า ผู้ใช้บริการที่มี อายุ ระดับการศึกษา แตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริการไม่แตกต่างกัน  
ผู้ใช้บริการท่ีมีความพึงพอใจต่อการบริการด้านระบบการให้บริการ ด้านข้อมูลข่าวสาร ด้านการ
บริการของเจ้าหน้าท่ี และด้านสถานท่ีและสภาพแวดล้อม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05   
 จากการศึกษาพบว่า สถานท่ีต้ังมีความปลอดภัยในการมาใช้บริการ มีป้ายบอกทางหรือ
ป้ายแสดงจุดให้บริการชัดเจน เข้าใจง่าย ขั้นตอนการให้บริการไม่ซับซ้อน  เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วย
ความย้ิมแย้ม  แจ่มใส และเป็นมิตร  เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความกระตือรือร้นและเอาใจใส่  การ
ให้บริการเป็นไปตามลําดับก่อน-หลัง อย่างยุติธรรม  เจ้าหน้าที่มีความซ่ือสัตย์สุจริตในการปฏิบัติ
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หน้าท่ี เช่น ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ ฯลฯ  และมีนํ้าด่ืมสะอาด และเพียงพอ  
องค์การบริหารส่วนตําบลควรมีการให้บริการด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกัน ไม่คํานึงถึงตัวบุคคล 
โดยทุกคนที่มาใช้บริการมีความเสมอภาคเท่าเทียมกันทุกคน และไม่เลือกปฏิบัติ  ให้บริการตามลําดับ
ก่อนหรือหลัง ซ่ึงหากมีการเลือกปฏิบัติและไม่ได้ให้บริการตามลําดับก่อนหลังถือว่าเป็นการบริการไม่
เสมอภาค และเจ้าหน้าท่ีควรวางตัวเป็นกลาง ไม่ใช้อารมณ์ หรือความรู้สึกเข้ามาเก่ียวข้องเน้นการ
ให้บริการ และไม่คํานึงถึงความเป็นญาติ เพ่ือนหรือคนรู้จัก และเจ้าหน้าท่ีควรใช้นํ้าเสียงสนทนากับ
ประชาชน กริยาท่าทางที่เจ้าหน้าท่ีแสดงออก และสีหน้าของเจ้าหน้าที่ขณะให้บริการ  หรือ ข่มขู่
กริยาท่าทางสุภาพหรือไม่สุภาพ หรือหน้าตาย้ิมแย้ม หรือบ้ึงตึง ทําหน้าไม่พอใจ หรือรําคาญ สิ่ง
เหล่าน้ีเจ้าหน้าที่ควรมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง และควรมีการประเมินผลการให้บริการของ
เจ้าหน้าท่ีกับประชาชนท่ีมาติดต่อใช้บริการกับองค์การบริหารส่วนตําบลนาตาขวัญ เพ่ือทราบถึง
ข้อจํากัด ข้อบกพร่องต่าง ๆ ไว้สําหรับเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาด้านบริหารให้ตรงกับ
ความต้องการของประชาชน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยเรื่อง  การให้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบลนาตาขวัญ อําเภอเมือง 
จังหวัดระยอง ท้ัง 6 ด้าน คือ ด้านการบริการ  ด้านสถานท่ี  ด้านการให้ข้อมูลข่าวสาร  ด้าน
กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ  ด้านสภาพแวดล้อม และด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
 1. องค์การบริหารส่วนตําบลนาตาขวัญ ควรให้ความสําคัญและเอาใจใส่ต่อการให้บริการ
ประชาชน ท้ัง 6 ด้าน อย่างจริงจัง เพ่ือยกระดับการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตําบล
ให้อยู่ในระดับท่ีดีย่ิงขึ้นต่อไป 
 2.  ด้านการบริการ  ควรมีมีฝ่ายต่างๆให้บริการครบถ้วนตามความต้องการ ท่ีน่ัง/บริเวณรอ
รับบริการเหมาะสมและเพียงพอ  มีท่ีจอดรถสะดวกสบาย  ปลอดภัย และเพียงพอ มีห้องนํ้าสะอาด 
และเพียงพอ และมีนํ้าด่ืมสะอาด และเพียงพอไว้บริการประชาชนผู้มาใช้บริการในองค์การบริหาร
ส่วนตําบลนาตาขวัญ เพ่ือให้ประชาชนรู้สึกประทับใจในการให้บริการ 
 3.  ด้านสถานที่ สถานท่ีต้ังมีการคมนาคมสะดวก หาได้ง่าย  มีจุดให้บริการแบ่งเป็นสัดส่วน
ชัดเจนเข้าใจง่าย  และสถานที่มีขนาดเพียงพอในการให้บริการ เพ่ือให้ประชาชนที่มาใช้บริการ
สามารถเดินทางมาใช้บริการได้สะดวกสบาย 
 4.  ด้านการให้ข้อมูลข่าวสาร  ควรมีป้ายแสดงขั้นตอนการให้บริการชัดเจน มีป้ายบอกทาง
หรือป้ายแสดงจุดให้บริการชัดเจน เข้าใจง่าย  มีการให้คําแนะนํา/เอกสาร/เจ้าหน้าท่ี/ป้ายประกาศ 
อย่างเหมาะสม   มีบริการข่าวสารด้วยสื่อต่างๆ   เช่น  หนังสือพิมพ์  วารสาร  โทรทัศน์ และ มีตู้รับ
ความคิดเห็น / รับแบบประเมินการให้บริการ เพ่ือให้ประชาชนท่ีมาใช้บริการได้รับรู้เก่ียวกับการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบลนาตาขวัญ 
 5.  ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ การให้บริการอย่างเป็นระบบ  เป็นขั้นตอนการ
ให้บริการไม่ซับซ้อน  การให้บริการเป็นไปตามลําดับก่อน-หลัง อย่างยุติธรรม และระยะเวลาการ
ให้บริการเหมาะสมกับการบริการ/สภาพงาน เพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีระบบและยุติธรรม 
และประชาชนรู้สึกว่ามีความเท่าเทียมกันในการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี 
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 6.  ด้านสภาพแวดล้อม   สถานท่ีตกแต่งสวยงาม สะอาด   สถานที่ให้บริการมีบรรยากาศดี 
โล่ง โปร่ง สบาย  อุปกรณ์และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีให้บริการมีความทันสมัย  เคร่ืองใช้ และเอกสาร 
จัดเรียงเป็นระเบียบเรียบร้อย  
 7.  ด้านเจ้าหน้าท่ี/บุคลากรผู้ให้บริการ เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความยิ้มแย้ม แจ่มใส และ
เป็นมิตร เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความกระตือรือร้นและเอาใจใส่ เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความถูกต้อง
และรวดเร็ว เจ้าหน้าที่แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย และ เจ้าหน้าที่มีความซ่ือสัตย์สุจริตในการปฏิบัติ
หน้าท่ี เช่น ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ ฯลฯ 
 8.  ด้านการประชาสัมพันธ์เพ่ือให้บริการ ควรมีป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เพ่ิมขึ้น และมีการ
กระจายข่าวสารทางวิทยุกระจายเสียงขององค์การบริหารส่วนตําบลนาตาขวัญมากข้ึน เพ่ือให้
ประชาชนได้รับข่าวสารท่ีรวดเร็วและเป็นประโยชน์ 
 
ข้อเสนอแนะท่ัวไป  
 1.  ควรมีการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ตําบลอ่ืน ๆ ในจังหวัดระยอง เพ่ือสร้างมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดระยอง ทําให้
เกิดการให้บริการท่ีดีแก่ผู้มาใช้บริการ  
 2.  ควรมีการศึกษาถึงปัญหาของการให้บริการจากเจ้าหน้าท่ีท่ีให้บริการด้วย เพ่ือนําข้อมูล
ท่ีได้มาหาข้อเท็จจริง ว่าปัญหาเกิดจากสิ่งใดและนําผลท่ีได้มาแก้ปัญหาให้มีการบริการที่ดีต่อองค์การ
ต่อไป 
 3.  ควรมีการศึกษาในด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการทํางานของเจ้าหน้าท่ีของ
องค์การบริหารส่วนตําบล เพ่ือจะได้นําข้อมูลการทํางานท่ีได้ไปปรุงปรุงแก้ไขการให้บริการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 4.  ควรมีการแบ่งแยกวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการเป็นรายสํานักหรือกอง เพ่ือนํา
ข้อมูลท่ีได้มาเปรียบเทียบว่า หน่วยงานใดมีการบริการที่ดีท่ีสุดและนําปรับปรุงสํานักหรือกองอ่ืน ๆ 
ต่อไป 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาการจัดการงานบริการประชาชนของข้าราชการ   
ศาลยุติธรรม ในจังหวัดสมุทรปราการ และเพ่ือเปรียบเทียบการจัดการงานบริการประชาชนของ
ข้าราชการศาลยุติธรรมในทัศนะของประชาชนผู้รับบริการ จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์     
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ ประชาชนผู้รับบริการศาลยุติธรรมในจังหวัดสมุทรปราการ 
จํานวน 108 คน เครื่องมือท่ีใช้คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) การจัดการงานบริการประชาชนของข้าราชการศาลยุติธรรมในจังหวัด
สมุทรปราการ ในภาพรวม คะแนนเฉลี่ย อยู่ในระดับปานกลาง  เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
คะแนนเฉล่ีย อยู่ในระดับมาก 3 ด้าน เรียงลําดับจากมากท่ีสุด คือ ด้านความถูกต้องตามกฎหมาย 
ด้านมาตรฐานทางเทคนิค หรือวิชาการ และด้านความเท่าเทียมกัน 2) ผลการเปรียบเทียบการจัดการ
งานบริการประชาชนของข้าราชการศาลยุติธรรมในทัศนะของประชาชนผู้รับบริการ จําแนกตาม
ลักษณะประชากรศาสตร์ พบว่า ประชาชนผู้รับบริการมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการงานบริการ
ประชาชนของข้าราชการศาลยุติธรรมในภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความพอเพียง ประชาชนผู้รับบริการที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มี
ความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และด้านความสะดวก รวดเร็ว 
เช่ือถือได้ ประชาชนผู้รับบริการที่มีสถานภาพสมรส ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

 
Abstract 

The objectives of this research were to study the management of service by 
government officers of the court of justice in Samutprakan province and to compare 
the management of public service by government officers in views of people 
receiving the public service classified by demographic characteristics. The sample 
included 108 service receivers.  Questionnaires were used as a research tool. Data  
were analyzed by percentage, mean, standard deviation, and One-way ANOVA. 

                                                        
* บทความการค้นคว้าอิสระ 
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง, รศ.ปรีชา วัฒนาทิพยธํารงค์ 
** บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
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 The results of the research indicated that the mean score of overall 
management of public service by government officers, mentioned above, was at the 
medium level. Aspect analyses revealed that the 3 aspects placed at high level 
ranked in descending order were: legal righteousness, technical or academic 
standard,, and equality. The comparison of management of public service by 
government officers in views of service receivers classified by demographic 
characteristics showed that the receivers of service had no statistically significant 
difference in opinions toward the management of public service.  Aspect comparison 
revealed that service receivers having different monthly income were significantly 
different in their overall opinions toward sufficiency aspect at 0.01. Service receivers 
having different marital status were significantly different in their overall opinions on 
convenience, quickness, and reliability at 0.05. 
 
ความนํา 

การบริหารและการจัดการขององค์กรต่างๆ รวมทั้งกระบวนการยุติธรรมซ่ึงรวมถึงตํารวจ 
อัยการ ศาลยุติธรรม ราชทัณฑ์ และทนายความ โดยภาพรวมแล้วกระบวนการยุติธรรมโดยเฉพาะ
ศาลยุติธรรมเป็นองค์กรระบบเปิด (open system) ท่ีต้องปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา เน่ืองจากมี ปัจจัยนําเข้า (input) ที่เกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิทางศาล กรณีมีข้อโต้แย้ง
เกิดขึ้นเก่ียวกับสิทธิหรือหน้าท่ีของบุคคลใด ๆ ตามกฎหมายแพ่ง หรือมีการกระทําที่ฝ่าฝืนต่อ
กฎหมายในทางอาญา หรือสนับสนุนงานในด้านอ่ืน ๆ เช่น การปราบปรามการกระทําผิดอาญาต่าง ๆ 
รวมท้ังสนับสนุน งานป้องกันปราบปรามยาเสพติด ท่ีมีปัจจัยสําคัญมาจากการเปล่ียนแปลงสภาวะ
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เม่ือเศรษฐกิจตกตํ่าเกิดภาวะเงินฝืด เงินเฟ้อ มีการเปลี่ยนแปลงอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราอย่างรวดเร็ว ภาคธุรกิจเกิดภาวะการขาดสภาพคล่องด้านการเงิน ประสบภาวะ
ขาดทุน ไม่สามารถบริหารเงินทุนหมุนเวียนหรือบริหารสภาพคล่องด้านการเงินได้ เกิดการผิดนัดชําระ
หน้ีแก่เจ้าหนี้ รวมท้ังไม่สามารถจ่ายค่าจ้าง ค่าแรงงานได้ตามกําหนด มีการปลดลูกจ้างเป็นจํานวน
มาก เกิดภาวะคนว่างงานมีการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตภายในสถาบันครอบครัว  ซ่ึงเป็นสถาบัน สําคัญ
ของสังคมอย่างรุนแรง ทรัพยากรต่าง ๆ ไม่สามารถนํามารองรับความจําเป็นพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต
ความเป็นอยู่ปกติของสมาชิกในครอบครัวได้ เกิดสภาวะตึงเครียด ความแตกแยก ขาดความอบอุ่นใน
สมาชิกครอบครัว หลงผิดในการนําวิธีการท่ีผิดกฎหมายมาแก้ไขปัญหา เช่น การกระทําผิดเกี่ยวกับ
การประทุษร้ายต่อรา่งกาย เพ่ือต้องการทรัพย์สิน ทําให้จํานวนคดีท่ีมาสู่ศาลยุติธรรมเพ่ิมมากข้ึน 

กระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยมีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบหลายหน่วยงานซึ่งมี
หน่วยงานหลักได้แก่ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ สํานักงานอัยการ สํานักงานศาลยุติธรรม             
กรมราชทัณฑ์ กรมบังคับคดี กรมคุมประพฤติ และกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน การอํานวย
ความยุติธรรมเป็นเป้าหมายสูงสุดและเป็นภารกิจหลักของศาลยุติธรรม ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาศาล
ยุติธรรมในฐานะสถาบันหลักในการอํานวยความยุติธรรมอย่างเข้มแข็ง เป็นกลางภายใต้หลักนิติธรรม 
เพ่ือประโยชน์สุขของประเทศชาติและประชาชน ภายใต้สภาวะแวดล้อมท่ีซับซ้อนและเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว ทําให้ศาลยุติธรรมมุ่งเน้นการบริการท่ีมีความถูกต้อง  รวดเร็ว และเป็นธรรม ท้ังเรื่อง
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การพัฒนา และการสร้างมาตรฐานระบบงานทุกด้านรวมถึงการพัฒนาศักยภาพคนในองค์กรเพ่ือให้
การปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รักษามาตรฐานทางจริยธรรมและความเป็นกลาง เพ่ือให้
ประชาชนมีความเช่ือม่ันในกระบวนการยุติธรรม 

การจัดการงานบริการประชาชนของข้าราชการศาลยุติธรรมในจังหวัดสมุทรปราการจึงมี
ความสําคัญอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นคดีแพ่ง หรือคดีอาญาซ่ึงมีผลต่อจํานวนประชาชนผู้มาติดต่อ
ราชการศาลยุติธรรมเพ่ิมมากข้ึน แต่ประชาชนที่มาติดต่อราชการศาลไม่ทราบขั้นตอนการดําเนินการ
ตามกฎหมาย ทําให้ไม่ได้รับความสะดวกหรือดําเนินการผิดขั้นตอนตามที่กฎหมายกําหนดไว้   ในการ
ให้บริการแก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการศาลยุติธรรมนั้นไม่ได้จํากัดขอบเขตแต่เพียงการอํานวยความ
สะดวกและการให้คําแนะนําการใช้บริการเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการจัดให้มีระบบสารสนเทศของ
ราชการเพ่ือให้บริการแก่ประชาชนผู้มาติดต่อ นอกจากนี้ ต้องคํานึงถึงภาพลักษณ์ขององค์กรศาล
ยุติธรรมท่ีต้องมีการดูแลอาคารสถานท่ีให้มีความสะอาดและเหมาะสมที่จะให้บริการแก่ประชาชนอยู่
เสมอ  แต่การอํานวยความสะดวกและการให้บริการแก่ประชาชนผู้มาติดต่อไม่อาจสัมฤทธ์ิผลได้ หาก
ปราศจากความร่วมมือของบุคคลและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง จึงมีการสร้างมาตรการจูงใจ โดยการให้
รางวัลแก่ข้าราชการศาลยุติธรรมที่มีผลการปฏิบัติงานด้านการให้บริการแก่ประชาชนเป็นอย่างดี 
ในทางตรงกันข้ามหากข้าราชการขาดจิตสํานึกในการให้บริการ และขาดความกระตือรือร้นในการ
ทํางาน ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน ท้ังตัวข้าราชการและผู้รับบริการ การได้ทราบถึงการจัดการ
งานบริการประชาชนของข้าราชการศาลยุติธรรมในจังหวัดสมุทรปราการ เป็นสิ่งจําเป็นในการพัฒนา
องค์กร เพ่ือให้ผู้บริหารได้นําผลการศึกษาไปเป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการให้บริการที่
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ียังช่วยในการเสริมสร้างทักษะและปลูกจิตสํานึกในการ
ให้บริการของบุคคลากรของศาลให้มีการบริการที่เกินความคาดหวัง บริการตรงตามความต้องการของ
ผู้รับบริการและเป็นประโยชน์อย่างแท้จริง 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

      1. เพ่ือศึกษาการจัดการงานบริการประชาชนของข้าราชการศาลยุติธรรมในจังหวัด
สมุทรปราการ 

      2. เพ่ือเปรียบเทียบการจัดการงานบริการประชาชนของข้าราชการศาลยุติธรรมใน
ทัศนะของประชาชนผู้รับบริการ จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ 
 
สมมติฐานของการวิจัย 

การจัดการงานบริการประชาชนของข้าราชการศาลยุติธรรม ในทัศนะของประชาชน
ผู้รับบริการ จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์แตกต่างกัน 
ขอบเขตของการวิจัย 

1.  ขอบเขตด้านประชากร 
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครั้งน้ี คือ ประชาชนที่มาติดต่อราชการศาลยุติธรรมในจังหวัด

สมุทรปราการ จํานวน 150 คน เลือกเป็นกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ 
Krejcie และ Morgan (1970, p.608) ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 108 คน 
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2. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
2.1  ตัวแปรอิสระ (independent variable) แบ่งออกเป็น 

2.1.1 ลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา   
อาชีพ และ รายได้  

2.1.2 หลักการและแนวทางการให้บริการ ได้แก่ ด้านความถูกต้องตามกฎหมาย 
ด้านความพอเพียง ด้านความเท่าเทียมกัน ด้านความสะดวก รวดเร็ว เช่ือถือได้ ด้านมาตรฐานทาง
เทคนิคหรือวิชาการ และด้านการเรียกเก็บค่าบริการท่ีเหมาะสม 

      2.2 ตัวแปรตาม (dependent variable) ได้แก่ การจัดการงานบริการประชาชนของ
ข้าราชการศาลยุติธรรม 

3.  ระยะเวลาดําเนินการวิจัย 
ระยะเวลาในการวิจัยครั้งนี้ต้ังแต่เดือนมิถุนายน   ถึง  เดือน ตุลาคม พ.ศ.2553 

 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ แบบสอบถามที่สร้างขึ้นโดยมีขั้นตอนตามลําดับ  ดังนี้ 
1.  การศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัยครั้งน้ี 
2.  การจัดทําโครงสร้างของแบบสอบถามให้มีเน้ือหาครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัย

ครั้งน้ี แบบสอบถามมี 2 ส่วน  คือ 
 ส่วนท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ เพศ  อายุ  สถานภาพสมรส การศึกษา 
อาชีพ  รายได้ต่อเดือน  ลักษณะของคําถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (check list)  จํานวน 6  ข้อ 
 ส่วนที่ 2  การจัดการงานบริการประชาชนของข้าราชการศาลยุติธรรมแบ่งออกเป็น 6 ด้าน  
คือ  ด้านความถูกต้องตามกฎหมาย  ด้านความพอเพียง ด้านความเท่าเทียมกัน  ด้านความสะดวก 
รวดเร็ว เช่ือถือได้ ด้านมาตรฐานทางเทคนิคหรือวิชาการ และด้านการเรียกเก็บค่าบริการท่ีเหมาะสม  
ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  5  ระดับของลิเคิร์ท (Likert )  จํานวน  24  
ข้อ 

3. นําแบบสอบถามที่ได้สร้างขึ้นให้อาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏธนบุรี ได้ตรวจสอบความสอดคล้องของเน้ือหา กับวัตถุประสงค์ของการวิจัย เป็นการศึกษาความ
เท่ียงตรง (validity) ของแบบสอบถาม แล้วนํามาปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้คําถามชัดเจน สามารถสื่อ
ความหมายได้ตรงประเด็น และเหมาะสมยิ่งขึ้น 

4. นําแบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย จํานวน 30 
คน แล้วนําข้อมูลมาหาค่าความเช่ือม่ัน (reliability) ของแบบสอบถามโดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา
ของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ค่าความเช่ือม่ันของแบบสอบถามเท่ากับ 
0.9013  
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการแจกแบบสอบถาม
ให้กับกลุ่มตัวอย่างประชาชนที่มาติดต่อราชการศาลยุติธรรมในจังหวัดสมุทรปราการ โดยนํา
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แบบสอบถามไปแจกให้กลุ่มตัวอย่างกรอกข้อมูลจํานวน 108 คน และรอรับแบบสอบถามคืนด้วย
ตนเอง ได้รับแบบสอบถามคืนมา จํานวน 108 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

ข้อมูลท่ีได้จากการตอบแบบสอบถาม นํามาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ทุกชุด และ
นํามาลงรหัส ประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป หาความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน t-test, F-test และ LSD ดังน้ี 

1 .  วิ เคราะห์ข้อมูลทั่ ว ไปของ ผู้ตอบแบบสอบถาม  โดยใ ช้ความถี่และค่าร้อยละ 
(percentage) 

2. วิเคราะห์การจัดการงานบริการประชาชนของข้าราชการศาลยุติธรรมในจังหวัด
สมุทรปราการ ในทัศนะของประชาชนผู้รับบริการ โดยใช้ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(SD) 

3.  เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย  ( )  ของคะแนนการจัดการงานบริการประชาชนของข้าราชการ
ศาลยุติธรรม ในทัศนะของประชาชนผู้รับบริการ จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์โดยใช้ t-test 
และ F- test 

 4. เปรียบเทียบพหุคูณ เพ่ือทดสอบค่าเฉลี่ย ( ) ของคะแนนการจัดการงานบริการ
ประชาชนของข้าราชการศาลยุติธรรม ในทัศนะของประชาชนผู้รับบริการ จากผลการวิเคราะห์ความ
แปรปรวน โดยวิธี LSD (Least Significant Difference) 

 
สรุปผลการวิจัย 

1. ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายร้อยละ 51.85 อายุ 25-35 ปี ร้อยละ 33.33 

รองลงมา 36-45 ปี ร้อยละ 31.48   สถานภาพสมรส ร้อยละ 50.93 รองลงมา โสด ร้อยละ 33.33 
การศึกษา มัธยมศึกษา / ปวช. ร้อยละ 48.15  รองลงมา ตํ่ากว่ามัธยมศึกษา ร้อยละ 25.00 อาชีพ 
พนักงานบริษัท ร้อยละ 44.44  รองลงมา ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 25.94  รายได้ต่อเดือนตํ่ากว่า 
10,000 บาท ร้อยละ 52.78  รองลงมา 10,000-20,000 บาท ร้อยละ 28.70 

2. วิเคราะห์การจัดการงานบริการประชาชนของข้าราชการศาลยุติธรรมในทัศนะของ
ประชาชนผู้รับบรกิาร  จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ 

ประชาชนผู้รับบริการมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ การจัดการงานบริการประชาชนของ
ข้าราชการศาลยุติธรรม ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.47) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน ดังนี้ 

ด้านความถูกต้องตามกฎหมาย  ประชาชนผู้รับบริการมีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดับ
มาก ( X =3.75) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X =3.65-3.82) ทุกรายการคือ  

1. บริการหมายนัดมาศาลเพ่ือพิจารณาคดี      
2. บริการแจ้งเตือนพยานมาศาลตามนัด 
3. บริการแจ้งค่าพาหนะในการส่งหมาย 
4. บริการหมายเรียกพยานบุคคลมาศาล 
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ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับเพศชาย และเพศหญิง ทุกระดับอายุ ทุกสถานภาพสมรส  ทุกระดับ
การศึกษา  อาชีพนักเรียน/นักศึกษา  พนักงานบริษัท   ธุรกิจส่วนตัว  และพ่อบ้าน/แม่บ้าน ทุกระดับ
รายได้ต่อเดือน 

ด้านความพอเพียง 
ประชาชนผู้รับบริการมีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง (  =3.25) เม่ือ

พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( =3.52-3.68) จํานวน 2 รายการ คือ 
1. มีแบบฟอร์ม คําร้อง คําขอ คําแถลง เพียงพอในการให้บริการ 
2. การบริการมีจํานวนและคุณภาพพอกับความต้องการของผู้ใช้บริการ 
ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับเพศชาย อายุตํ่ากว่า 25 ปี  สถานภาพโสด และหย่าร้าง/แยกกันอยู่  

การศึกษาตํ่ากว่ามัธยมศึกษา อนุปริญญา/ปวส. และ ปริญญาตรี อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว ข้าราชการ/
รัฐวิสาหกิจ  และพ่อบ้าน/แม่บ้าน รายได้ต่อเดือน 10,000-20,000 บาท 

ด้านความเท่าเทียมกัน ประชาชนผู้รับบริการมีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดับมาก 
( =3.55) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( =3.53-3.88) จํานวน 2 รายการ คือ 
  1. เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกพ้ืนท่ีใช้บริการ 
 2. ให้บริการอย่างเสมอภาคโดยไม่คํานึงถึงตัวบุคคลว่ายากจนหรือร่ํารวย 

ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับเพศหญิง สถานภาพหย่าร้าง/แยกกันอยู่  การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี   
อาชีพ นักเรียน/นักศึกษา  

ด้านความสะดวก รวดเร็ว เช่ือถือได้ ประชาชนผู้รับบริการมีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ใน
ระดับปานกลาง  ( =3.28) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( =3.55) จํานวน 1 
รายการ คือ การบริการอย่างต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอ  

ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับเพศชาย  อายุ 25-35 ปี และมากกว่า 45 ปี การศึกษาตํ่ากว่า
มัธยมศึกษา และอนุปริญญา/ปวส อาชีพ นักเรียน/นักศึกษา  

 ด้านมาตรฐานทางเทคนิคหรือวิชาการ ประชาชนผู้รับบริการมีความคิดเห็น โดยรวม อยู่
ในระดับมาก ( =3.59) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( =3.56-3.61) ทุกรายการ 
คือ   
  1. ข้อมูลข่าวสารการให้บริการถูกต้อง ชัดเจนและได้มาตรฐาน  

2. เจ้าหน้าท่ีสามารถอธิบายกฎหมาย ข้อซักถามได้อย่างถูกต้อง       
3. เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ความชํานาญด้านกฎหมายและวิชาการ 
4. เจ้าหน้าท่ีให้คําแนะนําเกี่ยวกับขั้นตอนการให้บริการอย่างถูกต้อง ไม่มีข้อผิดพลาด 
ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับเพศหญิง อายุตํ่ากว่า 25 ปี และอายุ 36-45 ปี สถานภาพโสด

การศึกษา มัธยมศึกษา/ปวช.  อนุปริญญา/ปวส. และปริญญาตรี อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว และ
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ  รายได้ต่อเดือน 10,000-20,000 บาท และ 30,000 บาทขึ้นไป 

ด้านการเรียกเก็บค่าบริการที่เหมาะสม ประชาชนผู้รับบริการมีความคิดเห็น โดยรวม อยู่
ในระดับปานกลาง ( =3.38) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ( =3.38-3.39) 
ทุกรายการ คือ   
  1. ค่าธรรมเนียมในการให้บริการมีความยุติธรรม และเหมาะสม 
  2. การให้บริการประชาชนมีคุณภาพเสียค่าใช้จ่ายน้อย 
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  3. มีท่ีปรึกษากฎหมายในการให้บริการประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
4. มีการให้บริการแบบอนาถาสําหรับประชาชนยากจนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับเพศชายและเพศหญิง สถานภาพสมรส และหย่าร้าง/แยกกันอยู่  

การศึกษา มัธยมศึกษา/ปวช.  อนุปริญญา/ปวส.  และสูงกว่าปริญญาตรี  อาชีพ พนักงานบริษัท 
ธุรกิจส่วนตัว และข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ  รายได้ต่อเดือน ตํ่ากว่า 10,000 บาท 10,000-20,000 
บาท และ 20,001-30,000 บาท 

3. เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนการจัดการงานบริการประชาชนของข้าราชการศาล
ยุติธรรมในทัศนะของประชาชนผู้รับบริการ จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ 

ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนการจัดการงานบริการประชาชนของข้าราชการศาล
ยุติธรรมในทัศนะของประชาชนผู้รับบริการ จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ พบว่า ความคิดเห็น
เกี่ยวกับการจัดการงานบริการประชาชนของข้าราชการศาลยุติธรรมของประชาชนผู้รับบริการ 
จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์  ในภาพรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้าน ดังน้ี 

ด้านความถูกต้องตามกฎหมาย ประชาชนผู้รับบริการที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีความ
คิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ บริการแจ้งค่าพาหนะในการส่งหมาย 

ด้านความพอเพียง ประชาชนผู้รับบริการท่ีมีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 2 รายการ คือ  

1. มีบัตรคิวเพ่ือรอคิวเข้ารับบริการ 
2. มีแบบฟอร์ม คําร้อง คําขอ คําแถลง เพียงพอในการให้บริการ 
ด้านความเท่าเทียมกัน ประชาชนผู้รับบริการท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมไม่

แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ การให้บริการไม่เลือกปฏิบัติกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นกรณี
พิเศษ 

ด้านความสะดวก รวดเร็ว เช่ือถือได้  ประชาชนผู้รับบริการท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็น
โดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ ได้รับการบริการทันทีไม่ต้องรอนาน 

ประชาชนผู้รับบริการท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม  แตกต่างกันอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ มีระเบียบแบบแผนการให้บริการที่แน่นอน 

ด้านการเรียกเก็บค่าบริการท่ีเหมาะสม ประชาชนผู้รับบริการท่ีมีอายุต่างกัน มีความ
คิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ การให้บริการประชาชนมีคุณภาพเสีย
ค่าใช้จ่ายน้อย 
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อภิปรายผล 
การศึกษาเรื่อง การจัดการงานบริการประชาชนของข้าราชการศาลยุติธรรมในจังหวัด

สมุทรปราการ ได้ผลการวิจัยท่ีสามารถนํามาอภิปรายผลดังนี้  
1. ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายร้อยละ 51.85 อายุ 25-35 ปี ร้อยละ 33.33  

สถานภาพสมรส ร้อยละ 50.93 การศึกษา มัธยมศึกษา / ปวช. ร้อยละ 48.15 อาชีพพนักงานบริษัท 
ร้อยละ 44.44  รายได้ต่อเดือนตํ่ากว่า 10,000 บาท ร้อยละ 52.78  สรุปได้ว่าประชาชนผู้รับบริการมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการงานบริการประชาชนของข้าราชการศาลยุติธรรมในจังหวัด
สมุทรปราการ ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง คือ  ด้านความถูกต้องตามกฎหมาย  ด้านมาตรฐาน
ทางเทคนิคหรือวิชาการ และด้านความเท่าเทียมกัน  ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สมโชค  แป้น
ป้ัน (2552, บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง ปัญหาและความต้องการของผู้ใช้บริการจากเจ้าหน้าท่ีประจําศาล
แรงงานกลางสมุทรปราการ ผลการวิจัยพบว่า ลักษณะของผู้ตอบแบบสอบถาม 400 คน ส่วนใหญ่
เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 31-40 ปี  เห็นว่าการให้บริการไม่แตกต่างจากศาลอ่ืน  ระดับปัญหาและ
ความต้องการในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ของศาลแรงงานกลาง (สมุทรปราการ) รวม 7 ด้าน ท้ัง
ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง ปัญหามากที่สุด คือ ด้านการให้บริการอย่างเสมอภาค
ส่วนด้านความต้องการในระดับมากที่สุดคือด้านการให้บริการอย่างสุภาพซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัย
ของ วาสนา  หนักเพ็ชร์ (2549, บทคัดย่อ) ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศาลแพ่ง 
ผลการวิจัยพบว่าผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของผู้ท่ีมาใช้บริการของศาลแพ่ง ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก และด้านที่มีความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ การใช้บริการด้านการให้บริการอย่างสุจริต 
นอกจากนี้การทดสอบสมมติฐานพบว่า ระดับการศึกษา ของผู้ที่มาใช้บริการต่างกัน มีผลต่อความพึง
พอใจไม่แตกต่างกัน แต่ผู้ที่มาใช้บริการท่ีมี เพศ อายุ อาชีพ จํานวนคร้ังที่มาใช้บริการ และประเภท
ของงานท่ีมาใช้แตกต่างกัน มีผลทําให้ความพึงพอใจของผู้ท่ีมาใช้บริการของศาลแพ่งแตกต่างกัน  

2. วิเคราะห์การจัดการงานบริการประชาชนของข้าราชการศาลยุติธรรมในทัศนะของ
ประชาชนผู้รับบริการ  จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ 

ประชาชนผู้รับบริการมีความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการงานบริการประชาชนของ
ข้าราชการศาลยุติธรรมในจังหวัดสมุทรปราการ ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.47) 
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ประชาชนผู้รับบริการมีความคิดเห็นเก่ียวกับ ด้านความถูกต้องตาม
กฎหมาย  ด้านความเท่าเทียมกัน และ ด้านมาตรฐานทางเทคนิคหรือวิชาการ อยู่ในระดับมาก 
( X =3.75, 3.55 และ  3.59 ตามลําดับ) ยกเว้น ด้านความพอเพียง ด้านความสะดวก รวดเร็ว เช่ือถือ
ได้ และ ด้านการเรียกเก็บค่าบริการท่ีเหมาะสม อยู่ในระดับปานกลาง( X =3.25, 3.28 และ 3.38 
ตามลําดับ) ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ป่ินรัตน์  ผ่องราษี (2550, บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง การ
ประเมินคุณภาพการให้บริการของศาลจังหวัดร้อยเอ็ดแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ผลการศึกษา
พบว่า ผู้รับบริการโดยรวม ได้แก่ พนักงานสอบสวน ทนายความ และคู่ความฝ่ายโจทย์มีการประเมิน
คุณภาพให้บริการของศาลจังหวัดร้อยเอ็ดแผนกคดีเยาวชน และครอบครัว โดยรวมและรายด้าน 4 
ด้าน อยู่ในระดับดี คือ ด้านความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจผู้รับบริการ ด้านความเช่ือถือไว้วางใจ ด้าน
การให้ความม่ันใจแก่ผู้รับบริการ และด้านการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ และด้านความ
เป็นรูปธรรมของการบริการอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนคู่ความฝ่ายจําเลยมีการประเมินคุณภาพการ
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ให้บริการของศาลจังหวัดร้อยเอ็ดแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว โดยรวมและรายด้าน 3 ด้าน อยู่ใน
ระดับดี คือด้านความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจผู้รับบริการ ด้านการให้ความม่ันใจแก่ผู้รับบริการ และ
ความเช่ือถือไว้วางใจ ส่วนด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ และด้านการตอบสนองความต้องการ
ของผู้รับบริการอยู่ในระดับปานกลาง 

3.  เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนการจัดการงานบริการประชาชนของข้าราชการศาล
ยุติธรรมในทัศนะของประชาชนผู้รับบริการ  จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ 

ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนการจัดการงานบริการประชาชนของข้าราชการศาล
ยุติธรรมในจังหวัดสมุทรปราการ จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การจัดการงานบริการประชาชนของข้าราชการศาลยุติธรรมในภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน ดังน้ี 

ด้านความถูกต้องตามกฎหมาย  ประชาชนผู้รับบริการเพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็น 
โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ประชาชนผู้รับบริการท่ีมีอายุต่างกันมีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 
1 รายการ คือ บริการแจ้งเตือนพยานมาศาลตามนัด 

ด้านความพอเพียง ประชาชนผู้รับบริการที่มีอายุต่างกันมีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 2 รายการ คือ 

1. มีบัตรคิวเพ่ือรอคิวเข้ารับบริการ 
2. มีแบบฟอร์ม คําร้อง คําขอ คําแถลง เพียงพอในการให้บริการ 
ประชาชนผู้รับบริการเพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
จํานวน 1 รายการ คือ การบริการมีจํานวนและคุณภาพพอกับความต้องการของผู้ใช้บริการ 

ด้านความเท่าเทียมกัน ประชาชนผู้รับบริการท่ีมีอายุต่างกันมีความคิดเห็น โดยรวม ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ การให้บริการไม่เลือกปฏิบัติกับบุคคลใดบุคคลหน่ึงเป็นกรณี
พิเศษ 

ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สมโชค  แป้นป้ัน (2552, บทคัดย่อ) พบว่าระดับปัญหา
และความต้องการในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ของศาลแรงงานกลาง (สมุทรปราการ) รวม 7 ด้าน
ท้ังภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง ปัญหามากท่ีสุด คือ ด้านการใช้บริการอย่างเสมอภาค
ส่วนด้านความต้องการในระดับมากท่ีสุดคือด้านการให้บริการอย่างสุภาพ 

ด้านความสะดวก รวดเร็ว เชื่อถือได้ ประชาชนผู้รับบริการที่มีสถานภาพต่างกันมีความ
คิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ มีระเบียบแบบแผนการ
ให้บริการที่แน่นอน  
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ประชาชนผู้รับบริการท่ีมีอายุต่างกันมีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 
1 รายการ คือ ได้รับการบริการทันทีไม่ต้องรอนาน 

ด้านมาตรฐานทางเทคนิคหรือวิชาการ ประชาชนผู้รับบริการที่มีเพศ  อายุ สถานภาพ
สมรส  การศึกษา  อาชีพ และ รายได้ต่อเดือนต่างกันมีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ  

ด้านการเรียกเก็บค่าบริการท่ีเหมาะสม ประชาชนผู้รับบริการท่ีมีอายุต่างกันมีความคิดเห็น
โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ การให้บริการประชาชนมีคุณภาพเสีย
ค่าใช้จ่ายน้อย 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย  
1. จากข้อมูลท่ีได้จากการวิจัยคร้ังนี้ พบว่า หน่วยงานควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้

ความเข้าใจกับประชาชนท่ีมาติดต่อราชการเพ่ิมมาก เช่น การทํางานตามระเบียบกฎหมายบางครั้ง
อาจทําให้ประชาชนคิดไปว่าไม่เป็นธรรม จึงจําเป็นต้องทําอย่างเปิดเผยอย่าให้เกิดความเข้าใจผิด เช่น 
เวลาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมต้องอธิบายให้เข้าใจถึงขั้นตอนทางกฎหมาย ประชาชนผู้มารับบริการจะได้
เข้าใจและมีทัศนคติท่ีดีต่อทางราชการ 

2. ปฏิบัติต่อทุกคนเสมอภาคกันพยายามหาวิธีการให้ความเป็นธรรมแก่ประชาชนผู้มา
ติดต่อราชการจัดลําดับต่อหลังและบริการด้วยความเต็มใจกระตือรือร้น ยินดีต้อนรับบุคคลทุกระดับ  

3. การบริการประชาชนมีปริมาณงานมาก ทําให้การบริการไม่ทันกับความต้องการของ
ประชาชน จึงความเพ่ิมอัตรากําลังเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงาน 

4. ด้านความสะดวกหากการบริการของรัฐไม่สะดวก ประชาชนเดินทางมาติดต่อราชการทํา
ให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายต่าง ๆ มากมาย ดังน้ันควรมีการปรับปรุงระบบเน้นความสะดวกเป็นหลัก เพราะ
คิดว่าประชาชนสะดวก ก็จะยินดีทําตามขั้นตอนตามกฎหมาย 

 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

  1. การบริการควรต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของความเป็นธรรมและวัฒนธรรมการบริการภายใน
องค์การที่เน้นความเป็นธรรมและคุณค่าของบุคคลในองค์การซ่ึงองค์การที่สร้างความเท่าเทียมกันใน
การปฏิบัติระหว่างผู้รับการบริการและผู้ปฏบัิติงานภายในองค์การจะสะท้อนให้เห็นถงึคุณภาพการ
ให้บริการท่ีแท้จริง 

2. การบริการประชาชนจะต้องให้เท่าเทียมกันทุกคนทุกอาชีพ ทุกพ้ืนท่ี ทุกเพศ ทุกวัยโดย
ปราศจากความลําเอียง ไม่เลือกรักมักท่ีชัง ไม่มีการเลือกปฏิบัติ ขยายโอกาสให้ประชาชนทุกคนมีสิทธิ
เท่าเทียมกันในการให้บริการ เช่น อาจมีศูนย์บริการให้ความช่วยเหลือในการแก้ปัญหาและให้
คําปรึกษาแก่ประชาชน หรือควรจัดให้มีการทํามาตรฐานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ
ข้อบังคับของราชการ เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ควรยึดระบบคุณธรรมและความ
เป็นกลาง 
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3. การบริการเกิดขึ้นจากความร่วมมือของทุกคนท่ีเก่ียวข้องโดยสร้างความรับผิดชอบใน
บทบาทและหน้าท่ีของผู้เกี่ยวข้องกับงานบริการจะทําให้การให้บริการของผู้ปฏิบัติงาน ส่งผลต่อ
ความสําเร็จของการบริการได้อย่างมีคุณภาพ ผู้บริการต้องมีความรับผิดชอบต่อการให้บริการและ
นําเสนอการให้บริการท่ีมีคุณภาพต่อผู้รับบริการอย่างต่อเน่ือง 

4. การบริการที่ดีขึ้นอยู่กับความพร้อมในการให้บริการ แม้ว่าการบริการไม่สามารถกําหนด
ได้แน่นอน แต่การวางแผนการเตรียมพร้อมการบริการที่เรียนรู้จากพฤติกรรมของผู้รับบริการไว้
ล่วงหน้า จะทําให้ทราบถึงความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการอย่างแน่นอน 

5. คุณภาพการบริการท่ีดีไม่สามารถมองเห็นได้อย่างเป็นรูปธรรม และไม่สามารถจะทําการ
ควบคุมให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ท่ีกําหนดได้ เนื่องจากมีลักษณะเป็นนามธรรมสูง ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลาย
ประการในการพิจารณาดังนี้ ผู้ให้บริการจําเป็นต้องได้รับการสนับสนุนตลอดจนคําติชมจากผู้บริหาร
หรือหน่วยงาน นอกจากนี้ ผู้บริหารจะต้องเอาใจใส่การบริหารจัดการและการสร้างปฏิสัมพันธ์ท่ีดีกับผู้
ให้บริการเพ่ือให้งานบริการท่ีดีและมีคุณภาพ  
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บทคัดย่อ 
           การวิจัยเร่ืองน้ีมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเลือกใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในหอพัก  
ซอยลาดพร้าว 122 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างจํานวน 191 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ ร้อยละ คา่เฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 ผลการวิจัยพบว่า  ผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ตมีพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตมาแล้วระยะเวลา 3-4 ปี  
ร้อยละ  36.13 สถานท่ีใช้อินเตอร์เน็ตเป็นประจําคือหอพัก ร้อยละ  62.30  ระยะเวลาที่ใช้ 2 ช่ัวโมง ร้อยละ  
39.79   โดยเฉลี่ยจํานวนครั้งที่ใช้ต่อสัปดาห์ไม่แน่นอน  ร้อยละ  33.50 วันท่ีใช้มากท่ีสุดไม่แน่นอน ร้อยละ  
46.07  ช่วงเวลาท่ีใช้มากท่ีสุดคือ  20.01-24.00  น. ร้อยละ 35.60  มีวัตถุประสงค์เพ่ือค้นคว้าหาข้อมูลร้อยละ  
32.46  และปัญหาและอุปสรรคที่พบคือปัญหาด้านการดาวน์โหลดข้อมูลล่าช้า ร้อยละ  42.41 พฤติกรรม      
การเลือกใช้บริการอินเตอร์เน็ตของผู้ใช้บริการโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่าอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน  เรียงลําดับจากค่ามากคือ  ด้านการให้บริการ  ด้านการส่งเสริมการขายและ
ด้านราคา  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าเฉพาะด้านการให้บริการอยู่ในระดับมากจํานวน 1  รายการ  คือ  
สัญญาณอินเตอร์เน็ตหลุดบ่อย 
 
Abstract 
 The purpose of this research was to study behaviors of choosing high-speed 
internet service inside dormitory, Soi Latphrao 122, Khet Wang Thonglang, Bangkok, 
The sample included 191 users. Questionnaires were used as a research tool. Data 
were analyzed by frequency, percentage, mean, and standard deviation. 
 The results indicated that 36.13 percent of users  had used the service for 3-4 
years, that 62.30 percent often used the service at dormitory, that 39.79 percent 
used the service for 2 hours, that 33.50 percent were  uncertain about their average 
time used per week, that 46.07 percent were uncertain about the day they used 
most, that 35.60 percent used the service most often during 20.01-24.00, that 32.46 
percent used it for information searching, and that 42.41 percent  faced the problem 
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in slow downloading. The overall behavior of users in choosing high-speed internet 
service was at medium level. Aspect analyses revealed that every aspect was at 
medium level, arranged in descending order were : service, promotion, and price.  
Item by item analyses showed that the only 1 item of service aspect “often lost of 
internet signal” was at high level.  

 
บทนํา 

ในประเทศไทย การสื่อสารผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Internet) เป็นที่นิยมและ
แพร่หลายไปทุกระดับ ท้ังเพ่ือการติดต่อส่วนบุคคล เพ่ือการศึกษา และเพ่ือธุรกิจ จากที่เครือข่าย
อินเตอร์เน็ตทําให้สามารถติดต่อกันได้ท่ัวโลก และความนิยมในการใช้มีสูงขึ้นทุกปี โลกของการสื่อสาร
ได้พัฒนาจากความต้องการพ้ืนฐานไปสู่ความต้องการที่ไร้ขีดจํากัด ไม่เพียงความต้องการเพื่อการ
ติดต่อสื่อสารเท่าน้ัน ยังรวมถึงแหล่งความรู้ต่าง ๆ ความบันเทิงในหลายรูปแบบ ปัจจุบันสามารถทําได้
ท้ังสิ้น โดยการติดต่อผ่านเครือข่ายทางด้านการส่ือสารข้อมูล ดังน้ันความรู้ การบันเทิงไม่ว่าจะอยู่ท่ี
ไหนก็สามารถติดต่อถึงกันได้โดยอาศัยเครือข่ายการสื่อสารและระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ปลายปี 
พ.ศ. 2537 การสื่อสารแห่งประเทศไทยและองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ได้ร่วมมือกับ
บริษัทเอกชนท่ีสนใจร่วมลงทุนเปิดศูนย์บริการอินเตอร์เน็ตขึ้น และเพ่ือตอบสนองความต้องการใช้
งานที่เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วจึงพัฒนาขึ้นมาเป็นลําดับจนมาถึงการให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง  
ทําให้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทยกระจายตัวออกสู่วงกว้าง  บริษัทต่างๆ และบุคคลที่สนใจสามารถ
เข้าใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น  การขยายตัวในวงการอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูงจึงกระจายไปอย่างรวดเร็ว และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอีกหลายเท่าตัว บุคคลท่ัวไปที่พักอาศัย
ตามบ้านและคอนโดต้องการใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ก็สามารถทําได้โดยการไปสมัครสมาชิกกับ
ศูนย์บริการอินเตอร์เน็ต ผู้ท่ีต้องการเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูงจะต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์ และ
โมเด็มในการเช่ือมต่อ รวมท้ังจะต้องเสียค่าสมาชิกรายเดือนในการเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
ให้กับศูนย์บริการอินเตอร์เน็ต  แต่สําหรับบุคคลท่ีพักอาศัยในหอพักไม่สามารถขอใช้บริการ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงโดยตรงกับศูนย์บริการอินเตอรเ์น็ตได้  จะมีทางเลือกคือใช้บริการอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูงที่หอพักจัดไว้ให้บริการ  โดยสมัครเป็นสมาชิกอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเสียค่าบริการราย
เดือนหรือรายช่ัวโมงกับทางหอพัก แต่ละหอพักจะให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในรูปแบบ
ใกล้เคียงกัน ทางหอพักก็จะกําหนดความเร็วของอินเตอร์เน็ตตามราคา  ให้บุคคลที่พักอาศัยในหอพัก
ได้เลือกใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงได้ตามความต้องการ  

การให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในหอพัก เป็นอีกบริการหน่ึงซ่ึงมีความสําคัญสูง ใน
ภาวะการแข่งขันการให้บริการที่พักอาศัยที่พร้อมให้บริการ โดยท่ัวไปเจ้าของหอพักส่วนใหญ่จะให้
บริษัทท่ีมีความเชี่ยวชาญมาวางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายในเพ่ือรองรับการให้บริการภายใน
หอพัก  และบริหารการใช้งานและการบํารุงรักษาตลอดจนการจัดเก็บค่าใช้จ่ายโดยเจ้าของหอพักหรือ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง                                    

ซ่ึงผลของการศึกษาครั้งนี้ เจ้าของหอพักสามารถนําผลการศึกษาไปใช้ในการพิจารณา
วางแผนการตลาด ปรับปรุงแก้ไขระบบการให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภคได้ดีย่ิงขึ้น 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเลือกใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในหอพักซอยลาดพร้าว 122 

เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร  
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร ท่ีจะใช้ในการศึกษาครั้งน้ี ได้แก่ ผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงรายเดือนใน
หอพักภายในซอยลาดพร้าว 122 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร จํานวนหอพัก 10 แห่ง มี
ผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงจํานวน 376 คน เลือกเป็นกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มตัวอย่างอย่าง
ง่าย (simple random sampling) ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 191  คน ขนาดของกลุ่มตัวอย่างได้จาก
ตารางกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie และ Morgan (1970, p. 608) 
 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ แบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นโดยมีการรวบรวมข้อมูล
เอกสาร ตํารา และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง นํามาสร้างแบบสอบถาม ดังน้ี 
 1. การศึกษาค้นคว้าจากตํารา หนังสือ ข้อมูล และงานวิจัยต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 2. การจัดทําโครงสร้างแบบสอบถาม ให้มีเน้ือหาครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 
 ส่วนท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไปของผุ้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
สถานภาพการสมรส  และรายได้ต่อเดือน 
 ส่วนท่ี 2  พฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง จํานวน 8 ข้อ 
 1. ท่านใช้อินเตอร์เน็ตมาเป็นระยะเวลาเท่าใด 
 2. สถานท่ีที่ใช้อินเตอร์เน็ตเป็นประจํา  
 3. ระยะเวลาที่ท่านใช้อินเตอร์เน็ตต่อครั้งนานเท่าใด 
 4. โดยเฉล่ีย 1 สัปดาห์ท่านใช้บริการอินเตอร์เน็ตกี่ครั้ง 

 5. ปกติท่านใช้บริการอินเตอร์เน็ตในวันใดมากท่ีสุด 
 6. ปกติท่านใช้บริการอินเตอร์เน็ตในช่วงเวลาใด 

             7. ท่านใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือวัตถุประสงค ์
 8. ปัญหาและอุปสรรคท่ีท่านพบในการอินเตอร์เน็ต 
 ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ (check list) 
 ส่วนที่ 3  ความคิดเห็นของการเลือกใช้บริการอินเตอร์ เน็ตความเร็วสูง ใน

หอพัก  แบ่งออกเป็น 3  ด้านคือ  ด้านการให้บริการ  ด้านราคา  และด้านส่งเสริมการขาย  ลักษณะ
ของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับของ 
ลิเคิร์ท (Likert) จํานวน  11  ข้อ 
 3. นําแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นให้อาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ได้ตรวจสอบความ
สอดคล้องของเน้ือหา กับจุดประสงค์ของการวิจัย เป็นการศึกษาความเท่ียงตรง (validity) ของ
แบบสอบถาม แล้วนํามาปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้คําถามชัดเจนสามารถสื่อความหมายได้ตรงประเด็น
และเหมาะสมยิ่งขึ้น 



วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปีท่ี 11 ฉบับท่ี 1  
โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

 

91 
 

4. นําแบบสอบถามไปทดลองใช้กับผู้ตอบแบบสอบถาม  ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยจํานวน 30 
ชุดแล้วนําข้อมูลมาหาค่าความเช่ือม่ัน (reliability)  ของแบบสอบถามโดยใช้สูตรสัมประสิทธ์แอลฟา  
ของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ค่าความเช่ือม่ันเท่ากับ  0.844       
 
การรวบรวมข้อมูล 

แจกแบบสอบถามให้ผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงรายเดือนในหอพักภายในซอย
ลาดพร้าว 122 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย จํานวน 191 คน ได้
ตอบแบบสอบถาม  และรอรบัคืนด้วยตนเอง 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ข้อมูลท่ีได้จากการตอบแบบสอบถาม จะนํามาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ทุกชุดและ 
นํามาลงรหัส ประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป  หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตราฐาน
  

1. วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามและพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ต โดยใช้
ความถี่และร้อยละ 
 2. วิเคราะห์ความคิดเห็นของการเลือกใช้บริการอินเตอร์เน็ตในหอพัก โดยใช้ค่าเฉลี่ย  ( X )  
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 
 
สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการเลือกใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในหอพัก ซอย
ลาดพร้าว 

 122 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร สามารถสรุปได้  ดังน้ี 
 
ส่วนท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  ร้อยละ  61.26  อายุ 20 - 30 ปี  ร้อยละ  50.79  

รองลงมาอายุตํ่ากว่า 20 ปีขึ้นไป ร้อยละ  35.07  การศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี  ร้อยละ  53.92  
รองลงมา  ปริญญาตรี  ร้อยละ  36.65  อาชีพนักศึกษา  ร้อยละ  58.12  รองลงมาพนักงานบริษัท  
ร้อยละ  19.37  สถานภาพโสดร้อยละ  95.24  รองลงมาแต่งงาน ร้อยละ 4.71  มีรายได้ต่อเดือน  ตํ่า
กว่า  10,000  บาท  ร้อยละ  52.88  รองลงมา  รายได้   10,000 – 20,000  บาท  ร้อยละ  28.80   

 
ส่วนท่ี 2  วิเคราะห์พฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง  
ผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในหอพักมีพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ต สรุปได้ ดังน้ี 
1. ท่านใช้อินเตอร์เน็ตมาเป็นระยะเวลาเท่าใด ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ใช้อินเตอร์เน็ตมาแล้ว 

3 – 4 ปี ร้อยละ 36.13 รองลงมา  4 ปีขึ้นไป ร้อยละ 35.60 
2. สถานท่ีท่ีใช้อินเตอร์เน็ตเป็นประจํา ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ ใช้ที่หอพัก ร้อยละ 62.30 

รองลงมา ที่ทํางาน ร้อยละ 19.19  
3. ระยะเวลาท่ีท่านใช้อินเตอร์เน็ตต่อครั้งนานเท่าใด ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ใช้อินเตอร์เน็ต 
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1 – 2 ช่ัวโมง ร้อยละ 39.79 รองลงมา 2 - 3 ช่ัวโมง ร้อยละ 25.63 
4. โดยเฉล่ีย 1 สัปดาห์ท่านใช้บริการอินเตอร์เน็ตกี่ครั้ง ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ ใช้บริการใน 1 

สัปดาห์ ไม่แน่นอน ร้อยละ 33.50 รองลงมา 2 – 4 ครัง้ ร้อยละ 19.90 
5. ปกติท่านใช้บริการอินเตอร์เน็ตในวันใดมากท่ีสุดผู้ใช้บรกิารส่วนใหญ่ ใช้อินเตอร์เน็ตในแต่

ละวันไม่แน่นอน ร้อยละ 46.07 รองลงมา 2 – 4 ครั้ง รอ้ยละ 31.41  
6. ปกติท่านใช้บริการอินเตอร์เน็ตในช่วงเวลาใดมากที่สุดผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ ใช้อินเตอร์เน็ต

ช่วงเวลา 20.01 – 24.00 น. ร้อยละ 35.60 รองลงมาเวลาไม่แน่นอน ร้อยละ 35.08  
7. ท่านใช้อินเตอร์เน็ตเพ่ือวัตถุประสงค์ใด ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ ใช้อินเตอร์เน็ตเพ่ือค้นคว้าหา

ข้อมูล ร้อยละ 32.46 รองลงมาเพ่ือติดต่อสื่อสาร เท่ากับ เพ่ือความบันเทิงและสันทนาการ ร้อยละ 
26.70  

8. ปัญหาและอุปสรรคที่ท่านพบในการอินเตอร์เน็ต ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ ใช้อินเตอร์เน็ตพบ
ปัญหา 

ดาวน์โหลดข้อมูลช้า ร้อยละ 42.41 รองลงมา อัตราค่าบริการอินเตอร์เน็ตของผู้ให้บริการยังคงสูง 
ร้อยละ 24.08 

 
ส่วนท่ี 3  วิเคราะห์ความคิดเห็นของการใช้บริการอินเตอร์ เ น็ตความเร็วสูงในหอพัก  

ของผู้ให้บริการ จําแนกตามตามลักษณะสว่นบุคคล 
ผู้ให้บริการมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ในภาพรวม 

อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.36)  เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน  ดังนี้ 
ด้านการให้บริการ 
ผู้ใช้บริการ มีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.39) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ

พบว่า อยู่ในระดับมาก  ( X = 3.51) จํานวน 1 รายการคือ  สัญญาณอินเตอร์เน็ตหลุดบ่อย 
ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับ เพศหญิง สถานภาพโสด 
ด้านราคา 
ผู้ให้บริการมีความเห็นโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง  ( X = 3.33) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า

อยู่ในระดับปานกลาง  ( X = 3.32 – 3.34) ทุกรายการ คือ 
1.  คิดราคาต่อจุดท่ีให้บริการ 
2.  อัตราค่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตเหมาะสม 
ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับ เพศชาย และเพศหญิง อายุตํ่ากว่า 20 ปี และ 20 – 30 ปี การศึกษาตํ่ากว่า 

ปริญญาตรี อาชีพข้าราชการและนักศึกษา สถานภาพโสด และหย่า/แยกกันอยู่ รายได้ต่อเดือนตํ่ากว่า 
10,000 บาท และ 20,000 – 30,000 บาท 
 ด้านการส่งเสริมการขาย 
 ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง  ( X = 3.36) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.33 – 3.39)  ทุกรายการคือ 

1. ลดราคาสมาชิกเม่ือสมัครแบบรายเดือน จุดท่ี 2 
2. จัดโปรโมช่ันสมาชิกแบบรายช่ัวโมง 
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ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับ เพศชาย และเพศหญิง อายุตํ่ากว่า 20 ปี และ 20 – 30 ปี การศึกษาตํ่า
กว่าปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี  อาชีพข้าราชการ และนักศึกษา  สถานภาพโสดและหย่า/แยกกันอยู่ 
รายได้ต่อเดือนตํ่ากว่า  10,000 บาท และ 20,001 - 30,000  บาท 
 
การอภิปรายผล 

การศึกษาเรื่องพฤติกรรมการเลือกใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในหอพัก ในซอยลาดพร้าว 
122  เขตวังทองหลาง  กรุงเทพมหานคร ได้นําข้อมูลมาอภิปรายผลดังน้ี 

1. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  ร้อยละ  61.26  อายุ 20 - 30 ปี  ร้อยละ  50.79  

รองลงมาอายุตํ่ากว่า 20 ปีขึ้นไป ร้อยละ  35.07  การศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี  ร้อยละ  53.92  
รองลงมา  ปริญญาตรี  ร้อยละ  36.65  อาชีพนักศึกษา  ร้อยละ  58.12  รองลงมาพนักงานบริษัท  
ร้อยละ  19.37  สถานภาพโสดร้อยละ  95.24  รองลงมาแต่งงาน ร้อยละ 4.71  มีรายได้ต่อเดือน    
ตํ่ากว่า  10,000  บาท  ร้อยละ  52.88  รองลงมา  รายได้   10,000 – 20,000  บาท  ร้อยละ  28.80 

2. วิเคราะห์พฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ต 
1. ผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงส่วนใหญ่ใช้อินเตอร์เน็ตมาแล้วระยะเวลา 3 – 4  

ปี ร้อยละ 36.13 รองลงมา 4 ปีขึ้นไปร้อยละ 35.60  และน้อยสุด ตํ่ากว่า 1 เดือน ร้อยละ 1.57 
2. ผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงส่วนใหญ่ใช้ท่ีหอพักร้อยละ 62.30 รองลงมา       

ท่ีทํางานร้อยละ 19.90 และน้อยที่สุดที่บ้านเท่ากับร้านที่ให้บริการอินเตอร์เน็ต ร้อยละ 8.90 
3. ผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงส่วนใหญ่ใช้อินเตอร์เน็ต 1 - 2  ช่ัวโมง ร้อยละ 

39.79 รองลงมา  2 - 3  ช่ัวโมง  ร้อยละ 25.65  และน้อยที่สุด  3 – 4  ช่ัวโมงร้อยละ 4.18 
4. ผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงส่วนใหญ่ใน 1 สัปดาห์ใช้อินเตอร์เน็ตไม่แน่นอน

ร้อยละ 33.50 รองลงมา 2 – 4  ครั้ง ร้อยละ 19.90  และน้อยท่ีสุด  จํานวน  5 – 7  คร้ัง ร้อยละ 
13.09    

5. ผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงส่วนใหญ่ใช้บริการอินเตอร์เน็ตในวันไม่แน่นอน    
ร้อยละ 46.07 รองลงมาวันธรรมดา ร้อยละ 31.41 และน้อยท่ีสุดวันหยุด ร้อยละ 22.51 

6. แสดงจํานวนร้อยละของผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ส่วนใหญ่ใช้อินเตอร์เน็ต
ช่วงเวลา  20:01 - 24:00 น.ร้อยละ 35.60 รองลงมาเวลา  ไม่แน่นอนร้อยละ 35.08  และ      
น้อยท่ีสุดช่วงเวลา  08.00 – 12.00 น.ร้อยละ 6.81 

7 .ผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงส่วนใหญ่ใช้อินเตอร์เน็ตเพ่ือค้นคว้าหาข้อมูลร้อยละ 
32.46 รองลงมาเพ่ือติดต่อสื่อสารและเพ่ือความบันเทิงและสันทนาการร้อยละ 26.70  และ       
น้อยท่ีสุดเพ่ือดูข้อมูลข่าวสารร้อยละ 5.76 

8. ผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงส่วนใหญ่พบปัญหาด้านการดาวน์โหลดข้อมูลล่าช้า 
จํานวน 81 คน ร้อยละ 42.41 รองลงมาปัญหาเรื่องอัตราค่าบริการอินเตอร์เน็ตของผู้ให้บริการยังคง
สูงร้อยละ 24.08 และน้อยท่ีสุดปัญหาด้านการใช้ภาษาอังกฤษในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลและ
ติดต่อสื่อสารร้อยละ 15.71 

ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจัยของวิทูร  วิตตานนท์  (2546)  ศึกษาเรื่องพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคที่ มีต่อการใช้บริการร้านอินเตอร์เน็ตคาเฟ่ในเขต กรุงเทพมหานคร พบว่าผู้ ท่ีตอบ
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แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนักเรียน นิสิตและนักศึกษา ด้านการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่มีการศึกษา
ระดับตํ่ากว่าปริญญาตรี มีรายได้ตํ่ากว่า 5,000 บาท  ด้านพฤติกรรมการใช้บริการร้านอินเตอร์เน็ตคา
เฟ่ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ใช้บริการร้านอินเตอร์เน็ตคาเฟ่ น้อยกว่าสัปดาห์ละ 2 – 3 ครั้ง 
ช่วงเวลาที่ใช้บริการร้านอินเตอร์เน็ตมากท่ีสุดคือ 18.01 – 22.00 น. ระยะเวลาในการใช้บริการ     
ร้านอินเตอร์เน็ตคาเฟ่ประมาณ 1 – 2 ช่ัวโมง ต่อครั้ง 

3. วิเคราะห์ความคิดเห็นของการใช้บริการอิน เตอร์ เ น็ต ความ เ ร็วสูง ในหอพัก      
จําแนกตามตามลักษณะส่วนบุคคล 

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการศึกษาพฤติกรรมท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการ
อินเตอร์เน็ตในหอพักในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง  ( X = 3.36)    
  
ข้อเสนอแนะ 

 ในการเลือกใช้บริการของผู้ ใช้บริการอินเตอร์เน็ตหอพัก  ซอยลาดพร้าว 122  เขต            
วังทองหลาง  กรุงเทพมหานคร  ทางผู้ให้บริการคือเจ้าของหอพักควรจะมีการพัฒนาหรือปรับปรุง
ด้านต่าง ๆ ซ่ึงสามารถแบ่งเป็นหัวข้อ ดังนี้ 
                 1.  ด้านผลิตภณัฑ์ 
                  เน่ืองจากการให้บริการด้านอินเตอร์เน็ตเป็นบริการท่ีต้องพ่ึงพาเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
และมีการพัฒนาที่ต่อเน่ืองกันอยู่อย่างตลอดเวลา  ดังน้ันผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตควรจะต้องมีการ
พัฒนาการให้บริการอยู่อย่างสมํ่าเสมอ  เช่น  ด้านความรวดเร็วของระบบ และการรองรับการเพ่ิมขึ้น
ของสมาชิกได้  
 นอกจากน้ียังมีบริการเสริมต่าง ๆ  ที่ควรมี  เพ่ือช่วยให้การบริการมีประสทิธิภาพเพ่ิมขึ้นได้ 
คือ 

1. การเปิดบริการในวันเสาร์ – อาทิตย์ 
2. การมีช่างเทคนิค 24 ช่ัวโมง  คอยให้บริการ  เพราะผู้ใช้บริการติดขัดและอาจมีเป็นต้อง

ใช้อินเตอร์เน็ตช่วงเวลาน้ัน 
3. การส่งข้อมูลขา่วสารให้สมาชิก  เพ่ือรับรู้ความก้าวหน้าต่าง ๆ  
4. มีการส่งเสริมการขายในช่วงเทศกาลต่าง ๆ สําหรับลูกค้าสมาชิก 
5. การเพ่ิมบริการเช็คระบบใหลู้กค้า 
6. การมีคู่มือสําหรับสมาชิกที่จะใช้อินเตอร์เน็ตได้อย่างมีประสทิธิภาพ 
2.  ด้านสถานที่หรือช่องทางการจัดจําหน่าย 

      เน่ืองจากอินเตอร์เน็ต เป็นบริการท่ีอาศัยคอมพิวเตอร์และโปรแกรมควบคู่กัน  ดังน้ันการ
พัฒนาช่องทางการจัดจําหน่ายของ ISP สามารถใช้ร้านขายคอมพิวเตอร์  โรงเรียนสอนคอมพิวเตอร์
หรือร้านขายโปรแกรมต่าง ๆ หรือแม้กระท่ังร้านค้าปลีก  เป็นที่กระจายสินค้าและบริการได้  เช่น   
การพ่วงบริการอินเตอร์เน็ตเข้าไปในคอมพิวเตอร์ใหม่ทุกเคร่ือง การออกชุดโปรแกรมติดต้ัง
อินเตอร์เนตอัตโนมัติ  เพ่ือให้ลูกค้าสามารถนําไปติดต้ังเองและสามารถสมัครเข้ามาใช้บริการ
อินเตอร์เน็ตได้ทันที  และเคร่ืองเล่นอินเตอร์เน็ตสาธารณะท่ีสามารถให้บริการผู้ใช้บริการเข้ามาใช้
บริการได้ในการเช่าเป็นรายช่ัวโมง  เป็นต้น 
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3.  ด้านการส่งเสริมการตลาด 
      ควรมีการกระตุ้นให้กลุ่มผู้ใช้บริการได้มีการทดลองใช้บริการ เช่น การพ่วงบริการ
อินเตอร์เน็ตเข้าไปกับคอมพิวเตอร์ใหม่ทุกเคร่ืองจากบริษัทขายคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้ผู้ใช้บริการเกิดการ
ทดลองใช้  และเรียนรู้การใช้อินเตอร์เน็ต  การลดราคาให้กับนักเรียนนักศึกษา  ผู้ใช้บริการท่ีเป็นของ
คู่แข่งและเพื่อการรักษาผู้ใช้บริการท่ีทดลองใช้แล้ว  การลงโฆษณาทางสื่อต่าง ๆ เช่น นิตยสาร หรือ
การออกสื่อตามสถานที่ต่าง ๆ ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 

4.  ทางด้านบคุลากร 
       การให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีท่ีทันสมัย  จําเป็นจะต้องมีบุคลากรท่ีมีความรู้ความ
ชํานาญท่ีรองรับการให้บริการแก่ลูกค้าที่มีอยู่อย่างมากมายในปัจจุบัน  การเพ่ิมขึ้นของผู้ใช้บริการท่ี
มากขึ้นเป็นปัญหาอย่างหนึ่งของทางหอพัก  ซ่ึงไม่สามารถรองรับผู้ใช้บริการที่มีปัญหาได้อย่างท่ัวถึง
ประกอบกับบุคลากรในปัจจุบันท่ีมีความรู้ความสามารถที่จะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเกี่ยวกับระบบ
คอมพิวเตอร์น้ัน  ยังมีน้อย  จึงจําเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องพัฒนาบุคลากรผู้ที่มีความรู้ความสามารถเข้ามา
เพ่ือเพียงพอต่อการบริการให้แก่ผู้ใช้บริการ  และในปัจจุบันเน่ืองจากระบบอินเตอร์เน็ตเป็นระบบ
สากลท่ีมีผู้ใช้อยู่ท่ัวโลก  ผู้ใช้บริการต่างชาติก็เป็นส่วนหน่ึงที่ใช้บริการอินเตอร์เน็ตเช่นเดียวกัน  การ
ค้นหาบุคลากรท่ีต้องรองรับผู้ใช้บริการต่างชาติ ก็เป็นสิ่งสําคัญส่วนหนึ่งท่ีสามารถขยายการให้บริการ
ไปยังกลุ่มผู้ใช้บริการใหม่ๆได้ 

5. ด้านกระบวนการให้บริการ 
                     การให้สิ่งที่อํานวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า เช่น การสมัครสมาชิกผ่านอินเตอร์เน็ต  
หรือโทรศัพท์เพ่ือเป็นสมาชิกของหอพักได้โดยตรง  และระบบการแจ้งการให้บริการท่ีชัดเจนส่งถึง
ผู้ใช้บริการได้เที่ยงตรงและแม่นยํา ก็เป็นส่วนหน่ึงท่ีสร้างความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการได้ในระดับหน่ึง 
                     ข้อเสนอแนะต่างๆเหล่านี้เป็นส่วนหน่ึงท่ีสําคัญ  ที่ทางเจ้าของหอพักควรตระหนัก
โดยเฉพาะอย่างย่ิงธุรกิจการให้บริการ  ซ่ึงต้องคํานึงถึงความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเป็นสิ่งสําคัญ 
ในขณะท่ีภาวะการแข่งขันสูงและศักยภาพของธุรกิจน้ียังสามารถเติบโตได้อีกมากในอนาคต  ดังน้ัน
ส่วนประกอบต่างๆที่มีอยู่พร้อม  และการรองรับของผู้ใช้บริการท่ีจะต้องเพ่ิมขึ้นในอนาคต  และ
ปัญหาต่างๆที่มีอยู่ในปัจจุบัน  น่าจะเป็นบทเรียนและประสบการณ์ท่ีดี  เพ่ือการพัฒนาธุรกิจได้ต่อไป
ในอนาคต    
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การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในทัศนะของพนักงานโรงแป้งกิจรุ่งเรือง 
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In Opinions of Its Worker 
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 Miss Naphaphat  Aimjai 

 
บทคัดย่อ 
 
           การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในทัศนะของพนักงานโรง
แป้ง กิจรุ่งเรือง จังหวัดระยองและเพ่ือเปรียบเทียบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ในทัศนะของพนักงาน  
จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  กลุ่มตัวอย่างจํานวน 92 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และ        
การวิเคราะห์ความแปรปรวน 
 ผลการวิจัยพบว่า พนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ของโรงแป้งกิจ
รุ่งเรือง   ในภาพรวม คะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ท้ัง 8 ด้าน อยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน   โดยมีค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวิเคราะห์
งาน การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนา และฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาอาชีพ การ
บริหารค่าตอบแทน การสรรหา และการคัดเลือกบุคลากร และการดําเนินการด้านวินัย ผลการ
เปรียบเทียบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในทัศนะของพนักงาน จําแนกตามปัจจัย ส่วนบุคคล พบว่า 
พนักงานท่ีมีอายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่างกัน มีความคิดเห็นในภาพรวม แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 
การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร การพัฒนาอาชีพ การประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงาน   มี
ความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ 0.05 ตามลําดับ และ
พนักงาน   ท่ีมีตําแหน่งงานต่างกัน มีความคิดเห็นในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
0.05 เม่ือพิจารณา เป็นรายด้านพบว่าการวิเคราะห์งาน การสรรหา และการคัดเลือกบุคลากร 
พนักงานมีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 
ตามลําดับ 
 
Abstract 
 This research had the objectives to study personnel management of 
Kitroongrueang Starch Plant as viewed by its staff members, and to compare these 
views when the subjects were classified by their personal data. The subjects 

                                                        
* บทความการค้นคว้าอิสระ 
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง, รศ.ปรีชา วัฒนาทิพยธํารงค์ 
** บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป)  
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consisted of 92 staff members. Questionnaires were used as a research tool. The 
data was analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, and 
ANOVA. 
 The result of the research indicated that the mean score of staff members’ 
view on the overall human resource management was high. Aspect by aspect 
analyses found that all the eight aspects were rated high, arranged in descending 
order were as follows: operational appraising, task analyzing, human resource 
planning, human resource development and training, occupation development, 
remuneration management, personnel recruitment, and discipline. The comparison 
of staff members’ opinions on the human resource management when they were 
classified by their personal variables showed that staffs having different age, 
educational level, and monthly income had significantly different opinions at 0.01. 
Aspect comparisons revealed that staffs had significantly different opinions on human 
resource planning, personnel recruitment, and occupation development at 0.01; 
however, the difference of their opinions on operational appraising aspect was 
significantly different at 0.05. Furthermore, workers in different position had 
significantly different overall opinions at 0.05. In terms of job analysis and personnel 
recruitment, the staff members had significantly different overall opinions at 0.01 and 
0.05 respectively. 
 
ความนํา 

องค์การทางธุรกิจและอุตสาหกรรมที่มุ่งแสวงหากําไรน้ันจะดําเนินงานตามทฤษฎีการจัดองค์การ
และทรัพยากรมนุษย์ซ่ึงมีส่วนสําคัญ 2 ส่วน คือ การวางระบบบริหารงานและการวางระบบการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร  ปัจจัยทางการบริหารที่รู้จักกันโดยทั่วไป 4 ประการ ท่ี
เรียกเป็นคําย่อในภาษาอังกฤษว่า “7Ms” ซ่ึงได้แก่ พนักงาน (man)  เงิน (money) วัสดุอุปกรณ์ 
(materials)  เครื่องจักรเครื่องมือ (machines)  การตลาด (marking) การบริหาร (management)  และเวลา 
(minute) โดยที่ทรัพยากรเหล่าน้ีจะมีอยู่ในแต่ละองค์กรในปริมาณท่ีจํากัดแตกต่างกัน  ดังนั้นผู้บริหารที่มี
ศักยภาพจะต้องสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่ขององค์กรในอัตราส่วนท่ีเหมาะสมได้ เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร โดยทรัพยากรที่มีความสําคัญท่ีสุดในทรัพยากรทั้ง
ส่ีคือ “คนหรือทรัพยากรมนุษย์”  (human resource) เพราะคนหรือมนุษย์ มีสติปัญญา ความสามารถ และ
ศักยภาพในการใช้ปัจจัยการบริหารอ่ืน ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และบรรลุความสําเร็จได้ตาม
เป้าหมายขององค์การ  ถึงแม้ว่าคุณค่าของมนุษย์จะเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้และไม่สามารถใช้หลักเกณฑ์
กําหนดคุณค่าได้เช่นเดียวกับวัตถุอ่ืน แต่ก็ได้รับการยอมรับว่าเป็นทรัพยากรทางเศรษฐกิจที่มีท้ังคุณค่าและ
เกียรติภูมิ  ดังน้ันองค์กรทางธุรกิจบางแห่งจึงยกเป็นคําขวัญว่า “มนุษย์เป็นทรัพยากรอันมีคุณค่าสูงสุดของ
องค์กร” และในบางองค์กรใช้ถ้อยคําว่า “เช่ือม่ันในคุณค่าของคน” 

ความสําคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร คือการดําเนินการเป็นกระบวนการลูกโซ่
ต้ังแต่การวางนโยบาย  กําหนดแผนงานอัตรากําลังคน การสรรหาคัดเลือกคนดีมีความสามารถเข้ามาทํางาน
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ในอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสม การวางโครงสร้างและกําหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการ การฝึกอบรมให้
คนทํางานได้ ทํางานเป็น การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเล่ือนตําแหน่ง โยกย้าย การพัฒนาศักยภาพให้
พนักงานทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง มีขวัญกําลังใจ และมีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับ
วัฒนธรรมในองค์กร มีความจงรักภักดีจนกระทั้งพ้นสภาพการเป็นพนักงานขององค์กร ท้ังน้ีโดยตระหนักถึง
ความสําคัญของทรัพยากรมนุษย์ ใน 3 ประการคือ (1) “ทรัพยากรมนุษย์” เป็นทรัพย์สินขององค์กร มิใช่
ค่าใช้จ่าย (2) “ศักยภาพของมนุษย์” พัฒนาได้ไม่มีท่ีสิ้นสุด (3) ทรัพยากรมนุษย์” เป็นแหล่งสร้างเสริมและ
เพ่ิมคุณค่าของผลผลิตและการบริการขององค์กร 

จากเหตุผลดังกล่าว  ทําให้ผู้วิจัย ซ่ึงปฏิบัติงานอยู่ในโรงแป้งกิจรุ่งเรือง  จึงมีความสนใจที่จะ
ศึกษา การจัดการทรัพยากรมนุษย์ของโรงแป้งกิจรุ่งเรืองจังหวัดระยอง โดยมุ่งเน้นไปที่การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงแป้งกิจรุ่งเรือง  เพ่ือนําผลจากการวิจัยไปใช้ในการพัฒนา ปรับปรุง
แก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน และสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และยังสามารถพัฒนาใน
องค์การเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทันต่อกระแสของความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม่ใน
ปัจจุบัน  การบริหารทรัพยากรมนุษย์ท่ีดีมิใช่บทบาทสําคัญต่อความเจริญก้าวหน้าขององค์กรเท่าน้ัน 
แต่ยังส่งผลดีทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาติด้วย     
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.  เพ่ือศึกษา การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในทัศนะของพนักงานของโรงแป้งกิจรุ่งเรือง
จังหวัดระยอง  

2.  เพ่ือเปรียบเทียบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในทัศนะของพนักงาน  จําแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคล 
 
สมมุติฐานการวิจัย 
 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในทัศนะของพนักงานโรงแป้งกิจรุ่งเรืองจังหวัดระยอง จําแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน 
  1. ประชากร  
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ  พนักงานของโรงแป้งกิจรุ่งเรือง จังหวัดระยอง (ท่ีมา: ฝ่าย
บริหารงานบุคคลโรงแป้งกิจรุง่เรือง, 2553)  จํานวน  122  คน 
 2. กลุ่มตัวอย่าง  
     กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ พนักงานของโรงแป้งกิจรุ่งเรือง จังหวัดระยอง เลือกเป็น
กลุ่มตัวอย่าง โดยการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (simple random sampling) และกําหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างตามตารางกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie และ Morgan (1970, p.608) ได้กลุ่ม
ตัวอย่างจํานวน 92  คน 
 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามที่สร้างขึ้นโดยมีขั้นตอนตามลําดับดังนี้  
 1.  การศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัยครั้งน้ี 
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 2.//การจัดทําโครงสร้างของแบบสอบถาม ให้มีเน้ือหาครอบคลุมวัตถุประสงค์ของ     
การวิจัยครั้งนี้   แบบสอบถามมี 2 ส่วนคือ 
   ส่วนที่ 1  ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ  อายุ สถานภาพ
สมรส  ระดับการศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือน   ตําแหน่งงาน และประสบการณ์การทํางาน  จํานวน 7 
ข้อ 
 ส่วนที่ 2   การบริหารทรัพยากรมนุษย์โรงแป้งกิจรุ่งเรือง  แบ่งออกเป็น 8 ด้าน คือ  การ
วิเคราะห์งาน  การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร  การพัฒนาและ
ฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์  การบริหารค่าตอบแทน  การพัฒนาอาชีพ  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  
และการดําเนินการด้านวินัย   ลักษณะของแบบสอบถามเป็น มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับของ    
ลิเคิร์ท (Likert)  จํานวน 34 ข้อ  
 3.  นําแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นให้อาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ของ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี ได้ตรวจสอบความสอดคล้องของเนื้อหา กับวัตถุประสงค์ของการวิจัย เป็นการศึกษา
ความเที่ยงตรง (validity)  ของแบบสอบถาม แล้วนํามาปรับปรุงแก้ไข  เพ่ือให้คําถามชัดเจนสามารถ
ส่ือความหมายได้ตรงประเด็นและเหมาะสมย่ิงขึ้น 
  4.  นําแบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง  ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 
จํานวน  30 คน  แล้วนําข้อมูลดังกล่าวมาหาค่าความเช่ือม่ัน (reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้
สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient)  ได้ค่าความเช่ือม่ัน 
0.9350  
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยการขอความร่วมมือจาก
พนักงานโรงแป้งกิจรุ่งเรือง จังหวัดระยอง โดยนําแบบสอบถามไปแจกให้กลุ่มตัวอย่างกรอกข้อมูล  
จํานวน 92  ฉบับ แล้วขอรับคืนด้วยตนเอง เก็บแบบสอบถามช่วงวันจันทร์ - วันเสาร์ ของเดือน
ตุลาคม 2553 ได้รับแบบสอบถามคืนมาจํานวน 92 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถาม จะนํามาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ทุกชุด และ
นํามาลงรหัส ประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป หาความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน t-test และ F-test  ดังน้ี 
 1.//วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ความถี่และค่าร้อยละ
(Percentage) 
 2.//วิเคราะห์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในทัศนะของพนักงาน โรงแป้งกิจรุ่งเรืองโดยใช้
ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 
 3.//เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ( X )  ของคะแนนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในทัศนะของ
พนักงาน จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล โดยใช้  t-test  และ F-test 
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 4.//เปรียบเทียบพหุคูณ เพ่ือทดสอบค่าเฉลี่ย ( X ) ของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ใน
ทัศนะของพนักงาน   จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยวิธีของ Least Significant Differnce 
(LSD) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1.    ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 52.17  อายุน้อยกว่า 30 ปี ร้อยละ 
39.13  รองลงมาอายุ 30 - 40 ปี  ร้อยละ  32.61  สถานภาพ สมรส ร้อยละ 61.96  รองลงมา  โสด  
ร้อยละ 28.26  ระดับการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี  ร้อยละ 66.30  รองลงมา ปริญญาตรี  ร้อยละ 
26.09  รายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,000 – 20,000 บาท ร้อยละ 46.74  รองลงมา ตํ่ากว่า 10,000 บาท 
ร้อยละ 39.13  ตําแหน่งงาน พนักงาน/ลูกจ้าง ร้อยละ 75.00  รองลงมา หัวหน้างาน ร้อยละ 19.57  
ประสบการณ์การทํางาน 5 – 10 ปี ร้อยละ 41.30  รองลงมา 11 – 15 ปี ร้อยละ 21.74 
 2.  การวิเคราะห์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในทัศนะของพนักงานโรงแป้งกิจรุ่งเรือง
จังหวัดระยอง จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
  พนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของโรงแป้งกิจรุ่งเรือง
จังหวัดระยอง ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก  ( X = 3.89)  เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน ดังน้ี 
  การวิเคราะห์งาน  พนักงานมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก  ( X = 4.06)  
เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก  ( X = 3.90 – 4.25) ทุกรายการ คือ  
  1.  โรงแป้งมีการกําหนดขอบเขตงานชัดเจน เช่น การระบุลักษณะ งาน ข้อกําหนด
งาน หรือมาตรฐานการทํางาน 
  2.  โรงแป้งกําหนดคุณสมบัติพนักงานเหมาะสมกับงาน 
  3.  โรงแป้งมีการแยกประเภทงาน การประเมินค่างาน 
  4.  โรงแป้งเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์งาน 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับพนักงานเพศชาย และเพศหญิง มีอายุตํ่ากว่า 30 ปี, 30 – 40 ปี 
และ 41 – 50 ปี สถานภาพโสด และสมรส ระดับการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี และปริญญาตรี รายได้
เฉล่ียต่อเดือน ตํ่ากว่า 10,000 บาท และ 10,000 – 20,000 บาท มีตําแหน่งงาน หัวหน้างาน และ
พนักงาน/ลูกจ้าง ทุกกลุ่มประสบการณ์การทํางาน 
  การวางแผนทรัพยากรมนุษย์  พนักงานมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 
3.95) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.74 – 4.18) ทุกรายการ คือ 
  1.  โรงแป้งกําหนดเป้าหมายด้านทรัพยากรมนุษย์ชัดเจนและใช้เป็นแนวทางในการ
ดําเนินงาน 
  2.  โรงแป้งมีการประเมินผลแผนกําลังคน และปรับแผนเหมาะสมกับสภาวการณ์ท่ี
เปลี่ยนแปลงอย่างสมํ่าเสมอ 
  3.  การวางแผนกําลังคนเกิดจากบุคคลท่ีเกี่ยวข้องหลายฝ่ายร่วมกัน 
  4.  โรงแป้งมีแผนอัตรากําลังคน โดยการสํารวจจากพนักงานท่ีมีอยู่ และงานท่ีจะขยาย
ในอนาคต 
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  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับพนักงานเพศชาย และเพศหญิง ท่ีอายุ 30 – 40 ปี และ 41 – 50 
ปี ทุกกลุ่มสถานภาพสมรส ระดับการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี และปริญญาตรี รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
10,000 – 20,000 บาท และ 20,001 – 30,000 บาท มีตําแหน่งงาน หัวหน้างาน และพนักงาน/
ลูกจ้าง ประสบการณ์การทํางาน น้อยกว่า 5 ปี, 5 – 10 ปี และ 11 – 15 ปี 
  การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร  พนักงานมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก  ( X = 3.67) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.55 – 3.74) ทุกรายการ 
คือ 
  1.  มีการสรรหาบุคคลท้ังจากภายในและจากภายนอก เพ่ือเข้ามาปฏิบัติงานใน
ตําแหน่งที่ว่างอย่างยุติธรรม 
  2.  มีขั้นตอนการสัมภาษณ์เพ่ือกลั่นกรองคัดเลือกผู้สมัครให้เหมาะสมกับตําแหน่งงาน
ท่ีเปิดรับ 
  3.  มีการพิจารณาผู้สมัครจากวุฒิและประสบการณ์ประกอบการคัดเลือก 
  4.  มีการสรรหาพนักงานโดยการโฆษณาผ่านสื่อต่าง ๆ ชัดเจนและนานพอสมควร 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับพนักงานเพศชาย และ เพศหญิง ท่ีอายุ 30 - 40 ปี และ มากกว่า 
50 ปี ทุกกลุ่มสถานภาพสมรส  ระดับการศึกษาปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 10,000 – 20,000 บาท, 20,001 – 30,000 บาท และมากกว่า 30,000 บาท มีตําแหน่งงาน 
ผู้จัดการ และหัวหน้างาน ประสบการณ์การทํางาน น้อยกว่า 5 ปี และมากกว่า 15 ปี 
  การพัฒนาและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์  พนักงานมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก  ( X = 3.94) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก  ( X = 3.85 – 3.99) ทุก
รายการ คือ 
  1.  มีการฝึกอบรมความรู้ให้เกิดทักษะ ความชํานาญทั้งในระยะส้ันและระยะยาวแก่
พนักงาน 
  2.  มีการเปลี่ยนให้พนักงานทํางานใหม่หรือปฏิบัติงานนอกเหนือหน้าที่ เพ่ือให้มี
ประสบการณ์สําหรับตําแหน่งใหม่เป็นครั้งคราว 
  3.  มีการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ให้เกิดการเรียนรู้ สามารถปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรม
องค์กรได้ในช่วงเริ่มแรก 
  4.  มีการให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะเชิงปรึกษาแก่พนักงานขณะปฏิบัติงาน 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับพนักงานเพศชาย และเพศหญิง  ท่ีอายุตํ่ากว่า 30 ปี, 30 – 40 ปี 
และ 41 -50 ปี สถานภาพโสด และสมรส ระดับการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี และปริญญาตรี รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน ตํ่ากว่า 10,000 บาท และ 10,000 – 20,000 บาท มีตําแหน่งงาน หัวหน้างาน และ
พนักงาน/ลูกจ้าง ทุกกลุ่มประสบการณ์การทํางาน 
  การบริหารค่าตอบแทน พนักงานมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.88) 
เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.80 – 4.00) ทุกรายการ คือ 
  1.  มีการประเมินค่างาน กําหนดคุณค่าของงานและการเปรียบเทียบคุณสมบัติในด้าน 
ต่าง ๆ เช่น ความรับผิดชอบ ทักษะ หรือสภาพการทํางาน ในการกําหนดค่าตอบแทนของพนักงาน 
  2.  มีนโยบายและแนวปฏิบัติในการจ่ายค่าตอบแทนแก่พนักงานอย่างเหมาะสมเป็น
ธรรม 
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  3.  มีการสํารวจค่าจ้าง หรือเงินเดือนในตลาดแรงงาน เพ่ือนํามาเปรียบเทียบ และ
ปรับค่าตอบแทนของพนักงาน 
  4.  การกําหนดและการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานเหมาะสม 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับพนักงานเพศชาย และเพศหญิง ทุกกลุ่มอายุ  สถานภาพโสด และ
สมรส ทุกกลุ่มระดับการศึกษา  ทุกกลุ่มรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ทุกตําแหน่งงาน ประสบการณ์การ
ทํางาน 5 – 10 ปี, 11 – 15 ปี และมากกว่า 15 ปี 
  การพัฒนาอาชีพ  พนักงานมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก  ( X = 3.80) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.62 – 3.92) ทุกรายการ คือ 
  1.  มีการออกแบบเส้นทางอาชีพโดยการพัฒนาจากตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีไปสู่ตําแหน่งที่
สูงขึ้น 
  2.  มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับหน้าที่ของงาน คุณสมบัติของบุคคลท่ีต้องการในตําแหน่ง
งานใหม่ 
  3.  มีการกําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติใหม่ ๆ เพ่ือการพัฒนาอาชีพให้บุคลากร
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  4.  มีการให้คําปรึกษาแนะนําพนักงานเกี่ยวกับการวางแผนอาชีพ 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับพนักงานเพศชาย และเพศหญิง ที่อายุ 30 – 40 ปี และ 41 – 50 
ปี ทุกกลุ่มสถานภาพสมรส  ระดับการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี และปริญญาตรี  รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
ตํ่ากว่า 10,000 – 20,000 บาท และ 20,001 – 30,000 บาท  มีตําแหน่งงาน หัวหน้างาน และ
พนักงาน/ลูกจ้าง ประสบการณ์การทํางาน 5 – 10 ปี และมากกว่า 15 ปี 
  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  พนักงานมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
( X = 4.31) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก  ( X = 3.74 – 3.93) ทุกรายการ คือ 
  1.  มีการกําหนดให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติ งานของพนักงาน เพ่ือ
ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  2. มีการกําหนดนโยบายเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ที่เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน 
  3.  มีการตรวจสอบการปฏิบัติงาน ของพนักงานเพ่ือเปรียบเทียบกับมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานที่กําหนดไว้ 
  4.  มีการให้พนักงานมีส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับพนักงานเพศชาย และเพศหญิง ที่อายุตํ่ากว่า 30 ปี และ 30 – 
40 ปี ทุกกลุ่มสถานภาพสมรส ระดับการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี และปริญญาตรี รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน ตํ่ากว่า 10,000 บาท, 10,000 – 20,000 บาท และ 20,001 – 30,000 บาท มีตําแหน่งงาน 
หัวหน้างาน และพนักงาน/ลูกจ้าง ทุกกลุ่มประสบการณ์การทํางาน 
  การดําเนินการด้านวินัย พนักงานมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.54)  
เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก  ( X = 3.58 – 4.16) จํานวน 3 รายการ คือ 
  1.  มีระเบียบวินัยสําหรับพนักงานเป็นลายลักษณ์อักษรประกาศให้พนักงานทุกคน
ทราบ 
  2.  เม่ือมีการกระทําผิดเกิดขึ้นมีสอบสวบสวนเป็นธรรม 
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  3.  มีการตักเตือนด้วยวาจาพร้อมบันทึกข้อมูลการตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร เป็น
ขั้นตอนแรกของการดําเนินการด้านวินัย 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับพนักงานเพศชาย  และเพศหญิง มีอายุตํ่ากว่า 30 ปี และ 41 -50 
ปี ประสบการณ์การทํางาน 5 – 10 ปี, 11 – 15 ปี และมากกว่า 15 ปี 
 3.   การเปรียบเทียบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในทัศนะของพนักงาน จําแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล 
  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในทัศนะของ
พนักงาน  จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า พนักงานท่ีมีเพศ สถานภาพสมรส ประสบการณ์การ
ทํางาน ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ในภาพรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ  พนักงานท่ีมีอายุ  ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์  ในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ
พนักงานท่ีมีตําแหน่งงาน ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ในภาพรวม แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน ดังนี้ 
 การวิเคราะห์งาน 
 พนักงานที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  
เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ 
คือ โรงแป้งกําหนดคุณสมบัติพนักงานเหมาะสมกับงาน 
 พนักงานที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.01 จํานวน 1 รายการ คือโรงแป้งกําหนดคุณสมบัติพนักงานเหมาะสมกับงาน 
 และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ โรงแป้งมี
การกําหนดขอบเขตงานชัดเจน เช่น การระบุลักษณะ งาน ข้อกําหนดงาน หรือมาตรฐานการทํางาน 
 พนักงานท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.01 จํานวน 1 รายการ คือ โรงแป้งกําหนดคุณสมบัติพนักงานเหมาะสมกับงาน 
 และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ โรงแป้งมี
การกําหนดขอบเขตงานชัดเจน เช่น การระบุลักษณะ งาน ข้อกําหนดงาน หรือมาตรฐานการทํางาน 
 พนักงานท่ีมีตําแหน่งงานต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.01 จํานวน 2 รายการ คือ  
 1.  โรงแป้งมีการกําหนดขอบเขตงานชัดเจน เช่น การระบุลักษณะ งาน ข้อกําหนดงาน 
หรือมาตรฐานการทํางาน 
 2.  โรงแป้งกําหนดคุณสมบัติพนักงานเหมาะสมกับงาน 
 และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ โรงแป้ง
เปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์งาน 
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 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 
 พนักงานท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
จํานวน 1 รายการ คือ  โรงแป้งมีแผนอัตรากําลังคน โดยการสํารวจจากพนักงานที่มีอยู่ และงานท่ีจะ
ขยายในอนาคต 
 พนักงานท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.01  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.01 จํานวน 2 รายการ คือ   
 1.  โรงแป้งมีแผนอัตรากําลังคน โดยการสํารวจจากพนักงานท่ีมีอยู่ และงานท่ีจะขยายใน
อนาคต 
 2.  โรงแป้งมีการประเมินผลแผนกําลังคน และปรับแผนเหมาะสมกับสภาวการณ์ท่ี
เปลี่ยนแปลงอย่างสมํ่าเสมอ 
 และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ 
 1.  โรงแป้งกําหนดเป้าหมายด้านทรัพยากรมนุษย์ชัดเจนและใช้เป็นแนวทางในการ
ดําเนินงาน 
 2.  การวางแผนกําลังคนเกิดจากบุคคลท่ีเกี่ยวข้องหลายฝ่ายร่วมกัน 
 พนักงานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 2 รายการ คือ   
 1.  โรงแป้งมีแผนอัตรากําลังคน โดยการสํารวจจากพนักงานท่ีมีอยู่ และงานท่ีจะขยายใน
อนาคต 
 2.  โรงแป้งมีการประเมินผลแผนกําลังคน และปรับแผนเหมาะสมกับสภาวการณ์ท่ี
เปลี่ยนแปลงอย่างสมํ่าเสมอ 
 และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ การ
วางแผนกําลังคนเกิดจากบุคคลที่เกี่ยวข้องหลายฝ่ายร่วมกัน 
 พนักงานที่มีตําแหน่งงานต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 
2 รายการ คือ   
 1.  โรงแป้งมีแผนอัตรากําลังคน โดยการสํารวจจากพนักงานท่ีมีอยู่ และงานท่ีจะขยายใน
อนาคต 
 2.  โรงแป้งมีการประเมินผลแผนกําลังคน และปรับแผนเหมาะสมกับสภาวการณ์ท่ี
เปลี่ยนแปลงอย่างสมํ่าเสมอ 
 การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร 
 พนักงานท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 พนักงานท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.01  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
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0.01 จํานวน 1 รายการ คือ  มีขั้นตอนการสัมภาษณ์เพ่ือกลั่นกรองคัดเลือกผู้สมัครให้เหมาะสมกับ
ตําแหน่งงานที่เปิดรับ  
 และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ 
 1.  มีการสรรหาพนักงานโดยการโฆษณาผ่านสื่อต่าง ๆ ชัดเจนและนานพอสมควร 
 2.  มีการพิจารณาผู้สมัครจากวุฒิและประสบการณ์ประกอบการคัดเลือก 
 พนักงานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ  มีการพิจารณาผู้สมัครจากวุฒิและประสบการณ์
ประกอบการคัดเลือก  
 และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ 
 1.  มีการสรรหาพนักงานโดยการโฆษณาผ่านสื่อต่าง ๆ ชัดเจนและนานพอสมควร 
 2.  มีขั้นตอนการสัมภาษณ์เพ่ือกลั่นกรองคัดเลือกผู้สมัครให้เหมาะสมกับตําแหน่งงานท่ี
เปิดรับ 
 พนักงานท่ีมีตําแหน่งงานต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 จํานวน 1 รายการ คือ  มีขั้นตอนการสัมภาษณ์เพ่ือกลั่นกรองคัดเลือกผู้สมัครให้เหมาะสมกับ
ตําแหน่งงานที่เปิดรับ  
 การพัฒนาและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์ 
 พนักงานที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
จํานวน 2 รายการ คือ   
 1.  มีการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ให้เกิดการเรียนรู้ สามารถปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรม
องค์กรได้ในช่วงเริ่มแรก 
 2.  มีการฝึกอบรมความรู้ให้เกิดทักษะ ความชํานาญท้ังในระยะส้ันและระยะยาวแก่
พนักงาน 
 พนักงานที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.01 จํานวน 1 รายการ คือ  มีการฝึกอบรมความรู้ให้เกิดทักษะ ความชํานาญท้ังในระยะสั้นและ
ระยะยาวแก่พนักงาน 
 พนักงานท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.01 จํานวน 2 รายการ คือ   
 1.  มีการฝึกอบรมความรู้ให้เกิดทักษะ ความชํานาญท้ังในระยะส้ันและระยะยาวแก่
พนักงาน 
 2. มีการเปลี่ยนให้พนักงานทํางานใหม่หรือปฏิบัติงานนอกเหนือหน้าท่ี เพ่ือให้มี
ประสบการณ์สําหรับตําแหน่งใหม่เป็นครั้งคราว 
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 พนักงานที่มีตําแหน่งงานต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 
1 รายการ คือ  มีการฝึกอบรมความรู้ให้เกิดทักษะ ความชํานาญท้ังในระยะส้ันและระยะยาวแก่
พนักงาน 
 การบริหารค่าตอบแทน 
 พนักงานที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ 
คือ มีการสํารวจค่าจ้าง หรือเงินเดือนในตลาดแรงงาน เพ่ือนํามาเปรียบเทียบและปรับค่าตอบแทน
ของพนักงาน 
 พนักงานท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 จํานวน 2 รายการ คือ   
 1.  มีการสํารวจค่าจ้าง หรือเงินเดือนในตลาดแรงงาน เพ่ือนํามาเปรียบเทียบและปรับ
ค่าตอบแทนของพนักงาน 
 2.  การกําหนดและการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานเหมาะสม 
 การพัฒนาอาชีพ 
 พนักงานท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
จํานวน 1 รายการ คือ  มีการกําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติใหม่ ๆ เพ่ือการพัฒนาอาชีพให้
บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 พนักงานท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.01 จํานวน 1 รายการ คือ  มีการกําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติใหม่ ๆ เพ่ือการพัฒนาอาชีพให้
บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 พนักงานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ  มีการกําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติใหม่ ๆ เพ่ือการ
พัฒนาอาชีพให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ มีการให้
คําปรึกษาแนะนําพนักงานเกี่ยวกับการวางแผนอาชีพ 
 
 การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 พนักงานท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 พนักงานท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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 พนักงานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ 
 การดําเนินการด้านวินัย 
 พนักงานที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ 
คือ  พนักงานถูกสั่งพักงานเม่ือการตักเตือนไม่ได้ผล และให้พักงานตามความเหมาะสมเพื่อให้ปรับปรุง
ตัวเอง 
 พนักงานที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 จํานวน 3 รายการ คือ   
 1.  มีการลดขั้นพนักงานกรณีท่ีพนักงานไม่สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนได้ 
 2.  พนักงานถูกสั่งพักงานเม่ือการตักเตือนไม่ได้ผล และให้พักงานตามความเหมาะสม
เพ่ือให้ปรับปรุงตัวเอง 
 3.  มีการเลือกวิธีการไล่ออกเป็นทางเลือกสุดท้ายในการดําเนินการด้านวินัย 
 พนักงานท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.01 จํานวน 1 รายการ คือ  มีการเลือกวิธีการไล่ออกเป็นทางเลือกสุดท้ายในการดําเนินการด้านวินัย 
  
อภิปรายผล 
 การศึกษาเรื่อง การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในทัศนะของพนักงานโรงแป้งกิจรุ่งเรืองจังหวัด
ระยอง จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้ผลการวิจัยท่ีสามารถนํามาอภิปรายผลดังนี้ 
 1.  ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
   ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 52.17 อายุน้อยกว่า 30 ปี ร้อยละ 
39.13  สถานภาพ สมรส ร้อยละ 61.96  ระดับการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี  ร้อยละ 66.30  รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 10,000 – 20,000 บาท ร้อยละ 46.74  ตําแหน่งงาน พนักงาน/ลูกจ้าง ร้อยละ 75.00  
ประสบการณ์การทํางาน 5 – 10 ปี ร้อยละ 41.30 ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ เนรัญชลา 
สมบูรณ์ธนสิริ (2550) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจในการบริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์และความ
ผูกพันท่ีมีต่อองค์การของพนักงานสายการผลิตในโรงงานผลิตรถยนต์ของญ่ีปุ่น พบว่า พนักงานส่วน
ใหญ่มีสถานภาพสมรส อายุต้ังแต่ 35 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. หรือตํ่า
กว่า  มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 11 ปีขึ้นไป  และเงินเดือนพ้ืนฐานมากกว่า 7,000 บาท 
 2.   วิเคราะห์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในทัศนะของพนักงานโรงแป้งกิจรุ่งเรือง
จังหวัดระยอง จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 พนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของโรงแป้งกิจรุ่งเรืองจังหวัด
ระยอง ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก  ( X = 3.89)  เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า พนักงานมีความ
คิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดับมากทุกด้าน คือ การวิเคราะห์งาน  การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การ
สรรหาและการคัดเลือกบุคลากร การพัฒนาและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์ การบริหารค่าตอบแทน  
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การพัฒนาอาชีพ  การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการดําเนินการด้านวินัย ( X = 4.06, 3.95, 
3.67, 3.94, 3.88, 3.80, 4.31 และ 3.54  ตามลําดับ)  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ อมรพันธ์ 
วีระวงศ์ (2551) ศึกษาเรื่อง การจัดการทรัพยากรมนุษย์ของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
ผลการศึกษาพบว่า เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์มีความคิดเห็นว่า กระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของ
สหกรณ์โดยรวมอยู่ในระดับดี  โดยด้านความปลอดภัยและสุขภาพมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ด้าน 
ค่าตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านพนักงานและแรงงาน
สัมพันธ์ ด้านการวางแผน การสรรหาและการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ และด้านการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์  จากข้อค้นพบดังกล่าวพบว่า ควรมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างต่อเน่ือง ควรมีการสรรหา
บุคลากรทั้งภายในและภายนอก มีการสัมภาษณ์และกลั่นกรองเลือกบุคลากรเพื่อให้ได้บุคคลท่ี
เหมาะสมมาปฏิบัติงาน  พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่  และมีควรมีการประเมินผล การ
วางแผนกําลังคนโดยมีบุคคลหลายฝ่ายร่วมกันพิจารณาหาบุคลากรให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ท่ี
เปลี่ยนแปลงอย่างสมํ่าเสมอ มีการฝึกอบรมความรู้ให้เกิดทักษะ ความชํานาญทั้งในระยะส้ันและระยะ
ยาวแก่พนักงาน โดยให้แนวคิดกับพนักงานให้เห็นถึงความสําคัญเกี่ยวกับการส่งเสริมให้เกิดความรัก
งานท่ีตนปฏิบัติ  มีการกําหนดโครงสร้างและตําแหน่งงานตามสายงานอย่างชัดเจน มีการระบุลักษณะ
งาน หรือมาตรฐานการทํางาน และคุณสมบัติพนักงานให้เหมาะสมกับงาน  มีการกําหนดนโยบายและ
แนวทางปฏิบัติใหม่ ๆ เพ่ือการพัฒนาอาชีพให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือให้พนักงานสามารถวางแผนอาชีพและความก้าวหน้าของตนเองได้ มีการจัดทํากฎระเบียบ
ข้อบังคับ และระเบียบวินัย สําหรับโรงงานอย่างชัดเจนพร้อมท้ังประกาศให้พนักงานทุกคนรับทราบ 
เพ่ือมิให้พนักงานกระทําผิดกฎ และเม่ือเกิดการกระทําผิดควรมีการสอบสวนอย่างเป็นธรรม พร้อมท้ัง
ว่ากล่าวตักเตือนให้พนักงานปรับปรุงตัวเองและไม่กระทําผิดกฎระเบียบอีก และสามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3.  การเปรียบเทียบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในทัศนะของพนักงาน จําแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล 
   ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในทัศนะของ
พนักงาน  จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า พนักงานที่มีอายุ  ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์  ในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และพนักงานที่มีตําแหน่งงาน ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ ในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน ดังน้ี 
  การวิเคราะห์งาน  พนักงานที่มีระดับการศึกษา และตําแหน่งงานต่างกัน มีความ
คิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
  การวางแผนทรัพยากรมนุษย์  พนักงานที่มีระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01   
  พนักงานที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 
  การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร  พนักงานที่มีอายุ  ระดับการศึกษา  และ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
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  พนักงานที่ มีตําแหน่งงานต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   
  การพัฒนาและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์  พนักงานท่ีมีอายุ  และระดับการศึกษา
ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   
  การบริหารค่าตอบแทน  พนักงานท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็น
โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   
  การพัฒนาอาชีพ  พนักงานที่มีอายุ  ระดับการศึกษา  และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   
  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  พนักงานท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
  พนักงานท่ีมีระดับการศึกษา  รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   
  การดําเนินการด้านวินัย  พนักงานที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็น
โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05    
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับผลการวิจัยของชนิกา  ผงพิลา (2551) ศึกษาเรื่อง ทัศนคติของ
พนักงานท่ีมีต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กรณีศึกษา บริษัท ไอดีเอส มาร์เก็ตต้ิง (ประเทศไทย) 
จํากัด ผลการศึกษาพบว่า พนักงานบริษัท ไอดีเอส มาร์เก็ตต้ิง (ประเทศไทย) จํากัด ท่ีมีอายุ ระดับ
การศึกษา ตําแหน่งงาน แผนก รายได้ต่อเดือน มีระดับทัศนคติต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิตท่ีระดับ 0.05 ในขณะท่ีเพศ อายุงาน มีระดับทัศนคติต่อการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  จากข้อค้นพบดังกล่าว  พบว่า การ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ในทัศนะของพนักงานโรงแป้งกิจรุ่งเรืองจังหวัดระยอง ควรมีการกําหนดหรื
อนําผลที่ค้นพบจากการวิจัยน้ีไปทบทวนการดําเนินงานด้านกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของ
องค์กรเกี่ยวกับการให้รางวัลทรัพยากรมนุษย์ การตรวจสอบเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ด้านต่าง ๆ ซ่ึงจะทําให้ทราบถึงศักยภาพในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรในแต่ละด้านอย่าง
ชัดเจน เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากย่ิงขึ้นและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร  และยังเป็นการเพ่ิมโอกาสและศักยภาพ
ในการแข่งขันให้แก่องค์กร เนื่องจากทรัพยากรมนุษย์เป็นทรัพยากรท่ีมีความสําคัญที่สุด 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. การวิเคราะห์งาน โรงแป้งควรมีการกําหนดคุณสมบัติพนักงานให้เหมาะสมกับงาน และ
มีการกําหนดคุณสมบัติงาน และแยกประเภทงาน อย่างชัดเจน พร้อมท้ังมีการประเมินค่าของงานใน
แต่ละงานอย่างสมํ่าเสมอ   
 2.  การวางแผนทรัพยากรมนุษย์   โรงแป้งควรกําหนดเป้าหมายด้านทรัพยากรมนุษย์อย่าง
ชัดเจน  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงาน  พร้อมท้ังมีการประเมินผลแผนกําลังคน ซ่ึงเกิดจาก
บุคคลที่เกี่ยวข้องหลายฝ่ายร่วมกันและปรับแผนให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็วและสมํ่าเสมอ   โดยมีการสํารวจจากพนักงานท่ีมีอยู่ และงานที่จะขยายในอนาคตต่อไป   
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 3.  การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร โรงแป้งควรมีการสรรหาบุคคลทั้งจากภายในและ
ภายนอกส่วนงาน เพ่ือเข้ามาปฏิบัติงานในตําแหน่งที่ว่างอยู่อย่างยุติธรรม  โดยมีการโฆษณาผ่านสื่อ
ต่าง ๆ อย่างชัดเจนและใช้เวลานานพอสมควร เพ่ือพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครจากวุฒิการศึกษา
และประสบการณ์การทํางานเพ่ือใช้ประกอบการคัดเลือก   โดยมีขั้นตอนการสัมภาษณ์เพ่ือกลั่นกรอง
คัดเลือกผู้สมัครให้เหมาะสมกับตําแหน่งงานท่ีเปิดรับ   
 4.  การพัฒนาและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์ โรงแป้งควรจัดให้มีการปฐมนิเทศพนักงาน
ใหม่ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ และสามารถปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์กรได้ในช่วงเริ่มแรก  พร้อมท้ัง
การฝึกอบรมความรู้ความชํานาญเพ่ือให้พนักงานเกิดทักษะ ท้ังในระยะสั้นและระยะยาวแก่พนักงาน  
และควรมีการสับเปลี่ยนหน้าท่ีให้พนักงานทํางานใหม่หรือปฏิบัติงานท่ีนอกเหนือหน้าท่ีประจํา เพ่ือให้
พนักงานมีประสบการณ์และสามารถปฏิบัติงานสําหรับตําแหน่งใหม่ได้เป็นครั้งคราว 
 5.  การบริหารค่าตอบแทน  โรงแป้งควรมีการกําหนดและการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่
พนักงานอย่างเหมาะสม และชัดเจน ควรมีการสํารวจค่าจ้าง หรือเงินเดือนในตลาดแรงงาน เพ่ือ
นํามาใช้ประกอบและเปรียบเทียบ และปรับเปลี่ยนค่าตอบแทนของพนักงาน เพ่ือให้พนักงานมี
กําลังใจในการปฏิบัติงาน   
 6.  การพัฒนาอาชีพ   โรงแป้งควรมีการกําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติใหม่ ๆ เพ่ือ
การพัฒนาอาชีพให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยมีผู้เช่ียวชาญให้คําปรึกษา
แนะนํากับพนักงานเก่ียวกับการวางแผนอาชีพ เพ่ือให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 7.  การประเมินผลการปฏิบัติงาน โรงแป้งควรมีการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานอยู่เป็นประจําและต่อเน่ือง เพ่ือนําผลการปฏิบัติงานมาเปรียบเทียบกับมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานที่โรงแป้งได้กําหนดไว้ และทําให้การปฏิบัติงานของพนักงานมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
 8.  การดําเนินการด้านวินัย  โรงแป้งควรมีการจัดทําระเบียบวินัยสําหรับพนักงานอย่าง
เป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมท้ังประกาศให้พนักงานทุกคนทราบ เม่ือพนักงานทําผิดควรมีการลดขั้น
เพ่ือเป็นตัวอย่างแก่พนักงานคนอ่ืน ๆ และกรณีท่ีพนักงานไม่สามารถเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของ
ตนเองได้ก็จะต้องถูกสั่งพักงาน เม่ือการตักเตือนไม่ได้ผลและให้พักงานตามความเหมาะสมแล้ว 
พนักงานควรต้องปรับปรุงตัวเอง และโรงแป้งควรมีการเลือกวิธีการไล่ออกเป็นทางเลือกสุดท้ายในการ
ดําเนินการด้านวินัยสําหรับพนักงานท่ีปฏิบัติตนผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
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การบริหารเชิงกลยุทธ์ของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด  
ในทัศนะของพนักงาน* 

Views of Officers toward the Strategic Management of  
Toyota Motors (Thailand) Co., Ltd. 

 
ว่าท่ี ร.ต. ณรงค์ วิริยะฉันท์** 

                                                              Acting Sub L.T. Narong Viriyachanta 
 

บทคัดย่อ 
  
 การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาการบริหารเชิงกลยุทธ์ของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์       
ประเทศไทย จํากัด ในทัศนะของพนักงาน และเพ่ือเปรียบเทียบการบริหารเชิงกลยุทธ์ของบริษัท    
โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด ในทัศนะของพนักงาน จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ 
กลุ่มตัวอย่างคือ พนักงานบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด จํานวน 226 คน เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
การทดสอบคา่ที และการวิเคราะห์ความแปรปรวน 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) พนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารเชิงกลยุทธ์ของบริษัท        
โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด ในภาพรวม คะแนนเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็น   
รายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก ท้ัง 2 ด้าน เรียงลําดับจากมากท่ีสุดคือ การบริหารเชิงกลยุทธ์ และ
การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ 2) ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของบริษัท 
โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด ในทัศนะของพนักงาน จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ 
พบว่า พนักงานท่ีมีอายุ และระยะเวลาการปฏิบัติงานต่างกัน มีความคิดเห็นในภาพรวม แตกต่าง
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการบริหารเชิงกลยุทธ์ 
พนักงานที่มีอายุ ระดับการศึกษา และระยะเวลาปฏิบัติงาน ต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และด้านการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ พนักงานท่ีมีระดับการศึกษา และ
ระยะเวลาปฏิบัติงาน ต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
 
Abstract 
 The objectives of this research were to study the strategic management of 
Toyota Motor (Thailand) Co., Ltd. in views of officers, and to compare the views of 
officers toward the strategic management based on demographic characteristics. The 
sample included 226 officers working for Toyota Motors (Thailand) Co., Ltd. 

                                                        
* บทความการค้นคว้าอิสระ 
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง, รศ.ปรีชา วัฒนาทิพยธํารงค์ 
** บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
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Questionnaires were used as a research tool. Data were analyzed by frequency, 
percentage, mean, standard deviation, t-test, and analysis of variance. 

The result of this research indicated that the mean score of officers’ overall 
views   was   at high level. Analyzed in terms of aspect, both strategic management 
and management of customer-relation aspects were respectively at high level. The 
comparison of mean scores of strategic management based on demographic 
characteristics showed that officers having different age and experience had 
significantly different views, calculated at 0.01 level. Comparison of strategic 
management aspect revealed that officers having different age, educational level, 
and experience had significantly different views at 0.01 level. Comparison of 
management of customer-relation aspect showed that officers having different 
educational level and experience had significantly different views at 0.01 level. 
 
ความนํา 

หลายปีท่ีผ่านมาบริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว 
ควบคู่ไปกับ สังคมไทยมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน จะเห็นได้จากยอดขายรถยนต์
ภายในประเทศของเดือนตุลาคม 2552 มีจํานวนท้ังสิ้น 53,271 คัน สูงสุดในปีน้ี โดยจากช่วงเดียวกัน
ของปีก่อนเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.80 เป็นเดือนท่ีสองติดต่อกัน และมากกว่าเดือนกันยายน ปี2552 ร้อยละ 
9.50  สืบเนื่องจากการผลิตรถยนต์เพ่ือจําหน่ายในประเทศเพ่ิมขึ้นจึงส่งมอบรถยนต์ให้ผู้ซ้ือได้มากข้ึน 
กําลังซ้ือของประชาชนท่ีเพ่ิมขึ้นจากแผนการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลในขณะที่เศรษฐกิจของ
อเมริกามีการชลอตัว และสินค้าอ่ืน ๆ ส่งออกติดลบน้อยลง สําหรับการส่งออกรถยนต์สําเร็จรูปเดือน
ตุลาคม 2552 ส่งออก 59,502 คัน ส่งออกสูงสุดต้ังแต่เดือนธันวาคม 2551 เป็นต้นมา ลดลงจากเดือน
ตุลาคม 2551 ร้อยละ 11.89 แต่มากกว่าเดือนกันยายน ปี2552 ร้อยละ 20.10 มีมูลค่าการส่งออก 
28,042.37 ล้านบาท ถือว่าเป็นตัวเลขของการเจริญเติบโตที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง และการส่งออก
รถยนต์สําเร็จรูป เดือน พ.ค. 2553 ส่งออก 75,075 คัน เพ่ิมขึ้นจากเดือน พ.ค. 2552 ร้อยละ 
135.25 และมากกว่าเดือน เม.ย. 2553 ร้อยละ 31.39 จากการส่ังซ้ือที่เพ่ิมขึ้นในทุกตลาด โดยมี
มูลค่าการส่งออก 3,264.23 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากเดือน พ.ค. 2552 ร้อยละ 27.07  ขณะท่ีเคร่ืองยนต์ 
มีมูลค่าการส่งออก 1,392.87 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากเดือน พ.ค. 2552 ร้อยละ 37.93 ช้ินส่วนรถยนต์
อ่ืนๆ มีมูลค่าการส่งออก 11,777.74 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากเดือน พ.ค. 2552 ร้อยละ 63.78 อะไหล่
รถยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 1,284.04 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากเดือน พ.ค. 2552 ร้อยละ 18.14 รวม
มูลค่าส่งออกรถยนต์เดือน พ.ค. 2553 เครื่องยนต์ ช้ินส่วนรถยนต์ และอะไหล่ มีมูลค่า 49,781.19 
ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากเดือน เม.ย. 2552 ร้อยละ 103.52 ประเทศท่ีเป็นตลาดส่งออกสําคัญของรถยนต์
น่ังจากประเทศไทยได้แก่ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ และฟิลิปปินส์ ตลาดส่งออกรถแวน และปิกอัพที่สําคัญ
ได้แก่ สหราชอณาจักรฯ และออสเตรเลีย (สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, 24 พ.ย. 2552) 

ยอดขายรถยนต์ 5 อันดับแรก (ม.ค. 52 – ส.ค. 52) ตลาดรวม โตโยต้า 132,435 คัน อีซูซุ 
66,637 คัน ฮอนด้า 53,995 คัน นิสสัน 17,240 คัน มิตซูบิชิ 11,500 คัน ปิกอัพ 1 ตัน โตโยต้า 
62,889 คัน อีซูซุ 62,113 คัน นิสสัน 11,743 คัน มิตซูบิชิ 7,232 คัน ฟอร์ด 3,689 คัน รถยนต์นั่ง   
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โตโยต้า 57,587 คัน ฮอนด้า 50,961 คัน นิสสัน 5,274 คัน เชฟโรเลต 4,861 คัน มาสด้า 3,026 คัน 
ยอดขายรถยนต์รวม 8 เดือน ทําได้เพียง 3. 17 แสนคัน ลดลง 24% เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีท่ี
แล้ว บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด ยังขายมากท่ีสุด ครองส่วนแบ่งตลาด 41%          
(สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, 17 มิ.ย. 2553)  

ในปัจจุบัน (พ.ศ. 2552 ) ตลาดอุตสาหกรรมยานยนต์มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงเพ่ือหวัง
การเพ่ิมขึ้นของส่วนแบ่งทางการตลาด และการที่เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงทําให้
ผู้ผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์ต้องมีการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและผลิตภัณฑ์ เพ่ือตอบสนองต่อ
การเปลี่ยนแปลง ดังนั้นการรักษาส่วนแบ่งทางการตลาด การเจริญเติบโตของธุรกิจ และผลกําไรของ
บริษัทให้ต่อเน่ือง เพ่ือก่อให้เกิดผลตอบแทนในการลงทุน แก่ผู้ถือหุ้นเป็นสิ่งสําคัญท่ีผู้บริหารไม่อาจ
มองข้าม และการบริหารจัดการองค์การนอกจากการปรับปรุงด้านเทคโนโลยีการผลิตแล้ว การพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้ความสามารถก็เป็นสิ่งสําคัญ ในปัจจุบันบริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย 
จํากัด เป็นผู้นําทางการตลาดในอุตสาหกรรมยานยนต์ไม่ว่าจะเป็นการผลิต การจําหน่าย และการ
บริการ ดังน้ัน ผู้ศึกษาซ่ึงปฏิบัติงานอยู่ในบริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด จึงสนใจศึกษา
การบริหารเชิงกลยุทธ์ เพ่ือนําองค์การไปสู่ความเป็นเลิศ ภายใต้สภาวะท่ีต้องเผชิญกับการแข่งขันท่ี
รุนแรง 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาการบริหารเชิงกลยุทธ์ของบริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด ใน
ทัศนะของพนักงาน          

2. เพ่ือเปรียบเทียบการบริหารเชิงกลยุทธ์ของบริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด 
ในทัศนะของพนักงาน จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ 
 
สมมติฐานของการวิจัย 

การบริหารเชิงกลยุทธ์ของบริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด ในทัศนะของ
พนักงาน จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์แตกต่างกัน 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

1. ขอบเขตด้านประชากร 
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา  ได้แก่ พนักงานภายในบริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย 

จํากัด จํานวนประมาณ 552 คน (ที่มา: บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด, 8 กันยายน 
2553) เลือกเป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตารางกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie และ Morgan 
(1970, p.608) ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 226 คน  

2. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
2.1 ตัวแปรอิสระ (independent variable) ได้แก่ ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของ

พนักงาน ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน และตําแหน่ง/
หน้าท่ี  
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2.2 ตัวแปรตาม (dependent variable) ได้แก่ การวิเคราะห์กลยุทธ์ แบ่งออกเป็น 3 
ส่วน ได้แก่ วิเคราะห์สภาพการเงิน การบริหารเชิงกลยุทธ์ และการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ 

3. ระยะเวลาดําเนินการวิจัย 
ระหว่างเดือนกนัยายน ถึง  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.2553 

 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ แบบสอบถามที่สร้างขึ้นโดยมีขั้นตอนตามลําดับ  ดังนี้ 
1. การศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยครั้งนี้ 
2. การจัดทําโครงสร้างของแบบสอบถามให้มีเน้ือหาครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัย

ครั้งน้ี แบบสอบถามมี 2 ส่วน ดังน้ี 
2.1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ  อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ย

ต่อเดือน ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน  และตําแหน่ง/หน้าที่ จํานวน 6 ข้อ 
2.2  การบริหารเชิงกลยุทธ์ แบ่งออกเป็น 3  ส่วน คือ วิเคราะห์สภาพการเงิน การ

บริหารเชิงกลยุทธ์ และการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ลักษณะของแบบสอบถาม เป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ ของ ลิเคิร์ท (Likert) จํานวน 24 ข้อ 

3.  นําแบบสอบถามที่ได้สร้างขึ้นให้อาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏธนบุรี ได้ตรวจสอบความสอดคล้องของเน้ือหา กับวัตถุประสงค์ของการวิจัย เป็นการศึกษาความ
เท่ียงตรง (validity) ของแบบสอบถาม แล้วนํามาปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้คําถามชัดเจน สามารถสื่อ
ความหมายได้ตรงประเด็น และเหมาะสมยิ่งขึ้น 

4. นําแบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย จํานวน 30 
คน แล้วนําข้อมูลมาหาค่าความเช่ือม่ัน (reliability) ของแบบสอบถามโดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา
ของ ครอนบัค (Cronbach’s alpha coefficient)  

 
สรุปผลการวิจัย  
 การศึกษาเรื่องการบริหารเชิงกลยุทธ์ของบริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด ใน
ทัศนะของพนักงานได้ผลการวิจัยท่ีสามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 

 1. วิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 73.45  อายุ 25-35 ปี ร้อยละ 50.88 
รองลงมา  36-40 ปี ร้อยละ 22.57 ระดับการศึกษา  ปริญญาตรี ร้อยละ 69.47 รองลงมา สูงกว่า
ปริญญาตรี ร้อยละ 20.80  รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,000 บาทขึ้นไป ร้อยละ 55.31 รองลงมา 20,001-
30,000 บาท ร้อยละ 31.42 ระยะเวลาปฏิบัติงาน 7 ปี ขึ้นไป   ร้อยละ  57.08  รองลงมา 4-7 ปี ร้อย
ละ 26.99 ตําแหน่ง / หน้าท่ี พนักงาน ร้อยละ 53.98 รองลงมา หัวหน้างาน ร้อยละ 25.22  

2. วิเคราะห์การบริหารเชิงกลยุทธ์ของบริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด ใน
ทัศนะของพนักงาน จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ 

พนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการการบริหารเชิงกลยุทธ์ของบริษัทโตโยต้า มอเตอร์ 
ประเทศไทย จํากัด ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.69) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน ดังน้ี 
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วิเคราะห์สภาพการเงิน พนักงานมีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X =3.88) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมาก ( X = 3.52-4.42) จํานวน 7 รายการ 5 อันดับแรก คือ 

1. บริษัทมีความม่ันคงทางการเงิน 
2. บริษัทมีความสามารถในการชําระหนี้ 
3. ความสามารถในการทํากําไรของบริษัท 

    4. ประสิทธิภาพในการบรหิารสินทรัพย์ 
5. ความสามารถในการสร้างยอดขายจากสินทรัพย์จํานวนหน่ึง 
ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับพนักงาน ท่ีมีการศึกษาปริญญาตรี  รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,000 ขึ้น

ไป เวลาปฏิบัติงาน 7 ปีขึ้นไป และตําแหน่ง พนักงาน 
การบริหารเชิงกลยุทธ์ พนักงานมีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.64) เม่ือ

พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมาก ( X = 3.50-3.88)  จํานวน 7 รายการ 5 อันดับแรก คือ 
  1.  การดําเนินธุรกิจตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ 
 2. กลยุทธ์ระดับธุรกิจ ในการดูแลลูกค้า ตลาดและซัพพลายเออร์ได้เป็นอย่างดี 

3. การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอก เพ่ือทราบผลกระทบต่อการทําธุรกิจ 
4. กลยุทธ์ระดับบริษัท มีการกําหนดนโยบายในระยาวที่ชัดเจน 
5. การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของบรษัิทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ พนักงานมีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.54) 

เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมาก ( X = 3.55-3.71) จํานวน 5 รายการคือ 
1. สง่มอบคุณค่าให้ลูกค้าอยู่เสมอ 
2. เตรียมพร้อมที่จะขยายการบริการ เพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงข้อบกพร่อง 
3. การปฏสิัมพันธ์กับลูกค้าอยู่ตลอดเวลา 
4. การแสวงหาและรักษาลูกค้า 
5. การรับฟังความคิดเห็นและแนะนําบริการ 
ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับพนักงาน เพศหญิง รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,000 ขึ้นไป ตําแหน่ง 

พนักงาน 
3. การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของบริษัทโตโยต้า 

มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด ในทัศนะของพนักงาน จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ 
ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของบริษัทโตโยต้า มอเตอร์ 

ประเทศไทย จํากัด ในทัศนะของพนักงาน จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ สรุปได้ดังน้ี พนักงาน
ท่ีมีอายุ และระยะเวลาปฏิบัติงานต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารเชิงกลยุทธ์ของบริษัทโต
โยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด ในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01   

พนักงานท่ีมีเพศ และตําแหน่ง / หน้าท่ี ต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารเชิง    
กลยุทธ์ของบริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด ในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 

เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน สรุปได้ดังน้ี 
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วิเคราะห์สภาพการเงิน พนักงานเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 2 รายการ คือ  

1. หน้ีสินเกี่ยวกับการลงทุนของบริษัท 
2. ความสามารถในการชําระหน้ีของผู้ถือหุ้น 
และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ 
1. บริษัทมีความม่ันคงทางการเงิน 
2. บริษัทมีความสามารถในการชําระหน้ี  
พนักงานท่ีมีอายุต่างกันมีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 5 
รายการ คือ  

1. บริษัทมีความม่ันคงทางการเงิน 
2. บริษัทมีความสามารถในการชําระหน้ี 
3. ประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์ 
4. ความสามารถในการสร้างยอดขายจากสินทรัพย์จํานวนหน่ึง 
5. การจ่ายผลกําไรต่อผู้ถือหุ้น 
และแตกต่างกันอย่าง มีนัยสําคัญทางสถิ ติ ท่ีระดับ 0.05 จํานวน  1 รายการ  คือ 

ความสามารถในการชําระหนี้ของผู้ถือหุ้น 
พนักงานท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.01 จํานวน 7 รายการ คือ  

1. บริษัทมีความม่ันคงทางการเงิน 
2. บริษัทมีความสามารถในการชําระหน้ี 
3. ประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์ 
4. ความสามารถในการสร้างยอดขายจากสินทรัพย์จํานวนหน่ึง 
5. หน้ีสินเกี่ยวกับการลงทุนของบริษัท 
6. ความสามารถในการทํากําไรของบริษัท 
7. การจ่ายผลกําไรต่อผู้ถือหุ้น 
พนักงานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
จํานวน 4 รายการ คือ 

1. บริษัทมีความม่ันคงทางการเงิน 
2. ความสามารถในการสร้างยอดขายจากสินทรัพย์จํานวนหน่ึง 
3. ความสามารถในการชําระหน้ีของผู้ถือหุ้น 
4. ความสามารถในการทํากําไรของบริษัท 
และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ บริษัทมี

ความสามารถในการชําระหนี้ 
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พนักงานที่มีระยะเวลาปฏิบัติงานต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.01 จํานวน 4 รายการ คือ 

1. บริษัทมีความม่ันคงทางการเงิน 
2. บริษัทมีความสามารถในการชําระหนี้ 
3. ความสามารถในการชําระหนี้ของผู้ถือหุ้น 
4. การจ่ายผลกําไรต่อผู้ถือหุ้น 
และแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 4 รายการ คือ 
1. ประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์      
2. ความสามารถในการสร้างยอดขายจากสินทรัพย์จํานวนหนึ่ง 
3. หน้ีสินเกี่ยวกับการลงทุนของบริษัท 
4. ความสามารถในการทํากําไรของบริษัท 
พนักงานท่ีมี ตําแหน่ง / หน้าที่ ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.01 จํานวน 6 รายการ คือ 

1. บริษัทมีความม่ันคงทางการเงิน       
2. บริษัทมีความสามารถในการชําระหนี้ 
3. ความสามารถในการสร้างยอดขายจากสินทรัพย์จํานวนหนึ่ง 
4. หน้ีสินเกี่ยวกับการลงทุนของบริษัท 
5. ความสามารถในการชําระหน้ีของผู้ถือหุน้ 
6. ความสามารถในการทํากําไรของบริษัท 
การบริหารเชิงกลยุทธ์ พนักงานเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่าง

กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ กลยุทธ์ระดับธุรกิจในการดูแลลูกค้า ตลาด และซัพพลายเออร์ ได้
เป็นอย่างดี 

พนักงานท่ีมีอายุต่างกันมีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01จํานวน 
6 รายการ คือ 

1. การดําเนินธุรกิจตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ 
2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์การเพ่ือหาจุดอ่อน จุดแข็ง ของการบริหารงาน 
3. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก เพ่ือทราบผลกระทบต่อการทําธุรกิจ 
4. กลยุทธ์ระดับบริษัท มีการกําหนดนโยบายในระยาวที่ชัดเจน 
5. การใช้ทรัพยากรขององค์การมีประสิทธิภาพ 
6. กลยุทธ์ของบริษัทมีความสอดคล้องกัน 
พนักงานที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.01 จํานวน 5 รายการ คือ 
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1. การดําเนินธุรกิจตามวิสัยทัศน์และพันธ์กิจ 
2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์การเพ่ือหาจุดอ่อน จุดแข็ง ของการบริหารงาน 
3. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก เพ่ือทราบผลกระทบต่อการทําธุรกิจ 
4. การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
5. กลยุทธ์ของบริษัทมีความสอดคล้องกัน 
และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ การใช้

ทรัพยากรขององค์การมีประสิทธิภาพ 
พนักงานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
จํานวน 1 รายการ คือ กลยุทธ์ของบริษัทมีความสอดคล้องกัน 

และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ 
1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก เพ่ือทราบผลกระทบต่อการทําธุรกิจ 
2. การใช้ทรัพยากรขององค์การมีประสิทธิภาพ 
พนักงานท่ีมีระยะเวลาปฏิบัติงานต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.01 จํานวน 6 รายการ คือ 

1. การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในองคก์ารเพ่ือหาจุดอ่อน จุดแข็ง ของการบริหารงาน 
2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก เพ่ือทราบผลกระทบต่อการทําธุรกิจ 
3. การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
4. กลยุทธ์ระดับธุรกิจ ในการดูแลลูกค้า ตลาดและซัพพลายเออร์ได้เป็นอย่างดี 
5. การใช้ทรัพยากรขององค์การมีประสิทธิภาพ  
6. กลยุทธ์ของบริษัทมีความสอดคล้องกัน 
พนักงานท่ีมี ตําแหน่ง / หน้าท่ี ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม   ไม่แตกต่างกันอย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
จํานวน 2 รายการ คือ 

1. การใช้ทรัพยากรขององค์การมีประสิทธิภาพ 
2. กลยุทธ์ของบริษัทมีความสอดคล้องกัน 
และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ การวิเคราะห์

จุดอ่อน จุดแข็งของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ พนักงานเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็น โดยรวม 

แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 2 รายการ คือ  

1. การรับฟังความคิดเห็นและแนะนําบริการ 
2. เตรียมพร้อมที่จะขยายการบริการ เพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงข้อบกพร่อง 
และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ การแสวงหา

และรักษาลูกค้า 
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พนักงานที่มีอายุต่างกันมีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
จํานวน 3 รายการ คือ  

1. สํารวจความต้องการของลูกค้า 
2. การพัฒนาและตอบสนองความต้องการเฉพาะของลูกค้า 
3. การรับฟังความคิดเห็นและแนะนําบริการ 
และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 3 รายการ คือ  
1. การเข้าใจและสร้างความแตกต่างให้กับลูกค้า 
2. ส่งมอบคุณค่าให้ลูกค้าอยู่เสมอ 
3. เตรียมพร้อมที่จะขยายการบริการ เพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงข้อบกพร่อง 
พนักงานที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.01 จํานวน 6 รายการ คือ  

1. การเข้าใจและสร้างความแตกต่างให้กับลูกค้า 
2. การพัฒนาและตอบสนองความต้องการเฉพาะของลูกค้า 
3. ส่งมอบคุณค่าให้ลูกค้าอยู่เสมอ 
4. การแสวงหาและรักษาลูกค้าการ 
5. รับฟังความคิดเห็นและแนะนําบริการ 
6. เตรียมพร้อมที่จะขยายการบริการ เพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงข้อบกพร่อง 
และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ สํารวจความ

ต้องการของลูกค้า 
พนักงานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
จํานวน 2 รายการ 

1. การปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าอยู่ตลอดเวลา 
2. การเข้าใจและสร้างความแตกต่างให้กับลูกค้า 
และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ  
1. สํารวจความต้องการของลูกค้า 
2. เตรียมพร้อมที่จะขยายการบริการ เพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงข้อบกพร่อง 
พนักงานที่มีระยะเวลาปฏิบัติงานต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.01 จํานวน 7 รายการ คือ 

1. สํารวจความต้องการของลูกค้า 
2. การพัฒนาและตอบสนองความต้องการเฉพาะของลูกค้า 
3. การปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าอยู่ตลอดเวลา 
4. ส่งมอบคุณค่าให้ลูกค้าอยู่เสมอ 
5. การแสวงหาและรักษาลูกค้า 
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6. การรับฟังความคิดเห็นและแนะนําบริการ 
7. เตรียมพร้อมที่จะขยายการบริการ เพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงข้อบกพร่อง 
พนักงานท่ีมี ตําแหน่ง / หน้าท่ี ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
จํานวน 2 รายการ คือ 

1. การปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าอยู่ตลอดเวลา  
2. การรับฟังความคิดเห็นและแนะนําบริการ 
และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ ส่งมอบ

คุณค่าให้ลูกค้าเสมอ 
 
อภิปรายผล 

การศึกษาเรื่องการบริหารเชิงกลยุทธ์ของบริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด ใน
ทัศนะของพนักงานได้ผลการวิจัยท่ีสามารถนํามาอภิปรายผลดังน้ี  

1.ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 73.45  อายุ 25-35 ปี ร้อยละ 50.88   

ระดับการศึกษา  ปริญญาตรี ร้อยละ 69.47 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,000 บาทขึ้นไป ร้อยละ 55.31  
ระยะเวลาปฏิบัติงาน 7 ปี ขึ้นไป   ร้อยละ  57.08  ตําแหน่ง / หน้าที่ ระดับ พนักงาน ร้อยละ 53.98  
ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ธีรชัย สิงคเสลิต (2551, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาและ
พัฒนากลยุทธ์ และแผนการปฏิบัติการเพ่ือสร้างความได้เปรียบเชิงแข่งขัน กรณีศึกษา บริษัท สยาม 
เค.พี.ที. จํากัด ผลการวิจัยพบว่า ผู้มาแสดงความคิดเห็น ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ตําแหน่งพนักงาน
ต้องการให้พนักงานมีส่วนร่วมในการรับรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้น และนําเสนอการปรับปรุง อย่างต่อเน่ือง 
ในระยะยาวได้นําเสนอแนวกลยุทธ์ในการดําเนินงานของบริษัทเพ่ือให้มีความสามารถในการแข่งขัน                      

 2. วิเคราะห์การบริหารเชิงกลยุทธ์ของบริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด ใน
ทัศนะของพนักงาน จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ 

พนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารเชิงกลยุทธ์ของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศ
ไทย จํากัด จําแนกตามเพศ ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.69) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
ด้านวิเคราะห์สภาพการเงิน พนักงานมีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X =3.88) และการ
บริหารเชิงกลยุทธ์ พนักงานมีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.64)  การบริหารลูกค้า
สัมพันธ์ พนักงานมีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.54) ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
พีรพรรณ สินไชย (2551, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาปัญหาและกําหนดกลยุทธ์เพ่ือเพ่ิม
คุณภาพการผลิตของบริษัท แม่พิมพ์ จํากัด มีความสําคัญต่อกระบวนการผลิตสินค้าของบริษัท เพ่ือให้
ทราบถึงปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจโดยตรง ด้วยเหตุน้ี
บริษัทจําเป็นจะต้องปรับปรุงข้อบกพร่องในส่วนต่าง ๆ ของบริษัท เพ่ือเพ่ิมคุณภาพทางการผลิตของ
บริษัทให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ โดยการนําผลการจัดเก็บข้อมูลของฝ่ายผลิต และทฤษฎีต่าง ๆ 
นํามาประยุกต์ใช้กับกลยุทธ์ท่ีเหมาะสมของบริษัท 
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ดังน้ันกลยุทธ์ท่ีเหมาะสมที่บริษัทเลือกใช้คือ กลยุทธ์การเติบโต กลยุทธ์การสร้างความ
แตกต่าง กลยุทธ์ด้านการผลิต กลยุทธ์ด้านปฏิบัติการ และกลยุทธ์การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า 
เพ่ือให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจมากที่สุด และซ้ือสินค้ากับกิจการอย่างต่อเนื่องและยาวนาน  

3. การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของบริษัทโตโยต้า 
มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด ในทัศนะของพนักงาน จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ 

ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของบริษัทโตโยต้า มอเตอร์ 
ประเทศไทย จํากัด ในทัศนะของพนักงาน พบว่า พนักงานท่ีมีอายุ และระยะเวลาปฏิบัติงานต่างกันมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารเชิงกลยุทธ์ของบริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด ใน
ภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน ดังน้ี 

วิเคราะห์สภาพการเงิน พนักงานที่มีเพศ  อายุ การศึกษา ระยะเวลาปฏิบัติงาน และ
ตําแหน่ง / หน้าท่ี แตกต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.01   

การบริหารเชิงกลยุทธ์ พนักงานท่ีมีอายุ และการศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 พนักงานที่มีระยะเวลาปฏิบัติงานแตกต่างกัน มี
ความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับผลการวิจัยของพีรพรรณ สินไชย (2551, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง 
การศึกษาปัญหาและการกําหนดกลยุทธ์เพื่อเพ่ิมคุณภาพการผลิตของ บริษัท แม่พิมพ์ จํากัด 
การศึกษา Independent Study คร้ังน้ี เป็นการศึกษาเพ่ือให้ทราบถึงการนํากลยุทธ์มาปรับใช้ให้เข้า
กับธุรกิจในประเภทต่าง ๆ ซ่ึงในการศึกษาครั้งน้ี เป็นการศึกษาในธุรกิจการผลิตแม่พิมพ์และออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ โดยมีการนํา บริษัท แม่พิมพ์ จํากัด เป็นบริษัทกรณีศึกษา โดยทําการศึกษาในเรื่อง 
การศึกษาปัญหาและกําหนดกลยุทธ์เพ่ือเพ่ิมคุณภาพการผลิตของบริษัท แม่พิมพ์ จํากัดโดยผู้ศึกษาได้
ใช้ข้อมูลภายในของบริษัท ซ่ึงมีการรวบรวมข้อมูลบริษัทอยู่ในช่วงปี 2551 จากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร 
และฝ่ายผลิตท่ีทําการเก็บข้อมูลการผลิตอย่างละเอียด และทําการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา โดย
การนําข้อมูลท่ีรวบรวมได้มาทําการวิเคราะห์พร้อมท้ังหาแนวทางการแก้ไขเพ่ือปรับปรุงในส่วนท่ี
บกพร่องของบริษัทได้  

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือศึกษาปัญหาจากกระบวนการทํางานและกําหนดกลยุทธ์เพ่ือเป็นแนวทางในการ

แก้ไขปัญหากระบวนการทํางานท่ีไม่มีประสิทธิภาพของบริษัท 
2. เพ่ือให้บริษัทมีการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ 
3. เพ่ือกําหนดกลยุทธ์ในการลดต้นทุนการผลิตและการดําเนินงานมีประสิทธิภาพ 
จากการศึกษาปัญหาและกําหนดกลยุทธ์เพ่ือเพ่ิมคุณภาพการผลิตของบริษัท แม่พิมพ์ จํากัด 

มีความสําคัญต่อกระบวนการผลิตสินค้าของบริษัท เพ่ือให้ทราบถึงปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก
ต่าง ๆ ท่ีมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจโดยตรง ด้วยเหตุนี้บริษัทจําเป็นจะต้องปรับปรุงข้อบกพร่อง
ในส่วนต่าง ๆ ของบริษัท เพ่ือเพ่ิมคุณภาพทางการผลิตของบริษัทให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ โดย
การนําผลการจัดเก็บข้อมูลของฝ่ายผลิต และทฤษฎีต่าง ๆ นํามาประยุกต์ใช้กับกลยุทธ์ท่ีเหมาะสม
ของบริษัท 
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ดังนั้นกลยุทธ์ที่เหมาะสมที่บริษัทเลือกใช้คือ กลยุทธ์การเติบโต กลยุทธ์การสร้างความ
แตกต่าง กลยุทธ์ด้านการผลิต กลยุทธ์ด้านปฏิบัติการ และกลยุทธ์การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า 
เพ่ือให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจมากที่สุด และซ้ือสินค้ากับกิจการอย่างต่อเน่ืองและยาวนาน 

การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ พนักงานท่ีมีการศึกษา และระยะเวลาปฏิบัติการ มีความคิดเห็น 
โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 พนักงานที่มีเพศ และอายุแตกต่างกัน มี
ความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
 
ข้อเสนอแนะ  

1. ข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งน้ี  
1.1 วิเคราะห์สภาพการเงิน บริษัทควรมีนโยบายในการดําเงินในการบริหารเงินลงทุนให้

เป็นไปตามข้อกําหนดอย่างเคร่งครัดเพ่ือเป็นการป้องกันความผิดพลาดในการบริหารทรัพย์สิน 
1.2 ควรมีนโยบายเรื่องการบริการท่ีดีเยี่ยมแก่พนักงาน เพ่ือให้ผู้มาใช้บริการประทับใจ 

ซ่ึงถือว่าเป็นเรื่องสําคัญการปฏิบัติงาน และเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรทําการศึกษาถึงสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อการทําธุรกิจของบริษัท ซ่ึง
จะทําให้ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างกว้างขวาง 

2. ควรศึกษาถึงปัญหา และอุปสรรคของผู้ประกอบการเพ่ือจะได้รับทราบถึงปัญหาต่าง ๆ
เพ่ือเป็นแนวทางให้กับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องนําไปเป็นแนวทางในการส่งเสรมิ และแก้ไขต่อไป 

3. ควรศึกษาถึงคุณภาพในการให้บริการในด้านความความหวังก่อนการใช้บริการกับสภาพ
ความเป็นจริงของบริการท่ีได้รับ ซ่ึงจะทําให้ได้ข้อมูลในการนําไปปรับปรุงด้านการบริการ 
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ปัญหาการใช้งานระบบสารสนเทศของพนักงาน 
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)* 
Problems in using information system of officers in  

Delta Electronics (Thailand) Plc. 
 

นายณัฐวัตร  ปุริมา**                     
Mr. Natthawat Purima   

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาปัญหาการใช้งานระบบสารสนเทศของพนักงาน
บริษัท เดลต้า อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  และเพ่ือเปรียบเทียบปัญหาการใช้งาน
ระบบสารสนเทศของพนักงาน จําแนกตามลักษณะส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ 
พนักงานบริษัท เดลต้า  อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  จํานวน 186 คน เครื่องมือท่ี
ใช้คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้คือ  ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความ
แปรปรวน  

ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาการใช้งานระบบสารสนเทศของพนักงานบริษัท เดลต้า            
อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)   ในภาพรวม คะแนนเฉล่ีย อยู่ในระดับมาก จํานวน 13 
รายการ 3 อันดับแรก คือ สารสนเทศต้องมีความชัดเจนไม่กํากวม ซ่ึงต้องแก้ไขทําให้เสียเวลาและ
ค่าใช้จ่าย  สารสนเทศที่ได้รับเหมาะสมตรงกับความต้องการของผู้ใช้ และสารสนเทศต้องไม่มีความ
ซํ้าซ้อนหรือมากเกินจําเป็น 2) ผลการเปรียบเทียบปัญหาการใช้งานระบบสารสนเทศของพนักงาน 
จําแนกตามลักษณะส่วนบุคคล  พบว่า พนักงานท่ีมีเพศ  อายุ  ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  ประสบการณ์การทํางาน  และตําแหน่งงานต่างกันมีความคิดเห็น  ในภาพรวม  
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า   ด้านความไม่เป็นอิสระของ
สารสนเทศเป็นความผูกพันระหว่างข้อมูลกับโปรแกรมทําให้ต้องตามแก้ไขโปรแกรมต่างๆ  แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.01 
 
Abstract 

The objectives of this research were to study problems in using information 
system of officers in Delta Electronics (Thailand) Plc, and to compare the problems in 
using information systems when the officers were classified by their personal 
characteristics.  The sample included 186 officers. Questionnaires were employed as 
a research tool. Statistics used for analysis of data included percentage, mean, 
standard deviation, and One-way ANOVA. 

                                                        
* บทความการค้นคว้าอิสระ 
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The research revealed that 1) problems in using information system by 
personnel of Delta Electronics (Thailand) PLC. were overall high in 13 items with the 
first three highest: unambiguity or clarity of information requiring improvement 
causing losses of time and expenses, information received match the needs of users, 
and information should not be repetitive or overabundant; 2) comparison of 
problems in using information systems by personnel classified by personal 
characteristics showed that personnel having different sex, age, educational 
background, marital status, average monthly income, working experience, and 
position at work were not significantly different. Item by item study showed that the 
dependence of information tied to data and program causing various program 
improvements was significantly different at 0.01 level. 
 
ความนํา 
            ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ  และการสื่อสาร (Information and Communication 
Technologies : ICTs) เป็นการสื่อสารที่ไร้ข้อจํากัดทางด้านเวลา (time) และสถานท่ี (space)ได้มี
การพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว และได้เข้ามามีบทบาทสําคัญในการดําเนินชีวิตประจําวัน ความ
เจริญก้าวหน้าที่ไม่หยุดย้ังของเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําให้มีการนํามาประยุกต์ใช้งานกันอย่าง
กว้างขวางในวงการธุรกิจต่างๆ ท่ามกลางของกระแสโลกาภิวัฒน์ ทําให้การประกอบธุรกิจในปัจจุบันมี
การแข่งขันในด้านต่างๆ ด้วยนวัตกรรมใหม่โดยผ่านสื่ออินเทอร์เน็ท เพ่ือให้ธุรกิจของตัวเองได้เปรียบคู่
แข่งขัน 
             บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) มีนโยบาย และแผนการ
ดําเนินงาน  โดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานภายในองค์กร  และการปรับองค์กร
ให้เหมาะสมสําหรับการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ซ่ึงสิ่งท่ีประสบอยู่ในปัจจุบันก็ คือ ปัญหา
การใช้งานระบบสารสนเทศ การเช่ือมโยงข้อมูลท้ังภายใน และภายนอกองค์กรในการแลกเปลี่ยน
ข้อมูล การรับส่งเอกสารธุรกิจ เช่น ใบสั่งซ้ือสินค้า บัญชีราคาสินค้า ใบส่งของ รายงานต่างๆ เป็นต้น 
ขาดความต่อเน่ืองของการเช่ือมโยงข้อมูลในเครือข่าย และปัญหาด้านการจัดสรรทรัพยากรสารสนเทศ
ท่ีมีอยู่ให้สามารถนํามาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเต็มความสามารถเพ่ือให้การปฏิบัติงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารทางระบบอินทราเน็ท ที่ให้บริการทั้งภายใน และภายนอก
องค์กร มีความสะดวกง่ายต่อการใช้งาน และสามารถใช้งานระบบสารสนเทศขององค์กรผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ทได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทางแผนกไอทีได้เปิดให้บริการการข้อมูลระบบสารสนเทศผ่าน
เครือข่ายอินทราเน็ทโดยเช่ือมต่อผ่านระบบเครือข่ายภายใน และอินเทอร์เน็ทจากภายนอกได้ 3 วิธี 
คือ ใช้การรีโมต ผ่านเทอร์มินัลเซิฟร์เวอร์ VPN  เซิฟร์เวอร์ และผ่านระบบโทรศัพท์มือถือ การรีโมต
ผ่านเทอร์มินัลเซิฟร์เวอร์น้ันให้บริการสําหรับพนักงานที่จําเป็นต้องใช้งานระบบสารสนเทศสามารถ
เช็คงานได้ตลอดเวลาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ทแต่ไม่มีคอมพิวเตอร์โน๊ตบุคของบริษัทสามารถใช้งาน
ผ่านอินเทอร์เน็ทที่บ้านหรือร้านค้าอินเทอร์เน็ท ส่วน VPN  ใช้สําหรับพนักงานท่ีมีโน๊ตบุคแล้วติดต้ัง
ซอฟท์แวร์ VPN ใช้ในการเช่ือมต่อเข้ามาในระบบฐานข้อมูล และโทรศัพท์มือถือสามารถเช่ือมต่อ    
อินเทอร์เน็ทผ่าน GPRS เพ่ือใช้งานระบบสารสนเทศ แต่การเช่ือมต่อทั้งสามแบบยังคงมีปัญหาไม่ 
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สามารถเช่ือมต่อสัญญานได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ เพราะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น ความเร็ว และ
ประสิทธิภาพของอินเทอร์เน็ท ความเช่ียวชาญในการใช้งานคอมพิวเตอร์เครือข่าย และการเช่ือมต่อ
ระบบ GPRS เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของพนักงาน  และเพ่ิมประสิทธิภาพการเช่ือมต่อเข้า
มาใช้งานระบบสารสนเทศได้ดีมีความปลอดภัยของข้อมูลมากท่ีสุด 
                 ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงปัญหาการใช้งานระบบสารสนเทศ เพ่ือนําข้อมูลท่ีได้
ไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหา และอุปสรรคการใช้งานระบบสารสนเทศขององค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด การวิจัยครั้งนี้จะมุ่งเป้าหมายไปท่ีกลุ่มพนักงานที่มีสิทธิในการใช้งานระบบ
สารสนเทศท้ังภายในและภายนอกองค์กรเท่าน้ัน เพ่ือนําข้อมูล ประสบการณ์การใช้งาน และความ
คิดเห็นของพนักงานกลุ่มตัวอย่างไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปรับปรุง และพัฒนาให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
จึงมีความต้องการที่จะวิจัยถึงปัญหา และอุปสรรคในการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อนําไปปรับปรุง 
และพัฒนาระบบท่ีใช้อยู่ในปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
                1. เ พ่ือศึกษาปัญหาการใช้งานระบบสารสนเทศของพนักงาน  บริษัท เดลต้า             
อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  
 2. เพ่ือเปรียบเทียบปัญหาการใช้งานระบบสารสนเทศของพนักงาน จําแนกตามลักษณะ
ส่วนบุคคล 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
                  ปัญหาการใช้งานระบบสารสนเทศของพนักงาน จําแนกตามลักษณะส่วนบุคคล 
แตกต่างกัน 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

1. ขอบเขตด้านประชากร 
                        ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ พนักงานสํานักงานของบริษัท เดลต้า อีเลคโทร
นิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  ท่ีใช้งานระบบสารสนเทศของบริษัท ปี 2553 จํานวน 360 คน   
(ท่ีมา: ฝ่ายไอที บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์(ประทศไทย) จํากัด (มหาชน), 2553) เลือกเป็นกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้ตารางกําหนดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie และ Morgan (1970, p.608) ได้กลุ่มตัวอย่าง
จํานวน 186 คน 
                  2. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
                       2.1 ตัวแปรอิสระ (independent variable) แบ่งออกเป็น 
                               2.1.1 ลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่  เพศ  อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ
สมรส รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ประสบการณ์การทํางาน  และตําแหน่งงาน 
                       2.2 ตัวแปรตาม (dependent variable) ได้แก่  ปัญหาการใช้งานระบบ
สารสนเทศของพนักงาน 
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เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ แบบสอบถามที่สร้างขึ้นโดยมีขั้นตอนตามลําดับ  ดังนี้ 
                 1.  การศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัยครั้งน้ี 
  2.  การจัดทําโครงสร้างของแบบสอบถามให้มีเน้ือหาครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการ
วิจัยครั้งน้ี แบบสอบถามมี 2 ส่วน  คือ 
                    2.1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  ได้แก่ เพศ  อายุ ระดับการศึกษา รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน สถานภาพสมรส ประสบการณ์การทํางาน  ตําแหน่งงาน    
               2.2  ปัญหาการใช้งานระบบสารสนเทศ  ลักษณะของแบบสอบถาม เป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า 7 ระดับ ของ ลิเคิร์ท (Likert) จํานวน 22 ข้อ 
                 3. นําแบบสอบถามที่ได้สร้างขึ้นให้อาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี ได้ตรวจสอบความสอดคล้องของเน้ือหา กับวัตถุประสงค์ของการวิจัย เป็นการศึกษา
ความเที่ยงตรง (validity) ของแบบสอบถาม แล้วนํามาปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้คําถามชัดเจน สามารถ
สื่อความหมายได้ตรงประเด็น และเหมาะสมย่ิงขึ้น 
                 4. นําแบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย จํานวน 
30 คน แล้วนําข้อมูลมาหาค่าความเช่ือม่ัน (reliability) ของแบบสอบถามโดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิ
แอลฟาของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม  
เท่ากับ 0.941 

 
สรุปผลการวิจัย  

 1. ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 67.70 อายุ 25-40 ปี ร้อยละ 73.10 

รองลงมา ตํ่ากว่า 25 ปี ร้อยละ 23.10  ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ร้อยละ 78.50 รองลงมาสูงกว่า
ปริญญาตรี ร้อยละ 18.30  สถานภาพ โสด ร้อยละ 71.00  รองลงมาสมรส ร้อยละ 25.80  รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท ร้อยละ 50.50  รองลงมา 10,000-20,000 บาท ร้อยละ 27.40      
ระยะเวลาปฏิบัติงาน 5-10 ปี ร้อยละ 60.70 รองลงมา ตํ่ากว่า 5 ปี ร้อยละ 35.50 ตําแหน่ง 
พนักงาน ร้อยละ 52.70 รองลงมา หัวหน้างาน / วิศวกร ร้อยละ 25.30   

2. วิเคราะห์ปัญหาการใช้งานระบบสารสนเทศ ของพนักงานจําแนกตาม ลักษณะส่วน
บุคคล 

พนักงานมีความคิดเห็นเก่ียวกับปัญหาการใช้งานระบบสารสนเทศ ในภาพรวม อยู่ในระดับ
มาก ( X =3.53) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X =3.51- 4.05) จํานวน 13 
รายการ 5 อันดับแรก คือ 

1. สารสนเทศต้องมีความชัดเจนไม่กํากวม ซ่ึงต้องแก้ไขทําให้เสียเวลาและค่าใช้จ่าย  
2. สารสนเทศท่ีได้รับเหมาะสมตรงกับความต้องการของผู้ใช้  
3. สารสนเทศต้องไม่มีความซํ้าซ้อนหรือมากเกินจําเป็น 
4. ความถูกต้องเที่ยงตรงของสารสนเทศ 
5. สารสนเทศต้องใช้ระยะเวลาสั้น มีความทันต่อเวลา 
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ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับพนักงานท่ีมีอายุ 25 – 40 ปี ระดับปริญญาตรี สถานภาพโสด รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท ประสบการณ์การทํางานตํ่ากว่า 5 ปี และตําแหน่งงาน 
พนักงาน 

3. เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนปัญหาการใช้งานระบบสารสนเทศของพนักงาน 
จําแนกตามลักษณะส่วนบุคคล 
                 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนปัญหาการใช้งานระบบสารสนเทศของพนักงาน
จําแนกตามลักษณะส่วนบุคคล พบว่า พนักงานเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา
การใช้งานระบบสารสนเทศ ในภาพรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ ความไม่เป็น
อิสระของสารสนเทศเป็นความผูกพันระหว่างข้อมูลกับโปรแกรมทําให้ต้องตามแก้ไขโปรแกรมต่างๆ 
 
การอภิปรายผล 
 การศึกษาเรื่อง ปัญหาการใช้งานระบบสารสนเทศของพนักงาน บริษัท เดลต้า          
อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ได้ผลการวิจัยท่ีสามารถนํามาอภิปรายผลดังนี้  
                 1.ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
                 ผู้ตอบแบบสอบถามพนักงานส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 67.70 อายุ 25-40 ปี     
ร้อยละ 73.10 ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ร้อยละ 81.70   สถานภาพสมรส โสด ร้อยละ 78.50  
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท ร้อยละ 50.50 ระยะเวลาปฏิบัติงาน 5-10 ปี ร้อยละ 
60.80  ตําแหน่งงาน พนักงาน ร้อยละ 52.70  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุจิตรา อัมยงค์  
(2548:บทคัดย่อ)) ได้ศึกษาเรื่อง การใช้สารสนเทศเครือข่ายอินทราเน็ทให้เกิดประโยชน์ต่อการสื่อสาร
ในองค์กร : กรณีศึกษา บริษัท ทศท คอร์ปอเรช่ัน  จํากัด (มหาชน) ผลการศึกษา พบว่า ภูมิหลังของ
พนักงานบริษัท ทศท คอร์ปอเรช่ัน  จํากัด (มหาชน)  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ท่ีมีอายุอยู่ในช่วง
ระหว่าง 31-40 ปี การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี มีตําแหน่งงานเป็นนักบริหาร ระดับปฏิบัติการ   
(ซี4-ซี7) และสังกัดกลุ่มพัฒนาธุรกิจ พนักงานบริษัท ทศท คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)  
                  2. วิ เคราะห์ ปัญหาการใช้งานระบบสารสนเทศของพนักงานบริ ษัท เดลต้า             
อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) จําแนกตามลักษณะส่วนบุคคล พนักงานมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับปัญหาการใช้งานระบบสารสนเทศ  ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X =3.53) เม่ือพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก จํานวน  13 รายการ ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ
อนุชา ซาเฮาะ (2549:บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สาย กรณีศึกษา : สถาบัน 
เทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตนนทบุรี มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สาย สําหรับ
ให้บริการกับบุคลากรของสถาบัน ประกอบด้วย อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ท่ี
ได้รับอนุญาตให้ใช้งานได้ เพ่ือเพ่ิมความสะดวกในการใช้งาน และเข้าถึงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ท 
ให้มากย่ิงขึ้นโดยระบบเครือข่ายไร้สายมีพ้ืนท่ีให้บริการ ในระยะเริ่มต้นด้วยจํานวน Access Point 11 
จุด และมีระบบควบคุม และบริหารเครือข่ายไร้สายบนเว็บที่พัฒนาขึ้น เพ่ือควบคุมการเข้าใช้งานของ
ผู้ใช้ระบบ มีความสามารถ คือ ลงทะเบียนผู้ใช้งาน ตรวจสอบสิทธิผู้ใช้งาน รายงานสถานะของระบบ
บันทึกข้อมูลการใช้งานและรายงานการใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายของผู้ใช้งาน ตามรูปแบบที่
เหมาะสม และผู้ดูแลระบบสามารถแก้ไข เพ่ิม หรือลบ บัญชีผู้ใช้งานได้รวมถึงระบบสามารถให้บริการ
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ได้ตลอดเวลา จากการประเมินประสิทธิภาพของระบบ ด้วยข้อมูลการใช้งาน เป็นเวลา 3 เดือน สรุป
ได้ว่าระบบเครือข่ายไร้สาย มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี คือมีค่าเฉลี่ยช่ัวโมงการใช้งานของผู้ใช้งาน
กลุ่มนักศึกษา ( ) เท่ากับ 33.3 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ 44.7 (เนื่องจากมีผู้ใช้บางคน
ลงทะเบียนแต่ไม่ได้ใช้งาน) 
                  3.เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนปัญหาการใช้งานระบบสารสนเทศของพนักงาน
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) จําแนกตามลักษณะส่วนบุคคล ผลการ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนปัญหาการใช้งานระบบ สารสนเทศ ของพนักงาน เพศชาย และเพศ
หญิง พบว่า ความคิดเห็นเก่ียวกับปัญหาการใช้งานระบบสารสนเทศ ในภาพรวม ไม่แตกต่างกันอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 จํานวน 1 รายการ คือ ความไม่เป็นอิสระของสารสนเทศเป็นความผูกพันระหว่างข้อมูลกับ
โปรแกรมทําให้ต้องตามแก้ไขโปรแกรมต่างๆ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของสุจิตรา   อัมยงค์  
(2548:บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง การใช้สารสนเทศเครือข่ายอินทราเน็ทให้เกิดประโยชน์ต่อการสื่อสาร
ในองค์กร : กรณีศึกษา บริษัท ทศท  คอร์ปอเรช่ัน  จํากัด (มหาชน) ผลการศึกษาพบว่า ปัญหา และ
อุปสรรคในการเข้าถึงเครือข่ายอินทราเน็ทในด้านของระบบเครือข่ายไม่สามารถใช้งานได้ มีจํานวน
มากท่ีสุด รองลงมาคือจํานวนเครื่องคอมพิวเตอร์มีไม่เพียงพอ และพบว่า มีปัญหาอุปสรรคในการใช้
สารสนเทศอินทราเน็ทในด้านของข้อมูลที่ไม่ทันสมัย มีจํานวนมากที่สุด รองลงมา คือรูปแบบเนื้อหา
ไม่น่าสนใจ และผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิหลังกับพฤติกรรมการเปิดรับสารสนเทศ
เครือข่ายอินทราเน็ทของพนักงานบริษัท ทศท คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)  จากปัญหาดังกล่าว 
องค์กรโดยส่วนใหญ่มีการพัฒนาระบบสารสนเทศข้ึนมาใช้ในแต่ละส่วนงาน แต่ละระบบต่างที
ไฟล์ข้อมูลเป็นของตนเองโดยไฟล์ท่ีสร้างขึ้นอาจสร้างมาจากภาษาโปรแกรมที่ต่างกัน เม่ือมีการใช้
ข้อมูลมาถึงระดับหน่ึงทําให้ทราบว่าการท่ีแต่ละฝ่ายต่างจัดทําโปรแกรมและสร้างแฟ้มข้อมูลขึ้นมาใช้
เฉพาะฝ่ายตนน้ัน ส่งผลให้มีการจัดเก็บข้อมูลบางส่วนซํ้าซ้อนกันมีความไม่เป็นอิสระของข้อมูล เป็น
ความผูกพันระหว่างข้อมูลและโปรแกรม ซ่ึงเป็นลักษณะของการเขียนโปรแกรมที่ใส่เทคนิคการจัดเก็บ
และการเรียกใช้ข้อมูลไว้ในโปรแกรม  
 องค์กรต่างๆ สามารถใช้มาตรฐานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ทและเทคโนโลยีเว็บในการ
สร้างระบบเครือข่ายส่วนตัวขึ้นมาใช้งานเรียกว่า ระบบอินทราเน็ท (Intranet) คือ เป็นระบบ
เครือข่ายภายในองค์กรท่ีจัดให้มีการเข้าถึงข้อมูลจากท่ัวท้ังองค์กร ระบบอินทราเน็ทสามารถใช้
โครงสร้างเครือข่ายสื่อสารหลักท่ีองค์กรมีอยู่แล้วร่วมกับมาตรฐานการเชื่อมต่อของระบบ             
อินเทอร์เน็ท และซอฟต์แวร์ท่ีพัฒนามาสําหรับการทํางานแบบ World Wide Web อินทราเน็ท
สามารถที่จะสร้างโปรแกรมประยุกต์บนเครือข่ายท่ีสามารถประมวลผลได้จากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ต่าง
ชนิดกันทั่วทั้งองค์กร มีให้บริการแก่คนทุกคน ระบบอินทราเน็ทน้ันมีความเป็นส่วนตัวและได้รับการ
ป้องกันจากสาธารณะโดยอุปกรณ์ที่เรียกว่า ไฟร์วอล (Firewall) ซ่ึงเป็นระบบรักษาความปลอดภัยท่ี
ประกอบด้วยซอฟต์แวร์พิเศษในการป้องกันบุคคลภายนอกไม่ให้เข้ามาในระบบเครือข่ายส่วนตัว 
 
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย  
 จากผลการวิจัยเรื่อง ปัญหาการใช้งานระบบสารสนเทศของพนักงาน บริษัท เดลต้า     
อีเลคโทรนิคส์(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ข้อมูลที่ได้จะเป็นข้อมูลในการพิจารณาเพ่ือพัฒนา
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ปรับปรุงระบบสารสนเทศมีความให้ใช้งานได้งาน มีความน่าเช่ือถือ เข้าถึงได้ง่ายตรงตามความ
ต้องการ มีความเช่ือมโยงระหว่างข้อมูลกับโปรแกรม และมีความรวดเร็วทันต่อความต้องการใหม่อยู่
เสมอ เพ่ือให้เห็นเป็นรูปธรรม ปฏิบัติได้ มาตรฐานที่เป็นท่ีรู้จักแพร่หลาย ได้แก่ มาตรฐานของ สมาคม
ห้องสมุดเพ่ือการวิจัยและมหาวิทยาลัย ซ่ึงกําหนดไว้ว่าผู้รู้สารสนเทศ เป็นผู้เรียนท่ีมีความสามารถ     
5 มาตรฐาน ดังน้ี 
                 1. ความสามารถในการกําหนดชนิด ขอบเขตของสารสนเทศที่ต้องการ โดยสามารถ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหัวเรื่องท่ีจะทํารายงานกับผู้สอน หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถต้ังคําถาม
ในการทํารายงานได้ ค้นหาแหล่งที่จะมาสนับสนุนหัวข้อรายงานกําหนดและปรับปรุงสารสนเทศท่ี
ต้องการได้ อธิบาย แยกแยะ หัวข้อ และเช่ือมโยงสารสนเทศท่ีได้กับงานเดิม 
                 2. ความสามารถในการเข้าถึงสารสนเทศท่ีต้องการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถ 
                 3. ความสามารถในการประเมินสารสนเทศและแหล่งที่มาอย่างมีวิจารณญาณ และ
เช่ือมโยงสารสนเทศท่ีได้กับพ้ืน 
                 4. ความสามารถในการใช้สารสนเทศแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถ 
                 5. มีความเข้าใจในเรื่องเศรษฐกิจ กฎหมายและประเด็นเก่ียวกับการใช้และการเข้าถึง
สารสนเทศ รวมทั้งการใช้สารสนเทศอย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรมและกฎหมาย ประกอบด้วย 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาคร้ังต่อไป  
                 1. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารในองค์การกับการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน ในมุมมองของผู้บริหาร เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาการปฏิบัติงานของพนักงานให้
มีประสิทธิผลเพ่ิมมากข้ึน 
                 2. ในการศึกษาครั้งนี้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างอาจน้อยเกินไปเม่ือเทียบกับสัดส่วนของ
พนักงานของบริษัท เน่ืองจากจํากัดด้วยระยะเวลาของการศึกษา ดังน้ันในการศึกษาครั้งต่อไปน่าจะมี
การศึกษาให้คลอบคลุมถึงพนักงานของบริษัท ท้ังหมด เพ่ือท่ีจะได้มาซ่ึงข้อมูลที่ละเอียดทําให้ทราบถึง
ปัญหาของพนักงานในการใช้งานระบบสารสนเทศของบริษัทได้ชัดเจนมากข้ึน 
                 3. ควรมีการศึกษาปัญหาให้ครบทุกด้าน เพ่ือจะได้นําไปใช้ในการพัฒนาองค์การต่างๆ 
โดยอาจทําการเปรียบเทียบกับบริษัทช้ันนําทีมีวิธีการดําเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศขององค์กรให้
มีประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งาน 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาพฤติกรรม และปัจจัยทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ
บริโภคเคร่ืองด่ืมกาแฟสดของผู้บริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมการ
บริโภคเครื่องด่ืมกาแฟสดของผู้บริโภค จําแนกตามลักษณะส่วนบุคคล และเพ่ือเปรียบเทียบปัจจัย
ทางการตลาดที่มีผลต่อการบริโภคเครื่องด่ืมกาแฟสดของผู้บริโภค จําแนกตามลักษณะส่วนบุคคล  
กลุ่มตัวอย่างจํานวน 351 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ไค-สแควร์ การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความ
แปรปรวน 
 ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการบริโภคเครื่องด่ืมกาแฟสดของผู้บริโภค จํานวน 11 รายการ 
มีค่าร้อยละอยู่ในระดับสูง จํานวน 2 รายการ คือ กาแฟสดรสชาติท่ีชอบดื่มมากท่ีสุด คือ เอสเพรสโซ่ 
ร้อยละ 77.78 และผู้บริโภคมักเลือกด่ืมกาแฟสดท่ีมีตราผลิตภัณฑ์ (แบรนด์ของร้าน) ที่รู้จัก ร้อยละ 
70.94 ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการบริโภคเคร่ืองด่ืมกาแฟสด ในภาพรวม มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก จํานวน 2 ด้าน คือ 
ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านราคา ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคเครื่องด่ืมกาแฟสดของ
ผู้บริโภค จําแนกตามลักษณะส่วนบุคคล พบว่า ผู้บริโภคที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีพฤติกรรมการบริโภคเครื่องด่ืมกาแฟสด แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ 0.05 ตามลําดับ ผลการเปรียบเทียบปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการ
บริโภคเคร่ืองด่ืมกาแฟสดของผู้บริโภค จําแนกตามลักษณะส่วนบุคคล พบว่า ผู้บริโภคท่ีมีระดับ
การศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และเพศ ต่างกัน มีการตัดสินใจ ในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ 0.05 ตามลําดับ เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้บริโภคท่ีมี
เพศ และระดับการศึกษาต่างกัน มีการตัดสินใจโดยรวม ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านราคา แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพต่างกัน มีการตัดสินใจ โดยรวม ด้าน
สถานที่/ช่องทางการจัดจําหน่าย แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ผู้บริโภคที่มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีการตัดสินใจ โดยรวม ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านสถานท่ี/ช่องทางการจัด
จําหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ 0.05 
ตามลําดับ 
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Abstract   
 The objectives of this research were to study the consuming behaviors of 
fresh roasted coffee of consumers in Muang District, Pathumthani Province, and to 
compare the consuming behaviors and marketing mixes affecting the consuming 
behaviors based on consumer personal characteristics. The sample included 351 
consumers. Questionnaires were used as a research tool. Data were analyzed by 
frequency, percentage, mean, standard deviation, Chi- square test, t-test, and analysis 
of variance. 
 The results of this research indicated that among the eleven consuming 
behaviors the two with highest percentage were “The most favorite coffee is 
espresso”, 77.78 percent, and “you choose to drink the branded one you know”, 
70.94 percent. The mean score of overall marketing mixes affecting the fresh roasted 
coffee consuming behaviors was at medium level. Analyzed in terms of aspects, only 
two aspects, i.e. product and price were at high level. The comparison of consuming 
behaviors based on personal characteristics of consumers showed that consumers’ 
having different gender, age, educational level, and occupation, was significantly 
different at 0.01 while those having different monthly income were significantly 
different at 0.05. The comparison of marketing mixes affecting the consuming 
behaviors of consumers based on personal characteristics showed that consumers 
with different educational level and monthly income had significantly different 
decision-making at 0.01 while those with different gender had significantly different 
decision-making at 0.05. Aspect by aspect comparisons using t-test revealed that 
male and female consumers and consumers with different educational level were 
different in terms of their decision-making on product and price aspects at 0.01. 
Consumers having different occupation were different in their decision-making on 
location/distribution channel at 0.05. Consumers having different monthly income 
were significantly different in their decision-making on product and 
location/distribution channel at 0.01 while their decision-making on promotion was 
significantly different at 0.05. 
   
ความนํา 
 กาแฟเป็นท้ังพืชเศรษฐกิจที่กําลังมีบทบาทสําคัญ และเป็นเครื่องด่ืมท่ีคนไทยรู้จักมานานและ
น้อยคนที่จะปฏิเสธกาแฟ เป็นเครื่องด่ืมที่มีรสชาติเฉพาะตัว มีความเข้มข้นและความหอมในตัวเอง 
กาแฟเป็นหน่ึงในเครื่องด่ืมซ่ึงอยู่ในรูปร้อน และเย็นได้ ดังน้ันจึงเป็นเคร่ืองด่ืมท่ีสามารถดับความ
กระหายได้ คนไทยนิยมด่ืมกาแฟกันมากขึ้น ธุรกิจร้านกาแฟมีการแข่งขันสูงขึ้น โดยสังเกตได้จากร้าน
ขายกาแฟที่เปิดขึ้นมาอย่างมากมาย มีท้ังกิจการของคนไทยและชาวต่างชาติ ท่ีเป็นเช่นน้ีก็เพราะว่าใน
ปัจจุบันธุรกิจการเปิดร้านกาแฟมีการขยายตัวมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นแบบเรียบ หรือเน้นขายผลิตภัณฑ์
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เน้นการขาย design หรือรูปลักษณ์ ทุกวันน้ีกระแสความนิยมกาแฟยังพุ่งขึ้นสูง ตลาดกาแฟมีการ
ปรับโฉมใหม่ออกสู่ตลาด เพ่ือตอบสนองความต้องการท่ีสอดคล้อง กับการใช้ชีวิตประจําวันได้อย่างลง
ตัว ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของผลิตภัณฑ์กาแฟสําเร็จรูป กาแฟกระป๋อง และร้านกาแฟสด ที่อยู่ในรูปของ   
แบรนด์ไทยและต่างประเทศ แต่ความนิยมในการบริโภคกาแฟ ยังถือเป็นส่วนหน่ึงของการแสดงออก
ถึงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยสังเกตได้จากค่านิยมในการเลือกซ้ือกาแฟจากร้านท่ีจําหน่าย
และปริมาณการด่ืมเน่ืองจากกาแฟไม่ได้ถูกตัดสินว่าเป็นเครื่องด่ืมท่ีไม่ได้ให้โทษเหมือนกับการด่ืมสุรา 
หรือมีประโยชน์เช่นเดียวกับการด่ืมนม ดังน้ันโทษ และประโยชน์ของการด่ืมกาแฟจึงมีภาวะกํ้ากึ่ง
เหมือนกับการด่ืมชา ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกว่าบางคนด่ืมทุกวัน วันละหลาย ๆ แก้ว ดังนั้นกาแฟจึง
เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจําวันอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะ ในกลุ่มนิสิตนักศึกษา หนุ่มสาววัยทํางาน 
และกลุ่มนักธุรกิจ จึงทําให้กิจการร้านกาแฟเกิดขึ้นมากมายและมีแนวโน้มขยายตัวเพ่ิมขึ้น ทําให้เกิด
สภาวะการแข่งขันกันสูงขึ้นเรื่อย ๆ 
 จากสภาพการแข่งขันทางการตลาดที่สูงขึ้นและมีแนวโน้มการขยายตัวกันอย่างรวดเร็ว จึงทํา
ให้ผู้ท่ีคิดจะเริ่มกิจการเครื่องด่ืมกาแฟสด และผู้ท่ีประกอบกิจการน้ีอยู่แล้ว ควรให้ความสําคัญกับการ
เข้าใจถึงพฤติกรรมในการบริโภคกาแฟสด และการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดให้มากขึ้น ให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคให้มากที่สุด เพ่ือให้กิจการสามารถอยู่รอดและเติบโตในสภาพ
เศรษฐกิจในปัจจุบัน เน่ืองมาจากธุรกิจร้านกาแฟรายใหญ่ ๆ จากต่างประเทศเข้ามาลงทุนในธุรกิจน้ี 
เช่น ซูซูกิ สตาร์บัคส์ สภาพดังกล่าวสร้างความคึกคักและต่ืนตัวให้กับวงการธุรกิจร้านกาแฟเป็นอย่าง
มาก ขณะเดียวกัน กระแสความนิยมการด่ืมกาแฟของคนไทยก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไป จากเดิมคนไทยนิยม
ด่ืมกาแฟสําเร็จรูปกันเป็นส่วนใหญ่ ปัจจุบันคนไทยได้หันมานิยมเข้าร้านกาแฟสดคั่วบด ท่ีมีการ
ตกแต่งร้านให้หรูหราทันสมัย สะดวกสบาย มีบรรยากาศท่ีรื่นรมย์สําหรับการด่ืมกาแฟมากข้ึน การด่ืม
กาแฟของคนไทยในอนาคตจึงยังมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น เหตุน้ี ทําให้นักลงทุนจํานวนมากท้ังชาวไทยและ
ชาวต่างชาติสนใจเข้ามาลงทุนในธุรกิจร้านกาแฟ สภาพการแข่งขันในตลาดโดยรวมจึงดูเหมือนจะ
รุนแรง แต่เนื่องจากร้านกาแฟส่วนใหญ่ที่มีในปัจจุบัน มักเน้นการขายสินค้าและบริการเสริมอ่ืนๆ เช่น 
ขนมเค้ก คุกกี้ แซนด์วิช บางแห่งมีบริการอินเทอร์เน็ตให้กับลูกค้าด้วย เม่ือแต่ละร้านมีจุดขายท่ีเป็น
ทางเลือกให้กับผู้บริโภคแตกต่างกันไป ประกอบกับคอกาแฟในตลาดยังมีหลายกลุ่ม การแข่งขันใน
ตลาดจึง ยังไม่รุนแรง หรือชัดเจนเท่าใดนัก แต่อย่างไรก็ตาม การแข่งขันในอนาคตมีแนวโน้มรุนแรง
ขึ้น ผู้ประกอบการจึงต้องสร้างมาตรฐานให้กับสินค้าและบริการท่ีสามารถตอบสนองความต้องการ
ของผู้บริโภคได้ดีย่ิงขึ้น  
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 ธุรกิจหรือร้านจําหน่ายกาแฟในปัจจุบันมีมากมายหลายประเภท ซ่ึงแต่ละประเภทมีรูปแบบ 
รสชาติ และผลิตภัณฑ์กาแฟแตกต่างกันออกไป เช่น ร้านกาแฟโบราณ (ร้านท่ีใช้ถุงผ้าในการชง) ร้าน
กาแฟตามมุมห้างสรรพสินค้า (coffee corner) ร้านกาแฟเฟรนไชส์ (coffee premium) เป็นต้น ซ่ึง
มีมากหมายหลายรูปแบบทั้งน้ีขึ้นอยู่กับรสนิยมความช่ืนชอบ และความต้องการของแต่ละบุคคลเป็น
หลัก  

 การด่ืมกาแฟได้รับความนิยมและมีการพัฒนามากกว่า 300 ปี ซ่ึงในปัจจุบันกาแฟก็ยังได้รับ
ความนิยมจากผู้บริโภคท่ัวโลกเหมือนเช่นเดิม และถ้ามีการพัฒนารสชาติและรูปแบบให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของแต่ละกลุ่มผู้บริโภค ทําให้การด่ืมกาแฟน่าจะมีโอกาสขยายตัวมากขึ้น ส่งผลให้ธุรกิจ
ร้านกาแฟน่าจะมีโอกาสขยายตัวเพ่ิมมากขึ้นด้วย จากการพิจารณาข้างต้นผู้วิจัยมีความสนใจใน
การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคเครื่องด่ืมกาแฟสดของกลุ่มวัยทํางาน โดยศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลใน
ด้านเพศ อายุ และระดับรายได้ เพราะตระหนักถึงความสําคัญและโอกาสในการเติบโตของธุรกิจ
กาแฟสด จึงดําเนินการศึกษาวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการบริโภคเครื่องด่ืมกาแฟสดของผู้บริโภคใน
อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี” ซ่ึงการวิจัยเรื่องดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบธุรกิจร้านกาแฟ
สด และผู้สนใจทั่วไป 
 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.  เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการบริโภคเครื่องด่ืมกาแฟสดของผู้บริโภคในอําเภอเมือง จังหวัด
ปทุมธานี 
  2.  เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองด่ืมกาแฟสดของผู้บริโภค จําแนกตาม
ลักษณะส่วนบุคคล 
 3.  เพ่ือเปรียบเทียบปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคเครื่องด่ืมกาแฟสด
ของผู้บริโภค จําแนกตามลักษณะส่วนบุคคล 
 
สมมุติฐานของการวิจัย 
 1.  พฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองด่ืมกาแฟสดของผู้บริโภค จําแนกตามลักษณะส่วนบุคคล
แตกต่างกัน 
 2.  ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคเครื่องด่ืมกาแฟสดของผู้บริโภค 
จําแนกตามลักษณะส่วนบุคคลแตกต่างกัน 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้ท่ีด่ืมกาแฟสดและอยู่ในวัยทํางาน ซ่ึงปฏิบัติงานใน
สํานักงานต่าง ๆ ในอําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี จํานวนประมาณเดือน 10,000 คน เลือกเป็นกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้ตารางกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie และ Morgan (1970, p.608) ได้กลุ่ม
ตัวอย่าง จํานวน 351 คน 
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เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามที่สร้างขึ้น โดยมีขั้นตอนตามลําดับ ดังน้ี 
 1.  การศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 2.  การจัดทําโครงสร้างของแบบสอบถามให้มีเนื้อหาครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้ง
น้ี แบบสอบถามมี 3 ส่วน คือ 
  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน จํานวน 5 ข้อ 
  ส่วนท่ี 2 พฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองด่ืมกาแฟสด จํานวน 11 ข้อ ลักษณะของ
แบบสอบถามเป็นแบบให้เลือกตอบ (check list) 
  ส่วนท่ี 3 ปัจจัยทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองด่ืมกาแฟสด แบ่ง
ออกเป็น 4 ด้าน คือ ผลิตภัณฑ์ จํานวน 7 ข้อ ด้านราคา จํานวน 3 ข้อ ด้านสถานท่ี/ช่องทางการจัด
จําหน่าย จํานวน 7 ข้อ และด้านส่งเสริมการตลาด จํานวน 4 ข้อ รวมทั้งหมด 21 ข้อ ลักษณะของ
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ของลิเคิร์ท (Likert) 
 3.  นําแบบสอบถามท่ีได้สร้างขึ้นให้อาจารย์ท่ีปรึกษาภาคนิพน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
ได้ตรวจสอบความสอดคล้องของเน้ือหา และวัตถุประสงค์ของการวิจัยเป็นการศึกษาความเที่ยงตรง 
(validity) ของแบบสอบถามแล้วนํามาปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้คําถามชัดเจนสามารถสื่อความหมายได้
ตรงประเด็นและเหมาะสมย่ิงขึ้น 
 4.  นําแบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย จํานวน 30 
คน แล้วนําข้อมูลดังกล่าวมาหาค่าความเช่ือม่ัน (reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้สูตร
สัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบัค (Cronbach ‘s Alpha Coefficient) ได้ค่าความเช่ือม่ันเท่ากับ 
0.8762 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บข้อมูลโดยการขอความร่วมมือจากกลุ่ม
ตัวอย่างโดยนําแบบสอบถามไปแจกกลุ่มตัวอย่าง กรอกข้อมูล จํานวน 351 ฉบับ และขอรับคืนด้วย
ตนเอง ได้รับแบบสอบถามคืนมา จํานวน 351 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ข้อมูลท่ีได้จากการตอบแบบสอบถาม จะนํามาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ทุกชุด และ
นํามาลงรหัสประมวลผลข้อมูล โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป หาความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน t-test และ F-test ดังนี ้
 1.  วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม และพฤติกรรมการบริโภคเครื่องด่ืมกาแฟ
สด โดยใช้ความถี่และค่าร้อยละ (percentage) 
 2.  วิเคราะห์ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคเครื่องด่ืมกาแฟสดของ
ผู้บริโภค จําแนกตามลักษณะส่วนบุคคล โดยใช้ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 

3.  เปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคเครื่องด่ืมกาแฟสดของผู้บริโภค จําแนกตามลักษณะ
ส่วนบุคคล โดยใช้ 2  (ไค-สแควร์) 
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 4.  เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ( X ) ของคะแนนปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภค
เครื่องด่ืมกาแฟสดของผู้บริโภค จําแนกตามลักษณะส่วนบุคคล โดยใช้ t-test และ F-test 
 5.  เปรียบเทียบพหุคูณเพ่ือทดสอบค่าเฉลี่ยของคะแนนปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการบริโภคเครื่องด่ืมกาแฟสดของผู้บริโภค จากการวิเคราะห์ความแปรปรวน โดยวิธีของ 
Least Significant Difference (LSD) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 78.35 อายุ 20-30 ปี ร้อยละ 
73.22 รองลงมา อายุ 31-40 ปี ร้อยละ 22.22 ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ร้อยละ 89.18 
รองลงมา ตํ่ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 9.40 อาชีพพนักงานบริษัท/รับจ้าง ร้อยละ 80.91 รองลงมา 
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 12.25 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000-20,000 บาท ร้อยละ 80.91 
รองลงมา 20,001-30,000 บาท ร้อยละ 10.26  
        การวิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มกาแฟสด   
  ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคเครื่องด่ืมกาแฟสด  สรุปได้ดังนี้ 
  1.  ท่านมักเลือกดื่มกาแฟสดที่มีตราผลิตภัณฑ์ (แบรนด์ของร้าน) ท่ีรู้จัก ผู้บริโภค
ส่วนใหญ่เลือกด่ืมกาแฟสดที่ตราผลิตภัณฑ์ (แบรนด์ของร้าน) ท่ีรู้จัก ร้อยละ 70.94 และด่ืมกาแฟสดท่ี
มีตราผลิตภัณฑ์ (แบรนด์ของร้าน) ท่ีไม่รู้จัก ร้อยละ 29.06 
  2.  ตราผลิตภัณฑ์ (แบรนด์ของร้าน) ท่ีท่านเลือก ผู้บริโภคส่วนใหญ่เลือกตรา
ผลิตภัณฑ์ต่างประเทศ ร้อยละ 66.10 และตราผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย ร้อยละ 33.90 
  3.  ในช่วงเวลา 1 เดือนท่ีผ่านมาท่านนิยมเลือกซ้ือ/ด่ืม จากร้าน ผู้บริโภคส่วน
ใหญ่เลือกซ้ือ/ด่ืมจากร้านแบล็คแคนยอน ร้อยละ 51.85 รองลงมา สตาร์บัคส์ ร้อยละ 44.16  
  4.  ร้านกาแฟท่ีท่านนิยมซ้ือผลิตภัณฑ์กาแฟสดมากท่ีสุด ผู้บริโภคส่วนใหญ่นิยม
ซ้ือร้านคอฟฟ่ีคอนเนอร์แอนด์แสนกบาร์ (จําหน่ายกาแฟควบคู่กับเบเกอร่ี) ร้อยละ 56.70 รองลงมา บูธ
เล็กหรือคีออส (จําหน่ายกาแฟสดและเครื่องด่ืมอ่ืน ๆ ไปพร้อม ๆ กัน) ร้อยละ 25.35  
  5.  สถานท่ีท่ีท่านนิยมไปซ้ือผลิตภัณฑ์กาแฟสดมาดื่มบ่อยมากที่สุด ผู้บริโภคส่วน
ใหญ่เลือกไปซ้ือที่ศูนย์การค้า ร้อยละ 61.54 รองลงมา ร้านค้าในสถานท่ีทํางาน ร้อยละ 20.80  
  6.  สาเหตุท่ีท่านนิยมดื่มกาแฟมากท่ีสุด ผู้บริโภคส่วนใหญ่ ด่ืมจนติดเป็นนิสัย ร้อย
ละ 48.44 รองลงมา ชอบท่ีรสชาติ ร้อยละ 31.05  
  7.  กาแฟสดรสชาติที่ท่านชอบด่ืมมากท่ีสุด ผู้บริโภคส่วนใหญ่ชอบรสชาติเอสเพรส
โซ่ ร้อยละ 77.78 รองลงมา คาปูชิโน ร้อยละ 11.11  
  8.  ราคากาแฟสดต่อแก้วท่ีท่านซื้อ ผู้บริโภคส่วนใหญ่เลือกซ้ือราคา 40-49 บาท 
ร้อยละ 62.11 รองลงมา ตํ่ากว่า 30 บาท ร้อยละ 22.51 
  9.  ปกติท่านดื่มกาแฟสด ผู้บริโภคส่วนใหญ่ด่ืม 2-3 วัน/ครั้ง ร้อยละ 67.81 
รองลงมา ด่ืมทุกวัน ร้อยละ 25.36  
  10.  ช่วงเวลาท่ีท่านดื่มกาแฟสดมากท่ีสุด ผู้บริโภคส่วนใหญ่ด่ืมช่วงเวลา 15.00 น. 
เป็นต้นไป ร้อยละ 60.40 รองลงมา 06.00-09.00 น. ร้อยละ 24.50  
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  11.  บริการอื่น ๆ ท่ีท่านต้องการให้มีในร้านกาแฟสดมากท่ีสุด ผู้บริโภคส่วนใหญ่
ต้องการให้มีคุกกี้และขนมขบเคี้ยว ร้อยละ 47.86 รองลงมา CDเพลง/บริการอินเทอร์เน็ต ร้อยละ 
31.62  
 2. วิเคราะห์ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคเครื่องด่ืมกาแฟสดของ
ผู้บรโิภค จําแนกตามลักษณะส่วนบุคคล 
  ผู้บริโภคมีการตัดสินใจเก่ียวกับปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภค
เครื่องด่ืมกาแฟสด ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.47) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน ดังน้ี 
  ด้านผลิตภัณฑ์ ผู้บริโภคมีการตัดสินใจ โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.69) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.64-3.78) ทุกรายการ 5 อันดับแรก คือ 
  1.  รสชาติ/ความหอมของกาแฟ 
  2.  การแต่งหน้ากาแฟที่หลากสไตล์ 
  3.  ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ภายในร้าน 
  4.  ความสะอาดของภาชนะและอุปกรณ์ภายในร้าน 
  5.  ตรายี่ห้อหรือความมีช่ือเสียงของกาแฟ 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับเพศหญิง  อายุ 20-30 ปี และ 31-40 ปี การศึกษาปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า และสูงกว่าปริญญาตรี ทุกอาชีพ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000-20,000 บาท, 
20,001-30,000 บาท และมากกว่า 30,000 บาท 
  ด้านราคา ผู้บริโภคมีการตัดสินใจ โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.73) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.71-3.74) ทุกรายการ คือ 
  1.  ราคาไม่แพงเม่ือเทียบกับร้านอ่ืน 
  2.  ราคาต่อแก้วเหมาะสมกับคุณภาพและปริมาณ 
  3.  การคิดราคาพิเศษกับลูกค้าท่ีเป็นสมาชิก 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับเพศชาย และเพศหญิง อายุ 20-30 ปี และ 31-40 ปี การศึกษา
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และสูงกว่าปริญญาตรี ทุกอาชีพ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000-20,000 
บาท, 20,001-30,000 บาท และมากกว่า 30,000 บาท 
  ด้านสถานท่ี/ช่องทางการจัดจําหน่าย ผู้บริโภคมีการตัดสินใจ โดยรวม อยู่ในระดับ
ปานกลาง ( X = 3.24) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.50-3.56) จํานวน 3 
รายการ คือ 
  1.  ใกล้ที่ทํางาน/ใกล้บ้าน 
  2.  ร้านต้ังอยู่ในสถานที่ท่ีสะดวกแก่การซ้ือ/ที่จอดรถสะดวก 
  3.  ภาพลักษณ์/ช่ือเสียงของร้าน 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับเพศหญิง อายุ 31-40 ปี การศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
อาชีพพนักงานบริษัท/รับจ้าง และธุรกิจส่วนตัว มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000-20,000 บาท, 
20,001-30,000 บาท และมากกว่า 30,000 บาท 
  ด้านการส่งเสริมการตลาด ผู้บริโภคมีการตัดสินใจ โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง 
( X = 3.23) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.17-3.37) ทุกรายการ คือ 
  1.  การบริการของพนักงานท่ีรวดเร็ว 
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  2.  มีรายการส่งเสริมการขาย เช่น คูปองส่วนลด, บัตรประทับตราสะสมคะแนน 
  3.  กิจกรรมหน้าร้าน เช่น การทดสอบรสชาติกาแฟ 
  4.  มีการโฆษณาในสื่อต่าง ๆ 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับเพศชาย และเพศหญิง ทุกระดับอายุ ทุกระดับการศึกษา อาชีพ
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริษัท/รับจ้าง มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนตํ่ากว่า 10,000 บาท, 
10,000-20,000 บาท และ 20,001-30,000 บาท  
 3.   การเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มกาแฟสดของผู้บริโภค จําแนกตาม
ลักษณะส่วนบุคคล 

 ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคนมสดของผู้บริโภค  จําแนกตามลักษณะ
ประชากรศาสตร์  สรุปได้ดังน้ี 

 1.  ผู้บริโภคเพศชาย และเพศหญิง มีพฤติกรรมการบริโภคเครื่องด่ืมกาแฟสด 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถติิท่ีระดับ 0.01 จํานวน 9 รายการ คือ   
  1.  ตราผลิตภัณฑ์ (แบรนด์ของร้าน) ท่ีท่านเลือก  
  2.  ในช่วงเวลา 1 เดือนท่ีผ่านมาท่านนิยมเลือกซ้ือ/ด่ืม จากร้าน 
  3.  ร้านกาแฟท่ีท่านนิยมซ้ือผลิตภัณฑ์กาแฟสดมากท่ีสุด  
  4.  สถานที่ท่ีท่านนิยมไปซ้ือผลิตภัณฑ์กาแฟสดมาด่ืมบ่อยมากท่ีสุด 
  5.  สาเหตุท่ีท่านนิยมด่ืมกาแฟมากท่ีสุด  
  6.  ราคากาแฟสดต่อแก้วท่ีท่านซ้ือ  
  7.  ปกติท่านด่ืมกาแฟสด 
  8.  ช่วงเวลาที่ท่านด่ืมกาแฟสดมากที่สุด  
  9.  บริการอ่ืน ๆ ท่ีท่านต้องการให้มีในร้านกาแฟสดมากที่สุด  
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05  จํานวน  2  รายการ  คือ   
  1.  ท่านมักเลือกด่ืมกาแฟสดที่มีตราผลิตภัณฑ์ (แบรนด์ของร้าน) ท่ีรู้จัก 
  2.  กาแฟสดรสชาติที่ท่านชอบด่ืมมากท่ีสุด  

 2.  ผู้บริโภคที่มีอายุต่างกัน มีพฤติกรรมการบริโภคเครื่องด่ืมกาแฟสด แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 2 รายการ คือ   
  1.  ปกติท่านด่ืมกาแฟสด 
  2.  บริการอ่ืน ๆ ท่ีท่านต้องการให้มีในร้านกาแฟสดมากที่สุด  
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05  จํานวน  3 รายการ คือ   
  1.  สาเหตุท่ีท่านนิยมด่ืมกาแฟมากท่ีสุด  
  2.  ราคากาแฟสดต่อแก้วท่ีท่านซ้ือ  
  3.  ช่วงเวลาที่ท่านด่ืมกาแฟสดมากที่สุด  

 3.  ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีพฤติกรรมการบริโภคเครื่องด่ืมกาแฟสด 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 10 รายการ คือ   
  1.  ท่านมักเลือกด่ืมกาแฟสดที่มีตราผลิตภัณฑ์ (แบรนด์ของร้าน) ท่ีรู้จัก 
  2.  ตราผลิตภัณฑ์ (แบรนด์ของร้าน) ท่ีท่านเลือก  
  3.  ในช่วงเวลา 1 เดือนท่ีผ่านมาท่านนิยมเลือกซ้ือ/ด่ืม จากร้าน 
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  4.  ร้านกาแฟท่ีท่านนิยมซ้ือผลิตภัณฑ์กาแฟสดมากท่ีสุด  
  5.  สถานท่ีท่ีท่านนิยมไปซ้ือผลิตภัณฑ์กาแฟสดมาด่ืมบ่อยมากที่สุด 
  6.  สาเหตุที่ท่านนิยมด่ืมกาแฟมากท่ีสุด  
  7.  ราคากาแฟสดต่อแก้วที่ท่านซ้ือ  
  8.  ปกติท่านด่ืมกาแฟสด 
  9.  ช่วงเวลาท่ีท่านด่ืมกาแฟสดมากท่ีสุด  
  10.  บริการอ่ืน ๆ ท่ีท่านต้องการให้มีในร้านกาแฟสดมากท่ีสุด  

 4.   ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพต่างกัน มีพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองด่ืมกาแฟสด แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 5 รายการ คือ   
  1.  ในช่วงเวลา 1 เดือนที่ผ่านมาท่านนิยมเลือกซ้ือ/ด่ืม จากร้าน 
  2.  ร้านกาแฟท่ีท่านนิยมซ้ือผลิตภัณฑ์กาแฟสดมากท่ีสุด  
  3.  สาเหตุที่ท่านนิยมด่ืมกาแฟมากท่ีสุด  
  4.  ช่วงเวลาท่ีท่านด่ืมกาแฟสดมากท่ีสุด  
  5.  บริการอื่น ๆ ท่ีท่านต้องการให้มีในร้านกาแฟสดมากท่ีสุด  

 แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 จํานวน 2 รายการ คือ   
  1.  กาแฟสดรสชาติท่ีท่านชอบด่ืมมากที่สุด  
  2.  ปกติท่านด่ืมกาแฟสด 

 5.   ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีพฤติกรรมการบริโภคเครื่องด่ืมกาแฟสด 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 9 รายการ คือ   
  1.  ท่านมักเลือกด่ืมกาแฟสดที่มีตราผลิตภัณฑ์ (แบรนด์ของร้าน) ท่ีรู้จัก 
  2.  ตราผลิตภัณฑ์ (แบรนด์ของร้าน) ท่ีท่านเลือก  
  3.  ในช่วงเวลา 1 เดือนที่ผ่านมาท่านนิยมเลือกซ้ือ/ด่ืม จากร้าน 
  4.  ร้านกาแฟท่ีท่านนิยมซ้ือผลิตภัณฑ์กาแฟสดมากท่ีสุด  
  5.  สถานท่ีท่ีท่านนิยมไปซ้ือผลิตภัณฑ์กาแฟสดมาด่ืมบ่อยมากที่สุด 
  6.  สาเหตุที่ท่านนิยมด่ืมกาแฟมากท่ีสุด  
  7.  ราคากาแฟสดต่อแก้วที่ท่านซ้ือ  
  8.  ช่วงเวลาท่ีท่านด่ืมกาแฟสดมากท่ีสุด  
  9.  บริการอื่น ๆ ท่ีท่านต้องการให้มีในร้านกาแฟสดมากท่ีสุด  
 4.  การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
บริโภคเคร่ืองดื่มกาแฟสดของผู้บริโภค จําแนกตามลักษณะส่วนบุคคล 
  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
บริโภคเครื่องด่ืมกาแฟสดของผู้บริโภค จําแนกตามลักษณะส่วนบุคคล พบว่า การตัดสินใจเกี่ยวกับ
ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองด่ืมกาแฟสดของผู้บริโภคท่ีมีระดับการศึกษา 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และเพศต่างกัน  ในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
และ 0.05 ตามลําดับ เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน ดังน้ี 
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  ด้านผลิตภัณฑ์ ผู้บริโภคเพศชาย และเพศหญิง มีการตัดสินใจ โดยรวม แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 5 รายการ คือ  
  1.  การแต่งหน้ากาแฟที่หลากสไตล์ 
  2.  ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ภายในร้าน 
  3.  ปริมาณกาแฟท่ีเหมาะสม 
  4.  ความสวยงามของภาชนะบรรจุ 
  5.  ความสะอาดของภาชนะและอุปกรณ์ภายในร้าน 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ ตรา
ย่ีห้อหรือความมีช่ือเสียงของกาแฟ 
  ผู้บริโภคท่ีมีอายุต่างกัน มีการตัดสินใจ โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 2 
รายการ คือ  
  1.  การแต่งหน้ากาแฟที่หลากสไตล์ 
  2.  ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ภายในร้าน 
  ผู้บริโภคท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีการตัดสินใจ โดยรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.01 จํานวน 6 รายการ คือ  
  1.  การแต่งหน้ากาแฟที่หลากสไตล์ 
  2.  ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ภายในร้าน 
  3.  ตรายี่ห้อหรือความมีช่ือเสียงของกาแฟ 
  4.  ปริมาณกาแฟท่ีเหมาะสม 
  5.  ความสวยงามของภาชนะบรรจุ 
  6.  ความสะอาดของภาชนะและอุปกรณ์ภายในร้าน 
  ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพต่างกัน มีการตัดสินใจ โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 
รายการ คือ รสชาติ/ความหอมของกาแฟ 
  ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีการตัดสินใจ โดยรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.01 จํานวน 2 รายการ คือ 
  1.  ตรายี่ห้อหรือความมีช่ือเสียงของกาแฟ 
  2.  ความสวยงามของภาชนะบรรจ ุ 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ  
  1.  ปริมาณกาแฟท่ีเหมาะสม 
  2.  ความสะอาดของภาชนะและอุปกรณ์ภายในร้าน 
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  ด้านราคา ผู้บริโภคเพศชาย และเพศหญิง มีการตัดสินใจ โดยรวม แตกต่างกันอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 ทุกรายการ คือ  
  1.  ราคาต่อแก้วเหมาะสมกับคุณภาพและปริมาณ 
  2.  ราคาไม่แพงเม่ือเทียบกับรา้นอ่ืน 
  3.  การคิดราคาพิเศษกับลูกค้าท่ีเป็นสมาชิก 
  ผู้บริโภคที่มีอายุต่างกัน มีการตัดสินใจ โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 
รายการ คือ ราคาต่อแก้วเหมาะสมกับคุณภาพและปริมาณ 
  ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีการตัดสินใจ โดยรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.01 จํานวน 2 รายการ คือ  
  1.  ราคาต่อแก้วเหมาะสมกับคุณภาพและปริมาณ 
  2.  การคิดราคาพิเศษกับลูกค้าท่ีเป็นสมาชิก 
 และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ ราคาไม่แพง
เม่ือเทียบกับร้านอ่ืน 
  ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีการตัดสินใจ โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 จํานวน 1 รายการ คือ การคิดราคาพิเศษกับลูกค้าท่ีเป็นสมาชิก 
  ด้านสถานที่/ช่องทางการจัดจําหน่าย ผู้บริโภคเพศชาย และเพศหญิง มีการ
ตัดสินใจ โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 3 รายการ คือ  
  1.  ความสะอาดของร้านจําหน่าย 
  2.  ภาพลักษณ์/ช่ือเสียงของร้าน 
  3.  ใกล้ที่ทํางาน/ใกล้บ้าน 
  ผู้บริโภคที่มีอายุต่างกัน มีการตัดสินใจ โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 2 
รายการ คือ  
  1.  ร้านต้ังอยู่ในสถานที่ท่ีสะดวกแก่การซ้ือ/ที่จอดรถสะดวก 
  2.  ใกล้ที่ทํางาน/ใกล้บ้าน 
 และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือภาพลักษณ์/
ช่ือเสียงของร้าน 
  ผู้บริโภคท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีการตัดสินใจ โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
จํานวน 1 รายการ คือ ภาพลักษณ์/ช่ือเสียงของร้าน 
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  ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพต่างกัน มีการตัดสินใจ โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
จํานวน 3 รายการ คือ  
  1.  ความสะอาดของร้านจําหน่าย 
  2.  การจัดตกแต่งบรรยากาศของร้านจําหน่าย 
  3.  สภาพแวดล้อมของร้านจําหน่ายและบริเวณโดยรอบ 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ มีท่ีน่ัง
สะดวกสบาย 
  ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีการตัดสินใจ โดยรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.01 จํานวน 3 รายการ คือ  
  1.  มีท่ีน่ังสะดวกสบาย 
  2.  ความสะอาดของร้านจําหน่าย 
  3.  ร้านต้ังอยู่ในสถานที่ท่ีสะดวกแก่การซ้ือ/ท่ีจอดรถสะดวก 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 3 รายการ คือ  
  1.  การจัดตกแต่งบรรยากาศของร้านจําหน่าย 
  2.  สภาพแวดล้อมของร้านจําหน่ายและบริเวณโดยรอบ 
  3.  ภาพลักษณ์/ช่ือเสียงของร้าน 
  ด้านการส่งเสริมการตลาด ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีการตัดสินใจ 
โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ มีการโฆษณาในสื่อต่าง ๆ 
  ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีการตัดสินใจ โดยรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ มีการโฆษณาในสื่อต่าง ๆ 
 
อภิปรายผล 
 การศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองด่ืมกาแฟสดของผู้บริโภคในอําเภอเมือง จังหวัด
ปทุมธานี ได้ผลการวิจัยท่ีสามารถนํามาอภิปรายผลดังนี้ 
 1.    ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 78.35 อายุ 20-30 ปี ร้อยละ 
73.22 ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ร้อยละ 89.18 อาชีพพนักงานบริษัท/รับจ้าง ร้อยละ 
80.91 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000-20,000 บาท ร้อยละ 80.91 ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับผลการวิจัย
ของ ชลชิรา อินทรเทพ (2546) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดในร้านกาแฟของผู้บริโภค
ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 21– 
30 ปี การศึกษาระดับตํ่ากว่าปริญญาตรีและปริญญาตรี  
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        การวิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองด่ืมกาแฟสด   
  ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคเครื่องด่ืมกาแฟสด  มีรายการดังนี้ 
  1.  ท่านมักเลือกด่ืมกาแฟสดท่ีมีตราผลิตภัณฑ์ (แบรนด์ของร้าน) ท่ีรู้จัก ผู้บริโภค
ส่วนใหญ่เลือกด่ืมกาแฟสดที่ตราผลิตภัณฑ์ (แบรนด์ของร้าน) ท่ีรู้จัก ร้อยละ 70.94  
  2.  ตราผลิตภัณฑ์ (แบรนด์ของร้าน) ท่ีท่านเลือก ผู้บริโภคส่วนใหญ่เลือกตรา
ผลิตภัณฑ์ต่างประเทศ ร้อยละ 66.10  
  3.  ในช่วงเวลา 1 เดือนท่ีผ่านมาท่านนิยมเลือกซ้ือ/ดื่ม จากร้าน ผู้บริโภคส่วน
ใหญ่เลือกซ้ือ/ด่ืมจากร้านแบล็คแคนยอน ร้อยละ 51.85  
  4.  ร้านกาแฟที่ท่านนิยมซ้ือผลิตภัณฑ์กาแฟสดมากท่ีสุด ผู้บริโภคส่วนใหญ่นิยม
ซ้ือร้านคอฟฟ่ีคอนเนอรแ์อนด์แสนกบาร์ (จําหน่ายกาแฟควบคู่กับเบเกอรี่) ร้อยละ 56.70  
  5.  สถานท่ีท่ีท่านนิยมไปซื้อผลิตภัณฑ์กาแฟสดมาดื่มบ่อยมากท่ีสุด ผู้บริโภคส่วน
ใหญ่เลือกไปซ้ือที่ศูนย์การค้า ร้อยละ 61.54  
  6.  สาเหตุท่ีท่านนิยมด่ืมกาแฟมากท่ีสุด ผู้บริโภคส่วนใหญ่เลือกด่ืมจนติดเป็นนิสัย 
ร้อยละ 48.44  
  7.  กาแฟสดรสชาติท่ีท่านชอบดื่มมากท่ีสุด ผู้บริโภคส่วนใหญ่ชอบรสชาติเอสเพรส
โซ่ ร้อยละ 77.78  
  8.  ราคากาแฟสดต่อแก้วท่ีท่านซ้ือ ผู้บริโภคส่วนใหญ่เลือกซ้ือราคา 40-49 บาท 
ร้อยละ 62.11  
  9.  ปกติท่านดื่มกาแฟสด ผู้บริโภคส่วนใหญ่ด่ืม 2-3 วัน/ครั้ง ร้อยละ 67.81 
  10.  ช่วงเวลาท่ีท่านด่ืมกาแฟสดมากท่ีสุด ผู้บริโภคส่วนใหญ่ด่ืมช่วงเวลา 15.00 น. 
เป็นต้นไป ร้อยละ 60.40  
  11.  บริการอื่น ๆ ท่ีท่านต้องการให้มีในร้านกาแฟสดมากท่ีสุด ผู้บริโภคส่วนใหญ่
ต้องการให้มีคุกกี้และขนมขบเคี้ยว ร้อยละ 47.86  
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับผลการวิจัยของ อภิญญา ศักยาภินันท์ (2548) ศึกษา เรื่อง 
พฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองด่ืมกาแฟสดของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภคเคร่ืองด่ืม
กาแฟสดในกลุ่มตัวอย่างนิยมด่ืมกาแฟสดเพราะชอบรสชาติ มักเลือกด่ืมเฉพาะที่มีตราผลิตภัณฑ์ใน
ประเทศไทยและเป็นท่ีรู้จัก ช่วงเวลาท่ีด่ืมไม่แน่นอน ส่วนใหญ่นิยมซ้ือตามศูนย์การค้า และร้านทั่ว ๆ ไป 
เช่น ร้านค้าในสถานที่ทํางาน ร้านค้าในป๊ัมน้ํามัน เป็นต้น และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ จารุ 
ประภาส (2548) ศึกษา เรื่อง พฤติกรรมของผู้บริโภคกาแฟสดในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า ผู้บริโภคกาแฟสดส่วนใหญ่จะชอบบริโภคกาแฟสดท่ีมีรสชาติเข้มข้น มี
กลิ่นหอม เมล็ดกาแฟสดมีความสะอาด ปลอดภัย มีเครื่องหมายรับรอง และผู้บริโภคส่วนใหญ่ชอบ
บริโภคกาแฟสดที่ร้านกาแฟสดที่ติดแอร์ และตกแต่งร้านอย่างสวยงามเหมาะสําหรับการพักผ่อน โดย
ปกติผู้บริโภคส่วนใหญ่จะซ้ือกาแฟสดเย็นที่ห้างสรรพสินค้า และจะชอบบริโภคกาแฟสดในช่วงเวลา 
06.01 น. – 12.00 น. และปริมาณการบริโภคเฉลี่ย 1 แก้วต่อวัน จากข้อค้นพบดังกล่าว ปัจจัยที่มีผล
ต่อความสําเร็จในการทําธุรกิจร้านกาแฟ คือรสชาติของกาแฟน่ันเอง รสชาติต้องอร่อยมากท่ีสุด ย่ิงถ้า
เมนูประกอบอ่ืนๆมีรสชาติท่ีอร่อยเหมือนเมนูหลักย่ิงเป็นการดีมาก ๆ เป็นการเพ่ิมมูลค่าให้กับธุรกิจ
โดยตรง กาแฟอร่อยใคร ๆ ก็อยากจะด่ืมหรือลิ้มรส โดยเฉพาะบรรดาคอกาแฟทั้งหลาย ถ้ารสชาติไม่
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อร่อยแล้ว ไม่มีใครเลยอยากจะเสียเงิน ความอร่อยถึงจะจ่ายเพ่ิมก็ยินดี ซ่ึงเป็นสัจจธรรมของมนุษย์ นี่
คือปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจดื่มกาแฟสด 
 2.   วิเคราะห์ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองด่ืมกาแฟสดของ
ผู้บริโภค จําแนกตามลักษณะส่วนบุคคล 
  ผู้บริโภคมีการตัดสินใจเกี่ยวกับปัจจัยทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภค
เคร่ืองด่ืมกาแฟสด ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.47) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ผู้บริโภคมีการตัดสินใจเกี่ยวกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ และด้านราคา อยู่ในระดับมาก ( X = 3.69 และ 
3.73 ตามลําดับ) สําหรับด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด อยู่ในระดับปาน
กลาง ( X = 3.24 และ 3.23 ตามลําดับ) ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับผลการวิจัยของ จารุ ประภาส (2548) ท่ี
พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสําคัญต่อการตัดสินใจบริโภคกาแฟสดของผู้บริโภคด้าน
ผลิตภัณฑ์ : ผู้บริโภคให้ความสําคัญด้านผลิตภัณฑ์ในระดับมาก ซ่ึงผู้บริโภคเน้นที่คุณภาพของเมล็ด
กาแฟสด ต้องสะอาดและมีเครื่องหมายรับรอง กาแฟสดมีรสชาติเข้มข้น มีกลิ่นหอมน่าบริโภค ด้าน
การส่งเสริมทางการตลาด : ผู้บริโภคให้ความสําคัญในระดับปานกลาง แต่ผู้บริโภคต้องการให้เจ้าของ
ร้านมีการประชาสัมพันธ์อย่างท่ัวถึง จากข้อค้นพบดังกล่าว ไม่ว่าเหตุผลใด ๆ ก็แล้วแต่ท่ีลูกค้าจะเลือก 
สุดท้ายก็หนีไม่พ้น กาแฟรสชาติดีกับบริการเป็นเยี่ยม น่ีคือเสน่ห์มัดใจลูกค้าท่ีดีท่ีสุด คําพูดของลูกค้า
ปากต่อปากจะเป็นการประชาสัมพันธ์ที่ได้ผลประเภทหนึ่ง ดังน้ันโจทย์จึงอยู่ท่ีว่า ทําอย่างไรจึงจะ
กระตุ้นให้ว่าท่ีลูกค้าทั้งหลายที่เดินผ่านร้านกาแฟประจํา อยากจะเข้ามาใช้บริการด่ืมกาแฟของร้านให้
ได้ นอกจากความสะอาด การจัดหน้าร้านท่ีดูดี วัสดุอุปกรณ์ ต่าง ๆ วางได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย
ดีแล้ว พนักงานร้านกาแฟต้องพร้อมให้บริการด้วยมิตรไมตรี ใบหน้าย้ิมแย้มให้การต้อนรับรวมถึงการ
เช้ือเชิญลูกค้า วาจาที่ไพเราะ กาแฟรสชาติดี เท่ากับเป็นเสน่ห์ของร้าน สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นเคร่ืองมือ
เชิญชวนลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการด่ืมกาแฟท้ังสิ้น เจ้าของร้านต้องหม่ันตรวจสอบคุณภาพทุก ๆ ด้าน
อยู่เป็นประจํา อ่านใจของลูกค้าได้ว่า ลูกค้าชอบอะไร แบบไหน ซ่ึงอาจจะเก็บข้อมูลต่าง ๆ จากความ
ต้องการของลูกค้าโดยตรงก็ย่อมเป็นการดี เพ่ือนําข้อมูลมาปรับปรุงร้านกาแฟให้ดีขึ้นอย่างต่อเน่ือง 
 3.   การเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มกาแฟสดของผู้บริโภค จําแนกตาม
ลักษณะส่วนบุคคล 

 ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคนมสดของผู้บริโภค  จําแนกตามลักษณะ
ประชากรศาสตร์  สรุปได้ดังน้ี 
  1.  ผู้บริโภคเพศชาย และเพศหญิง มีพฤติกรรมการบริโภคเครื่องด่ืมกาแฟสด 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ 0.05 ตามลําดับ 
  2.  ผู้บริโภคที่มีอายุต่างกัน มีพฤติกรรมการบริโภคเครื่องด่ืมกาแฟสด แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ 0.05 ตามลําดับ 

 3.  ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีพฤติกรรมการบริโภคเครื่องด่ืมกาแฟสด 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  

 4.   ผู้บริโภคที่มีอาชีพต่างกัน มีพฤติกรรมการบริโภคเครื่องด่ืมกาแฟสด แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ 0.05 ตามลําดับ 
  5.   ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองด่ืมกาแฟสด 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  
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 4.  การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
บริโภคเคร่ืองดื่มกาแฟสดของผู้บริโภค จําแนกตามลักษณะส่วนบุคคล 
  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
บริโภคเครื่องด่ืมกาแฟสดของผู้บริโภค จําแนกตามลักษณะส่วนบุคคล พบว่า การตัดสินใจเกี่ยวกับ
ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองด่ืมกาแฟสดของผู้บริโภคท่ีมีระดับการศึกษา 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และเพศต่างกัน  ในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
และ 0.05 ตามลําดับ เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน ดังน้ี 
  ด้านผลิตภัณฑ์ ผู้บริโภคเพศชาย และเพศหญิง ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนต่างกัน มีการตัดสินใจ โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  
  ด้านราคา ผู้บริโภคเพศชาย และเพศหญิง ระดับการศึกษาต่างกัน มีการตัดสินใจ 
โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  
  ด้านสถานท่ี/ช่องทางการจัดจําหน่าย ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพ
ต่างกัน มีการตัดสินใจ โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ 0.05 
ตามลําดับ 
  ด้านการส่งเสริมการตลาด ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีการตัดสินใจ 
โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
  จากข้อค้นพบดังกล่าวพบว่า  ผู้บริโภคจํานวนมากโดยเฉพาะผู้มีการศึกษาระดับน้อย
และผู้มีรายได้น้อยยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง โดยมีเหตุผลในการบริโภคและเช่ือ
ว่าการด่ืมกาแฟสดประเภทน้ีทําให้มีแรงทํางาน และมีบางส่วนยังบริโภคเกินกว่าข้อแนะนําของ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ดังน้ันการให้ความรู้และข้อมูลท่ีถูกต้องอย่างทั่วถึงจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้บริโภค และเกิดความเป็นธรรมในการตัดสินใจบริโภคกาแฟสด 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ผู้ประกอบการร้านขายกาแฟสดสามารถนําข้อมูลที่ได้จากการวิจัยมาใช้ในการปรับปรุง
และพัฒนาให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคกาแฟสดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. จากข้อมูลที่ได้วิจัยในครั้งน้ี ผู้ประกอบการร้านกาแฟสดควรมีการพัฒนาในด้านรูปแบบ
ของผลิตภัณฑ์ให้ดูน่าสนใจหลากหลาย และเข้าถึงทุกกลุ่มผู้บริโภคให้มากย่ิงขึ้น 
 3. จากข้อมูลท่ีได้ ผู้ประกอบการร้านกาแฟสดควรเพ่ิมเนื้อท่ีบริเวณลานจอดรถให้มีความ
สะดวกสบายแก่ผู้บริโภคท่ีเข้ามาใช้บริการภายในร้านกาแฟสด เพ่ือเป็นการดึงดูดให้ผู้บริโภคเข้ามาใน
ร้านโดยไม่ต้องกังวลกับการจอดรถข้างทาง 
 4.  จากข้อมูลที่ได้ ผู้ประกอบการร้านกาแฟสดควรคํานึงรายได้ของผู้บริโภคในทําเลท่ีต้ังของ
ร้านให้เหมาะสมกับราคากาแฟสด นั่นคือมีความเหมาะสมที่ผู้บริโภคจะตัดสินใจซ้ือกาแฟสดในราคาที่
ยุติธรรม ไม่คิดราคาสูงเกินไป 
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บทคัดย่อ 
           การวิจัยเรื่องน้ีมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมีต่อการให้บริการ
ของสํานักงานบัญชี บริษัท ทู เอ ที จํากัด และเพ่ือเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจที่มีต่อการ
ให้บริการของสํานักงานบัญชีของลูกค้า  จําแนกตามสภาพธุรกิจ กลุ่มตัวอย่างจํานวน 169 คน 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวน  
  ผลการวิจัยพบว่า ลูกค้ามีความพึงพอใจต่อการให้บริการของสํานักงานบัญชี ในภาพรวม 
คะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ลูกค้ามีความพึงพอใจ โดยรวม คะแนน
เฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 3 ด้าน เรียงลําดับจากมากไปน้อย คือ ด้านงานบริการ ด้านการสื่อสารทาง
การตลาด และด้านราคา ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของสํานักงาน
บัญชีของลูกค้า จําแนกตามสภาพธุรกิจ พบว่า  ลูกค้าที่มีสภาพธุรกิจต่างกัน มีระดับความพึงพอใจต่อ
การให้บริการของสํานักงานบัญชี ในภาพรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ลูกค้าที่มีประเภทธุรกิจ รายรับต่อปีของกิจการ และทุนจดทะเบียน หรือเงินทุน
ในกิจการต่างกัน มีความพึงพอใจ โดยรวม ด้านผู้ให้บริการ/พนักงาน แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 ตามลําดับ ลูกค้าท่ีมีลักษณะธุรกิจ ทุนจดทะเบียน หรือเงินทุนในกิจการ 
รายรับต่อปีของกิจการต่างกัน มีความพึงพอใจ โดยรวม ด้านการสื่อสารทางการตลาด แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ 0.05 ตามลําดับ  
 
Abstract   

The objectives of this research were to study the level of satisfaction 
customers gained from the service given by accounting office of Two A T Company 
Limited, and compare the level of satisfaction based on businesses of customers. 
The sample included 169 customers. Questionnaires were used as a research tool. 
Data were analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, and 
analysis of variance.  

                                                        
* บทความการค้นคว้าอิสระ 
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 The result of this research indicated that the overall satisfaction of customers 
on the service was at high level. Analyzed in term of aspect, three aspects gained 
high satisfaction were service, marketing communication, and price. The comparison 
of level of satisfaction customers gained from the service based on the businesses of 
customers showed that customers having different type of business had no 
significant difference in level of satisfaction. Aspect by aspect analyses revealed that 
customers having different type of business, annual income and registered capital or 
investment had significantly different overall satisfaction toward service 
providers/service personnel at 0.01 and at 0.05 respectively. Customers having 
different type of businesses, registered capital or investment, annual income had 
significantly different overall satisfaction with  marketing communication at 0.01 and 
0.05 respectively. 
   
ความนํา 
                สํานักงานบัญชีบริษัท ทู เอ ที จํากัด สํานักงานต้ังอยู่ท่ี 55/5 ถนนอักษะ (อุทยาน)  
แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา  กรุงเทพมหานคร 10170 เป็นสํานักงานบัญชี เกิดจากการปรับ
รูปแบบจากเดิม ท่ีเป็นสํานักงานบัญชี ธีระการบัญชี และภาษีอากร ซ่ึงจดทะเบียนการค้าเป็นรูปแบบ
ธุรกิจบุคคลธรรมดา จัดต้ังโดย นายธีระ  สกานุพงษ์ ดําเนินการต้ังแต่ปี 2537 จนถึงปัจจุบัน 

การเกิดสภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจในปี 2540 เศรษฐกิจของประเทศประสบปัญหา   
อย่างมาก หลาย ๆ เรื่องเกิดขึ้นเป็นปัญหาท่ีไม่คาดคิดมาก่อน ทําให้นักธุรกิจต้องระมัดระวังในการ
ดําเนินธุรกิจมากขึ้น และบัญชีเป็นเครื่องมือหน่ึงที่ใช้ในการควบคุมกิจการและเป็นเครื่องมือสําหรับ
การลงทุน โดยบัญชีเป็นภาษาทางธุรกิจอย่างหน่ึงท่ีนักบัญชีมีหน้าท่ีเสนอข้อมูลงบการเงินที่กระชับไม่
คลุมเครือ และถูกต้องตามมาตรฐานบัญชี เพ่ือให้ผู้ใช้งบการเงินอ่านแล้วเข้าใจสะท้อนฐานะท่ีแท้จริง
ของบริษัท ถ้าไม่มีนักบัญชี ไม่มีการสอบบัญชีหรือไม่มีรายงานบัญชีท่ีดี จะไม่สามารถทราบฐานะ
การเงินและการดําเนินงานของบริษัท และถ้าไม่มีมาตรฐานบัญชีท่ีดีจะไม่สามารถทราบมูลค่า
ทรัพย์สิน หน้ีสิน รายได้ ค่าใช้จ่าย กําไร ขาดทุนของบริษัท ท้ังในด้านกฎหมายของภาครัฐ ซ่ึงมีความ
เข้มงวดมากข้ึนต่อการกําหนดหน้าท่ีของผู้ประกอบการ หรือเจ้าของกิจการบริษัท ห้างร้าน ต่างๆ ต้อง
ย่ืนงบการเงินให้กับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น กระทรวงพาณิชย์ ซ่ึงมีที่ทําการสํานักงาน
ประจําภูมิภาคน้ัน ๆโดยส่วนใหญ่ผู้ประกอบการรายเล็กมักไม่ทําบัญชีเองเนื่องจากประสบปัญหาด้าน
ต้นทุนในการจัดทําบัญชีท่ีต้องใช้บุคลากรจํานวนมากไม่คุ้มทุนเม่ือเทียบการการใช้บริการสํานักงาน
บัญชีในการบันทึกบัญชี  

ดังน้ันกิจการท่ีไม่สามารถดําเนินการด้านการจัดทําบัญชีได้เองจึงจําเป็นท่ีจะต้องใช้บริการ
สํานักงานบัญชีเพ่ือช่วยเหลือการเก็บรวบรวมข้อมูลทางบัญชีและนํามารายงานในรูปงบการเงิน เพ่ือ
ยืนยันความน่าเช่ือถือในงบการเงินอันจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้งบการเงินคือผู้ประกอบการ นักลงทุน 
เจ้าหนี้ เป็นต้น และนอกจากนี้ผู้ตรวจสอบบัญชียังมีหน้าที่ในการให้คําแนะนําแก่ผู้ประกอบการในการ
จัดทําบัญชีที่ถูกต้อง วางระบบบัญชี ออกแบบฟอร์มเอกสารต่างๆให้กับผู้ประกอบการรายใหม่ รวมถึง
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การบันทึกข้อมูลทางบัญชีตามพระราชบัญญัติ 2543 การบัญชีได้กําหนดให้ผู้ทําบัญชีมีความรู้ขั้นตํ่า
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงรวมทั้งการมีบทลงโทษต่อผู้สอบบัญชีมือปืนมากขึ้น  

   ดังน้ันจึงทําให้ธุรกิจสํานักงานบัญชีมีการแข่งขันมากขึ้น และสํานักงานบัญชีต่างๆ ต้องมี
การปรับปรุงกิจการให้ดีขึ้น จึงเป็นมูลเหตุจูงใจให้ผู้ศึกษาสนใจทําการศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าท่ี
มีต่อการให้บริการของสํานักงานบัญชี บริษัท ทู เอ ที จํากัด เพ่ือนําข้อมูลมาประเมินผลในการ
ให้บริการด้านต่าง ๆ ในภาพรวม โดยผู้บริหารสํานักงานบัญชีสามมารถนําข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุง
การดําเนินงานเก่ียวกับการทําบัญชี เพ่ือให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ 
ปัจจุบัน และสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าท่ีมาใช้บริการมากที่สุด 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
               1. เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการของสํานักงานบัญชี 
บริษัท ทู เอ ที จํากัด 

   2. เพ่ือเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของสํานักงานบัญชีของลูกค้า  
จําแนกตามสภาพธุรกิจ 
 
สมมุติฐานในการวิจัย 

ระดับความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของสํานักงานบัญชีของลูกค้า จําแนกตามสภาพ
ธุรกิจแตกต่างกัน 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ลูกค้าท่ีมาใช้บริการประเภทต่าง ๆ ของสํานักงาน
บัญชี บริษัท ทู เอ ที จํากัด ระหว่างเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม พ.ศ. 2553 จํานวนประมาณ 300 ราย 
เลือกเป็นกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 169 ราย ตามตารางกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie และ 
Morgan (1970, p. 608) 

 
เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามที่สร้างขึ้นโดยมีขั้นตอนตามลําดับดังนี้  
1. การศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
2. การจัดทําโครงสร้างแบบสอบถาม ให้มีเนื้อหาครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งน้ี 

แบบสอบถามมี 2 ส่วน คือ 
 2.1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ประเภทธุรกิจ ลักษณะธุรกิจ ทุนจด

ทะเบียน หรือเงินลงทุนในกิจการ  และรายรับต่อปีของกิจการ จํานวน 4  ข้อ 
2.2 ความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมีต่อการให้บริการของสํานักงานบัญชี จํานวน 7 ด้าน คือ 

ด้านงานบริการ ด้านราคา ด้านสถานที่ประกอบการและอุปกรณ์ต่าง ๆ ด้านผู้ให้บริการ/พนักงาน 
ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ และด้านการสื่อสารทางการตลาด จํานวน 
37 ข้อ ลักษณะของแบบสอบถาม เป็นมาตราส่วนประมาณ 5 ค่าระดับของลิเคิร์ท (Likert) 
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3. นําแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นให้อาจารย์ท่ีปรึกษา การค้นคว้าอิสระของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรีได้ตรวจสอบความสอดคล้องของเน้ือหา กับจุดประสงค์การวิจัย เป็นการศึกษาความเที่ยงตรง 
(validity) ของแบบสอบถาม แล้วนํามาปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้คําถามชัดเจนสามารถส่ือความหมายได้
ตรงประเด็นและเหมาะสมยิ่งขึ้น 

4. นําแบบสอบถามไปทดลอง ใช้ลูกค้าที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย จํานวน 30 คน แล้ว
นําข้อมูลมาหาค่าความเช่ือม่ัน (reliability) ของแบบสอบถามโดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิ แอลฟา
ของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient)  ได้ค่าความเช่ือม่ันของแบบสอบถามเท่ากับ 
0.841 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการสุ่มตัวอย่างวิธีสะดวก (Convenience 
sampling) โดยแจกแบบสอบถามจํานวน 169 ชุด กับกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นลูกค้าท่ีมาใช้บริการของ
สํานักงานบัญชี บริษัท ทู เอ ที จํากัด ได้รับแบบสอบถามคืนมา 169 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
              ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถาม จะนํามาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ทุกชุด และ
นํามาลงรหัส ประมวลผลข้อมูลโดยโปรแกรมสําเร็จรูป หาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน t-test และ F-test ดังน้ี 

1. วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโดยใช้ความถี่ และค่าร้อยละ(percentage) 
2. วิเคราะห์ระดับความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของสํานักงานบัญชีของลูกค้า โดยใช้

ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 
3. เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ( X ) ของคะแนนความพึงพอใจท่ีมีต่อการให้บริการของสํานักงาน

บัญชีของลูกค้า จําแนกตามสภาพธุรกิจ โดยใช้ t-test และ F-test 
4. เปรียบเทียบพหุคูณ เพ่ือทดสอบค่าเฉลี่ย ( X ) ของคะแนนระดับความพึงพอใจที่มีต่อการ

ให้บริการของสํานักงานบัญชีของลูกค้า จากการวิเคราะห์ความแปรปรวน โดยใช้วิธีของ Least 
Significant Difference (LSD) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1.   ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นประเภทธุรกิจห้างหุ้นส่วนจํากัด ร้อยละ 30.17 
รองลงมา ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ร้อยละ 29.59 ลักษณะธุรกิจอุตสาหกรรม ร้อยละ 47.93 
รองลงมา ธุรกิจผลิตสินค้า ร้อยละ 29.59 ทุนจดทะเบียน หรือเงินทุนในกิจการ 1-5 ล้านบาท ร้อยละ 
62.13 รองลงมา มากกว่า 5 ล้านบาท ร้อยละ 25.44 รายรับต่อปีของกิจการ 1-5 ล้านบาท ร้อยละ 
53.26 รองลงมา มากกว่า 5 ล้านบาท ร้อยละ 35.50  
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 2.  วิเคราะห์ระดับความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของสํานักงานบัญชีของลูกค้า 
จําแนกตามสภาพธุรกิจ 
  ลูกค้ามีความพึงพอใจต่อการให้บริการของสํานักงานบัญชี ในภาพรวม อยู่ในระดับ
ปานกลาง ( X = 3.38) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน ดังน้ี 
  ด้านงานบริการ ลูกค้ามีความพึงพอใจ โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.73) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.50-4.24) จํานวน 5 รายการ คือ  
  1.  การบริการเป็นไปตามคําสัญญา 
  2.  การบริการมีความยุติธรรม ไม่เอาเปรียบลูกค้า 
  3.  การบริการมีความชํานาญ แม่นยํา ถูกต้อง ครบถ้วน 
  4.  ช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของบริษัท 
  5.  การบริการเป็นไปตามกฎหมายมาตรฐานการบัญชี ด้านภาษีอากร ด้านแรงงาน 
และข้อบังคับต่าง ๆ  
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับธุรกิจประเภทบริษัทจํากัด ห้างหุ้นส่วนจํากัด และห้างหุ้นส่วน
สามัญนิติบุคคล ลักษณะธุรกิจผลิตสินค้า และธุรกิจให้บริการ ทุนจดทะเบียน หรือเงินทุนในกิจการ 
1-5 ล้านบาท และมากกว่า 5 ล้านบาท รายรับต่อปีของกิจการมากกว่า 5 ล้านบาท 
  ด้านราคา ลูกค้ามีความพึงพอใจ โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.53) เม่ือพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 4.11-4.29) จํานวน 2 รายการ คือ  
  1.  ราคาค่าจัดทําบัญชีมีความเหมาะสม 
  2.  ราคาค่าบริการวางระบบภายใน และปรับปรุงระบบมีความเหมาะสม 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับธุรกิจประเภทบริษัทจํากัด ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล  และ
บุคคลธรรมดา ทุกลักษณะธุรกิจ ทุกทุนจดทะเบียน หรือเงินทุนในกิจการ ทุกรายรับต่อปีของกิจการ 
  ด้านสถานที่ประกอบการ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ลูกค้ามีความพึงพอใจ โดยรวม อยู่ใน
ระดับปานกลาง ( X = 3.24) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.88-3.98) 
จํานวน 2 รายการ คือ  
  1.  สถานท่ีจอดรถเพียงพอ 
  2.  ที่ต้ังสํานักงานบัญชี อยู่ในพ้ืนที่ไปมาสะดวก 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับทุกประเภทธุรกิจ ลักษณะธุรกิจขายปลีก หรือธุรกิจขายส่ง ธุรกิจ
ผลิตสินค้า และธุรกิจอุตสาหกรรม ทุกทุนจดทะเบียน หรือเงินทุนในกิจการ ทุกรายรับต่อปีของ
กิจการ 
   ด้านผู้ให้บริการ/พนักงาน ลูกค้ามีความพึงพอใจ โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 
2.94) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 2.62-3.33) จํานวน 5 รายการ คือ  
  1.  มีอัธยาศัยดี 
  2.  มีความรู้ในการให้บริการ 
  3.  มีทักษะสื่อสารเข้าใจง่าย 
  4.  มีนํ้าใจและเต็มใจให้บริการ 
  5.  การแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย 
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  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับธุรกิจประเภทห้างหุ้นส่วนจํากัด และบุคคลธรรมดา ทุกลักษณะ
ธุรกิจ ทุกทุนจดทะเบียน หรือเงินทุนในกิจการ ทุกรายรับต่อปีของกิจการ 
  ด้านกระบวนการให้บริการ ลูกค้ามีความพึงพอใจ โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง 
( X = 3.17) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 2.89-3.34) ทุกรายการ คือ  
  1.  ส่งงานตรงต่อเวลา 
  2.  ระบบบริการมีความยืดหยุ่นแก่ลูกค้า 
  3.  การให้บริการเป็นระบบไม่ซับซ้อน 
  4.  ให้บริการรวดเร็ว 
  5.  มีจุดติดต่อที่สะดวก และครบวงจร 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับทุกประเภทธุรกิจ ลักษณะธุรกิจผลิตสินค้า ธุรกิจอุตสาหกรรม 
และธุรกิจให้บริการ ทุกทุนจดทะเบียน หรอืเงินทุนในกิจการ ทุกรายรับต่อปีของกิจการ 
  ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ ลูกค้ามีความพึงพอใจ โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง 
( X = 3.45) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.53-3.80) จํานวน 3 รายการ คือ  
  1.  จัดวางเอกสาร และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นระเบียบเรียบร้อย 
  2.  สํานักงานมีบรรยากาศดี 
  3.  สถานท่ีตกแต่งสวยงาม 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับธุรกิจประเภทบริษัทจํากัด ห้างหุ้นส่วนจํากัด และบุคคลธรรมดา 
ลักษณะธุรกิจผลิตสินค้า และธุรกิจให้บริการ ทุนจดทะเบียน หรือเงินทุนในกิจการ 1-5 ล้านบาท 
รายรับต่อปีของกิจการ 1-5 ล้านบาท 
  ด้านการส่ือสารทางการตลาด ลูกค้ามีความพึงพอใจ โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 
3.60) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.51-3.76) จํานวน 4 รายการ คือ  
  1.  มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า 
  2.  มีป้ายแสดงจุดให้บริการชัดเจน อ่านง่าย 
  3.  มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้ลูกค้าทราบอย่างต่อเน่ือง 
  4.  มีการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าอย่างต่อเน่ือง 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับธุรกิจประเภทห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล และบุคคลธรรมดา 
ลักษณะธุรกิจอุตสาหกรรม และธุรกิจให้บริการ ทุนจดทะเบียน หรือเงินทุนในกิจการน้อยกว่า 1 ล้าน
บาท และ1-5 ล้านบาท รายรับต่อปีของกิจการ 1-5 ล้านบาท 
 3.  การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนระดับความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของ
สํานักงานบัญชีของลูกค้า จําแนกตามสภาพธุรกิจ 
  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนระดับความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของ
สํานักงานบัญชีของลูกค้า จําแนกตามสภาพธุรกิจ พบว่า ลูกค้าท่ีมีสภาพธุรกิจต่างกันมีระดับความพึง
พอใจต่อการให้บริการของสํานักงานบัญชี ในภาพรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้าน ดังน้ี 
 
 
 



วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปีท่ี 11 ฉบับท่ี 1  
โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

 

157 
 

  ด้านราคา  
  ลูกค้าท่ีมีทุนจดทะเบียน หรือเงินทุนในกิจการต่างกัน มีความพึงพอใจ โดยรวม ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ ราคาค่าตรวจสอบบัญชีมีความเหมาะสม 
  ด้านผู้ให้บริการ/พนักงาน  
  ลูกค้าท่ีมีประเภทธุรกิจต่างกัน มีความพึงพอใจ โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.01 จํานวน 2 รายการ คือ  
  1.  มีนํ้าใจและเต็มใจให้บริการ 
  2.  มีอัธยาศัยดี 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ มีความรู้ใน
การให้บริการ 
  ลูกค้าที่ มีลักษณะธุรกิจต่างกัน มีความพึงพอใจ โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
จํานวน 1 รายการ คือ มีอัธยาศัยดี 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ มีความรู้ใน
การให้บริการ 
  ลูกค้าที่มีทุนจดทะเบียน หรือเงินทุนในกิจการต่างกัน มีความพึงพอใจ โดยรวม 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 2 รายการ คือ  
  1.  มีนํ้าใจและเต็มใจให้บริการ 
  2.  มีอัธยาศัยดี 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ มีความรู้ใน
การให้บริการ 
  ลูกค้าที่มีรายรับต่อปีของกิจการต่างกัน มีความพึงพอใจ โดยรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.01 จํานวน 2 รายการ คือ  
  1.  มีนํ้าใจและเต็มใจให้บริการ 
  2.  มีทักษะสื่อสารเข้าใจง่าย 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ มีความรู้ใน
การให้บริการ 
  ด้านกระบวนการให้บริการ  
  ลูกค้าที่ มีลักษณะธุรกิจต่างกัน มีความพึงพอใจ โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
จํานวน 3 รายการ คือ  
  1.  การให้บริการเป็นระบบไม่ซับซ้อน 
  2.  ส่งงานตรงต่อเวลา 
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  3.  ระบบบริการมีความยืดหยุ่นแก่ลูกค้า 
  ลูกค้าท่ีมีรายรับต่อปีของกิจการต่างกัน มีความพึงพอใจ โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 จํานวน 1 รายการ คือ การให้บริการเป็นระบบไม่ซับซ้อน 
  ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ  
  ลูกค้าที่ มีประเภทธุรกิจต่างกัน มีความพึงพอใจ โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
จํานวน 2 รายการ คือ  
  1.  สิ่งอํานวยความสะดวกทันสมัย 
  2.  สถานท่ีตกแต่งสวยงาม 
  ลูกค้าท่ีมีรายรับต่อปีของกิจการต่างกัน มีความพึงพอใจ โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 จํานวน 1 รายการ คือ สิ่งอํานวยความสะดวกทันสมัย 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ 
  1.  สถานท่ีตกแต่งสวยงาม 
  2.  จัดวางเอกสาร และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นระเบียบเรียบร้อย 
  ด้านการส่ือสารทางการตลาด  
  ลูกค้าท่ีมีประเภทธุรกิจต่างกัน มีความพึงพอใจ โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.01 จํานวน 2 รายการ คือ  
  1.  มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า 
  2.  มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้ลูกค้าทราบอย่างต่อเน่ือง 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ 
  1.  มีป้ายแสดงจุดให้บริการชัดเจน อ่านง่าย 
  2.  มีการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าอย่างต่อเน่ือง 
  ลูกค้าท่ีมีลักษณะธุรกิจต่างกัน มีความพึงพอใจ โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.01 จํานวน 1 รายการ คือ มีป้ายแสดงจุดให้บริการชัดเจน อ่านง่าย 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ 
  1.  มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า 
  2.  มีการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าอย่างต่อเน่ือง 
  ลูกค้าที่มีทุนจดทะเบียน หรือเงินทุนในกิจการต่างกัน มีความพึงพอใจ โดยรวม 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 2 รายการ คือ  
  1.  มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้ลูกค้าทราบอย่างต่อเน่ือง 
  2.  มีการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าอย่างต่อเน่ือง 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ 
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  1.  มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลใหม่ ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อลูกค้า 
  2.  มีป้ายแสดงจุดให้บริการชัดเจน อ่านง่าย 
  ลูกค้าที่มีรายรับต่อปีของกิจการต่างกัน มีความพึงพอใจ โดยรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.01 จํานวน 2 รายการ คือ  
  1.  มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลใหม่ ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อลูกค้า 
  2.  มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้ลูกค้าทราบอย่างต่อเนื่อง 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ 
  1.  มีป้ายแสดงจุดให้บริการชัดเจน อ่านง่าย 
  2.  มีเอกสารให้คําแนะนําขั้นตอนการให้บริการและอ่ืน ๆ 
 
อภิปรายผล 
 การศึกษาเร่ือง ระดับความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมีต่อการให้บริการของสํานักงานบัญชี 
บริษัท ทู เอ ที จํากัด ได้ผลการวิจัยท่ีสามารถนํามาอภิปรายผลดังน้ี 
 1.   ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นประเภทธุรกิจห้างหุ้นส่วนจํากัด ร้อยละ 30.17 
ลักษณะธุรกิจอุตสาหกรรม ร้อยละ 47.93 ทุนจดทะเบียน หรือเงินทุนในกิจการ 1-5 ล้านบาท ร้อย
ละ 62.13 รายรับต่อปีของกิจการ 1-5 ล้านบาท ร้อยละ 53.26 ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
บอพิศ บุดดานอก (2547) ศึกษาเรื่องปัจจัยท่ีมีความสําคัญต่อการเลือกใช้บริการสํานักงานบริการรับ
ทําบัญชี ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ผลการศึกษาพบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มีเงินทุนจด
ทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาท จากข้อค้นพบดังกล่าว แสดงว่าการลงทุนต้ังบริษัทให้บริการเกี่ยวกับการ
ทําบัญชี ส่วนใหญ่ไม่ต้องลงทุนสูงมาก เพราะเป็นการก่อต้ังกิจการเพื่อสนองความต้องการของตลาด 
และให้บริการลูกค้าได้อย่างกว้างขวางมากข้ึน บริษัทฯได้พัฒนาคุณภาพของการให้บริการอย่าง
ต่อเนื่อง  เพ่ือก่อให้เกิดความพึงพอใจในสูงสุดของลูกค้า  และสามารถม่ันใจได้ว่าการบริการต่าง ๆ 
จะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสม่ําเสมอ 
 2.  วิเคราะห์ระดับความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของสํานักงานบัญชีของลูกค้า 
จําแนกตามสภาพธุรกิจ 
  ลูกค้ามีความพึงพอใจต่อการให้บริการของสํานักงานบัญชี ในภาพรวม อยู่ในระดับ
ปานกลาง ( X = 3.38) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ลูกค้ามีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก 3 
ด้าน คือ ด้านงานบริการ ด้านราคา และด้านการสื่อสารทางการตลาด ( X = 3.73, 3.53 และ 3.60 
ตามลําดับ) สําหรับด้านสถานท่ีประกอบการ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ด้านผู้ให้บริการ/พนักงาน ด้าน
กระบวนการให้บริการ และด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.24, 2.94, 
3.17 และ 3.45 ตามลําดับ) ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับผลการวิจัยของ บอพิศ บุดดานอก (2547) ท่ีพบว่า 
ผู้ใช้บริการเห็นว่า ปัจจัยด้านสินค้าและบริการ มีความสําคัญต่อการเลือกใช้บริการอยู่ในระดับมาก 
โดยมีรายข้อที่สําคัญอยู่ในระดับมาก จํานวนหลายข้อ จากข้อค้นพบดังกล่าว สํานักงานบัญชีท่ีผ่าน
การพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง สามารถรองรับกับการเจริญเติบโตของผู้ใช้บริการ สํานักงานบัญชี ท่ีได้
คุณภาพสูง การรับทําบัญชีให้ผู้ประกอบการได้ถูกต้องและครบถ้วนสะท้อนการดําเนินงานของกิจ
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รวดเร็ว ดังน้ันลูกค้าท่ีใช้บริการของ สํานักงานบัญชี จึงสามารถบริหารงานต่อสู้ฝ่าวิกฤติต่างได้ โดยใช้
ข้อมูลที่ สํานักงานบัญชี ส่งให้อย่างถูกต้อง จึงทําให้สํานักงานบัญชี ได้เติบโตและมีลูกค้า มากข้ึนมา
โดยตลอดและยังมีลูกค้าท่ีให้บริษัทฯรับทําบัญชีได้บอกต่อกันอย่างต่อเนื่อง 
 3.  การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนระดับความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของ
สํานักงานบัญชีของลูกค้า จําแนกตามสภาพธุรกิจ 
  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนระดับความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของ
สํานักงานบัญชีของลูกค้า จําแนกตามสภาพธุรกิจ พบว่า ระดับความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของ
สํานักงานบัญชีของลูกค้าท่ีมีสภาพธุรกิจต่างกัน ในภาพรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน ดังน้ี 
  ด้านผู้ให้บริการ/พนักงาน ลูกค้าท่ีมีประเภทธุรกิจ รายรับต่อปีของกิจการ และทุนจด
ทะเบียน หรือเงินทุนในกิจการต่างกัน มีความพึงพอใจ โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.01 และ 0.05 ตามลําดับ 
  ด้านการสื่อสารทางการตลาด ลูกค้าที่มีลักษณะธุรกิจ ทุนจดทะเบียน หรือเงินทุนใน
กิจการ รายรับต่อปีของกิจการ และประเภทธุรกิจต่างกัน มีความพึงพอใจ โดยรวม แตกต่างกันอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ 0.05 ตามลําดับ 

 ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุวลักษณ์ รัตนไชยยันต์ (2550) ศึกษาเรื่องปัจจัย
ท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการการสอบบัญชีชองบริษัทจํากัดในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า  
ข้อมูลทั่วไปของบริษัทจํากัด พบว่า จํานวนทุนจดทะเบียนท่ีแตกต่างกันให้ระดับความสําคัญต่อปัจจัย
ด้านผลิตภัณฑ์แตกต่างกัน จากข้อค้นพบดังกล่าว บริษัทฯได้จัดต้ังขึ้นและบริหารงานโดย คณะบุคคล
ท่ีมีประสบการณ์ทางด้านงานตรวจสอบบัญชี ท่ีปรึกษาและการบริหารการจัดการด้านการบัญชีและ
การเงิน จึงมีความเป็นมืออาชีพท่ีมีความรู้ ความชํานาญในงานที่ให้บริการเฉพาะด้านเป็นอย่าง
ดี บริษัทฯ มีความต้ังใจจริงในการให้บริการท่ีมีคุณภาพทางด้านบัญชี และยึดม่ันที่จะใช้ความรู้
ความสามารถในวิชาชีพทางบัญชี รวมท้ังประสบการณ์สนับสนุนการดําเนินธุรกิจของลูกค้าให้ประสบ
ความสําเร็จในโลกธุรกิจท่ีมีการแข่งขันอย่างสูง ซ่ึงข้อมูลทางบัญชีและการเงินถือเป็นเคร่ืองมือท่ี
สําคัญสําหรับผู้บริหารเพ่ือการตัดสินใจที่ถูกต้องและทันเวลา 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.  จากข้อมูลท่ีได้ พบว่า ด้านผู้ให้บริการ/พนักงาน ลูกค้ามีความพึงพอใจตํ่ากว่าข้อ
อ่ืน คือ กริยาและคําพูดสุภาพ ควรจัดฝึกอบรมพนักงานให้คําแนะนํามารยาทในการทํางาน รวมถึง
การแต่งกาย เพ่ือจะดูเป็นระเบียบเรียบร้อย ซ่ึงจะแสดงถึงภาพลักษณ์ขององค์กร 
 2.  จากข้อมูลท่ีได้พบว่า ด้านการสื่อสารทางการตลาด ลูกค้ามีความพึงพอใจต่ํากว่า
ข้ออ่ืน คือ มีเอกสารให้คําแนะนําขั้นตอนการให้บริการและอ่ืน ๆ ควรเพ่ิมเอกสารแนะนํา หรือ
ขั้นตอนในการเข้ารับบริการ รวมท้ังกระบวนการต่าง ๆ ในการจัดทําบัญชี เพ่ือง่ายต่อการทํางาน 
 3.  จากข้อมูลที่ได้ควรศึกษาเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ของสํานักงานบัญชีท่ีลูกค้าต้องการ 
เพ่ือนํามาปรับกลยุทธ์ทางการตลาด ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการเสนอผลิตภัณฑ์ท่ีตรงต่อความต้องการ
ของลูกค้าผู้มาใช้บริการมากที่สุด 
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 4.  จากข้อมูลที่ได้ควรศึกษาเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดของสํานักงานบัญชีใน
ด้านต่าง ๆ เปรียบเทียบกับสํานักงานบัญชีอ่ืน เพ่ือนํามาเป็นแนวทางในการวางแผนนโยบายของ
สํานักงานบัญชีต่อไป 
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การบริหารงานกิจกรรม 5ส ของศูนยไ์ปรษณีย์ด่วนพิเศษกรงุเทพฯ* 
Management of  5s Activities in Bangkok EMS Centre. 

 
       นายบัณฑิต  คงตระกูล** 

Mr. Bundit  Kongtrakul 
 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาการบริหารงานกิจกรรม 5ส ของศูนย์ไปรษณีย์ด่วน
พิเศษกรุงเทพฯและเพ่ือเปรียบเทียบการบริหารงานกิจกรรม 5ส ของศูนย์ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ
กรุงเทพฯ ในทัศนะของพนักงาน จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา 
ได้แก่  พนักงานไปรษณีย์ด่วนพิเศษกรุงเทพฯ จํานวน 118 คน เครื่องมือท่ีใช้คือ แบบสอบถาม สถิติท่ี
ใช้ คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวน
แบบทางเดียว  

ผลการวิจัยพบว่า 1) พนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานกิจกรรม 5ส ของศูนย์
ไปรษณีย์ด่วนพิเศษฯ ในภาพรวมคะแนนเฉล่ียอยู่ในระดับมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
พนักงาน มีความคิดเห็นโดยรวมคะแนนเฉล่ีย อยู่ในระดับมากทั้ง 5 ด้าน เรียงลําดับจากค่ามากท่ีสุด
คือ เกี่ยวกับ ด้านสะสาง ด้านความสะอาด  ด้านสุขลักษณะ  ด้านสร้างนิสัย  และด้านสะดวก        
2) ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนการบริหารงานกิจกรรม 5ส ของศูนย์ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ
กรุงเทพฯ ในทัศนะของพนักงานจําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ พบว่า พนักงานมีระดับ
การศึกษา และอายุ ต่างกัน  มีความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารงานกิจกรรม 5ส ของศูนย์ไปรษณีย์
กรุงเทพฯ  ในภาพรวม  แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.01 และ0.05  ตามลําดับ    
เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า พนักงานที่มีระดับการศึกษาต่างกัน  มีความคิดเห็นโดยรวม ด้าน
สะอาด  ด้านสุขลักษณะ และด้านสร้างนิสัย แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ
พนักงานที่มีอายุต่างกัน  มีความคิดเห็นโดยรวม ด้านสะสาง แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
0.01  
 
Abstract 
 The purposes of this research were to study the management of 5s activities 
in Bangkok EMS Centre and to compare the management in views of officers 
classified by demographic characteristics.  The sample included 118 officers.  The 
research tool was questionnaire.  Data were analyzed by percentage, mean, and 
standard deviation, t-test, and One-way ANOVA. 
 The results of the research indicated that the mean score of overall opinions 
that officers had toward the management of 5s activities was at high level.  
                                                        
* บทความการค้นคว้าอิสระ 
อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.จริยา กลิ่นจันทร์, ศ.ดร.เรวัตร์ ชาตรีวิศิษฎ์ 
** บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
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Considered in terms of aspects, the mean scores of overall opinions toward all 5s 
aspects were at high level, arranged in descending order were as follows: sorting, 
cleaning, organizing, self-discipline, and standardizing, The comparison of mean 
scores of overall opinions on the management of 5s activities in views of officers 
classified by demographic characteristics showed that the officers having different age 
and educational level had significantly different opinion at 0.01 level. Aspect 
comparison revealed that officers having different educational level had significantly 
different opinions on cleaning, organizing, and self-discipline at 0.01. Officers having 
different age had significantly different opinions on sorting at 0.01. 
 
ความนํา 

การสื่อสารแห่งประเทศไทยได้แปลงสภาพเป็นบริษัทไปรษณีย์ไทย จํากัด (ปณท.)  และ
บริษัท กสท. โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) โดยกิจการไปรษณีย์ในอดีตท่ีผ่านมาได้พัฒนาการ
บริหารงานและการดําเนินงานให้บริการ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติและตามนโยบายของ
รัฐบาลมาโดยตลอด ซ่ึงได้เน้นการพัฒนาในเรื่องการขยายหน่วยงานให้ครอบคลุมพ้ืนที่ท่ัวประเทศ         
ในระยะแรก และขยายงานด้านการนําเทคโนโลยีมาใช้งาน และสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า 

จากอดีตจนถึงปัจจุบัน  เศรษฐกิจของประเทศไทยมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลง และมีการ
แข่งขันสูง และมีปัญหาเกิดขึ้นในทุกด้านภายในองค์กร ดังน้ัน การบริหารด้านคุณภาพบริการ         
เป็นสิ่งจําเป็นที่ต้องได้รับการพัฒนาอย่างจริงจัง และทําอย่างต่อเน่ือง  การแสวงหาประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการบริหารจัดการเพื่อให้ บริษัทไปรษณีย์ไทย จํากัด สามารถให้บริการท่ีมีคุณภาพเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มารับการบริการ  การบริหารคุณภาพ จึงเป็นภารกิจที่สําคัญของ
ผู้บริหารที่ต้องกระทําเพ่ือความอยู่รอด และความเจริญก้าวหน้าขององค์กร โดยการเปล่ียนแปลงหรือ
ปฏิรูประบบการบริหารจัดการ  ด้วยการนําเทคนิคต่างๆท่ีเหมาะสมมาพัฒนาการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ ระบบการบริหารงานแห่งคุณภาพ  จะต้องพิจารณาถึงคุณลักษณะท่ีสําคัญขององค์กร
แห่งคุณภาพ ซ่ึงมีคุณสมบัติที่สําคัญ เช่น สามารถผลิตสินค้าหรือบริการท่ีมีคุณภาพสูงกว่าคู่แข่งใช้
ต้นทุนการผลิตสินค้า หรือการดําเนินการท่ีตํ่ากว่าคู่แข่ง  และสามารถส่งมอบสินค้า หรือบริการที่
รวดเร็วกว่าคู่แข่ง  การสร้างคุณภาพเพ่ือให้องค์กรมีศักยภาพในการแข่งขันดังกล่าวข้างต้น แนว
ทางการแก้ปัญหาที่สําคัญ คือ บุคลากรท่ีมีคุณภาพ การพัฒนาองค์กรสู่องค์กรที่มีคุณภาพ การสร้าง
คุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ การสร้างวัฒนธรรมองค์กร  การปรับเปลี่ยนการทํางาน เพ่ือสร้าง
ค่านิยมแห่งคุณภาพ ให้เกิดขึ้นกับบุคลากรในองค์กรทุกระดับ ปัจจัยพ้ืนฐานในการปรับเปลี่ยนไปสู่
องค์กรแห่งคุณภาพ เช่น ความเป็นระเบียบเรียบร้อย การทํางานเป็นทีม การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
มุ่งเน้นกระบวนการทํางาน การศึกษาและฝึกอบรม การประกันคุณภาพ  การมีส่วนร่วมของทุกคนใน
องค์กร  

ก้าวแรกของการนําศูนย์ไปรษณีย์ด่วนพิเศษกรุงเทพฯ สู่ระบบการบริหารคุณภาพโดยการ
นํากิจกรรมพ้ืนฐานท่ีเป็นเทคนิค ได้แก่ ระบบบริหารกิจกรรม 5ส ซ่ึงเป็นขั้นตอน และเป็นเทคนิคขั้น
แรกของการจัดการที่ทํางานของศูนย์ไปรษณีย์ด่วนพิเศษกรุงเทพฯ ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มี
บรรยากาศน่าทํางาน มีสภาพแวดล้อมการทํางานท่ีดีมีความปลอดภัย ไม่มีความสูญเปล่าเกิดขึ้นจาก
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การทํางาน บุคลากรมีระเบียบวินัย มีขวัญกําลังใจในการทํางาน ซ่ึงจะทําให้ศูนย์ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ
กรุงเทพฯมีความเข้มแข็งม่ันคง กิจกรรม 5ส จึงถือเป็นเทคนิคท่ีนิยมนํามาใช้เป็นจุดเริ่มต้นของการ
พัฒนาคุณภาพ  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาการบริหารงานกิจกรรม 5ส ของศูนย์ไปรษณีย์ด่วนพิเศษกรุงเทพฯ             
2. เพ่ือเปรียบเทียบการบริหางานกิจกรรม 5ส ของศูนย์ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ กรุงเทพฯ ใน

ทัศนะของพนักงาน จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ 
 
สมมติฐานของการวิจัย 

การบริหารงานกิจกรรม 5ส ของศูนย์ไปรษณีย์ด่วนพิเศษกรุงเทพฯ ในทัศนะของพนักงาน  
จําแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ แตกต่างกัน 
 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามที่สร้างขึ้นโดยมีขั้นตอนตามลําดับ  
ดังน้ี 

 1.  การศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัยครั้งน้ี 
 2.  การจัดทําโครงสร้างของแบบสอบถามให้มีเน้ือหาครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัย
ครั้งน้ี แบบสอบถามมี 2 ส่วน  คือ 

 2.1 ลักษณะประชากรศาสตร์ของพนักงานได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
สถานภาพสมรส อายุงาน ตําแหน่งงาน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

  2.2    การดําเนินกิจกรรม 5ส ประกอบด้วย 5  ด้าน ได้แก่ ด้านสะสาง (seiri:เซริ)  
ด้านสะดวก (seiton:เซตง)  ด้านสะอาด (seiso:เซโซ)  ด้านสุขลักษณะ (seiketsu:เซเคทซึ)  ด้าน
สร้างนิสัย (shitsuke:ซึกซีเคะ) ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ของลิ
เคิร์ท (Likert ) จํานวน 25 ข้อ 

3.  นําแบบสอบถามที่ได้สร้างขึ้นให้อาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี ได้ตรวจสอบความสอดคล้องของเนื้อหา กับวัตถุประสงค์ของการวิจัย เป็นการศึกษา
ความเท่ียงตรง (validity) ของแบบสอบถาม แล้วนํามาปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้คําถามชัดเจน สามารถ
ส่ือความหมายได้ตรงประเด็น และเหมาะสมยิ่งขึ้น 

4. นําแบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย              
จํานวน 30 คน แล้วนําข้อมูลมาหาค่าความเช่ือม่ัน (reliability) ของแบบสอบถามโดยใช้สูตร
สัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบัค (Cronbach’s alpha coefficient)  ได้ค่าความเช่ือม่ันของ
แบบสอบถาม  เท่ากับ  0.9018 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยการขอความร่วมมือจากพนักงานท่ีปฏิบัติงาน

ในศูนย์ไปรษณีย์ด่วนพิเศษกรุงเทพฯโดยนําแบบสอบถามไปแจกให้กลุ่มตัวอย่างกรอกข้อมูลจํานวน 
118 ฉบับ แล้วขอรับคืนด้วยตนเองได้แบบสอบถามคืนมา  จํานวน 118 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100.00 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. วิ เคราะห์ข้อมูลทั่ วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโดยใช้ความถี่  และค่าร้อยละ 
(percentage) 

2. วิเคราะห์การบริหารงานกิจกรรม 5ส ในทัศนะของพนักงาน จําแนกตามลักษณะ
ประชากรศาสตร์โดยใช้ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 

3. เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ( ) ของคะแนนการบริหารงานกิจกรรม 5ส ในทัศนะของ
พนักงานจําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์โดยใช้ t-test และ F- test 

  4. เปรียบเทียบพหุคูณ เพ่ือทดสอบค่าเฉลี่ย ( ) ของคะแนนการบริหารคุณภาพด้วย
กิจการรม 5ส ของศูนย์ไปรษณีย์ด่วนพิเศษกรุงเทพฯในทัศนะของพนักงาน จากผลการวิเคราะห์ความ
แปรปรวน โดยวิธี LSD (Least  Significant  Difference)  
 
สรุปผลการวิจัย 

1. วิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
   ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  ร้อยละ 55.93 มากกว่า 45 ปีร้อยละ33.90 

รองลงมาอายุ 25-35 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 42.37 รองลงมา ปวช. / ม.6 ร้อยละ 27.97  
สถานภาพสมรส  ร้อยละ 42.37  รองลงมาโสด ร้อยละ34.75 ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน มากกว่า 5 ปี ร้อย
ละ66.95 รองลงมา ตํ่ากว่า 3 ปี ร้อยละ 21.19  พนักงานทั่วไป ร้อยละ 80.51 รองลงมาพนักงานอาวุโส 
ร้อยละ 15.25 หัวหน้าแผนก ร้อยละ 4.24  รายได้เฉลี่ยต่อเดือน มากกว่า 12,000 บาท ร้อยละ 48.30 
รองลงมา 9,001-12,000 บาทร้อยละ 26.27 
  2. วิเคราะห์การบริหารงานกิจกรรม 5ส ของศูนย์ไปรษณีย์ด่วนพิเศษกรุงเทพฯ  ใน
ทัศนะของพนักงานจําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ 

พนักงาน ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารกิจกรรม 5ส ของศูนย์ไปรษณีย์ในภาพรวม อยู่
ในระดับมาก ( X =3.76) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน ดังน้ี 

ด้านสะสาง พนักงาน  มีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X =3.93) เม่ือพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า  อยู่ในระดับมาก ( X =3.81-4.12) ทุกรายการคือ  

1. การสะสางเป็นการแยกแยะวัสดุการใช้งานให้เป็นระบบ 
2. ท่านต้องการขจัดสิ่งของท่ีไม่ใช้งานออกเป็นประจํา 
3. ท่านมักจะสะสางงานเก่าให้เสร็จก่อนท่ีจะเริ่มงานใหม่ 
4.ท่านสามารถช่วยบริษัทฯลดการใช้พ้ืนที่การจัดเก็บของลงได้ 
5.บ่อยคร้ังท่ีท่านเสียดายหากต้องทิ้งสิ่งของไม่จําเป็นในงานออกไป 
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ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับเพศชาย  และเพศหญิง อายุตํ่ากว่า36-45 ปี  และมากกว่า 45 ปี ทุก
ระดับการศึกษา ทุกสถานภาพสมรส  อายุงาน ตําแหน่งพนักงานอาวุโสและพนักงานทั่วไปรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 9,001-12,000 และมากกว่า 12,000 บาท 

ด้านสะดวก พนักงาน มีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X =3.54 เม่ือพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า  อยู่ในระดับมาก ( X =3.54-3.78)  จํานวน 3 รายการ คือ  

1. เอกสาร เครื่องใช้สํานักงาน หาพบง่าย 
2. การจัดเก็บสิ่งของ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เหมาะสม 
3. เอกสาร เครื่องใช้สํานักงาน ฯลฯ มีการจัดเป็นหมวดหมู่และเป็นระบบมาตรฐาน 
ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับเพศชายและเพศหญิงอายุตํ่ากว่า 25 ปี ระดับการศึกษา ปวช/ม.6 

และปริญญาตรี สถานภาพสมรส อายุงานมากกว่า 5 ปี  ตําแหน่งงาน และพนักงานทั่วไป  รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 6,000-9,000 บาท 

 ด้านสะอาด พนักงาน มีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X =3.87) เม่ือพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X =3.83-4.17) จํานวน 4 รายการคือ 

1.ความสะอาดทําให้ท่านมีสุขภาพดีท้ังกายและใจ 
2. การทําความสะอาดในบริเวณท่ีทํางานของท่าน จะส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศในการ

ทํางานดีขึ้น 
3. การทําความสะอาดช่วยลดปัญหาขยะมูลฝอย 
4. การทําความสะอาดเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ทุกวันช่วยให้เกิดความอยากทํางาน 
นอกน้ันอยู่ในระดับปานกลาง 
ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับเพศชาย  และเพศหญิง  อายุตํ่ากว่า 25ปี 36-45ปี  และมากว่า 45 

ปีสถานภาพสมรสและทุกระดับอายุงาน ตําแหน่งพนักงานอาวุโส และพนักงานท่ัวไป รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนตํ่ากว่า 6,000บาท  9,001-12,000 บาท  และมากกว่า 12,000 บาท 

ด้านสุขลักษณะ  ผู้บริโภคมีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X =3.79) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X =3.59-4.08) ทุกรายการ คือ 

1.สุขลักษณะจะเกิดขึ้นได้เม่ือทุกคนร่วมมือกันทํากิจกรรม 5ส 
2. บริษัทฯควรปลูกฝังการสร้างสุขลักษณะท่ีดีในการทํางานแก่พนักงาน ด้วยการจูงใจ

พนักงาน 
3. ผู้ปฏิบัติทุกคนมีจิตสํานึกและความรับผิดชอบท่ีต้องการทํางานอย่างมีมาตรฐาน 
4. การสร้างสุขลักษณะ สร้างสมาธิในการทํางาน 
5. ท่ีทํางานมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับเพศชาย  และเพศหญิง  อายุตํ่ากว่า 25 ปี 36-45 ปี  และมากว่า 45

ปีระดับการศึกษาปริญญาตรี,สถานภาพสมรสและอายุงาน 3-5 ปี  และมากกว่า 5 ปีตําแหน่งงาน
พนักงานอาวุโส และพนักงานทั่วไปรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 6,000 -9,000 บาท รายได้ 9,001-12,000 
บาท และรายได้มากกว่า 12,000 บาท 

ด้านสร้างนิสัย  ผู้บริโภคมีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X =3.49) เม่ือพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X =3.63-3.99)  จํานวน 4 รายการ คือ 

1.ท่านมีทัศนคติท่ีดี ต่อ กิจกรรม 5ส 
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2. กิจกรรม 5ส ทําให้มีการรักษา กฎ กติกา มารยาท ระเบียบ 
3. กิจกรรม 5ส มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงในการดําเนินชีวิต 
4. พนักงานปฏิบัติตามมาตรฐานกิจกรรม 5ส ได้อย่างเคร่งครัด 
ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับเพศชาย อายุมากกว่า 45 ปี สถานภาพโสด อายุงานตํ่ากว่า 3 ปี 

และมากกว่า 5 ปี ตําแหน่งพนักงานทั่วไป รายได้เฉลี่ยต่อเดือนตํ่ากว่า 6,000 บาท  และมากกว่า 
12,000 บาท  

3. เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนการบริหารงานกิจกรรม 5ส ของศูนย์ไปรษณีย์ด่วน
พิเศษกรุงเทพฯ ในทัศนะของพนักงาน  จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์  

ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนการบริหารงานกิจกรรม 5ส ของศูนย์ไปรษณีย์
ด่วนพิเศษกรุงเทพ  ของพนักงานฯ  จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์  พบว่า พนักงานท่ีมีระดับ
การศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารกิจกรรม 5ส  ของศูนย์ไปรษณีย์กรุงเทพฯ ใน
ภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และพนักงานท่ีมีอายุต่างกันมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานกิจกรรม 5ส ของศูนย์ไปรษณีย์กรุงเทพฯ จําแนกตามเพศ ในภาพรวม 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05   เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน ดังนี้ 

ด้านสะสาง พนักงานเพศชายและเพศหญิง มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 
จํานวน 1 รายการ คือ ท่านสามารถช่วยบริษัทฯลดการใช้พ้ืนท่ีการจัดเก็บลงได้ 

 พนักงานท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  แตกต่างกันอย่างนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.01 จํานวน 1 ราย คือ การสะสางเป็นการแยกแยะ วัสดุการใช้งาน ให้เป็นระบบ   

และ แตกต่าง กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ ท่าน
มักจะสะสางงานเก่า ให้เสร็จก่อนที่จะเริ่มงานใหม่  

พนักงานท่ีสถานภาพสมรสต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 จํานวน 1 รายการ คือ ท่านต้องการขจัดส่ิงของท่ีไม่ใช้งานออกเป็นประจํา 

พนักงานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็น  โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 จํานวน 1 รายการ คือ การสะสางเป็นการแยกวัสดุการใช้งานให้เป็นระบบ  พนักงานท่ีมีอายุ
ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ  
พบว่า  ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ด้านสะดวก  พนักงานที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่าง
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า  แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.01 จํานวน 2 รายการ คือ 

1. พนักงานทุกคนมี ท่ีเก็บ เครื่องมือ อุปกรณ์ เอกสาร 
2. เอกสารเคร่ืองใช้สํานักงาน ฯลฯ มีการจัดเป็นหมวดหมู่ และระบบมาตรฐาน 
และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ ท่ีทํางาน

ท่าน มีการตรวจสอบการเก็บรักษาเคร่ืองมือต่างๆ หลังเลิกใช้งานทุกวัน  
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พนักงานที่มีสถานภาพสมรสต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า  แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ  0.01 จํานวน 1รายการ คือ เอกสาร เครื่องใช้สํานักงาน หาพบง่าย  พนักงานที่มีอายุ
ต่างกัน มีความคิดเห็น  โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05  เม่ือพิจารณาเป็นราย
ข้อ  พบว่า  แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05 จํานวน 3 รายการ คือ 

1. การจัดเก็บสิ่งของ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เหมาะสม 
2. เอกสาร เครื่องใช้สํานักงาน หาพบง่าย 
3. พนักงานทุกคนมี ที่เก็บ เครื่องมือ อุปกรณ์ เอกสาร 
ด้านสะอาด พนักงานที่มีระดับการศึกษาต่างกัน  โดยรวม แตกต่างแตกต่างกันอย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า  แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ  0.01 จํานวน 2 รายการ 

1.การทําความสะอาดในบริเวณท่ีทํางานของท่าน จะสร้างเสริมให้เกิดบรรยากาศในการ
ทํางานดีขึ้น 

2. ผู้บริหารระดับสูง มีส่วนร่วมทําความสะอาดในกิจกรรม 5ส  
และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ การทําความ

สะอาดเคร่ืองมือ วัสดุอุปกรณ์ ทุกวันช่วยให้เกิดความอยากทํางาน 
พนักงานท่ีมีตําแหน่งต่างกัน  มีความคิดเห็น  โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง

สถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า  แตกต่างกันอย่างนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 จํานวน 1 รายการ 
คือ  การทําความสะอาด ช่วยลดปัญหาขยะมูลฝอย 

พนักงานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็น  โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า  แตกต่างกันอย่างนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 
จํานวน 1 รายการ คือ การทําความสะอาดช่วยลดปัญหาขยะมูลฝอย 

 ด้านสุขลักษณะ  พนักงานท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน  มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า  แตกต่างกันอย่างนัยสําคัญทาง
สถิติที่ 0.01 จํานวน 2 รายการ คือ  

1. ท่ีทํางาน มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
2. การสร้างสุขลักษณะ สร้างสมาธิในการทํางาน 
และแตกต่างกันอย่างนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ ผู้ปฏิบัติทุกคนมี

จิตสํานึก และความรับผิดชอบที่ต้องทํางานอย่างมีมาตรฐาน 
พนักงานที่มีสถานภาพสมรสต่างกัน  มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า  แตกต่างกันอย่างนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 
จํานวน 1 รายการ คือ สุขลักษณะจะเกิดขึ้นได้ เม่ือทุกคนร่วมมือกันทํากิจกรรม 5 ส 

พนักงานท่ีมีตําแหน่งงานแตกต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า  แตกต่างกันอย่างนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05
จํานวน 1 รายการ คือ การสร้างสุขลักษณะ สร้างสมาธิในการทํางาน 



วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปีท่ี 11 ฉบับท่ี 1  
โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

 

170 
 

พนักงานท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน   มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า  แตกต่างกันอย่างนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 
จํานวน 2 รายการ 

1. ที่ทํางานมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
2. สุขลักษณะจะเกิดขึ้นได้เม่ือทุกคนร่วมมือกันทํากิจกรรม 5ส พนักงานที่มีอายุต่างกัน มี

ความคิดเห็น  โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า  
แตกต่างกันอย่างนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ ผู้ปฏิบัติทุกคนมีจิตสํานึก  และ
ความรับผิดชอบที่ต้องการทํางานอย่างมีมาตรฐาน 

ด้านสร้างนิสัย   พนักงานที่มีระดับการศึกษา มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า  แตกต่างกันอย่างนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ี 0.01 จํานวน 4 รายการ คือ 

1. พนักงานปฏิบัติตามมาตรฐาน กิจกรรม 5ส ได้อย่างเคร่งครัด 
2. การลงมือแก้ไข ปัญหา ข้อบกพร่อง ได้รวดเร็ว 
3. กิจกรรม 5ส ทําให้มีการรักษา กฎ กติกา มารยาท ระเบียบ 
4. กิจกรรม 5ส มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงในการดําเนินชีวิต 
พนักงานท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็น  โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 

เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า  แตกต่างกันอย่างนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ  
การลงมือแก้ไข ปัญหา ข้อพบพร่อง ได้รวดเร็ว 
 
อภิปรายผล 

การศึกษาเรื่องการบริหารงานกิจกรรม 5ส ของศูนย์ไปรษณีย์กรุงเทพฯ ได้ผลการวิจัยท่ี
สามารถนํามาอภิปรายผลดังนี้  

1.ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 55.93  อายุ มากกว่า 45 ปี ร้อยละ 

33.90 ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ร้อยละ 42.37 สถานภาพสมรส ร้อยละ 42.37  ระยะเวลาท่ี
ปฏิบัติงาน มากกว่า 5 ปี ร้อยละ 66.95 ตําแหน่งพนักงานท่ัวไป  ร้อยละ80.51 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
มากกว่า 12,000 บาท ร้อยละ 48.30  ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุฤทธ์ิ สุขจันทร์ (2548) 
ศึกษาเรื่อง ประสิทธิผลการทํากิจกรรม 5ส ของบริษัท  สายไฟฟ้ายาซากิ จํากัด ผลการวิจัยพบว่า 
“ประสิทธิผลการทํากิจกรรม 5ส” พนักงานส่วนใหญ่มีความเข้าใจถึงหลักการทํากิจกรรม 5ส และ
การปฏิบัติเกี่ยวกับการทํากิจกรรม5 อยู่ในระดับดี และมองเห็นว่าเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ช่วย
ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพในการทํางานเพ่ิมขึ้นมากข้ึน และเห็นความสําคัญในการเป็นพ้ืนฐานไปสู่
การทํากิจกรรมอ่ืนๆต่อไป  และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ศิถยา  จินตธรรม (2541) ศึกษาเรื่อง
ปัจจัยที่ เ อื้อ อํานวยต่อความสํา เร็จ ในการทํากิจกรรม  5ส  กรณีศึกษาบริษัทฝาจีบ จํากัด 
(มหาชน )  ผลการวิจัยพบว่าปัจจัย ที่ เ อื ้อ อํานวยต่อความสํา เร็จ ในการ ทํากิจกรรม  5ส 
ประกอบด้วยปัจจัยความพร้อมของพนักงาน   ปัจจัยความจริงจังของผู้บริหารระดับสูง 
ปัจจัยการเ ริ่มต้นจากการฝึกอบรม ปัจจัยการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกคน  และปัจจัย
การทํากิจกรรม 5ส อย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุดธิดา ป้อมสุวรรณ์ 
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(2545) ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของบุคลากรทางการพยาบาลในโรงพยาบาลพระมงกุฎ
เกล้า ที่มีต่อการทํากิจกรรม 5ส ผลการวิจัยพบว่าผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานมี
ความสัมพันธ์และร่วมมือกันเป็นอย่างดีในการทํากิจกรรม 5ส เห็นว่าการทํากิจกรรม 5ส 
ทําให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่ ทํางานและต้องให้ทุกคนมีส่วนร่วม                          

 2. วิเคราะห์การบริหารงานกิจกรรม 5ส ของศูนย์ไปรษณีย์ด่วนพิเศษกรุงเทพฯ 
จําแนกตาม ลักษณะประชากรศาสตร์ 

พนักงานมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานกิจกรรม 5ส ของศูนย์ไปรษณีย์ด่วนพิเศษฯ ใน
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X =3.76) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า พนักงาน มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับ ด้านสะสาง ด้านสะอาด ด้านสุขลักษณะ  และด้านสร้างนิสัย ด้านสะดวก อยู่ในระดับมาก
(  = 3.54 – 3.93)  ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุฤทธ์ิ สุขจันทร์(2548)ศึกษาเร่ือง ประสิทธิผล
การทํากิจกรรม 5ส ของบริษัท สายไฟฟ้ายาซากิ จํากัด ผลการวิจัยพบว่า การศึกษาเรื่อง ประสิทธิผล
การทํากิจกรรม 5ส ของพนักงาน บริษัทสายไฟฟ้ายาซากิ จํากัด ในด้านความคิดเห็น ในการทํา
กิจกรรม 5ส ของพนักงานส่วนใหญ่ มีความเข้าใจถึงหลักการของกิจกรรม 5ส และการปฏิบัติเกี่ยวกับ
การทํากิจกรรม 5ส เป็นอย่างดี และคิดว่าเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ ช่วยส่งเสริมให้ประสิทธิภาพการ
ทํางานในหน่วยงานเพ่ิมมากข้ึน  รวมท้ังเป็นพ้ืนฐานไปสู่การทํากิจกรรมเพ่ิมผลผลิตอ่ืนๆ ในด้าน
พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรม 5ส ของพนักงาน  พบว่า ส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือในการ
ทํากิจกรรม 5ส เป็นอย่างดี  โดยมีการติดตามข่าวสารในกิจกรรม 5ส และนําไปพัฒนาปรับใช้กับงาน
ในส่วนอ่ืนๆ พร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนจากระดับหัวหน้าให้ทําการปฏิบัติกิจกรรม 5ส ได้เป็นอย่างดี 
ในด้านปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดําเนินกิจกรรม 5ส ของพนักงาน พบว่า ควรมีการ
ทํากิจกรรม 5ส ไปอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งให้มีผู้ มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรม 5ส มีการช้ีแจง 
ประชาสัมพันธ์  และอบรมให้ความรู้แก่พนักงานทุกระดับอย่างท่ัวถึง รวมทั้งสร้างความชัดเจนในการ
ปฏิบัติกิจกรรม เพ่ือให้พนักงานทุกคนได้ทราบว่าต้องมีส่วนร่วมอย่างไรกับการนํากิจกรรม 5ส ไป
ปฏิบัติซ่ึงจะส่งผลให้เกิดความสอดคล้องกับความต้องการของบริษัทฯ  ในการที่จะยกระดับของ
กิจกรรม 5ส เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลของบริษัทฯในด้านอ่ืนต่อไป   

3. เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนการบริหารงานกิจกรรม 5ส ของศูนย์ไปรษณีย์ด่วน
พิเศษกรุงเทพฯ จําแนกตาม ลักษณะประชากรศาสตร์ 

ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนการบริหารงานกิจกรรม 5ส ของศูนย์ไปรษณีย์
ด่วนพิเศษกรุงเทพฯ ในทัศนะของพนักงาน   เพศชายและเพศหญิง พบว่า มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
บริหารงานกิจกรรม 5ส ของศูนย์ไปรษณีย์กรุงเทพฯ จําแนกตามเพศ ในภาพรวม ไม่แตกต่างกันอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติ  เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน ดังนี้ 

ด้านสะสาง พนักงาน  เพศชาย  แลเพศหญิง  มีความคิดเห็น โดยรวมไม่แตกต่างกันอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ
0.05 จํานวน 1 รายการ  คือ  ท่านสามารถช่วยบริษัทฯลดการใช้พ้ืนท่ีการจัดเก็บของลงได้ 

ด้านสร้างนิสัย  พนักงานฯ เพศชาย  และเพศหญิง มีความคิดเห็น  โดยรวมไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ  คือ    กิจกรรม 5ส  มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงในการดําเนินชีวิต 

นอกน้ันไม่แตกต่าง  
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ข้อเสนอแนะ  
ข้อเสนอแนะจากการวิจัยคร้ังน้ี  
1. ปัญหาของผู้บริหารระดับสูง  มักจะขาดความมุ่งม่ันและต้ังใจในการจัดทํากิจกรรม 5ส   

ขาดความเข้าอย่างแท้จริงถึงวิธีการลงมือทํากิจกรรม 5ส และบทบาทหน้าท่ีของตัวเอง  จะมอบหมาย
ให้ผู้บริหารระดับล่าง ดูแลกิจกรรม 5ส แทนตน  ทําให้พนักงานเห็นว่าผู้บริหารไม่จริงจังในการทํา
กิจกรรม ซ่ึงความจริง กิจกรรม 5ส ไม่ใช่เรื่องการทําความสะอาด  หรือความสวยงาม แต่เป็นเรื่อง
ของประสิทธิภาพ คุณภาพ ความปลอดภัย และการเพ่ิมผลผลิตท่ีมากขึ้น ฉะนั้นผู้บริหาร   ควรศึกษา
กิจกรรม 5ส ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้   เพ่ือสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นในองค์กร ศึกษาให้ถ่องแท้จริง เพ่ือจะ
ได้สั่งงานได้อย่างชัดเจน สามารถนําไปปฏิบัติได้ถูกต้อง พร้อมท้ังส่งเสริมสนับสนุน งบประมาณ และ
เวลาให้เหมาะสม  เพ่ือเอ้ืออํานวยให้กิจกรรม 5ส ดําเนินไปได้ดี  ผู้บริหารต้องให้ความสําคัญ มีการ
ตรวจติดตามอย่างต่อเน่ือง จัดให้มีการฝึกอบรมให้พนักงานฯใหม่มีความรู้  เสริมความรู้เทคนิคต่าง ๆ 
ให้พนักงานเก่า  และควรจัดให้มีกิจกรรมท่ีกระตุ้นให้พนักงานมีส่วนร่วมตลอดเวลา 

2. ปัญหาพนักงาน ส่วนมากมีทัศนคติ ท่ีเห็นว่า งานประจํามีมากอยู่แล้ว กิจกรรม 5ส 
เป็นการเพิ่มงานให้ทํามากขึ้น  ทําการปรับเปลี่ยนการทํางานของพนักงานเป็นเรื่องใหญ่มาก เพราะ
ถือว่าเป็นการเปลี่ยนสิ่งที่เรียกว่า “วัฒนธรรมองค์กร” ฉะนั้นจะต้องสร้างวัฒนธรรมแห่งคุณภาพให้
เกิดขึ้นให้เป็นพ้ืนฐานในการปรับเปลี่ยน เช่น สร้างความเป็นระเบียบ  ส่งเสริมการทํางานเป็นทีม  
ปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองให้ดีขึ้นอย่างต่อเน่ือง  

3.ปัญหาจากความสูญเปล่า ด้านการขนย้าย แบบไร้ค่ามากไป การออกแบบกระบวนการ
ไม่ดี ซํ้าซ้อน  เสียเวลา เพราะการขนย้ายพัสดุไปรษณีย์ต่างๆ ทําหลายขั้นตอน  ฉะน้ันควรจะลด
ขั้นตอนให้น้อยลง  ลดจุดขนพัสดุไปรษณีย์ให้มากเท่าจําเป็น ลดระยะทางในการขนย้ายระหว่างให้สั้น
ลง   
 
ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรทําการศึกษา การบริหารกิจกรรม 5ส ของผู้บริหารระดับสูง  เพ่ือเป็นแนวให้
กิจกรรม  5 ส   เป็นกิจกรรมได้รับการยอมรับจากพนักงาน 

2.ควรศึกษาถึงปัญหา และอุปสรรคของพนักงานที่ต้องทํากิจกรรม 5ส เพ่ือจะได้รับทราบ
ถึงปัญหาต่างๆ เพ่ือเป็นแนวทางให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีสนใจ นําไปเป็นแนวทางในการส่งเสริม และ
แก้ไขต่อไป 

3. ควรศึกษาถึง การสร้างศรัทธาของผู้บริหารระดับสูง เพ่ือความสําเร็จของกิจกรรม 5ส 
4. ควรศึกษาถึงการปรับเปลี่ยน “วัฒนธรรมองค์กร” ของพนักงาน สู่การทํากิจกรรม 5ส  
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ส่วนประสมทางการตลาดในบริการจัดหาระวางและตู้บรรจุสินค้าเพ่ือการส่งออก 
ของสายเรือ มิตซุย โอ. เอส. เค ไลน์ส * 

Marketing Mix in Supply Service of Freight and Containers  
for Export via Ship Route of Mitsui O.S.K. Lines 

 
                         นายบุญชัย แซ่ลิ้ม** 

 Mr. Boonchai Sae-Lim  
 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาสภาพและปัญหา การบริการจัดหาระวางและตู้
บรรจุสินค้าเพ่ือการส่งออกของสายเรือมิตซุย โอ. เอส. เค. ไลส์น และเพ่ือเปรียบเทียบส่วนประสม
ทางการตลาดในการบริการที่มีผลต่อการบริการจัดหาระวางและตู้บรรจุสินค้าเพ่ือการส่งออกของ
พนักงาน จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาได้แก่ พนักงานประจําท่ี
ให้บริการแก่ลูกค้า จํานวน 169 คน เครื่องมือท่ีใช้คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว และการ
เปรียบเทียบพหุคูณรายคู่ โดยวิธี  แอลเอสดี 

ผลการวิจัยพบว่า  1) ส่วนประสมการตลาดในการบริการท่ีมีผลต่อการบริการจัดหาระวาง
และตู้บรรจุสินค้าเพ่ือการส่งออกของพนักงาน ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า อยู่ในระดับมาก 6 ด้าน เรียงลําดับจากมากท่ีสุดคือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการส่งเสริมการตลาด 
ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านราคา ด้านบุคลากร และด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 2) ผลการ
เปรียบเทียบส่วนประสมทางการตลาดในการบริการท่ีมีผลต่อการบริการจัดหาระวางและตู้บรรจุ
สินค้าเพ่ือการส่งออกของพนักงาน จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ พบว่า พนักงานมีความ
คิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดในการบริการที่มีผลต่อการบริการจัดหาระวางและตู้บรรจุสินค้า
เพ่ือการส่งออก ในภาพรวม ไม่แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
เฉพาะด้านกระบวนการให้บริการ พนักงานเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   
 
Abstract 
              The objectives of this research were to study condition and problems of 
supply service of freight and containers for export via ship route of Mitsui O.S.K. 
Lines, and to compare the marketing mixes of  workers in the supply service based 
on their demographic characteristics. The sample used for study was 169 workers. 
Questionnaires were used for data collections. Statistics used included percentage, 

                                                        
* บทความการค้นคว้าอิสระ 
อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.จริยา กลิ่นจันทร์, ศ.ดร.เรวัตร์ ชาตรีวิศิษฎ์ 
** บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
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mean, standard deviation, t-test, One-way ANOVA, and Multiple comparison test by 
LSD. 
                   The results of this research showed that 1) the overall marketing mixes 
of workers in supply service were at high level. Aspect by aspect analyses revealed 
that the six aspects ranked high were: product, promotion, service procedure, price, 
staff, and distribution channel, arranged in descending order; 2) the comparison of 
marketing mixes of workers based on demographic characteristics showed that 
workers had no significant difference in overall opinions on marketing mixes in supply 
service.  Comparison of in service procedure indicated that male and female workers 
had significantly different opinion at 0.05. 
 
ความนํา 

  เศรษฐกิจทั่วโลกได้เปิดกว้างให้ภาคธุรกิจสามารถเข้าถึงตลาดในแต่ละภูมิภาคท่ัวโลกได้
อย่างท่ีไม่เคยเป็นมาก่อน มีการขายสินค้าในหลายประเทศมากขึ้นด้วยปริมาณ ด้วยความหลากหลาย
ของสินค้าท่ีเพ่ิมมากขึ้น ขณะท่ีปริมาณและความซับซ้อนในการซ้ือขายระหว่างประเทศมีเพ่ิมมากขึ้น 
ความเข้าใจผิดและการโต้แย้งท่ีก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายก็มีโอกาสเกิดขึ้นตามมาด้วย เม่ือมีการยกร่าง
สัญญาซ้ือขายท่ีไม่ชัดเจน และครอบคลุมเพียงพอ ผู้ประกอบการท่ีดําเนินธุรกิจการค้าและการลงทุน
ระหว่างประเทศ จําเป็นท่ีจะต้องทําความรู้ ความเข้าใจกับกฎระเบียบต่าง ๆ ให้ดีพอ และติดตามการ
เปลี่ยนแปลงของข้อบังคับต่าง ๆ อย่างใกล้ชิดเพ่ือเป็นประโยชน์ในเรื่องภาระหน้าที่ตามเงื่อนไขของ
คู่สัญญา ช่วยลดความซับซ้อนในเชิงกฎหมายลง นอกจากนี้การขยายตัวของเขตเสรีทางศุลกากร 
(customs free zone) และการเพ่ิมขึ้นของการดําเนินธุรกรรมทางธุรกิจผ่านการติดต่อสื่อสารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ สามารถตอบสนองความต้องการได้ทุกหนทุกแห่ง ซ่ึงส่งผลโดยตรงต่อการตัดสินใจ
เลือกแนวทางปฏิบัติด้านการขนส่งในท่ีสุด 

   ปัจจุบันการขนส่งสินค้าทางทะเล ในการค้าที่ใช้สายการเดินเรือประจําเส้นทาง (liner) 
ด้วยเรือประเภท container ships เป็นรูปแบบที่นิยมใช้กันอย่างกว้างขวางมากท่ีสุด เนื่องจากการใช้
ตู้บรรจุสินค้าที่มีลักษณะแข็งแรงทนทาน (durable packings) สามารถรองรับปริมาณและนํ้าหนัก
สินค้าได้มาก ท้ังยังป้องกันความเสียหายอันอาจเกิดขึ้นระหว่างการขนส่งได้เป็นอย่างดี ย่ิงไปกว่าน้ัน
อัตราค่าระวางในการขนส่งก็ถูกกว่าการขนส่งสินค้าทางอากาศมาก และครอบคลุมพ้ืนท่ีการขนส่งเป็น
ระยะทางไกลมากกว่าการเลอืกใช้ยานพาหนะทางบก 

   ในสภาพการณ์ปัจจุบัน แม้เศรษฐกิจโลกจะยังคงซบเซา แต่ประเทศอ่ืน ๆ ในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยังเป็นบริเวณท่ีเศรษฐกิจเติบโตอย่างต่อเนื่องรวมถึงประเทศไทย ท่ีเป็น
ศูนย์กลางทางด้านโลจิสติกส์ท่ีสําคัญของภูมิภาค ยังเต็มไปด้วยโอกาสทางธุรกิจ สืบเนื่องจากปริมาณ
การส่งออกสินค้าจากเอเชียไปยังสหรัฐอเมริกายังมีความต้องการที่สูง ขณะเดียวกันพบว่าอัตราค่า
ระวางสินค้าท้ังจากสหรัฐอเมริกามาเอเชีย และจากเอเชียไปยังสหรัฐอเมริกาอยู่ในระดับท่ีตํ่ามาก 
ส่งผลให้สายการเดินเรือต่าง ๆ ได้รับแรงกดดันอย่างสูงท่ีจะต้องการเพ่ิมรายได้เพ่ือรักษาระดับการ
ให้บริการท่ีตรงกับความต้องการของลูกค้าต่อไป ทั้งยังต้องเผชิญกับปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการ
ดําเนินงาน เช่น ปัจจัยจากการปรับตัวขึ้นของราคานํ้ามัน (bunker adjustment factor) ปัจจัยค่า
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ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ (currency adjustment factor) ปัจจัย
ด้านต้นทุนท่ีมีผลมาจากการรวมกลุ่มเป็นพันธมิตร (grand alliance) หรือการเป็นคู่แข่งขันในตลาด 
(competitors) ของสายเรือด้วยกันเอง 

   สําหรับบริษัท มิตซุย โอ. เอส. เค ไลน์ส (ประเทศไทย) จํากัด เป็นสายการเดินเรือช้ันนํา
จากประเทศญ่ีปุ่น เปิดดําเนินการต้ังแต่ปี พ.ศ.  2511 ได้รับการจัดต้ังให้เป็นตัวแทนออกของระดับ
พิเศษ ลําดับที่ 29 จากกรมศุลกากร มีแผนกโลจิสติกส์ซ่ึงมีพนักงานประมาณ 300 คน ให้บริการด้าน
พาณิชย์นาวีในภาพรวมอันได้แก่ การจัดดําเนินพิธีการ ติดต่อประสานงานกับกรมศุลกากร การให้
คําปรึกษาด้านการจัดเตรียมเอกสารและเรื่องสิทธิประโยชน์ด้านภาษีในด้านการส่งออก ตลอดจนการ
ขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (multimodern transportation) โดยมีบุคลากรท่ีมีความชํานาญการใน
แต่ละด้าน แต่อย่างไรก็ตาม พบว่ายังคงมีสภาพปัญหาสําคัญที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการบริการ
จัดหาระวางและตู้บรรจุสินค้า เช่น ปัญหาการขาดแคลนตู้ (equipment shortage problem) 
ปัญหาการจัดหาระวางได้ไม่เพียงพอต่อการส่งออก การจัดเตรียมตู้ท่ีมีสภาพชํารุดหรือไม่เหมาะสมกับ
ประเภทสินค้า ปัญหาความแออัดในท่าเรือ ทําให้สูญเสียโอกาสในการขยายงาน เสียโอกาสที่จะมี
สินค้าผ่านท่ามากขึ้น การมีตารางเดินเรือที่ไม่แน่นอนทําให้ตู้สินค้าตกเรือ ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการ
ให้บริการด้านเวลาและความปลอดภัยต่อสินค้า โดยที่พนักงานสายเรือไม่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าว
ให้ลุล่วงได้ทัน                      

   ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี เน่ืองจากผู้ศึกษาวิจัยได้ประกอบอาชีพการเป็นตัวแทนของผู้
ส่งออก ต้องติดต่อประสานงานกับสายเรือ จึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงสภาพและปัญหาการบริการ
จัดหาระวางและตู้บรรจุสินค้าเพ่ือการส่งออกของสายเรือมิตซุย โอ. เอส. เค ไลน์ส ว่าควรมีแนวทาง
ปฏิบัติอย่างไร เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ผลการศึกษาท่ีได้จากการวิจัยครั้งน้ี 
สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในงานประจําของพนักงานสายเรือ ตัวแทนของสายเรือ ผู้ประกอบการ
ท้ังหลายและสามารถนําไปใช้เป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการให้บริการลูกค้าของธุรกิจการ
ขนส่งในเชิงลึกซ้ึงมากย่ิงขึ้นในอนาคต 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

   1.  เพ่ือศึกษาสภาพและปัญหาการบริการจัดหาระวาง และตู้บรรจุสินค้าเพ่ือการส่งออก
ของสายเรือมิตซุย โอ. เอส. เค.ไลน์ส 

    2.  เพ่ือเปรียบเทียบส่วนประสมทางการตลาดในการบริการจัดหาระวางและตู้บรรจุ
สินค้าเพ่ือการส่งออกของพนักงานสายเรือมิตซุย จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ 

 
เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจัย 
                      เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ แบบสอบถามที่สร้างข้ึนโดยมีขั้นตอน
ตามลําดับ ดังน้ี 
               1.  การศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยครั้งนี้ 
   2.  การจัดทําโครงสร้างของแบบสอบถามให้มีเน้ือหาครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัย
ครั้งน้ี แบบสอบถามมี 2 ส่วน  คือ 
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                      2.1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ตําแหน่ง/หน้าที ่และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
                       2.2  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการในทรรศนะของพนักงานแบ่งออกเป็น 
7 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้าน
บุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านลักษณะทางกายภาพ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ของลิเคิร์ท (Likert) จํานวน 24 ข้อ 

   3.  นําแบบสอบถามที่ได้สร้างขึ้นให้อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี ได้ตรวจสอบความสอดคล้องของเน้ือหา กับวัตถุประสงค์ของการวิจัย เป็นการศึกษา
ความเที่ยงตรง (validity) ของแบบสอบถาม แล้วนํามาปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้คําถามชัดเจน สามารถ
สื่อความหมายได้ตรงประเด็น และเหมาะสมย่ิงขึ้น 

   4.  นําแบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย จํานวน 
30 คน แล้วนําข้อมูลมาหาค่าความเช่ือม่ัน (reliability) ของแบบสอบถามโดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิ
แอลฟาของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient) 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยการขอความร่วมมือจากพนักงานประจําท่ี
ปฏิบัติงานในสายเรือมิตซุย โอ. เอส. เค ไลน์ส แผนกโลจิสติกส์ สํานักงานใหญ่ โดยนําแบบสอบถาม
ไปแจกให้กลุ่มตัวอย่างกรอกข้อมูลจํานวน 169 ฉบับ แล้วขอรับคืนด้วยตนเอง   
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
                      ข้อมูลท่ีได้จากการตอบแบบสอบถาม นํามาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ทุกชุด 
และนํามาลงรหัส ประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป หาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test, F-test และ LSD ดังน้ี 

   1. วิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ความถี่และค่าร้อยละ 
(percentage) 

   2.  วิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดในการบริการท่ีส่งผลต่อการบริการจัดหาระวาง 
และตู้บรรจุสินค้าเพ่ือการส่งออกในทรรศนะของพนักงานจําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ โดยใช้
ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 

    3.  เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย  ( )  ของคะแนนส่วนประสมทางการตลาดในการบริการที่
ส่งผลต่อการบริการจัดหาระวาง และตู้บรรจุสินค้าเพ่ือการส่งออกของพนักงานจําแนกตามลักษณะ
ประชากรศาสตร์โดยใช้ t-test และ F- test 

    4.  เปรียบเทียบพหุคูณ  เพ่ือทดสอบค่าเฉลี่ย ( )  ของคะแนนส่วนประสมทาง
การตลาดในการบริการที่ส่งผลต่อการบริการจัดหาระวาง และตู้บรรจุสินค้าเพ่ือการส่งออกใน
ทรรศนะของพนักงาน จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน โดยวิธี LSD (Least  Significant  
Difference) 
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สรุปผลการวิจัย 
   1. วิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
   ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 71.01 อายุตํ่ากว่า 25 ปี ร้อยละ 

48.52 รองลงมา 25-40 ปี ร้อยละ 36.69 และน้อยท่ีสุด 40 ปีขึ้นไป ร้อยละ 14.79 ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี ร้อยละ 73.37 รองลงมาตํ่ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 13.61 และน้อยท่ีสุด สูงกว่าปริญญา
ตรี ร้อยละ 13.02  ตําแหน่ง/หน้าที่พนักงานฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ร้อยละ 46.15 รองลงมาพนักงานฝ่าย
เอกสาร ร้อยละ 31.36 และน้อยที่สุด พนักงานฝ่ายขาย ร้อยละ 22.49 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000-
20,000 บาท ร้อยละ 54.44 รองลงมา 30,000 บาทขึ้นไป ร้อยละ 24.85 และน้อยท่ีสุด 20,001-
30,000 บาท ร้อยละ 20.71      

   2. วิเคราะห์ส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการบริการจัดหาระวางและตู้บรรจุ
สินค้าเพ่ือการส่งออกของพนักงาน จําแนกตาม ลักษณะประชากรศาสตร์ 

   พนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการการบริการ
จัดหาระวางและตู้บรรจุสินค้าเพ่ือการส่งออกของพนักงาน จําแนกตามเพศ ในภาพรวม อยู่ในระดับ
มาก ( X = 3.76) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน ดังน้ี 

   ด้านผลิตภัณฑ์  พนักงานมีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 4.03) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมาก ( X = 3.85-4.25) ทุกรายการ คือ  

   1. ตู้สินค้าดี มีคุณภาพตามความต้องการของลูกค้า 
   2. ตู้สินค้ามีหลายขนาด และปริมาณเพียงพอ 
   3. ตารางการให้บริการน่าเช่ือถือ และตรงต่อเวลา 
   ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับเพศชาย และเพศหญิง ทุกระดับอายุ ทุกระดับการศึกษา ทุก

ตําแหน่ง/หน้าท่ี ทุกระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
   ด้านราคา พนักงานมีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.88) เม่ือพิจารณา

เป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมาก ( X = 3.83-3.90) ทุกรายการ คือ 
   1. อัตราค่าบริการเหมาะสมกับคุณภาพตู้สินค้า 
   2. อัตราค่าบริการเหมาะสมเม่ือเปรียบเทียบกับสายเรืออ่ืน 
   3. อัตราค่าระวางถูกเม่ือเปรียบเทียบกับสายเรืออ่ืน 
   4. ระบบการแจ้งค่าใช้จ่ายและค่าปรับที่ถูกต้องแม่นยํา 
   ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับเพศชาย และเพศหญิง ทุกระดับอายุ  ทุกระดับการศึกษา ทุก

ตําแหน่ง/หน้าท่ี ทุกระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
   ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย พนักงานมีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 

3.57) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมาก ( X = 3.83-4.39) จํานวน 2 รายการ คือ 
   1. ตัวแทนขายและทีมงานที่เข้าถึงลูกค้ามากพอ 
   2. การลงโฆษณาในนิตยสารสายเรือ 
   ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับเพศชาย อายุตํ่ากว่า 25 ปี และ 25-40 ปี การศึกษาปริญญาตรีและ

ตํ่ากว่าปริญญาตรี ทุกตําแหน่ง/หน้าท่ี ทุกระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
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 ด้านการส่งเสริมการตลาด  พนักงานมีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.96) 
เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.58) จํานวน 1 รายการ คือ การจัด
กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า 

 ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับเพศชาย อายุ 25-40 ปี และ 40 ปีขึ้นไป ทุกระดับการศึกษา 
ตําแหน่ง/หน้าท่ีพนักงานฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ และพนักงานฝ่ายเอกสาร ระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
30,000 บาทขึ้นไป 

 ด้านบุคลากร พนักงานมีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.88) เม่ือพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมาก ( X = 3.76-3.96) ทุกรายการ คือ  

 1. พนักงานสามารถให้บริการรวดเร็ว                                                             
 2. พนักงานมีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานของอาชีพ 
 3. พนักงานดูแล เอาใจใส่ในความต้องการของลูกค้า 
 4. พนักงานแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 
 ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับเพศชาย และเพศหญิง ทุกระดับอายุ ทุกระดับการศึกษา ทุก

ตําแหน่ง/หน้าที่ ระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000-20,000 บาท 
 ด้านกระบวนการให้บริการ พนักงานมีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.94) 

เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.91- 3.97) ทุกรายการ คือ  
 1. การแนะนํารายละเอียดเก่ียวกับการเปิดเส้นทางเดินเรือใหม่  
 2. การส่งมอบและรับคืนตู้ตรงตามระยะเวลาที่กําหนด 
 3. ความสามารถในการติดตามสถานะของสินค้า 
 ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับ เพศชาย และเพศหญิง ทุกระดับอายุ ทุกระดับการศึกษา ทุก

ตําแหน่ง/หน้าที่ ทุกระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
 ด้านลักษณะทางกายภาพ พนักงานมีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 

3.03) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.97) จํานวน 1 รายการ คือ การจัดโซน
การปฏิบัติงานของบริษัทดี 

 ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับเพศชายอายุ 40 ปีขึ้นไป ทุกระดับการศึกษา ทุกตําแหน่ง/หน้าท่ี 
ระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000-20,000 บาท 

 3. การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการ
บริการจัดหาระวางและตู้บรรจุสินค้าเพ่ือการส่งออก ของพนักงาน จําแนกตามลักษณะ
ประชากรศาสตร์ 

 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการบริการ
จัดหาระวางและตู้บรรจุสินค้าเพ่ือการส่งออก ของพนักงานเพศชาย และเพศหญิง พบว่า มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการบริการจัดหาระวางและตู้บรรจุสินค้าเพ่ือ
การส่งออก ในภาพรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน ดังน้ี 

 ด้านผลิตภัณฑ์ พนักงานจําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ มีความคิดเห็น โดยรวม 
และ เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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ด้านราคา พนักงานเพศชาย และเพศหญิง และพนักงานท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็น 
โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ อัตราค่าบรกิารเหมาะสมกับคุณภาพตู้สินค้า 

พนักงานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 
1 รายการ คือ อัตราค่าระวางถูกเม่ือเปรียบเทียบกับสายเรืออ่ืน 

ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย  พนักงานเพศชาย และเพศหญิง พนักงานท่ีมีอายุต่างกัน มี
ความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ ตัวแทนขายและทีมงานที่
เข้าถึงลูกค้ามากพอ 

พนักงานท่ีมีระดับการศึกษา  ตําแหน่ง/หน้าท่ี และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่างกัน มีความ
คิดเห็น โดยรวม และพิจารณาเป็นรายข้อ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ด้านการส่งเสริมการตลาด พนักงานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่างกัน มีความคิดเห็น 
โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ การจัดทํากิจกรรม CSR เพ่ือสังคมส่วนรวม 

ด้านบุคลากร พนักงานที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
จํานวน 1 รายการ คือ พนักงานดูแล เอาใจใส่ในความต้องการของลูกค้า 

ด้านกระบวนการให้บริการ พนักงานเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็น โดยรวม 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ การแนะนํารายละเอียดเกี่ยวกับการเปิด
เส้นทางเดินเรือใหม่ 

พนักงานที่มีตําแหน่ง/หน้าท่ี ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
จํานวน 1 รายการ คือ การส่งมอบและรับคืนตู้ตรงตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

ด้านลักษณะทางกายภาพ พนักงานจําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ มีความคิดเห็น 
โดยรวม และพิจารณาเป็นรายข้อ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 
อภิปรายผล 

การศึกษาเรื่องส่วนประสมทางการตลาดในการบริการจัดหาระวางและตู้บรรจุสินค้าเพ่ือ
การส่งออกของสายเรือมิตซุย โอ. เอส. เค. ไลน์ส ได้ผลการวิจัยท่ีสามารถนํามาอภิปรายผล ดังนี้  

1.ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 71.01 อายุตํ่ากว่า 25 ปี ร้อยละ 48.52 

ระดับการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 73.37 ตําแหน่ง/หน้าที่พนักงานฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ร้อยละ 46.15 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000-20,000 บาท ร้อยละ 54.44 ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ จิต
ปรีดา  ปัญจนนท์  (2551) ศึกษาเรื่อง การให้บริการทางเว็บของธุรกิจสายเรือในประเทศไทย 
ผลการวิจัยพบว่า ผู้ให้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง โดยมีอายุ 21 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษาปริญญาตรี 
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อาชีพพนักงานฝ่ายบริการลูกค้า มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนจากอาชีพระหว่าง 10,000-20,000 บาท และ
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ วิภาวี อินทรทูต (2550) ศึกษาเรื่อง กลยุทธ์การเพ่ิมจํานวนลูกค้าในการ
จองระวางสินค้าแบบอิเล็กทรอนิกส์ของการให้บริการขนส่งสินค้าตู้คอนเทนเนอร์ทางทะเล 
ผลการวิจัยพบว่า ผู้ให้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง โดยมีอายุระหว่าง 21-25 ปี จํานวนมากท่ีสุด จบ
การศึกษาระดับปริญญาตรี มีตําแหน่งเป็นพนักงานฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่
ในช่วง 15,001-20,000 บาท จากข้อค้นพบดังกล่าว ทําให้ผู้วิจัยได้ทราบถึงข้อมูลของผู้ให้บริการ โดย
ผู้ท่ีให้บริการน้ันส่วนใหญ่จะเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย เน่ืองจากเพศหญิงน้ันให้ความสําคัญกับงาน
บริการของตนเองมาก ถึงแม้จะมีรายได้อยู่ในระดับน้อยที่สุด ซ่ึงสอคล้องกับความเป็นจริงท่ีลักษณะของ
หน้าที่การงานในปัจจุบันจะมีแนวโน้มเป็นลักษณะของการบริการ การอํานวยความสะดวกสบาย และยัง
เป็นท่ีนิยมของคนรุ่นใหม่มากข้ึนเร่ือย ๆ ปัจจุบันธุรกิจบริการมีความซับซ้อนมากข้ึน ภายใต้การแข่งขันท่ี
สูงมาก ดังนั้น ผู้ประกอบการหรือพนักงานที่ปฏิบัติงานจําเป็นต้องคํานึงอย่างมาก เพราะการบริการที่ดี
จะเป็นหนทางนําไปสู่การสร้างความรู้สึกพึงพอใจและเกิดการซ้ือซํ้า น่ันคือ ทุกธุรกิจไม่ควรท่ีจะเป็นเพียง
แค่การผลิตสินค้าหรือบริการท่ีมีคุณภาพหรือเพียงแค่การให้บริการลูกค้าเป็นอย่างดีเท่านั้น แต่ควรจะ
อยู่ท่ีการสร้างให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในสิ่งที่ได้รับด้วย 

 2. วิเคราะห์ส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการบริการจัดหาระวาง และตู้บรรจุ
สินค้าเพ่ือการส่งออกของพนักงาน จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร ์

พนักงานมีความคิดเห็นต่อส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการบริการจัดหาระวาง 
และตู้บรรจุสินค้าเพ่ือการส่งออก อยู่ในระดับมาก ( X = 3.76) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
พนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านผลิตภัณฑ์  ด้านราคา  ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย  ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร และด้านกระบวนการให้บริการ อยู่ในระดับมาก( X =4.03, 3.88, 
3.57, 3.96, 3.88 และ 3.94 ตามลําดับ) ยกเว้นด้านลักษณะทางกายภาพ อยู่ในระดับปานกลาง 
( X = 3.03) ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ อรรฆย์  วิริยะกิจจานุรักษ์  (2551) ศึกษาเรื่องการศึกษา
ความได้เปรียบในการแข่งขันของบริษัทตัวแทนผู้รับการจัดส่งสินค้าทางเรือ ผลการวิจัยพบว่า กลุ่ม
ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ได้มองความสําคัญของปัจจัยด้านราคาเป็นเร่ืองรอง แต่กับให้ความสําคัญกับด้าน
การบริการและความร่วมมือการทํางานเป็นหลัก ทําให้ทราบว่าตัวแทนรับจัดการส่งสินค้าของคนไทย 
ต้องมีการปรับตัวและพัฒนาศักยภาพของตัวเองให้ทัดเทียมกับกระแสโลจิสติกส์ของโลก เน่ืองจาก
บริษัทของคนไทยยังขาดความรู้ความเข้าใจธุรกิจการให้บริการด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจร และ
ความเข้าใจในธุรกิจของผู้ใช้บริการหรือลูกค้า และเจ้าของกิจการตัวแทนรับการจัดการขนส่งสินค้า
ควรปรับปรุงแก้ไขในด้านใด จะได้ปรับกลยุทธ์ในการแข่งขันพัฒนาให้มีความเหมาะสมกับสภาพของ
ตลาด เพ่ือก้าวสู่ทางรอดของกิจการ และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ วิภาวี อินทรทูต (2550) ศึกษา
เรื่อง กลยุทธ์การเพ่ิมจํานวนลูกค้าในการจองระวางสินค้าแบบอิเล็กทรอนิกส์ของการให้บริการขนส่ง
สินค้าตู้คอนเทนเนอร์ทางทะเล ผลการวิจัยพบว่า หลังจากนํากลยุทธ์มาใช้กับผู้ตอบแบบสอบถามแล้ว 
ผู้ตอบแบบสอบถาม เลือกกลยุทธ์ความต้องการให้มีท่ีว่างบนระวางเรือ ความแน่นอนของการส่งมอบ
สินค้า และการมีตู้สินค้าท่ีสะอาดและเพียงพอต่อความต้องการมากที่สุด รองลงมา คือ การเพ่ิมการให้
ความเช่ือถือทางด้านการเงินต่อลูกค้า และสุดท้ายการเพ่ิมประสิทธิภาพการหน่วงเหน่ียวครองตู้สินค้า
ได้มากท่ีสุด ซ่ึงผู้วิจัยได้แสดงการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายของวิธีการจองระวางสินค้าแบบปกติ และแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือไว้สําหรับหรับเป็นทางเลือกสําหรับผู้ตอบแบบสอบถามไว้สําหรับตัดสินใจในการ
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ลดต้นทุนอีกทางหน่ึงด้วย จากข้อค้นพบดังกล่าว ทําให้ทราบว่า ผู้ให้บริการให้ความสําคัญกับด้าน
ผลิตภัณฑ์ คือ การจัดหาระวางเรือและตู้บรรจุสินค้าและด้านกระบวนการให้บริการมาก โดยที่ปัจจัย
ด้านราคาเป็นเรื่องที่ให้ความสําคัญรองลงมา ซ่ึงสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าในปัจจุบัน   

3. การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการบริการจัดหา
ระวาง และตู้บรรจุสินค้าเพื่อการส่งออกของพนักงาน จําแนกตาม ลักษณะประชากรศาสตร์ 

ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการบริการจัดหา
ระวาง และตู้บรรจุสินค้าเพ่ือการส่งออกของพนักงาน ท่ีมีตําแหน่ง/หน้าที่ ต่างกัน พบว่า ความคิดเห็น
เกี่ยวกับส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการบริการจัดหาระวาง และตู้บรรจุสินค้าเพ่ือการส่งออก ใน
ภาพรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน ดังน้ี 

ด้านราคา พนักงานเพศชาย และเพศหญิง และผู้ท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ อัตราค่าบริการเหมาะสมกับคุณภาพตู้สินค้า 

ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย พนักงานเพศชาย และเพศหญิง และผู้ท่ีมีอายุต่างกัน มีความ
คิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ ตัวแทนขายและทีมงานท่ีเข้าถึงลูกค้า
มากพอ 

ด้านการส่งเสริมการตลาด พนักงานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่างกัน มีความคิดเห็น 
โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ การจัดทํากิจกรรม CSR เพ่ือสังคมส่วนรวม 

ด้านบุคลากร พนักงานท่ีมีอายุต่างกัน  มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
จํานวน 1 รายการ คือ พนักงานดูแล เอาใจใส่ในความต้องการของลูกค้า 

ด้านกระบวนการให้บริการ พนักงาน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 จํานวน 1 รายการ คือ การแนะนํารายละเอียดเก่ียวกับการเปิดเส้นทางเดินเรือใหม่     

พนักงานท่ีมีตําแหน่ง/หน้าท่ี ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 
รายการ คือ การส่งมอบและรับคืนตู้ตรงตามระยะเวลาท่ีกําหนด ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับผลการวิจัยของ  
ศุภมิตร ศรีสวัสด์ิ (2551) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกผู้ประกอบการขนส่งตู้สินค้า ประจํา
เส้นทาง ไทย-เวียดนาม ผลการวิจัย พบว่า  

1. ผู้ตอบแบบสอบถามมากกว่าครึ่งหน่ึงเป็นเพศหญิง มีอายุอยู่ในช่วง 41 ปี ขึ้นไป ส่วน
ใหญ่เป็นผู้ใช้บริการ ผู้ประกอบการขนส่งตู้สินค้า มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า และมี
รายได้ต่อเดือน  10,000-20,000 บาท ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นในการพิจารณาปัจจัย
ท่ีมีผลต่อการเลือกผู้ประกอบการขนส่งตู้สินค้า ประจําเส้นทาง ไทย-เวียดนาม อยู่ในระดับมาก  เม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้าน สามารถเรียงลําดับจากมากไปหาน้อยได้ดังน้ีคือ ด้านกระบวนการให้บริการ 
ด้านสินค้า ด้านราคา และด้านโอกาส 
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  2. เปรียบเทียบปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกผู้ประกอบการขนส่งตู้สินค้า ประจําเส้นทาง ไทย-
เวียดนามตามปัจจัยส่วนบุคคล จากผลกการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ลูกค้าเพศชาย และเพศหญิงไม่มี
ความแตกต่างกันในการพิจารณาปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกผู้ประกอบการขนส่งตู้สินค้า ประจําเส้นทาง 
ไทย-เวียดนามในทุกๆ ด้าน รวมถึงลูกค้าท่ีมีอายุ อาชีพ ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน ยกเว้นลูกค้าที่มี
รายได้ไม่เกิน 10,000 บาทจะพิจารณาเลือกใช้บริการผู้ประกอบการขนส่งตู้สินค้าด้านการส่งเสริมการ
บริการแตกต่างกันทางสถิติท่ี ระดับ 0.01 กับผู้มีรายได้ต้ังแต่ 10,001 บาทข้ึนไป พบว่า  ลูกค้าจะ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการผู้ประกอบการขนส่งตู้สินค้า ก่อนเลือกใช้บริการมีการสอบถามข้อมูล
ผู้ประกอบการขนส่งตู้สินค้าจากบุคคลที่ไว้วางใจ และเลือกผู้ประกอบการขนส่งท่ีมีบริการแก้ไขงานให้
ตรงตามความต้องการของลูกค้าหลังจากการส่งมอบตู้สินค้า 
 
ข้อเสนอแนะ  

   ข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งน้ี  
1. ควรมีการเปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงบริการด้านต่าง ๆ ที่

ลูกค้าต้องการโดยมีการสํารวจความคิดเห็นของผู้ใช้บริการอย่างสมํ่าเสมอเพ่ือปรับปรุงอย่างจริงจัง
และทางผู้ประกอบการสายเรือเองควรแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบทุกระยะ 

2. ควรมีการเผยแพร่ความรู้ในการบริการใหม่ ๆ โดยท่ีพนักงานจะต้องสามารถให้
คําแนะนํา ช่วยเหลือแก่ลูกค้าได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เช่น การจองเรือหรือการส่งใบตราจองผ่าน
ช่องทางเว็บไซต์ เป็นต้น 

3. พนักงานควรมีความรอบรู้ในเร่ืองเกี่ยวกับขั้นตอน กฎเกณฑ์การนําเข้า และส่งออก
สินค้าไปยังแต่ละภูมิภาคทั่วโลก สามารถให้คําแนะนําในเร่ืองกฎหมายอันอาจเกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อ
ห้ามและสิทธิประโยชน์ด้านการค้าต่าง ๆ ได้ 

4. จากผลการศึกษาทําให้ทราบถึงลักษณะของงานซ่ึงยังคงขาดความยืดหยุ่นภายใน
หน่วยงาน เช่น พนักงานฝ่ายขายอาจไม่มีข้อมูลเพียงพอในเส้นทางการเดินเรือและไม่เข้าใจระบบของ
ฝ่ายปฏิบัติงานดูแลลูกค้า หรือพนักงานฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ขาดความรู้ในการให้บริการ การแก้ปัญหาท่ี
ดีเพียงพอจนอาจทําให้สูญเสียลูกค้า และอาจนําไปสู่การขัดแย้งภายในหน่วยงานได้  

5. ควรมีนโยบายเกี่ยวกับการจัดการและรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมทางทะเลอย่างมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น เพราะในการขนส่งด้วยเรือเดินสมุทรแต่ละครั้งจะมีการรั่วไหลของของเสีย 
เช่น คราบนํ้ามันในปริมาณมาก ซ่ึงการจัดกิจกรรมรักษาสิ่งแวดล้อม หรือการตอบแทนประโยชน์คืนสู่
สังคมแบบธรรมดาทั่วไปน้ันอาจยังไม่เพียงพอ 
 
ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังต่อไป 

      1. ควรทําการศึกษาถึงสภาพการให้บริการของสายเรืออ่ืน ๆ หรือตัวแทนของสายเรือ
เพ่ิมเติม ซ่ึงจะทําให้ได้รับข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์อย่างกว้างขวางย่ิงขึ้น 

       2. ควรศึกษาถึงปัญหา และอุปสรรคของผู้ประกอบธุรกิจ ผู้ส่งออกด้วยเช่นกันเพ่ือจะ
ได้รับทราบถึงปัญหาต่าง ๆ เพ่ือเป็นแนวทางให้กับสายเรือและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนําไปเป็นแนวทาง
ในการกําหนดนโยบายเพ่ือส่งเสริม และแก้ไขต่อไป 
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      3. ควรศึกษาถึงคุณภาพในการให้บริการในด้านความความหวังก่อนการใช้บริการกับ
สภาพความเป็นจริงของบริการท่ีได้รับ ซ่ึงจะทําให้ได้ข้อมูลในการนําไปปรับปรุงด้านการบริการ 

        4. ควรมีการศึกษาและให้ความสําคัญในด้านการพัฒนาบุคลากร ในด้านการ
ให้บริการ โดยการฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้ เพ่ือสามารถแก้ไขปัญหาของผู้ใช้บริการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

      5. ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรมีการรวบรวมข้อมูลของสายเรือในด้านอ่ืนๆ ท่ี
กว้างขวางมากข้ึนด้วย เช่น การไปดูงานปฏิบัติงานท่ีท่าเรือ หรือสาขาย่อยของสายเรือท่ีต้ังอยู่ใน
บริเวณท่าเรือเพ่ือให้ได้ข้อมูลในเชิงลึกมากยิ่งขึ้น 
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บทคัดย่อ 
            การวิจัยเรื่องน้ีมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาคุณภาพการให้บริการนําเรือเข้าเทียบท่าเรือไออาร์
พีซีระยอง ในทัศนะของผูใ้ช้บริการ และเพ่ือเปรียบเทียบคุณภาพการให้บริการนําเรือเข้าเทียบท่าเรือ
ในทัศนะของผูใ้ช้บริการ จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร ์ กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ใช้บริการท่าเทียบ
เรือ (นายเรือ/กัปตันเรือ) บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน) จํานวน 103 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบ
ค่าท ีและการวิเคราะห์ความแปรปรวน 
 ผลการวิจัยพบว่า  ผู้ใช้บริการท่าเทียบเรือมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการนํา
เรือเข้าเทียบท่าเรือไออาร์พีซีระยอง โดยรวมคะแนนเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า การบริการด้านความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม  ผู้ใช้บริการท่าเทียบเรือมีความคิดเห็น
โดยรวมอยู่ในระดับมาก 1 ด้าน และอีก 4 ด้าน ได้แก่ การให้บริการการติดต่อสื่อสาร เทคโนโลยี การ
ให้บริการเครื่องมือทุ่นแรง การให้บริการของพนักงาน  และการให้บริการด้านเรือ อยู่ในระดับปาน
กลาง ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการนําเรือเข้าเทียบท่าเรือ 
ไออาร์พีซีระยอง ของผู้ใช้บริการท่าเทียบเรือ จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ พบว่า ผู้ใช้บริการ
ท่าเทียบเรือ ท่ีมีประสบการณ์ และการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นในภาพรวมไม่แตกต่างกัน เม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การให้บริการด้านเรือ ผู้ใช้บริการท่ีมี อายุต่างกัน มีความคิดเห็น ไม่
แตกต่างกัน เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 การ
ให้บริการ ของพนักงาน  และการบริการด้านความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม  ผู้ใช้บริการเรือเดิน
ภายในประเทศ และเรือเดินต่างประเทศ มีความคิดเห็นในภาพรวมไม่แตกต่างกัน เม่ือพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ 0.05 การให้บริการการ
ติดต่อสื่อสาร เทคโนโลยี  ผู้ใช้บริการ ท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.01 การให้บริการเครื่องมือทุ่นแรง ผู้ใช้บริการ เรือเดินภายในประเทศ และเรือเดิน
ต่างประเทศ  มีความคิดเห็นในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
 
 
 

                                                        
* บทความการค้นคว้าอิสระ 
อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.จริยา กลิ่นจันทร์, ศ.ดร.เรวัตร์ ชาตรีวิศิษฎ์ 
** บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
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Abstract 
  The objectives of this research were to study the vessel berthing quality of 
IRPC Rayong port as viewed by their clients, and to compare their views on the level 
of quality when they were classified by their demographic characteristics. The sample 
included 103 clients who were captains or shipmasters of IRPC Company. 
Questionnaires were used as a research tool.  The data was analyzed by frequency, 
percentage, mean, standard deviation, t-test, and analysis of variance. 
 The research findings indicated that the overall mean score of clients’ view 
toward the berthing quality was average.  Analysis of aspects revealed that safety 
and environment was rated high level while the other four aspects, which were 
communication and technology, labor-saving devices, staff, and service related to 
ship, were all at average level. By comparing mean scores of quality as viewed by 
the clients classified by their demographic characteristics, clients having different 
type of ship, age, experience, berthing tactics, and educational level had no 
significantly different views. Aspect analyses revealed that clients with different age 
had no significant difference in their views on service; however, item by item 
analyses discovered significantly different views at 0.01. In terms of safety and 
environment aspects, both local and international clients had no significantly 
different views; however, when their item by item opinions were compared, the 
differences were significant at 0.01 and 0.05 respectively. On the aspects of 
communication and technology, clients having different age had significantly different 
views at 0.05; however, item by item analyses yielded significant differences at 0.01. 
On labor-saving devices aspect, both local and international clients had significantly 
different views at 0.05 level.  Similarly, when items were compared, the difference 
was significantly at 0.05. 
 
ความนํา 
 สืบเน่ืองมาจากท่าเรือไออาร์พีซีเป็นทางเข้าออกของวัตถุดิบจนถึงสินค้าของบริษัท ไออาร์
พีซีจํากัดมหาชน ท่าเรือไออาร์พีซีเป็นท่าเรือนํ้าลึกสากลขนาดใหญ่ท่ีสามารถรองรับการเทียบเรือ
บรรทุกวัตถุดิบสําคัญ คือ น้ํามันดิบ ซ่ึงเป็นวัตถุดิบสําคัญและจําเป็นต่อการผลิตสินค้าท่ีเป็นพลังงาน
หลักของประเทศ และ นําไปสู่กระบวนการผลิตอ่ืนๆ อันจะก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ท่ีจําเป็นต่อวงการ
อุตสาหกรรมมากมายท้ังภายในประเทศ และ ภายนอกประเทศ 
 ท่าเรือนํ้าลึกไออาร์พีซี ต้ังอยู่ท่ีโรงกล่ันนํ้ามัน ไออาร์พีซี จังหวัดระยอง ห่างจากกรุงเทพฯ 
ไปทางทิศตะวันออกประมาณ 215 กิโลเมตร ท่าเรือมีลักษณะเป็นรูปตัว U มีร่องนํ้าลึกเฉลี่ย 19 เมตร 
ความยาวร่องน้ํา 11.88 ไมล์ หรือ 19.01 กิโลเมตร ความกว้างก้นร่องน้ําเฉลี่ย 200 เมตร    มีอุปกรณ์
ช่วยในการเดินเรือตลอดร่องนํ้าสําหรับเรือบรรทุกนํ้ามันดิบขนาดใหญ่ ท่าเรือไออาร์พีซีจังหวัดระยอง
เป็นท่าเรือน้ําลึกขนาดใหญ่ท่าเรือเดียวในประเทศที่เรือบรรทุกนํ้ามันขนาดใหญ่ช่ือเรียกสากลว่า 
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VLCC หรือ Vessel Large Crude Carrier สามารถเทียบท่าและดําเนินการขนถ่ายน้ํามันดิบด้วยท่อ
ส่งขนาด 40 น้ิวป้อนสู่โรงกลั่น ซ่ึงต่างจากท่าเรืออ่ืนๆ ในภูมิภาคเดียวกัน ท่ีต้องใช้วิธีนําเรือบรรทุก
นํ้ามันดิบขนาดใหญ่ผูกทุ่นกลางทะเลท่ีเรียกว่า SPM หรือ Single Point Mooring และทําการขนถ่าย
โดยวิธีสูบถ่ายผ่านระบบท่อใต้ท้องทะเลเข้าสู่โรงกลั่น เช่น โรงกลั่นบริษัทไทยออยส์ อ.ศรีราชา จังหวัด
ชลบุรี 
 ท่าเรือไออาร์พีซี ประกอบด้วยท่าเรือ 2 ท่าหลัก คือ  
 1.ท่าเรือสินค้าปิโตรเคมี และ ปิโตรเลียมเหลว (Liquid & Chemical Terminal) 
ให้บริการขนถ่ายสินค้าปิโตรเคมี ปิโตรเลียมเหลว และ ก๊าซ ตัวท่ามีความยาวท้ังสิ้น 1,623 เมตร แบ่ง
ออกเป็น 8 ท่าย่อย มีความลึกท่าเทียบเรือได้ระหว่าง 6 – 19 เมตร สามารถรองรับเรือขนาด 1,000 - 
300,000 DWT 
 2.ท่าเรือคอนเทนเนอร์ และ สินค้าทั่วไป (Bulk & Container Terminal) ให้บริการขน
ถ่ายสินค้าเทกอง และ สินค้าบรรจุตู้คอนเทนเนอร์ ตัวท่ามีความยาวท้ังสิ้น 900 เมตร กว้าง 48 เมตร แบ่ง
ออกเป็น 6 ท่าย่อย มีความลึกท่าเทียบเรือได้ระหว่าง 5-17 เมตร สามารถรองรับเรือขนาด 800 -150,000 
DWT. 
 กิจกรรมที่สําคัญหลักของท่าเรือท่ีมีลําดับความสําคัญลําดับต้นๆ ท่ีจะทําให้เกิดการเริ่มใน
กิจกรรมอ่ืน ๆของท่าเรือทุก ๆ ด้าน คือระบบการจัดการกระบวนการนําเรือเข้าเทียบท่าของท่าเรือไอ
อาร์พีซี ซ่ึง ณ ปัจจุบันถึงแม้จะมีการดําเนินการอยู่อย่างต่อเน่ือง แต่เน่ืองจากการเป็นท่าเรือน้ําลึก
เอกชนที่มีระบบการบริหารจัดการเฉพาะแตกต่างจากท่าเรือของรัฐอ่ืน การให้บริการนําเรือเข้าเทียบ
ท่าโดยฝ่ายงานท่าเรือยังประสบปัญหาและ ข้อบกพร่องอันเนื่องจากมาจากปัจจัยต่างๆ ท้ังภายในฝ่าย
ท่าเรือ และภายนอกฝ่ายท่าเรือ  
 ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาค้นคว้าถึงคุณภาพการให้บริการนําเรือเข้าเทียบ
ท่าเรือไออาร์พีซีระยองในทัศนะของผู้ใช้บริการ  เพ่ือให้สามารถพัฒนาปรับปรุงการจัดการให้
สอดคล้องกับยุคสมัย การพัฒนาเทคโนโลยีทางทะเล รวมทั้งความต้องการของผู้ใช้บริการ เพ่ือให้
สามารถแข่งขันกับท่าเรืออ่ืนๆ ในภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1.  เพ่ือศึกษาคุณภาพการให้บริการนําเรือเข้าเทียบท่าเรือไออาร์พีซีระยองในทัศนะของ
ผู้ใช้บริการ 
  2.  เพ่ือเปรียบเทียบคุณภาพการให้บริการนําเรือเข้าเทียบท่าเรือในทัศนะของผู้ใช้บริการ 
จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 คุณภาพการให้บริการนําเรือเข้าเทียบท่าเรือในทัศนะของผู้ใช้บริการ จําแนกตามลักษณะ
ประชากรศาสตร์แตกต่างกัน 
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 1. ประชากร  
  ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา เป็นผู้ใช้บริการท่าเทียบเรือ (นายเรือ/กัปตันเรือ) บริษัท ไอ
อาร์พีซี จํากัด (มหาชน) จํานวน 140 คน (ที่มา: รายงานประจําเดือน Port Operation Control 
ท่าเรือไออาร์พีซี ประจําเดือน มิถุนายน 2553) 
 2. กลุ่มตัวอย่าง   
  เลือกเป็นกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie และ 
Morgan (1970, p.608) ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 103 คน 
 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ แบบสอบถามที่สร้างขึ้นโดยมีขั้นตอนตามลําดับดังน้ี  

1. การศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัยครั้งนี้ 
2.  การจัดทําโครงสร้างของแบบสอบถาม ให้มีเน้ือหาครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการ

วิจัยครั้งนี้ แบบสอบถามมี 2 ส่วน คือ  
  2.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย นายเรือประเภท อายุนายเรือ 
ประสบการณ์การนําเรือเข้าเทียบท่าเรือ และการศึกษา จํานวน 4 ข้อ 
 2.2 ระดับคุณภาพการให้บริการนําเรือเข้าเทียบท่าเรือไออาร์พีซีระยอง แบ่งออก เป็น 
5 ด้าน คือ การให้บริการด้านเรือ การให้บริการของพนักงาน การให้บริการการติดต่อสื่อสาร 
เทคโนโลยี การให้บริการเคร่ืองมือทุ่นแรง และการให้บริการด้านความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
ลักษณะของแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับของลิเคิร์ท (Likert)  จํานวน 29 ข้อ 
 3. นําแบบสอบถามที่สร้างขึ้น ให้อาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ของ มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏธนบุรี ได้ตรวจสอบความสอดคล้องของเน้ือหา กับวัตถุประสงค์ของการวิจัย เป็นการศึกษา
ความเที่ยงตรง (validity) ของแบบสอบถาม แล้วนํามาปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้คําถามชัดเจนสามารถสื่อ
ความหมายได้ตรงประเด็นและเหมาะสมยิ่งขึ้น  
 4. นําแบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย จํานวน 20 
คน แล้วนําข้อมูลดังกล่าวมาหาค่าความเช่ือม่ัน (reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิ
แอลฟาของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ค่าความเชื่อม่ัน 0.9095 
 
การรวบรวมขอ้มูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บข้อมูล ด้วยการขอความร่วมมือจากกลุ่ม
ตัวอย่างผู้ใช้บริการท่าเทียบเรือไออาร์พีซี โดยนําแบบสอบถามไปแจกให้กลุ่มตัวอย่างกรอกข้อมูล 
จํานวน 103 คน และขอรับคืนแบบสอบถามด้วยตนเอง โดยเก็บแบบสอบถามในช่วงวันที่ 1 - 31 
สิงหาคม 2553 ได้รับแบบสอบถามคืนมาจํานวน 103 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถาม จะนํามาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ทุกชุด และ
นํามาลงรหัส ประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป หาความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน t-test, F-test  และ LSD ดังนี้ 
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 1. วิ เคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ความถี่ และค่าร้อยละ 
(percentage)  
 2. การวิเคราะห์คุณภาพการให้บริการนําเรือเข้าเทียบท่าเรือไออาร์พีซีในทัศนะคติของ
ผู้ใช้บริการจําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ โดยใช้ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(SD) 
 3. เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนระดับคุณภาพการให้บริการนําเรือเข้าเทียบท่า 
ในทัศนะของผู้ใช้บริการ จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ โดยใช้ t-test และ F-test 
 4. เปรียบเทียบพหุคูณ เพ่ือทดสอบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคุณภาพการให้บริการนําเรือเข้า
เทียบท่าเรือไออาร์พีซีในทัศนะของผู้ใช้บริการ จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยวิธี Least 
Significant Difference (LSD) 
 
สรุปผลการวิจัย  
 1.  ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนายเรือประเภท เรือเดินภายในประเทศ  ร้อยละ 52.43  
อายุนายเรือ 25 – 35  ปี ร้อยละ 42.72  รองลงมา 36 – 45  ปี  ร้อยละ 33.98  ประสบการณ์การนํา
เรือเข้าเทียบท่าเรือ ไม่เคยนําเรือเข้าเทียบท่าอ่ืนเลย  ร้อยละ 44.66  รองลงมา มากกว่า 5 เท่ียวเรือ           
ร้อยละ 21.36  การศึกษา อนุปริญญา/ปวท./ปวส.  ร้อยละ 40.78  รองลงมา ปริญญาตรี หรือสูง
กว่า ร้อยละ 28.16   
 2.  การวิเคราะห์คุณภาพการให้บริการนําเรือเข้าเทียบท่าเรือไออาร์พีซีระยองในทัศนะ
ของผู้ใช้บริการ 
 ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพการให้บริการนําเรือเข้าเทียบท่าเรือ  ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.33) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน ดังน้ี 
 การให้บริการด้านเรือ  ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็น โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง          
( X = 3.16)  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.70) จํานวน 1 รายการ คือ
ความปลอดภัยในการใช้ร่องนํ้า   
 ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับผู้ใช้บริการ เรือเดินภายในประเทศ  และเรือเดินต่างประเทศ อายุ
นายเรือ 25 – 35 ปี  ประสบการณ์การนําเรือเข้าเทียบท่าเรือ ไม่เคยนําเรือเข้าเทียบท่าอ่ืนเลย  
การศึกษา ปริญญาตรี หรือสูงกว่า 
 การให้บริการของพนักงาน   ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็น โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
( X = 3.23) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.56 – 3.57) จํานวน 2 รายการ 
คือ  
 1.  พนักงานดูแลงานขนถ่ายมีจํานวนเพียงพอ 
 2.  พนักงานท่าเรือมีความสุภาพในการติดต่อสื่อสารทั้งต่อหน้าและผ่านเครื่องมือสื่อสาร   
 ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับผู้ใช้บริการ เรือเดินภายในประเทศ  อายุนายเรือ 25 – 35 ปี และ57 
ปีขึ้นไป ประสบการณ์การนําเรือเข้าเทียบท่าเรือ มากกว่า 5 เท่ียวเรือ การศึกษา อนุปริญญา/ปวท./
ปวส. 
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 การให้บริการการติดต่อส่ือสาร เทคโนโลยี  ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็น โดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง ( X = 3.47) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.51 – 3.58) 
จํานวน 3 รายการ คือ  
 1. ความรวดเร็วในการรับทราบข้อมูลข่าวสาร เช่น อินเตอร์เน็ต อีเมลล์    
 2. การจัดการจราจรทางนํ้าด้วยระบบทันสมัยจะเพ่ิมความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทาง
นํ้าในท่าเรือ 
 3. ความถูกต้องครบถ้วนและรวดเร็วของการให้บริการข้อมูลข่าวสารทางเรือ 
 ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับผู้ใช้บริการ เรือเดินภายในประเทศ  ประสบการณ์การนําเรือเข้า
เทียบท่าเรือ ไม่เคยนําเรือเข้าเทียบท่าอ่ืนเลย  การศึกษา ปริญญาตรี หรือสูงกว่า 
 การให้บริการเครื่องมือทุ่นแรง ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็น โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
( X = 3.37) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.75) จํานวน 1 รายการ 
คือ ความทันสมัยของเครื่องมือทุ่นแรง 
 ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับผู้ใช้บริการ เรือเดินภายในประเทศ  และเรือเดินต่างประเทศ อายุ
นายเรือ 25 – 35 ปี  36 – 45 ปี และ 46-56 ปี  ทุกกลุ่มประสบการณ์การนําเรือเข้าเทียบท่าเรือ  
การศึกษาภาคบังคับ อนุปริญญา/ปวท./ปวส.  และปริญญาตรี หรือสูงกว่า 
 การบริการด้านความปลอดภัย และส่ิงแวดล้อม  ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็น โดยรวมอยู่
ในระดับมาก ( X = 3.50) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.51 – 3.77) 
จํานวน 4 รายการ คือ  
 1.  การรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณท่าเรือ    
 2.  แสงสว่างในเขตพ้ืนท่ีท่าเรือ 
 3.  สภาพสิ่งแวดล้อมของท่าเรือ    
 4.  ลักษณะสุขอนามัย และความสะอาดของระบบสาธารณูปโภค   
 ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับผู้ใช้บริการ เรือเดินภายในประเทศ  อายุนายเรือ 36 – 45 ปี และ 
46 – 56 ปี ประสบการณ์การนําเรือเข้าเทียบท่าเรือ ไม่เคยนําเรือเข้าเทียบท่าอ่ืนเลย 1 เที่ยวเรือ และ
ไม่เคยนําเรือเข้าเทียบท่าอ่ืนเลย การศึกษา มัธยมศึกษา/ปวช.   และปริญญาตรี หรือสูงกว่า 
 3.  การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียคุณภาพการให้บริการนําเรือเข้าเทียบท่าเรือในทัศนะของ
ผู้ใช้บริการ จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ 
 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคุณภาพการให้บริการนําเรือเข้าเทียบท่าเรือไออาร์พีซีระยอง ใน
ทัศนะของผู้ใช้บริการ จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ พบว่า ผู้ใช้บริการ นายเรือประเภท อายุ
นายเรือ ประสบการณ์การนําเรือเข้าเทียบท่าเรือ และการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
จัดการบริการนําเรือเข้าเทียบท่าเรือไออาร์พีซีระยอง  ในภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน ดังน้ี 
 การให้บริการด้านเรือ   
 ผู้ใช้บริการ เรือเดินภายในประเทศ และเรือเดินต่างประเทศ  มีความคิดเห็นในภาพรวม 
และพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  
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 ผู้ใช้บริการ  ที่มีอายุนายเรือต่างกัน มีความคิดเห็นในภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
จํานวน 2 รายการ คือ 
 1.  ความสะดวกในการติดต่อใช้บริการของเรือในด้านต่างๆ 
 2.  ความลึกของร่องน้ํา ติดต้ังเครื่องหมายฯ ถูกต้องตามประกาศของท่าเรือไออาร์พีซี
ระยอง 
 ผู้ใช้บริการ ที่มีประสบการณ์การนําเรือเข้าเทียบท่าเรือต่างกัน  มีความคิดเห็นในภาพรวม 
และพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  
 ผู้ใช้บริการ ท่ีมีการศึกษาต่างกัน  มีความคิดเห็นในภาพรวม และพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  
 การให้บริการของพนักงาน 
 ผู้ใช้บริการ เรือเดินภายในประเทศ และเรือเดินต่างประเทศ มีความคิดเห็นในภาพรวมไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ พนักงานดูแลงานขนถ่ายมีจํานวนเพียงพอ 
 ผู้ใช้บริการ ท่ีมีอายุนายเรือต่างกัน  มีความคิดเห็นในภาพรวม และพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  
 ผู้ใช้บริการ ที่มีประสบการณ์การนําเรือเข้าเทียบท่าเรือต่างกัน  มีความคิดเห็นในภาพรวม 
และพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  
 ผู้ใช้บริการ ท่ีมีการศึกษาต่างกัน  มีความคิดเห็นในภาพรวม และพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  
 การให้บริการการติดต่อส่ือสาร เทคโนโลยี 
 ผู้ใช้บริการ เรือเดินภายในประเทศ และเรือเดินต่างประเทศ  มีความคิดเห็นในภาพรวม 
และพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  
 ผู้ใช้บริการ ที่มีอายุนายเรือต่างกัน มีความคิดเห็นในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.01 จํานวน 2 รายการ คือ 
 1.  การจัดการจราจรทางนํ้าด้วยระบบทันสมัยจะเพ่ิมความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทาง
นํ้าในท่าเรือ 
 2.  ความรวดเร็วในการรับทราบข้อมูลข่าวสาร เช่น อินเตอร์เน็ต อีเมลล์    
 ผู้ใช้บริการ ที่มีประสบการณ์การนําเรือเข้าเทียบท่าเรือต่างกัน  มีความคิดเห็นในภาพรวม 
และพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  
 ผู้ใช้บริการ ท่ีมีการศึกษาต่างกัน  มีความคิดเห็นในภาพรวม และพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  
 การให้บริการเครื่องมือทุ่นแรง 
 ผู้ใช้บริการ เรือเดินภายในประเทศ และเรือเดินต่างประเทศ  มีความคิดเห็นในภาพรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่าง
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มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ ความสะดวกเม่ือมาติดต่อขอใช้บริการ
เครื่องมือฯ 
 ผู้ใช้บริการ ที่มีอายุนายเรือต่างกัน  มีความคิดเห็นในภาพรวม และพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  
 ผู้ใช้บริการ ท่ีมีประสบการณ์การนําเรือเข้าเทียบท่าเรือต่างกัน  มีความคิดเห็นในภาพรวม 
และพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  
 ผู้ใช้บริการ ท่ีมีการศึกษาต่างกัน  มีความคิดเห็นในภาพรวม และพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  
 การบริการด้านความปลอดภัย และส่ิงแวดล้อม 
 ผู้ใช้บริการ เรือเดินภายในประเทศ และเรือเดินต่างประเทศ มีความคิดเห็นในภาพรวมไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ การรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณท่าเรือ 
 ผู้ใช้บริการ ที่มีอายุนายเรือต่างกัน  มีความคิดเห็นในภาพรวม และพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  
 ผู้ใช้บริการ ท่ีมีประสบการณ์การนําเรือเข้าเทียบท่าเรือต่างกัน  มีความคิดเห็นในภาพรวม 
และพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  
 ผู้ใช้บริการ ท่ีมีการศึกษาต่างกัน  มีความคิดเห็นในภาพรวม และพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  
 
อภิปรายผล 
 การวิจัยเรื่อง คุณภาพการให้บริการนําเรือเข้าเทียบท่าเรือไออาร์พีซีระยองในทัศนะของ
ผู้ใช้บริการ ได้ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ ประกอบด้วย  นายเรือประเภท อายุนายเรือ 
ประสบการณ์การนําเรือเข้าเทียบท่าเรือ และการศึกษา ควรนํามาอภิปราย ดังน้ี 
 1.  ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนายเรือประเภท เรือเดินภายในประเทศ  ร้อยละ 52.43  
อายุนายเรือ 25 – 35  ปี ร้อยละ 42.72  ประสบการณ์การนําเรือเข้าเทียบท่าเรือ ไม่เคยนําเรือเข้า
เทียบท่าอ่ืนเลย  ร้อยละ 44.66  การศึกษา อนุปริญญา/ปวท./ปวส.  ร้อยละ 40.78   
 2.  การวิเคราะห์คุณภาพการให้บริการนําเรือเข้าเทียบท่าเรือไออาร์พีซีระยองในทัศนะของ
ผู้ใช้บริการ  พบว่า ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการบริการนําเรือเข้าเทียบท่าเรือไออาร์
พีซีระยอง ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ใช้บริการมีความ
คิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับมาก จํานวน 1 ด้าน คือ  การบริการด้านความปลอดภัย และส่ิงแวดล้อม  
นอกนั้นอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยตามลําดับ ดังน้ี  การให้บริการการติดต่อสื่อสาร 
เทคโนโลยี  การให้บริการเคร่ืองมือทุ่นแรง  การให้บริการของพนกังาน  และการให้บริการด้านเรือ   
 3.  ผลการเปรียบเทียบคุณภาพการให้บริการนําเรือเข้าเทียบท่าเรือไออาร์พีซีระยองใน
ทัศนะของผู้ใช้บริการ  จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร ์
 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนคุณภาพการให้บริการนําเรือเข้าเทียบท่าเรือไออาร์
พีซีระยองในทัศนะของผู้ใช้บริการ  จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ พบว่า ผู้ใช้บริการท่ีมีนาย
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เรือประเภท อายุนายเรือ ประสบการณ์การนําเรือเข้าเทียบท่าเรือ และการศึกษา ต่างกัน มีความ
คิดเห็นในภาพรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน ดังนี้ 
 การให้บริการด้านเรือ  ผู้ใช้บริการ  ท่ีมีอายุนายเรือต่างกัน มีความคิดเห็นในภาพรวม ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 2 รายการ คือ 
 1.  ความสะดวกในการติดต่อใช้บริการของเรือในด้านต่างๆ 
 2.  ความลึกของร่องน้ํา ติดต้ังเครื่องหมายฯ ถูกต้องตามประกาศของท่าเรือไออาร์พีซี
ระยอง 
 การให้บริการของพนักงาน  ผู้ใช้บริการ เรือเดินภายในประเทศ และเรือเดินต่างประเทศ 
มีความคิดเห็นในภาพรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ พนักงานดูแลงานขนถ่ายมี
จํานวนเพียงพอ 
 การให้บริการการติดต่อส่ือสาร เทคโนโลยี  ผู้ใช้บริการ ท่ีมีอายุนายเรือต่างกัน มีความ
คิดเห็นในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 2 รายการ คือ 
 1.  การจัดการจราจรทางนํ้าด้วยระบบทันสมัยจะเพ่ิมความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทาง
นํ้าในท่าเรือ 
 2.  ความรวดเร็วในการรับทราบข้อมูลข่าวสาร เช่น อินเตอร์เน็ต อีเมลล์    
 การให้บริการเครื่องมือทุ่นแรง  ผู้ ใ ช้บริการ เรือเดินภายในประเทศ และเรือเดิน
ต่างประเทศ  มีความคิดเห็นในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   เม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ 
ความสะดวกเม่ือมาติดต่อขอใช้บริการเคร่ืองมือฯ 
 การบริการด้านความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม  ผู้ใช้บริการ เรือเดินภายในประเทศ 
และเรือเดินต่างประเทศ มีความคิดเห็นในภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ 
การรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณท่าเรือ 

ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับผลการวิจัยของ วาสนา แพทยานนท์ (2545) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการของการท่าเรือแห่งประเทศไทย: กรณีศึกษา ท่าเรือแหลมฉบัง พบว่า โดยภาพรวม
ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการ ในระดับปานกลางเกือบทุกด้าน ส่วน
ประเภทธุรกิจของผู้ใช้บริการท่ีแตกต่างกันจะมีระดับความพึงพอใจที่แตกต่างกันคือ ผู้ใช้บริการด้าน
เรือจะคํานึงถึงความปลอดภัยในการเดินเรือ การเทียบท่าและออกจากท่า ส่วนผู้ใช้บริการด้านสินค้า
จะคํานึงถึงความปลอดภัย ในการเก็บรักษาสินค้าท่ัวไป สินค้าอันตราย การป้องกันการสูญหายและ
เสียหายของสินค้า/ตู้สินค้า เป็นต้น และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของพัฒนะ  วัฒนปรีชากุล (2545) 
ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของลูกค้าต่อบริการท่าเรือกรุงเทพ พบว่า ความพึงพอใจของลูกค้าต่อ
บริการท่าเรือกรุงเทพจําแนกตามประเภทการบริการ  เรียงลําดับความพึงพอใจจากมากไปน้อย คือ
บริการบรรทุกขนถ่ายสินค้าระหว่างเรือกับท่าเทียบเรือ การรับและส่งมอบสินค้า การเก็บรักษาสินค้า
และการคิดค่าภาระและค่าบริการ  ความพึงพอใจของลูกค้าต่อบริการท่าเรือกรุงเทพ ปรากฏในระดับ
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ปานกลาง ได้แก่ บริการของพนักงาน บริการของผู้บริหาร เครื่องมือและความปลอดภัย ความโปร่งใสและ
ความรวดเร็ว และสภาพแวดล้อมท่ัวไป ความพึงพอใจของลูกค้าจําแนกตามวุฒิการศึกษาและ
ประสบการณ์การติดต่อบริการ แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ และลูกค้าคาดหวังสูงต่อการ
ท่าเรือกรุงเทพ โดยมุ่งให้ปรับปรุงปัจจัยส่วนบุคคล อุปกรณ์ เครื่องมือ และเทคโนโลยี เป็นปัจจัยหลัก 
และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ปริตตา ทิพย์กองลาศ (2550) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อการให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จของศูนย์ควบคุมท่าเรือภูเก็ต พบว่า ผู้รับบริการ
ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุดในด้านการให้บริการ โดยเฉพาะความสุภาพของ
เจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ ทักษะ ความรู้ การใช้ภาษา ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก โดยเฉพาะที่ต้ังของ
หน่วยงานที่มีความสะดวกและเหมาะสม การมีป้ายบอกข้ันตอนการให้บริการ มีสื่อ คู่มือและเอกสาร
ประชาสัมพันธ์ ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ โดยเฉพาะความสะดวกในการรับบริการ
แต่ละขั้นตอน ไม่ซับซ้อน มีความชัดเจนในการอธิบายช้ีแจง ด้านความรวดเร็วในการให้บริการ 
โดยเฉพาะระยะเวลาท่ีเหมาะสม ด้านความเสมอภาคและความยุติธรรมในการให้บริการ โดยเฉพาะ
การปฏบิัติตามระเบียบการให้บริการต่อผู้รับบริการเหมือนกันทุกคน การให้บริการตามลําดับก่อนหลัง 
และด้านความต่อเน่ืองและความฉับไวในการให้บริการ   และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ นเรศ  ทรง
เสี่ยงชัย (2551) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการท่าเรือ ยูนิไทย สมุทรปราการ พบว่า ความพึง
พอใจด้านการบริการของท่าเรือยูนิไทย สมุทรปราการ ผู้ใช้บริการต่างให้ความสําคัญกับปัญหาตัว
บุคคลเท่า ๆ กับอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ การบริการท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจต้องมุ่งปรับปรุง
พัฒนาตัวบุคคลควบคู่ไปกับการจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือทุ่นแรงให้เพียงพอ เป็นปัจจัยหลักท่ีส่งผลต่อ
คุณภาพการบริการ นอกจากน้ีปัจจัยด้านบุคคลมีอิทธิพลในด้านความประทับใจแก่ลูกค้า โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงมนุษย์สัมพันธ์ของพนักงานทุกระดับมีอิทธิพลต่อปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน ความเพียงพอของ
เครื่องมือ เครื่องทุ่นแรง รวมทั้งอุปกรณ์เทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถช่วย
บริหารจัดการกิจกรรมด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ซ่ึงมีความจําเป็นอย่างมากในยุคความก้าวหน้า
ด้านการสื่อสาร  

จากการศึกษาพบว่าปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการนําเรือเข้าเทียบท่าเรือไออาร์พีซี
ระยอง นั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยและองค์ประกอบหลาย ๆ ประการ ในด้านการให้บริการของพนักงาน  
พบว่า พนักงานดูแลงานขนถ่ายมีจํานวนที่เพียงพอ และพนักงานท่าเรือมีความสุภาพในการ
ติดต่อสื่อสารทั้งต่อหน้าและผ่านเครื่องมือสื่อสาร  ด้านการให้บริการการติดต่อสื่อสาร เทคโนโลยี  มี
ความรวดเร็วในการรับทราบข้อมูลข่าวสาร เช่น อินเตอร์เน็ต อีเมลล์ การจัดการจราจรทางน้ําด้วย
ระบบที่ทันสมัยสามารถเพ่ิมความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางนํ้าในท่าเรือ และความถูกต้อง
ครบถ้วนและรวดเร็วของการให้บริการข้อมูลข่าวสารทางเรือ  ด้านการให้บริการเคร่ืองมือทุ่นแรง 
เครื่องมือทุ่นแรงน้ันมีความทันสมัย เหมาะกับการนํามาใช้ในการปฏิบัติงาน และด้านการให้บริการ
ด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม  มีการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณท่าเรือ  มีแสงสว่างใน
เขตพ้ืนท่ีท่าเรือ สภาพสิ่งแวดล้อมของท่าเรือถูกสุขลักษณะ และความสะอาดของระบบสาธารณูปโภค  
ท่าเรือไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตาม ต่างก็มีหน้าท่ีพ้ืนฐานเหมือนกัน คือ การอํานวยความสะดวกให้กับ
เรือและสินค้าท่ีเข้ามาใช้บริการผ่านท่าเรือน้ันๆ ซ่ึงหน้าท่ีของท่าเรือทุกแห่งจะต้องรับผิดชอบได้การ
จัดหา บํารุงรักษา อุปกรณ์และสิ่งอํานวยความสะดวก ตลอดจนการปฏิบัติงานในท่าเรือไปพร้อม ๆ 
กัน เพ่ือให้ผู้มาใช้บริการรู้สึกประทับใจและพึงพอใจกับการท่ีได้มาใช้บริการดังกล่าว 
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ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยเรื่อง คุณภาพการให้บริการนําเรือเข้าเทียบท่าเรือไออาร์พีซีระยอง ใน
ทัศนะของผู้ใช้บริการ  ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
 1.  การให้บริการด้านเรือ ความสะดวกในการติดต่อใช้บริการของเรือในด้านต่างๆ ความลึก
ของร่องนํ้า ติดต้ังเครื่องหมายฯ ถูกต้องตามประกาศของท่าเรือไออาร์พีซีระยอง 
 2.  การให้บริการของพนักงาน   พนักงานดูแลงานขนถ่ายมีจํานวนเพียงพอ และควร
ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร เพ่ือให้มีความรู้ ความสามารถรองรับการแข่งขัน โดยมุ่งเน้นทักษะการใช้
เครื่องมือ และการให้บริการ รวมท้ังการทํางานเป็นทีม 
 3.  การให้บริการการติดต่อสื่อสาร เทคโนโลยี การจัดการจราจรทางนํ้าด้วยระบบทันสมัย
จะเพ่ิมความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางนํ้าในท่าเรือ ความรวดเร็วในการรับทราบข้อมูลข่าวสาร 
เช่น อินเตอร์เน็ต อีเมลล์    
 4.  การให้บริการเครื่องมือทุ่นแรง ความสะดวกและรวดเร็วของการให้บริการ   ควรมีการ
สํารวจสภาพปัจจุบันและปัญหาเคร่ืองมือทุ่นแรง เพ่ือประเมินศักยภาพอุปกรณ์ท่ีมีอยู่  
 5.  การบริการด้านความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม การรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณ
ท่าเรือ     
 6.  ควรมีการผลักดันให้มีการพัฒนาระบบการให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพ่ือเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการให้บริการมากขึ้น 
 7.  มีการกําหนดนโยบาย ของการท่าเรืออย่างชัดเจน เพ่ือกําหนดแนวทางสู่การปฏิบัติงาน 
รวมท้ังการมุ่งม่ันในด้านการกํากับ ดูแล อํานวยการ เพ่ือให้การปฏิบัติภาระกิจบรรลุประสิทธิผล 
 8.  ควรนําระบบการบริหารคุณภาพ (total quality management) มาใช้ให้เป็นมาตรฐาน 
เพ่ือยกระดับธุรกิจการท่าเรือให้เป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับในประเทศและต่างประเทศมากขึ้น 
รวมท้ังการพิจารณาตรวจสอบสภาพเรือและอุปกรณ์ให้ดีพร้อมใช้งานตลอดเวลา 
 
ข้อเสนอแนะท่ัวไป  
 1.  ควรศึกษาถึงประสิทธิภาพการดําเนินงานของให้บริการท่าเทียบเรือไออาร์พีซีระยอง
โดยเปรียบเทียบกับท่าเรืออ่ืน ๆ 
 2.  ควรศึกษาถึงความคาดหวังต่อการนําเรือเข้าเทียบท่า  โดยศึกษาถึงปัจจัยด้าน อุปกรณ์ 
เครื่องมือ และเทคโนโลยี เป็นปัจจัยหลัก 
 3.  ควรศึกษาถึงการบริหารงาน และปรับปรุงกระบวนการนําเรือเข้าเทียบท่าไออาร์พีซี
ระยอง   
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ความคิดเหน็เก่ียวกับประสิทธิภาพในการให้บริการของพนักงานโครงข่ายสื่อสัญญาณ   
ในเขตนครหลวง บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)* 
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Transmission System of TOT PCL, Khet Nakhon Luang 

 
            นายพงศธร โพบุตร** 
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บทคัดย่อ 
           การวิจัยเรื่องน้ีมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการให้บริการ
ของพนักงานโครงข่ายสื่อสัญญาณในเขตนครหลวง บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) และเพ่ือ
เปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการให้บริการโครงข่ายสื่อสัญญาณของพนักงาน
จําแนกตามลักษณะส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างจํานวน 127 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็น
แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้  ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
วิเคราะห์ความแปรปรวน 

ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการให้บริการของพนักงานโครงข่าย 
ส่ือสัญญาณในเขตนครหลวง บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากจํานวน 12 รายการ 2 อันดับแรกคือ พนักงานได้ใช้
ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ และหน่วยงานควรปรับปรุงสถานท่ีให้ดีกว่าน้ี      
ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการให้บริการโครงข่ายสื่อสัญญาณของ
พนักงาน จําแนกตามลักษณะส่วนบุคคล พบว่า พนักงานท่ีมี อายุ อายุงาน ตําแหน่งงาน และรายได้
ต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ยกเว้นพนักงานท่ีมี
ระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
Abstract 

The objectives of   this   research   were to study opinions toward efficiency 
in service provided for workers in Transmission System of TOT PCL, Khet Nakhon 
Luang, and to compare these workers’ opinions based on their personal 
characteristics. The sample consisted of 127 workers. Questionnaires were used for 
data collection.. Data were analyzed by frequency, percentage, mean, standard 
deviation and analysis of variance. 
 The results showed that the workers’ overall opinion toward efficiency in 
service was at medium level. Item by item analyses revealed that the 12 items were 

                                                        
* บทความการค้นคว้าอิสระ 
อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.จริยา กลิ่นจันทร์, ศ.ดร.เรวัตร์ ชาตรีวิศิษฎ์ 
** บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
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at high level, with   the two highest being “workers had fully used their knowledge 
and ability in their work performance and that the organization should improve the 
workplace”. The comparison of opinions based on personal characteristics showed 
that workers having different age, work experience, position, and monthly income 
had significantly different opinions at 0.01, while those with different educational 
levels were significantly different at 0.05. 

 
บทนํา 

บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) เดิมคือ องค์์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์หลัก
ในการให้บริการโทรคมนาคมในประเทศ มีสภาพเป็นรัฐวิสาหกิจ เนื่องด้วยประเทศไทย ได้ทําข้อผูก
พันต่อองค์การการค้าโลก (WTO) โดยมุ่งเปดิเสรีธุรกิจโทรคมนาคมในปี 2549 องค์การโทรศัพท์แห่ง 
ประเทศไทย จึงได้ดําเนินการแปรสภาพตาม พ.ร.บ.ทุนรัฐวิสาหกิจ และได้จดทะเบียนเป็น บริษัท
มหาชน จํากัด โดยใช้ช่ือว่า “บริษัท ทศท คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) ต่อมา ได้เปลี่ยนช่ืออีกครั้งเป็
น บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) เม่ือวันท่ี 1 กรกฎาคม 2548 เพ่ือให้ผู้บริโภคได้จดจําช่ือและตราสิน 
ค้าของบริษัทได้ง่ายขึ้น ซ่ึงจะส่งผลให้สามารถแข่งขันในตลาดธุรกิจโทรคมนาคมในยุคปัจจุบันได้ จาก
เดิมซ่ึงเคยเป็นผู ้กํากับดูแลและผู้ให้บริการ เป็นเพียงผู ้ประกอบการ เน่ืองจากมีการจัดต้ัง
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) เพ่ือทําหน้า ที่ดูแลและควบคุมการประกอบ
กิจการโทรคมนาคม ทําให้การแข่งขันในเรื่องการให้บริการโทรคมนาคมทวีความรุนแรงย่ิงขึ้น ทําให้
บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ต้องเร่งปรับเปลี่ยนตนเอง โดยการปรับเปล่ียนยุทธศาสตร์ โครงสรา้ง 
และกระบวนการบริหารงานภายในองค์กร เพ่ือให้เกิดพลังในการขับเคลื่อนธุรกิจ สําหรับรองรับกับ
การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น  ตลาดสื่อสารโทรคมนาคมของไทยมิได้มีเพียง บริษัท ทีโอที จํากัด(มหาชน) 
เท่าน้ัน เม่ือมีการเปิดตลาดการแข่งขันเสรี บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) จึงต้องเผชิญกับการแข่งขัน
กับผู้ประกอบการรายใหม่ท่ีมีศักยภาพสูงในด้านเงินลงทุน เทคโนโลยี และประสบการณ์เชิงธุรกิจทั้ง
ในและต่างประเทศ ดังนั้น บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) จึงจําเป็นต้องเร่งปรับตัวให้สามารถ
สนองตอบความต้องการของลูกค้าให้ได้สูงสุดแบบครบวงจร เพ่ือให้สามารถเป็นผู้นําและครองส่วน  
แบ่งตลาดให้ได้สูงสุด 

ในระบบการสื่อสารโทรคมนาคม จําเป็นจะต้องมีอุปกรณ์ท่ีเป็นตัวนําพาข้อมูลข่าวสาร จาก
ต้นทางไปยังปลายทาง น่ันก็คือ อุปกรณ์สื่อสัญญาณ และอุปกรณ์สื่อสัญญาณหลายตัวรวมกัน 
เรียกว่า โครงข่ายสื่อสัญญาณ ผู้ใช้บริการโครงข่ายสื่อสัญญาณของ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 
ได้แก่ ลูกค้ารายใหญ่เช่น ธนาคาร หน่วยงานภาครัฐ และลูกค้ารายย่อยเช่น บริษัทต่างๆ   ถึงแม้ว่า 
บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) จะมีข้อได้เปรียบในด้าน โครงข่ายสื่อสัญญาณท่ีครอบคลุมท่ัวประเทศ 
แต่ก็ต้องยอมรับว่าโครงข่ายสื่อสัญญาณดังกล่าว มีการใช้งานมาอย่างยาวนาน ทําให้เกิดการชํารุด
เสียหายไม่น้อย ถึงแม้จะมีการซ่อมแซมอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ไม่สมบูรณ์เท่าท่ีควร ทําให้ปัจจุบัน ปัญหา
ในเร่ืองโครงข่ายสื่อสัญญาณ เป็นหนึ่งปัญหาหลักท่ีทําให้ลูกค้าไม่เช่ือม่ันใน บริษัท ทีโอที จํากัด 
(มหาชน)  ซ่ึงส่วนท่ีสําคัญสําหรับการแข่งขันในตลาดโทรคมนาคมในปัจจุบัน  ทําให้ไม่สามารถ
ปรับตัวเข้ากับสภาวการณ์การแข่งขันในปัจจุบันได้อย่างสมบูรณ์ โดยเฉพาะอย่างย่ิงส่วนงานท่ี
ให้บริการด้านโครงข่าย สื่อสัญญาณ นอกจากปรับตัวได้ลําบากแล้ว  ปริมาณพนักงานยังมีจํานวนน้อย
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ด้วย  เม่ือเปรียบเทียบกับปริมาณพนักงานท้ังองค์กร ทําให้การให้บริการยังไม่เป็นท่ีพึงพอใจของลูกค้า
เท่าที่ควร  และองค์กรยังไม่มีการกําหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจท่ีชัดเจนเพ่ือให้พนักงานทุ่มเทให้กับ
งาน  

บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) มีแผนในการพัฒนาบุคลากรให้สามารถให้บริการได้อย่างมือ
อาชีพ โดยการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ และกระตุ้นให้พนักงานสร้างสรรค์สิ่งท่ีดีท่ีสุด
ให้แก่องค์กร เพ่ือให้องค์กรมีบุคลากรท่ีมีศักยภาพพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และมุ่งสู่การให้บริการใน
รูปแบบธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ดังน้ัน บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ควรจะ ต้องทราบถึงความ
ต้องการผลประโยชน์ตอบแทนในการปฏิบัติงานในรูปของตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน เพ่ือเป็นแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงาน  
 ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา เรื่อง “ประสิทธิภาพในการให้บริการของโครงข่ายสื่อสัญญาณ 
บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)” เพ่ือเป็นข้อมูลให้ผูบ้ริหารระดับสูงใช้ประกอบการพิจารณาเก่ียวกับ
นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และผู้บริหารใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการ ซ่ึงจะทําให้ บริษัท ทีโอที จํากัด 
(มหาชน) สามารถแข่งขันในเชิงธุรกิจได้อย่างย่ังยืนต่อไป    
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการให้บริการของพนักงานโครงข่ายสื่อ
สัญญาณในเขตนครหลวง บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 

2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับประสทิธิภาพในการให้บริการโครงข่ายสื่อสัญญาณ
ของพนักงาน จําแนกตามลักษณะส่วนบุคคล 
 
สมมติฐานของการวิจัย 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการให้บริการโครงข่ายสื่อสัญญาณของพนักงาน 
จําแนกตามลักษณะส่วนบุคคล  แตกต่างกัน 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครัง้น้ี คือ พนักงานผู้ปฏิบัติงานให้บริการโครงข่ายสื่อสัญญาณใน
เขตนครหลวงท่ี 1 จํานวน 33 คน เขตนครหลวงท่ี 2 จํานวน 32 คน เขตนครหลวงท่ี 3 จํานวน 31 
คน และเขตนครหลวงที่  4 จํานวน 31 คน รวมทั้งสิ้น 127 คน คิดเป็น 100 % 
    
เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามท่ีสร้างขึ้น โดยมีขั้นตอนตามลําดับ ดังนี้ 
1. การศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัยครั้งน้ี 
2. การจัดทําโครงสร้างแบบสอบถาม ให้มีเนื้อหาครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัย   ครั้งน้ี   

แบบสอบถามมี 2 ส่วน คือ 
ส่วนท่ีหนึ่ง ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย อายุ ระดับการศึกษา 

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ตําแหน่งสายงาน รายได้ต่อเดือน   
ส่วนท่ีสอง ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการให้บริการของพนักงาน ลักษณะของ

แบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ของลิเคิร์ท (Likert) จํานวน 19 ข้อ 
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3. นําแบบสอบถามที่สร้างขึ้นให้อาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ได้ตรวจสอบความ
สอดคล้องของเน้ือหา กับจุดประสงค์ของการวิจัย เป็นการศึกษาความเท่ียงตรง (validity) ของ
แบบสอบถาม แล้วนํามาปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้คําถามชัดเจนสามารถสื่อความหมายได้ตรงประเด็น
และเหมาะสมยิ่งขึ้น 

4. นําแบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่มพนักงาน บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่างในการค้นคว้าอิสระ จํานวน 30 คน แล้วนําข้อมูลไปหาค่าความเช่ือม่ัน (reliability) ของ
แบบสอบถาม โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient)    
 
วิธีการรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถามให้กับ
พนักงานด้านโครงข่ายสื่อสัญญาณ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) จํานวน 127 คน และขอรับคืน
แบบสอบถามด้วยตนเอง ได้รับแบบสอบถามคืนมา จํานวน 127 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

ข้อมูลท่ีได้จากการตอบแบบสอบถาม จะนํามาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ทุกชุด และ
นํามาลงรหัส ประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป spss/pc หาความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน F-test ดังน้ี 

1. วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ความถี่และร้อยละ 
2. วิเคราะห์พฤติกรรมการทํางาน และปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการให้บริการของ

โครงข่ายสื่อสัญญาณ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) โดยใช้ค่าเฉลี่ย (μ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 3. เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย (μ) ของคะแนน 

 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการให้บริการของพนักงาน
โครงข่ายสื่อสัญญาณในเขตนครหลวง บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)  สามารถสรุปได้  ดังนี้ 

1. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม   
พนักงานท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ อายุ 36 – 40 ปี ร้อยละ 52.76 รองลงมาอายุ 

40 ปีขึ้นไป    ร้อยละ 29.92    ระดับการศึกษา  ส่วนใหญ่มีการศึกษาปริญญาตรี  ร้อยละ 81.10 
รองลงมา ตํ่ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 11.81  อายุงาน  ส่วนใหญ่มีอายุงาน 10 – 15 ปี  คิดเป็นร้อยละ 
57.48 รองลงมามีอายุงาน 20 ปีขึ้นไป ร้อยละ 18.11 สําหรับตําแหน่งงาน ส่วนใหญ่อยู่ในระดับ 6 
ร้อยละ 51.97 รองลงมาระดับ 7 ร้อยละ 26.77 รายได้ต่อเดือนส่วนใหญ่อยู่ที่ 30,001 – 40,000 
บาท คิดเป็นร้อยละ 50.39 รองลงมารายได้อยู่ท่ีมากกว่า 40,000 บาท ร้อยละ 29.13  
 2. วิเคราะห์ความคิดเห็นของพนักงานเก่ียวกับประสิทธิภาพในการให้บริการของ
พนักงานโครงข่าย   ส่ือสัญญาณในเขตนครหลวง บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 

พนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการให้บริการของพนักงานโครงข่ายสื่อ
สัญญาณ ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง  (μ =   3.44) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ ดังน้ี 
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1. หน่วยงานมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการประสานงาน พนักงานมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก (μ =   3.58) ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับ พนักงานทกุอายุ การศกึษาปริญญาตรี และสงูกว่าปริญญาตรี 
ทุกอายุงาน ยกเว้น ผู้ที่มีอายุงาน 16 – 20 ปี ทุกตําแหน่งงาน ยกเว้น ระดับ 5 ทุกรายได้ ยกเว้น 20,000 – 
30,000 บาท 

2. หน่วยงานควรปรับปรงุสถานที่ทํางานให้ดีกว่าน้ี พนักงานมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
(μ =   3.70) ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับ พนักงานทกุอายุ ทุกระดับการศกึษา ทกุอายุงาน ทุกตําแหน่งงาน ทุก
รายได้ 
 3. มีความสะดวกในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พนักงานมีความคดิเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก (μ =   
3.50) ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกบั พนักงานทุกอายุ ยกเว้น ผู้ท่ีมีอายุมากกกว่า 30 ปี ระดับการศกึษาปริญญาตรี  
อายุงานน้อยกว่า 10 ปี  และ 
 10 – 15 ปี ตําแหน่งงาน ตํ่ากว่าระดับ 5 และระดับ 5 ทุกรายได้ ยกเว้น มากกว่า 40,000 บาท 
 4. งานที่ทําอยู่ในปัจจุบันมีส่วนส่งเสริมให้ได้รับความรู้เพ่ิมขึ้น พนักงานมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก (μ =   3.63) ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับ พนักงานทุกอายุ ยกเว้น ผู้ที่มีอายุมากกกว่า 40 ปี ระดับ
การศึกษาปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี อายุงานน้อยกว่า 10 ปี และ 10 – 15 ปี ทุกตําแหน่งงาน 
ยกเว้นสูงกว่าระดับ 6 ทุกรายได้ ยกเว้น มากกว่า 40,000 บาท 

5. ทํางานร่วมกับเพ่ือนร่วมงานได้เป็นอย่างดี พนักงานมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก (μ =   
3.66) ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับ พนักงานทุกอายุ ยกเว้น ผู้ท่ีมีอายุมากกกว่า 40 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี 
และสูงกว่าปริญญาตรี อายุงานน้อยกว่า 10 ปี และ 10 – 15 ปี ทุกตําแหน่งงาน ทุกรายได้ ยกเว้น มากกว่า 
40,000 บาท 

6. การทํางานในบริษัทนี้ ทําให้ชีวิตมีความม่ันคง พนักงานมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก    
(μ =   3.59) ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับ พนักงานทุกอายุ ยกเว้น ผู้ท่ีมีอายุมากกกว่า 40 ปี ทุกระดับการศึกษา 
อายุงาน 10 – 15 ปี ตําแหน่งงาน ระดับ 5 และระดับ 6 รายได้ 20,000 – 30,000 บาท และ 30,001 – 
40,000 บาท 

7. มีเป้าหมายในการทํางานอยู่เสมอ พนักงานมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก (μ =   3.52) 
ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับ พนักงานทุกอายุ ยกเว้น ผู้ท่ีมีอายุมากกกว่า 40 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี และสูง
กว่าปริญญาตรี อายุงาน 10 – 15 ปี ตําแหน่งงาน ระดับ 5 และระดับ 6 รายได้ 20,000 – 30,000 บาท และ 
30,001 – 40,000 บาท 

8. มีความรู้ความข้าใจในงานที่รับผิดชอบอย่างดี พนักงานมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก   
(μ =   3.56) ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับ พนักงานอายุ 36 – 40 ปี และมากกกว่า 40 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี 
และสูงกว่าปริญญาตรี ทุกอายุงาน ยกเว้นน้อยกว่า 10 ปี ตําแหน่งงาน ระดับ 6 และมากกว่าระดับ 6 รายได้ 
30,001 – 40,000 บาท และมากกว่า 40,000 บาท 

9. ได้ใช้ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างเต็มท่ี พนักงานมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก (μ =   3.92) ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับ พนักงานทุกอายุ ทุกระดับการศึกษา ทุกอายุงาน ทุกตําแหน่ง
งาน ทุกรายได้ 

3. เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ของคะแนน ความคิดเห็นของพนักงานเก่ียวกับประสิทธิภาพใน
การให้บริการของพนักงานโครงข่ายส่ือสัญญาณในเขตนครหลวง บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 
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จําแนกตามลักษณะส่วนบุคคล 
ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความคิดเห็นของพนักงานเก่ียวกับประสิทธิภาพใน

การให้บริการของพนักงานโครงข่ายสื่อสัญญาณในเขตนครหลวง บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 
จําแนกตามลักษณะส่วนบุคคล พบว่า พนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการ

ให้บริการของพนักงานโครงข่ายสื่อสัญญาณในเขตนครหลวง บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ใน
ภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ ดังนี้ 

1. หน่วยงานมีอุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอกับการทํางาน 
พนักงานที่มีอายุต่างกัน และพนักงานที่มีรายได้ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกัน

อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 พนักงานท่ีมีอายุงานต่างกัน และพนักงานที่มีตําแหน่งงานต่างกัน มี
ความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 

2. หน่วยงานมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการประสานงาน 
พนักงานที่มีอายุต่างกัน อายุงานต่างกัน ตําแหน่งงานต่างกัน และรายได้ต่างกัน มีความ

คิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 ส่วนพนักงานท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน 
มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 

3. หน่วยงานควรปรับปรุงสถานท่ีทํางานให้ดีกว่าน้ี 
พนักงานที่มีอายุงานต่างกัน ตําแหน่งงานต่างกัน และรายได้ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม

แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 ส่วนพนักงานท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 

4. การได้รับความสะดวกในการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงาน 
พนักงานที่มีตําแหน่งงานต่างกัน และรายได้ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 
5. มีความสะดวกในการเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ 
พนักงานที่มีอายุต่างกัน อายุงานต่างกัน ตําแหน่งงานต่างกัน และรายได้ต่างกัน มีความ

คิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 ส่วนพนักงานท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน 
มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 

6. รถยนต์ท่ีใช้ปฏิบัติงานมีความสะดวกปลอดภัย 
พนักงานที่มีอายุต่างกัน อายุงานต่างกัน ตําแหน่งงานต่างกัน และรายได้ต่างกัน มีความ

คิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 
7. ได้รับการพิจารณาความดีความชอบอย่างยุติธรรม 
พนักงานที่มีอายุต่างกัน อายุงานต่างกัน ตําแหน่งงานต่างกัน และรายได้ต่างกัน มีความ

คิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 ส่วนพนักงานท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน 
มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 

8. งานท่ีทําอยู่ในปัจจุบัน มีส่วนส่งเสริมให้ได้รับความรู้เพ่ิมขึ้น 
พนักงานที่มีอายุต่างกัน อายุงานต่างกัน ตําแหน่งงานต่างกัน และรายได้ต่างกัน มีความ

คิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 ส่วนพนักงานท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน 
มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 
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9. ได้รับค่าจ้าง/เงินเดือนเหมาะสมกับความรู้ความสามารถและปริมาณงานท่ีรับผิดชอบ 
พนักงานที่มีอายุต่างกัน อายุงานต่างกัน ตําแหน่งงานต่างกัน และรายได้ต่างกัน มีความ

คิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 
10. ทํางานร่วมกับเพ่ือนร่วมงานได้เป็นอย่างดี 
พนักงานที่มีอายุต่างกัน ระดับการศึกษาต่างกัน อายุงานต่างกัน ตําแหน่งงานต่างกัน และ

รายได้ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01  
11. การทํางานในบริษัทนี้ ทําให้ชีวิตมีความม่ันคง 
พนักงานที่มีอายุต่างกัน อายุงานต่างกัน ตําแหน่งงานต่างกัน และรายได้ต่างกัน มีความ

คิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01  
12. มีเป้าหมายในการทํางานอยู่เสมอ 
พนักงานที่มีอายุต่างกัน ระดับการศึกษาต่างกัน อายุงานต่างกัน ตําแหน่งงานต่างกัน และ

รายได้ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01  
13. ชอบทํางานท่ีท้าทายความสามารถ 
พนักงานที่มีอายุต่างกัน ระดับการศึกษาต่างกัน อายุงานต่างกัน ตําแหน่งงานต่างกัน และ

รายได้ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01  
14. ระยะทางระหว่างบ้านพักกับท่ีทํางานมีผลกับประสิทธิภาพการทํางาน 
พนักงานที่มีอายุต่างกัน อายุงานต่างกัน ตําแหน่งงานต่างกัน และรายได้ต่างกัน มีความ

คิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 
15. มักจะปรับปรุงรูปแบบการทํางานให้ดีอยู่เสมอ 
พนักงานที่มีอายุต่างกัน ระดับการศึกษาต่างกัน อายุงานต่างกัน ตําแหน่งงานต่างกัน และ

รายได้ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01  
16. ทํางานท่ีได้รับมอบหมายเสร็จตรงเวลาอยู่เสมอ 
พนักงานที่มีอายุต่างกัน อายุงานต่างกัน ตําแหน่งงานต่างกัน และรายได้ต่างกัน มีความ

คิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01  
17. มีการจัดลําดับความสําคัญของงานเสมอ 
พนักงานที่มีอายุต่างกัน อายุงานต่างกัน ตําแหน่งงานต่างกัน และรายได้ต่างกัน มีความ

คิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01  
18. มีความรู้ความเข้าใจในงานที่รับผิดชอบเป็นอย่างดี 
พนักงานที่มีอายุต่างกัน ระดับการศึกษาต่างกัน อายุงานต่างกัน ตําแหน่งงานต่างกัน และ

รายได้ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 
19. ได้ใช้ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ 
พนักงานที่มีอายุต่างกัน ระดับการศึกษาต่างกัน อายุงานต่างกัน ตําแหน่งงานต่างกัน และ

รายได้ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01  
 
การอภิปรายผล 

ความคิดเห็นของพนักงานเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการให้บริการของพนักงานโครงข่ายสื่อ
สัญญาณในเขต  นครหลวง บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ได้นําข้อมูลมาอภิปรายผลดังนี้ 
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1. ข้อมูลส่วนบุคคล 
พนักงานท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ อายุ 36 – 40 ปี ร้อยละ 52.76 การศึกษาระดับ

ปริญญาตรี ร้อยละ 81.10  อายุงาน ส่วนใหญ่มีอายุงาน 10 – 15 ปี คิดเป็นร้อยละ 57.48 สําหรับ
ตําแหน่งงาน ส่วนใหญ่อยู่ในระดับ 6 ร้อยละ 51.97 รายได้ต่อเดือนส่วนใหญ่อยู่ท่ี 30,001 – 40,000 
บาท คิดเป็นร้อยละ 50.39 

2. ความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพในการให้บริการของพนักงานโครงข่ายส่ือสัญญาณ
ในเขต       นครหลวง บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 

พนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการให้บริการของพนักงานโครงข่ายสื่อ
สัญญาณในเขตนครหลวง บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)  อยู่ในระดับมาก 2 อันดับแรกคือ 

1. ได้ใช้ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างเต็มท่ี พนักงานมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก (μ = 3.92) ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับ พนักงานทุกอายุ ทุกระดับการศึกษา ทุกอายุงาน ทุกตําแหน่ง
งาน และทุกรายได้ 

จากข้อค้นพบดังกล่าว  พนักงานมีความพึงพอใจในการทํางานสูง เน่ืองจากเป็นงานที่ให้บริการ
ทางด้านเทคโนโลยี ต้องมีการพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองอยู่เสมอ 

2. หน่วยงานควรปรับปรุงสถานท่ีทํางานให้ดีกว่าน้ี พนักงานมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก (μ = 3.70) ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับ พนักงานทุกอายุ ทุกระดับการศึกษา ทุกอายุงาน ทุกตําแหน่งงาน และ
ทุกรายได้ 

จากข้อค้นพบดังกล่าว   อุปกรณ์โครงข่ายสื่อสัญญาณมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้น เพ่ือให้
ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา  แต่พ้ืนท่ียังคงเท่าเดิม  ประกอบกับจํานวนพนักงานที่เพ่ิมขึ้น ทําให้เก ิดความแออัด
และไม่มีความสะดวกในการปฏิบัติงาน 

3. เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนความคิดเห็นของพนักงานเก่ียวกับประสิทธิภาพใน
การให้บริการของพนักงานโครงข่ายส่ือสัญญาณในเขตนครหลวง บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 
จําแนกตามลักษณะส่วนบุคคล 

จําแนกตามลักษณะส่วนบุคคล พบว่า พนักงานมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพในการ
ให้บริการของพนักงานโครงข่ายสื่อสัญญาณในเขตนครหลวง บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ใน
ภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เม่ือพิจารณาตามลักษณะส่วนบุคคล 
ดังนี้ 

พนักงานที่มีอายุต่างกันมีความคิดเห็น แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ทุก
รายการ ยกเว้น หน่วยงานควรปรับปรุงสถานที่ทํางานให้ดีกว่านี้ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.05  และมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน คือ การได้รับความสะดวกในการติดต่อประสานงาน
ระหว่างหน่วยงาน 

 พนักงานที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็น แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01 จํานวน 6 รายการ คือ 1. ทํางานร่วมกับเพ่ือนร่วมงานได้เป็นอย่างดี 2. มีเป้าหมายใน
การทํางานอยู่เสมอ 3. ชอบทํางานท่ีท้าทายความสามารถ 4. มักจะปรับปรุงรูปแบบการทํางานให้ดี
อยู่เสมอ 5. มีความรู้ความเข้าใจในงานที่รับผิดชอบเป็นอย่างดี 6. ได้ใช้ความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานอย่างเต็มท่ี และมีความคิดเห็น แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 
4 รายการ คือ 1. หน่วยงานมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการประสานงาน 2. มีความสะดวกใน
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การเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานท่ี 3. ได้รับการพิจารณาความดีความชอบอย่างยุติธรรม 4. งานท่ี
ทําอยู่ในปัจจุบัน มีส่วนส่งเสริมให้ได้รับความรู้เพ่ิมขึ้น นอกนั้นไม่แตกต่างกัน 

พนักงานที่มีอายุงานต่างกันมีความคิดเห็น แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี   ระดับ 
0.01 ทุกรายการ ยกเว้น หน่วยงานมีอุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอกับการทํางาน แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  และมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน จํานวน 1 รายการ คือ 
การได้รับความสะดวกในการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงาน 

พนักงานท่ีมีตําแหน่งงานต่างกันมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.01 ทุกรายการ ยกเว้น 2 รายการ คือ 1. หน่วยงานมีอุปกรณ์ และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้เพียงพอกับ
การทํางาน 2. การได้รับความสะดวกในการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงาน  แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05    

พนักงานที่มีตําแหน่งงานต่างกันมีความคิดเห็น แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.01 ทุกรายการ ยกเว้น 1 รายการ คือ การได้รับความสะดวกในการติดต่อประสานงานระหว่าง
หน่วยงาน แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาคร้ังต่อไป  

จากการศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพในการให้บริการของพนักงานโครงข่าย            
ส่ือสัญญาณในเขตนครหลวง บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ข้อมูลท่ีได้จากการวิจัยคร้ังน้ีจะเป็นข้อมูล
พ้ืนฐานในการประสิทธิภาพในการให้บริการของพนักงานโครงข่ายสื่อสัญญาณในเขตนครหลวง บริษัท 
ทีโอที จํากัด (มหาชน) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 

1. ควรศึกษาพฤติกรรมและความสามารถในการให้บริการ 
2. ควรศึกษา ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการให้บริการของพนักงานโครงข่ายสื่อ

สัญญาณ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) แยกตามเขตนครหลวง  
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาถึงการสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ
ครีมกันแดด ของนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว จําแนกตามลักษณะ
ส่วนบุคคล เลือกเป็นกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 272 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบว่า การสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือครีมกันแดดของนักศึกษา
ในภาพรวมท้ัง 5 ด้านอยู่ในระดับปานกลาง ด้านการสื่อสารการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือครีมกัน
แดดของนักศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ให้ความสําคัญกับ
สื่อโทรทัศน์ในระดับมาก ด้านการส่งเสริมการขาย นักศึกษามีการตัดสินใจโดยรวมระดับปานกลาง 
เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ให้ความสําคัญกับส่วนลดในระดับมาก ด้านการประชาสัมพันธ์ 
นักศึกษา มีการตัดสินใจโดยรวมระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ให้ความสําคัญใน
ระดับปานกลาง ทุกรายการ คือ แถลงข่าว, การร่วมกิจกรรมสนับสนุนการประกวด และการสนับสนุน
การจัดแข่งขันกีฬา กลางแจ้ง ด้านการขายโดยใช้บุคคล นักศึกษามีการตัดสินใจโดยรวมในระดับปาน
กลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ให้ความสําคัญในระดับปานกลางทุกรายการคือ การสื่อสารโดย
การใช้พนักงานแนะนําสินค้า ในห้างฯ, การแนะนําแบบปากต่อปาก และพนักงานขายแจกใบปลิว/ 
แผ่นพับ และทางด้านการตลาดทางตรง นักศึกษามีการตัดสินใจโดยรวมในระดับปานกลาง เม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าให้ความสําคัญ ในระดับปานกลางทุกรายการเช่นกัน คือ การสื่อสารโดย
การใช้พนักงานขายของบริษัท ขายโดยผ่านตัวแทน ขายผ่านทางอินเทอร์เน็ต จดหมายตรง และ    
แคตตาลอก 
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Abstract 
 The purpose of this research was to study marketing communication 
affecting decisions to purchase sunscreen, of students in Tourism and Hospitality 
Faculty, Rajamangala University of Technology Rattanakosin Wang Klai Kangwon 
Campus, and their decisions when they were classified according to personal 
characteristics. The sample included 272 students. Questionnaires were used as a 
research tool.The data were analyzed by frequency, percentage, mean, and standard 
deviation. 
 The results showed that:marketing communication had an effect on students’ 
overall decisions to purchase sunscreen at medium level.In terms of aspects, every 
one of them was at medium level.  Item by item study of each aspect showed that 
television media from advertisement aspect and discount from promotion aspect 
were regarded at high level while publicity, direct sale, and direct market aspect 
were all at medium level. 
 
บทนํา 
  หลายปีท่ีผ่านมา อุณหภูมิของอากาศสูงขึ้นมากกว่าปกติ อันเป็นผลสืบเน่ืองมาจาก
ปรากฏการณ์ภาวะโลกร้อนท่ีหลายประเทศให้ความสนใจเป็นอย่างมาก การท่ีช้ันบรรยากาศของโลก
ถูกทําลาย ทําให้มีปริมาณความร้อน และรังสีต่างๆ ส่งมาถึงผิวโลกมากข้ึนโดยเฉพาะรังสีท่ีมี
ผลกระทบเป็นอันดับหน่ึง คือ รังสีอัลตราไวโอเลต หรือรังสี UV อากาศที่ร้อนขึ้นเรื่อยๆ เป็นผลให้
ผิวหนังของเราซ่ึงคอยปกป้องร่างกายภายในต้องรับภาระหนักขึ้นกว่าเดิม  ภาวะโลกร้อนทําให้เกิด
ช่องโหว่ในโอโซน ทําให้รังส ีUVA และ UVB จากแสงแดดส่องลงมายังโลกมากกว่าปกติ ส่งผลให้มนุษย์
เกิดมะเร็งผิวหนังกันมากข้ึน  และรังสี UV จะมีมากบริเวณเส้นศูนย์สูตร ซ่ึงประเทศไทยอยู่บริเวณ
ดังกล่าวทําให้ได้รับรังสี UV สูงมาก เนื่องจากรังสี UV มีอันตรายต่อผิวหนัง ทําให้ผลิตภัณฑ์ประเภท
ครีมกันแดด (Sunscreen) เป็นสิ่งจําเป็นต่อผิวมนุษย์ โดยมีวัตถุประสงค์ในการผลิตเพ่ือจะป้องกันหรือ
ลดอันตรายจากแสง หรือช่วยให้ผิวคล้ําแดดโดยไม่มีการอักเสบหรือปวดแสบร้อน นอกจากน้ียังช่วย
ป้องกันไม่ให้ผิวดูแก่ก่อนวัย จึงไม่อาจปฏิเสธได้ว่าครีมกันแดดนั้นมีประโยชน์ในแง่ของการช่วยปกป้อง
ผิวจากอันตรายของรังสีจากแสงแดดอันเป็นท่ีทราบกันดีว่าเป็นตัวการของฝ้า กระ ผิวหมองคล้ํา ริ้ว
รอยก่อนวัยและมะเร็งผิวหนัง  
 ปัจจุบันตลาดครีมกันแดด  เป็นสินค้ารายการหน่ึงท่ีมีการแข่งขันรุนแรง เห็นได้จากการ
โฆษณาท่ีเน้นเรื่องประสิทธิภาพการป้องกันแสงแดด เน่ืองมาจากกระแสของภาวะโลกร้อนท่ีแสงแดด
มีผลต่อเรื่องสุขภาพ การดูแลผิวท่ีปัจจุบันผู้หญิงไทยมักกังวลเรื่องผิวดําคล้ําจากแสงแดด ประกอบกับ
คนเริ่มให้ความสําคัญกับการดูแลผิวมากขึ้น และยิ่งเป็นพ้ืนท่ี ที่ติดกับชายฝั่งทะเลซ่ึงผิวโดนทั้งลม
ทะเล และแสงแดดท่ีค่อนข้างแรง ส่งผลให้ตลาดของครีมกันแดดเป็นท่ีต้องการมากขึ้น รูปแบบสินค้า
มีให้เลือกหลากหลายมากข้ึน และช่องทางการจัดจําหน่ายท่ีเป็นห้างสรรพสินค้าเริ่มให้ความสําคัญกับ
สินค้าประเภทครีมกันแดดมากขึ้น จากในอดีตท่ีส่วนมากมีจําหน่ายในร้านขายยา การจัดวางสินค้า
ขึ้นอยู่กับตราสินค้าเป็นสําคัญ  ช่องทางการจัดจําหน่ายท่ีเป็นดิสเคาน์สโตร์ใช้กลยุทธ์ในการตั้งราคา 
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และทําโปรโมช่ันอย่างหนัก มีการออกสินค้าภายใต้แบรนด์ของห้างสรรพสินค้ามากย่ิงขึ้น และมีการ
วางจําหน่ายตามตลาดต่างๆ จึงทําให้ผู้บริโภคมีโอกาสเลือกซ้ือสินค้าท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุด และเป็นสิ่งที่
ผู้บริโภคคิดว่าได้รับความพึงพอใจเท่ากับเงินท่ีสูญเสียไปมากท่ีสุด ส่งผลให้แต่ละยี่ห้อมีการแข่งขันกัน
สูง เพ่ือที่จะนําเสนอสินค้าให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค 
 จากเหตุผลข้างต้น เน่ืองด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวัง
ไกลกังวล อยู่ในพ้ืนที่เขตอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีชายฝั่งทะเลอ่าวไทยได้รับ
อิทธิพลของแสงแดดค่อนข้างมาก ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาศึกษาถึงการสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซ้ือครีมกันแดดของนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเท่ียว มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพ่ือศึกษาการสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือครีมกันแดดของนักศึกษาคณะ
อุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเท่ียว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขต
วังไกลกังวล จําแนกตามลักษณะส่วนบุคคล 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร คือ นักศึกษา คณะอุตสาหกรรมโรงแรมและการท่องเท่ียว มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล จํานวน 950 คน 
 กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษา คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเท่ียว มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง อย่างง่าย (simple 
random sampling) ขนาดของกลุ่มตัวอย่างได้จากตารางกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie 
และ Morgan (1970, p. 608) ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 272 คน 
 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ แบบสอบถามที่สร้างขึ้นซ่ึงมีค่าความเช่ือม่ัน 0.89  
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 

1.  ข้อมูลท่ัวไปของนักศึกษาผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามลักษณะส่วนบุคคล 
2.  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการใช้ครีมกันแดดของนักศึกษาผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม

ลักษณะส่วนบุคคล 
 3.  การสื่อสารการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือครีมกันแดดของนักศึกษาผู้ตอบ
แบบสอบถาม จําแนกตามลักษณะส่วนบุคคล 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถามให้กับ
นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล จํานวน 272 คน และขอรับคืนแบบสอบถามด้วยตนเอง ใน
สัปดาห์ถัดไป 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ข้อมูลท่ีได้จากการตอบแบบสอบถาม จะนํามาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ทุกชุด และ
นํามาลงรหัสประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 1.  วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม และข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับการใช้ครีมกันแดด 
โดยใช้ความถ่ีและร้อยละ 
 2.  วิเคราะห์การส่ือสารการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือครีมกันแดดของนักศึกษา โดย
ใช้ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 
 3.  วิเคราะห์ข้อเสนอแนะ โดยหาความถี่ และบรรยายเป็นความเรียง 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือครีมกันแดดของ
นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเท่ียว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล สามารถสรุปได้ดังน้ี 
 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของนักศึกษา  
                   นักศึกษาที่ได้ทําการศึกษาทั้งหมด 272 คน พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
ร้อยละ 76.47  ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 18-20 ปี  ร้อยละ 58.82  รองลงมาอายุ 21-23 ปี ร้อยละ 
24.26  มีการศึกษาระดับปริญญาตรีปี 1 ร้อยละ 44.12  รองลงมา ปริญญาตรีปี 4 ร้อยละ 31.25  
นักศึกษามีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนตํ่ากว่า 7,000 บาท ร้อยละ 57.72 รองลงมา 7,001-10,000 บาท 
ร้อยละ 31.25 
 

ส่วนท่ี 2 ข้อมูลการใช้ครีมกันแดดของนักศึกษา  
 2.1  นักศึกษาส่วนใหญ่ใช้ครีมกันแดดร้อยละ 97.06 ใช้ครีมกันแดดทาท้ังผิวหน้าและผิว
กายร้อยละ 68.38 รองลงมาทาเฉพาะผิวหน้าร้อยละ 20.59  
 2.2  นักศึกษาส่วนใหญ่พิจารณาถึงค่า SPF ร้อยละ 84.19 โดยใช้ครีมกันแดด SPF 30 
ร้อยละ 31.99 รองลงมาใช้ครีมกันแดดค่า SPF 15 ร้อยละ 19.85  
 2.3  นักศึกษาส่วนใหญ่คิดว่าครีมปกป้องได้ตามค่า SPF ท่ีแจ้งร้อยละ 55.51 ซ่ึงส่วนใหญ่
เคยเปลี่ยนครีมกันแดดร้อยละ 80.88  
 2.4  สาเหตุท่ีเปลี่ยนครีมกันแดดเพราะสภาพผิวของตนเองร้อยละ 25.74 รองลงมาจาก
คําแนะนําของเพ่ือนร้อยละ 16.18  
 2.5  การหาข้อมูลในการเลือกซ้ือครีมกันแดดจากคําแนะนําของผู้อ่ืนท่ีเคยใช้บริการร้อยละ 
32.35 รองลงมาจากเพ่ือนร้อยละ 31.99  

2.6  เลือกครีมกันแดดจากสภาพผิวของตนเอง ร้อยละ 21.69 รองลงมาจากการโฆษณา
ร้อยละ 16.91 2.7  ปัจจุบันนักศึกษาส่วนใหญ่ใช้ครีมกันแดดย่ีห้อนีเวีย ร้อยละ 33.08 
รองลงมายี่ห้อลอรีอัล ร้อยละ  

13.24  
                ส่วนท่ี 3  การส่ือสารการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือครีมกันแดดของนักศึกษา 
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 ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X  =3.11)  พบว่าด้านการส่งเสริมการขาย ( X  =3.24) 
ด้านการขายโดยใช้บุคคล ( X  =3.21) ด้านการโฆษณา ( X  =3.11)  ด้านการตลาดทางตรง ( X  = 
3.02) และด้านการประชาสัมพันธ์ ( X  =2.97) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน ดังนี้ 
   3.1  ด้านการโฆษณา  
   นักศึกษา มีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X  = 3.11) เม่ือพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมาก ( X  = 3.69) จํานวน 1 รายการคือ การสื่อสารการตลาดโดยสื่อทาง
โทรทัศน์ ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกบันักศึกษาเพศหญิง อายุ 18-20 ปี 21-23 ปี 24 ปีขึ้นไป การศึกษา
ระดับช้ันปริญญาตรีปี 1 ปี 3 ปี 4 และทุกระดับรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

               3.2  ด้านการส่งเสริมการขาย  
 นักศึกษา มีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X  = 3.24) เม่ือพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมาก ( X  = 3.57) จํานวน 1 รายการ คือการสื่อสารการตลาดโดยการให้
ส่วนลด ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับนักศึกษาเพศหญิง อายุ 18-20 ปี 21-23 ปี ทุกระดับช้ันการศึกษาปริญญา
ตรี รายได้เฉลีย่ต่อเดือนตํ่ากว่า 7,000 บาท 7,001-10,000 บาท และ10,001-15,000 บาท 
                 3.3  ด้านการประชาสัมพันธ์  
 นักศึกษา มีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X  = 2.97) เม่ือพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่าอยู่ในระดับปานกลาง ( X  = 2.86-3.18) ทุกรายการคือ การสือ่สารการตลาดโดยการ
แถลงข่าว, การร่วมกิจกรรมสนับสนุนการประกวด และการสนับสนุนจัดการแข่งขันกีฬากลางแจ้ง ซ่ึง
มีค่าสอดคล้องกับเพศชาย และเพศหญิง อายุ 18-20 ปี อายุ 21-23 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรีปี 1 
ปี 4 และทุกระดับรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

3.4  ด้านการขายโดยใช้บุคคล  
นักศึกษา มีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X  = 3.21) เม่ือพิจารณาเป็น

รายข้อ พบว่าอยู่ในระดับปานกลาง ( X  = 3.02-3.36) ทุกรายการคือ การสื่อสารการตลาดโดยผ่านทาง
พนักงานแนะนําสินค้าในห้างฯ, การแนะนําแบบปากต่อปาก และพนักงานขายแจกใบปลิว/ แผ่นพับ             
ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับเพศชาย และเพศหญิง ทุกระดับอายุ ทุกช้ันปีการศึกษาระดับปริญญาตรี และทุก
ระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

3.5  ด้านการตลาดทางตรง  
นักศึกษา มีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X  = 3.02) เม่ือพิจารณาเป็น

รายข้อ พบว่าอยู่ในระดับปานกลาง ( X  = 3.02-3.36) ทุกรายการคือ การสื่อสารการตลาดโดยผ่านทาง
พนักงานขายของบริษัท ขายโดยผ่านตัวแทน ขายผ่านทางอินเทอร์เน็ต จดหมายตรงและแคตตาลอก 
ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับเพศชาย และเพศหญิง อายุ 18-20 ปี อายุ 21-23 ปี ทุกช้ันปีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี รายได้เฉลี่ยต่อเดือนตํ่ากว่า 7,000 บาท และ 7,001-10,000 บาท  
 
อภิปรายผล 
 การศึกษาการส่ือสารการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือครีมกันแดดของนักศึกษาคณะ
อุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเท่ียว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขต
วังไกลกังวล ซ่ึงอยู่ในพ้ืนท่ีติดชายทะเลจึงมีโอกาสเจอและสัมผัสกับแดดมากเป็นพิเศษ สามารถนํามา
อภิปรายผลได้ดังน้ี 
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 นักศึกษาส่วนใหญ่ใช้ครีมกันแดด โดยส่วนมากเป็นเพศหญิง ใช้ครีมกันแดดกับทั้งผิวหน้าและ
ผิวกาย มีการพิจารณาค่า SPF ก่อนซ้ือครีมกันแดด ใช้ครีมกันแดดท่ีมีค่า SPF 30  ซ่ึงงานวิจัยน้ี 
แตกต่างกับผลการวิจัยของ รุ่งทิวา กัลยาบาล (2547) ท่ีพบว่าใช้ครีมกันแดดท่ีมีค่า SPF 15  
เนื่องจากหลายปีท่ีผ่านมาน้ีนักศึกษาให้ความสนใจดูแลผิวของตนเองมากข้ึนจึงศึกษาและหาข้อมูล
เกี่ยวกับค่า SPF ท่ีเหมาะกับภาวะการณ์ในปัจจุบันท่ีแสงแดดแรงข้ึนจึงมีการใช้ค่า SPF มากขึ้นไป
ด้วย  นักศึกษาคิดว่าครีมกันแดดปกป้องได้ตามที่แจ้งไว้ และเคยเปลี่ยนครีมกันแดด สาเหตุท่ีเปลี่ยน
ครีมกันแดดเพราะสภาพผิวของตนเอง ซ่ึงหาข้อมูลในการเลือกซ้ือครีมกันแดดจากคําแนะนําของผู้อ่ืน
ท่ีเคยใช้บริการ แต่ก็เลือกซ้ือครีมกันแดดจากสภาพผิวของตนเอง ปัจจุบันส่วนใหญ่ใช้ครีมกันแดดย่ีห้อ  
นีเวีย ซ่ึงมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ นันท์นภัส รุ่งเพ็ชรวิภาวดี (2544) ท่ีพบว่า ยี่ห้อท่ีนิยมใช้
คือ นีเวีย การแจกสินค้าให้ทดลองใช้ก่อนออกตลาดเป็นการส่งเสริมการขายท่ีผู้บริโภคสนใจมาก และ
การโฆษณาทางโทรทัศน์จะมีความเกี่ยวข้องต่อการตัดสินใจซ้ือมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ รุ่ง
ทิวา กัลยาบาล (2548) ท่ีพบว่า กลุ่มตัวอย่างนิยมซ้ือย่ีห้อนีเวีย ด้วยเช่นกัน 

1. ด้านการโฆษณา 
 นักศึกษาให้นํ้าหนักการตัดสินใจกับสื่อทางโทรทัศน์ในระดับมาก เน่ืองจากสื่อโฆษณาเป็นสื่อ
ท่ีสําคัญอย่างย่ิงท่ีจะนําเสนอให้ผู้บริโภคได้รับข่าวสารได้ดี รวดเร็วและกว้างขวางที่สุด ทําให้นักศึกษา
ได้รับข้อมูลข่าวสารครบถ้วนและตรงกับความต้องการมากที่สุด โฆษณาจึงเป็นจุดดึงดูดความสนใจให้
ผู้บริโภคเกิดการจดจําและตัดสินใจซ้ือครีมกันแดดน่ันเอง ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของศศิพร ชินณ
พงษ์ (2546) ท่ีพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ได้ข้อมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ์จากสื่อทางโทรทัศน์มาก และ 
รุ่งทิวา กัลยาบาล (2548) ท่ีพบว่าสื่อโฆษณาที่เกี่ยวข้องในการตัดสินใจเลือกซ้ือครีม หรือโลช่ันกัน
แดด โดยจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากโทรทัศน์มาก 

2. ด้านการส่งเสริมการขาย 
 นักศึกษาได้ให้นํ้าหนักการตัดสินใจไปทางส่วนลดในระดับมาก ซ่ึงเป็นสิ่งท่ีนักศึกษา
คํานึงถึงเป็นอันดับแรก ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ  ปิยะดา หล่อสมบูรณ์ (2548) ท่ีพบว่า ด้านการ
ส่งเสริมการขายผู้บริโภคให้ความสนใจบัตรส่วนลดเป็นอันดับแรก  ในการส่ือสารการตลาดในส่วนที
เกี่ยวข้องกับความรู้สึกและความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสินค้าและบริการน้ันๆ ไม่ว่าจะเป็นความ
พึงพอใจในตัวสินค้าหรือความพึงพอใจในทางด้านจิตใจก็ตาม ส่วนลดและสินค้าทดลองใช้เป็นสิ่งที่
ช่วยในการตัดสินใจซ้ือครีมกันแดดและมีส่วนในการตัดสินใจของนักศึกษา 

3. ด้านการประชาสัมพันธ์ 
 นักศึกษาให้ความสนใจทุกด้านเท่ากัน คือการแถลงข่าว, การร่วมกิจกรรมสนับสนุนการ
ประกวด และสนับสนุนการจัดแข่งขันกีฬากลางแจ้ง เพราะทําให้นักศึกษาได้รับข้อมูลข่าวสารจาก
ผลิตภัณฑ์ครีมกันแดดตัวน้ันๆ มากขึ้น และทําให้เกิดความต้องการซ้ือมากขึ้นด้วย 

4. ด้านการขายโดยใช้บุคคล  
 นักศึกษาให้ความสนใจในทุกด้านเท่ากัน คือ การสื่อสารการตลาดโดยผ่านทางพนักงาน
แนะนําสินค้าในห้างฯ, การแนะนําแบบปากต่อปาก และพนักงานขายแจกใบปลิว /แผ่นพับ ซ่ึง
ปัจจุบันทุกธุรกิจ ล้วนให้ความสําคัญกับกลยุทธ์ “ปากต่อปาก” หรือการบอกต่อ เพราะกลยุทธ์น้ี
ส่งผลทางการตลาดได้รวดเร็ว และไม่สิ้นเปลืองงบประมาณ จึงมีส่วนในการตัดสินใจซ้ือครีมกันแดด
ของนักศึกษาน่ันเอง 
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5. ด้านการตลาดทางตรง 
 นักศึกษาให้ความสนใจทุกด้านเท่ากัน คือ พนักงานขายของบริษัท ขายโดยผ่านตัวแทน 
ขายผ่านทางอินเทอร์เน็ต จดหมายตรงและแคตตาลอกสื่อทางอินเทอร์เน็ต เน่ืองจากในปัจจุบันมีผู้เข้า
ใช้อินเทอร์เน็ตมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากเป็นสื่อท่ีรวดเร็ว ง่ายต่อการเข้าถึง นักศึกษาสามารถเข้ามา
ค้นหาข้อมูลได้โดยตรงแม้ว่าจะอยู่ท่ีบ้าน สามารถเปรียบเทียบข้อมูลของครีมกันแดดแต่ละย่ีห้อได้
สะดวก จึงมีส่วนในการตัดสินใจซ้ือครีมกันแดดได้เป็นอย่างดี 
 เครื่องมือการสื่อสารการตลาดท้ังทางด้านการโฆษณา ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านการ
ประชาสัมพันธ์ ด้านการขายโดยใช้บุคคล และด้านการตลาดทางตรง ถ้าใช้เพียงด้านเดียวอาจไม่ได้ผล 
สอดคล้องกับแนวคิดของ เสรี วงษ์มณฑา (2547, หน้า 90-94) เรื่องการสื่อสารการตลาดแบบครบ
เครื่อง (Integrate Marketing Communication) ไว้ว่า ภายใต้ภาวการณ์การแข่งขันท่ีรุนแรงมากขึ้น
และพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนไป ทําให้การใช้เครื่องมือการโฆษณาเพียงอย่างเดียวอาจไม่ได้ผล 
เน่ืองจากผู้ส่งข่าวสารจํานวนมากพยายามที่จะเข้าถึงผู้รับสาร กลุ่มข่าวสารจะมีการส่งผ่านสื่อต่างๆ 
เพ่ือให้ผู้บริโภคพบเห็นตราสินค้ามากที่สุดเท่าท่ีจะทําได้ นักสื่อสารการตลาดจึงจําเป็นต้องใช้การ
ติดต่อสื่อสารทุกรูปแบบที่เหมาะสมกับลูกค้า  
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ด้านการโฆษณา 
 เป็นสิ่งทีผู่้บริโภคให้ความสนใจมากท่ีสุด ซ่ึงการโฆษณานั้นควรให้ข้อมูลที่เป็นจริง ในกรอบ
ของความเป็นจริง เพ่ือไม่ให้ผู้บริโภคเกิดความเช่ือ หลง งมงาย และเข้าใจผิดจากขอ้มูลที่เป็นอยู่จริง 
เช่น ข้อมูลของค่า SPF ท่ีมักคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงซ่ึงมักปกป้องได้น้อยกว่าท่ีแจ้งไว้ 

2. ด้านการส่งเสริมการตลาด 
  เน่ืองจากนักศึกษาสนใจด้านส่วนลด และตัวอย่างทดลองใช้ เนื่องมาจากรายได้ และได้
ทดลองว่าใช้แล้วเกิดผลอย่างไรกับตนเองจึงควรจะมีการส่งเสริมการตลาดเป็นระยะๆ ทําให้เกิดความ
สนใจมีสีสันดึงดูด และสร้างความคึกคักทางการแข่งขันกันมากขึ้นทางด้านของตลาดครีมกันแดด 

3. ด้านการประชาสัมพันธ์  
 การแถลงข่าวเป็นการสร้างความน่าเช่ือถือให้กับตัวสินค้าและตรายี่ห้อ ควรอยู่บนหลักแห่ง
ความซ่ือสัตย์ของอาชีพสื่อมวลชน นักการตลาดและนักประชาสัมพันธ์ท่ีดี 

4. ด้านการขายโดยใช้บุคคล 
 ปัจจุบันนักการตลาดมักใช้วิธีการขายโดยใช้ตัวบุคคลเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะ กลยุทธ์ปาก
ต่อปาก เพราะสามารถชักนําคนรอบข้างและมีการบอกต่อๆ กันไปโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สามารถเพ่ิม
ฐานลูกค้าได้เป็นอย่างมาก ในทางกลับกันถ้าบอกต่อๆ กันไปในเร่ืองที่ทําให้สินค้าหรือผลติภัณฑ์
เสียหาย ก็จะสง่ผลลบทันที  

5. ด้านการตลาดทางตรง  
 เนื่องจากปัจจุบันมีเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ท่ีสามารถเข้าถึงได้ง่ายรวมทั้งการกระจายข่าวสาร
ให้กว้างขวาง รวดเร็ว อาจมีการแจ้งหรือสร้างข่าวขึ้นมาโดยม่ีมีแหล่งอ้างอิง ผู้บริโภคข่าวสารอาจ
หลงเช่ือได้ง่าย  
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บทคัดย่อ 
           การวิจัยเรื่องน้ีมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาพฤติกรรมและการตัดสินใจบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพ่ือ
สุขภาพของลูกค้าในเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร และเพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจบริโภคผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารเพ่ือสุขภาพของลูกค้าในเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างจํานวน 152 คน เครื่องมือท่ีใช้ใน
การวิจัยเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ ข้อมูลโดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัยพบว่า  
 ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทุกวัน  ร้อยละ  93.42   สาเหตุที่ซ้ือเพ่ือ
รับประทานเอง  ร้อยละ  76.32  มีวิธีดูแลสุขภาพโดยการบริโภคอาหารที่มีประโยชน์ครบ  5  หมู่  ร้อยละ  
59.21  บริโภคเป็นระยะเวลาน้อยกว่า 1 ปี  ร้อยละ  53.29  ซ้ือจากห้างสรรพสินค้า  ร้อยละ  44.74    ผู้บริโภค
มีการตัดสินใจบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ  ในภาพรวมคะแนนเฉล่ียอยู่ในระดับมาก   เม่ือพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากท้ัง  4  ด้าน เรียงลําดับจากค่ามากท่ีสุด คือ ด้านราคา  ด้านช่องทางจัด
จําหน่าย  ด้านการส่งเสริมการตลาด  และด้านผลิตภัณฑ์   เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านผลิตภัณฑ์  
ผู้บริโภคมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุดจํานวน  1  รายการ  คือคุณค่าของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร  ด้านราคา
อยู่ในระดับมากที่สุดจํานวน  1  รายการ  คือราคาท่ีเหมาะสมเม่ือเทียบกับคุณภาพ  ด้านการส่งเสริมการตลาด
อยู่ในระดับมากที่สุดจํานวน  1  รายการ  คือการโฆษณาประชาสัมพันธ์  ด้านช่องทางจัดจําหน่ายอยู่ในระดับ
มากจํานวน  2  รายการ  คือความสะดวกในการซื้อ  และการวางจําหน่ายอย่างแพร่หลาย 
 
Abstract 

The   objectives  of   this   research   were  to  study  behavior   decision-
making  on  consuming  supplementary  food  for  health  of  consumers living  in  
Khet  Laksi,  Bangkok,  and  to  study  factors  affecting  the  decision-making  of  
customers.  The  sample  included  152  customers.  Questionnaires were used as a 
research tool.  Data were analyzed by frequency, percentage, mean, and standard 
deviation. 

 

                                                        
* บทความการค้นคว้าอิสระ 
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 The results indicated that.   
 The  results  showed  that 93.42 percent of consumers  took  the  
supplementary  food  every  day, 76.32 percent  bought  the food by  themselves,  
59.21 percent   cared for   their  health  by  eating  food  in  all  food  groups  based  
on  the  food  guide  pyramid ,   53.29 percent   had  consumed  supplementary 
food for  less  than  1  year, and  44.74 percent   bought  it from  department  
stores.  Consumers had high level of overall decision to consume supplementary 
food... Aspect analyses revealed that   all  four  aspects  were  at  high  level, ranked 
in descending order war  price,  distribution  channel,  promotion,  and  product.  
Item by item analyses showed that the one item from product aspect was at the 
highest level, i.e. nutrition fact of  supplementary  food, one  item  from  price  
aspect   at  the  highest  level  was  reasonable  price  in view of its   quality.   The 
one item from promotion ranked the highest was advertisement and publication. The  
2  items  from  distribution  channel  at  high  level were  convenience  in  purchase  
and  extensive  product distribution. 
 
บทนํา 

ปัจจุบันคนไทยหันมาให้ความสนใจเกี่ยวกับการมีสุขภาพท่ีดีมากข้ึน  ซ่ึงการมีสุขภาพท่ีดีต้อง
เริ่มต้นจากการรับประทานอาหารท่ีดี  เพราะอาหารไม่เพียงแต่จะช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตเท่าน้ัน  
แต่ยังช่วยพัฒนาสมอง  และสุขภาพ  ทําให้ดําเนินชีวิตอยู่ได้อย่างเป็นสุข  การรับประทานอาหารท่ีดี
ย่อมนําไปสู่การมีภาวะโภชนาการที่ดี  ในทางตรงกันข้ามการรับประทานอาหารท่ีไม่ถูกต้องอาจ
นําไปสู่ภาวะโภชนาการขาดหรือเกิน อาจกล่าวได้ว่าการรับประทานอาหารเป็นสิ่งท่ีทําให้สุขภาพดี
หรือสุขภาพเส่ือมได้  ข้อปฏิบัติของการรับประทานอาหารเพ่ือสุขภาพท่ีดี  คือ  รับประทานอาหารให้
ครบ  5  หมู่    ด่ืมนมให้เหมาะสมตามวัย  ทานอาหารท่ีมีไขมันแต่พอควร  หลีกเลี่ยงอาหารรสจัด  
งดเคร่ืองด่ืมท่ีมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์   ปัจจุบันคนไทยมีวัฒนธรรมในการรับประทานอาหารที่
เปลี่ยนไป  นิยมซ้ืออาหารสําเร็จรูปหรืออาหารพร้อมปรุงมากกว่าการประกอบอาหารรับประทานเอง  
เน่ืองด้วยในปัจจุบันสภาวะการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  และเวลาไม่เอ้ืออํานวย  ทําให้คนเรามีวิถีชีวิตท่ี
เร่งรีบ  ขาดความประณีตในการรับประทานอาหาร  ทําให้ต้องเสี่ยงกับการรับประทานอาหารท่ีไม่
สะอาดและขาดมาตรฐาน  รับประทานเพ่ือการอยู่รอดของชีวิต  ไม่ได้คํานึงถึงสุขภาพเท่าท่ีควร  
อาหารประเภทจานด่วนหรือฟาสต์ฟู้ด ซ่ึงเป็นอาหารที่มีคุณค่าสารอาหารไม่ครบถ้วน  รับประทาน
ด้วยเวลาที่จํากัด  เป็นวัฒนธรรมท่ีได้รับอิทธิพลมาจากต่างประเทศ กําลังได้รับความนิยมอย่างสูงใน
หมู่วัยรุ่น  ซ่ึงเป็นวัยท่ีต้องการสารอาหารครบถ้วนเพ่ือพัฒนาสมองและร่างกาย   เพ่ือเข้าสู่วัยทํางาน
จึงเกิดปัญหาการได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ  ทําให้เกิดการสะสมเป็นสาเหตุสําคัญทําให้เกิดโรค    
ต่าง ๆ มากมาย   นอกจากน้ันวิธีที่จะช่วยทําให้มีสุขภาพดีควบคู่ไปกับการรับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์คือการออกกําลังกายอย่างสมํ่าเสมอ  และการพักผ่อนให้เพียงพอ  สิ่งเหล่าน้ีจะช่วยทําให้
ร่างกายแข็งแรงซ่ึงส่งผลให้มีสุขภาพจิตที่ดี 
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จากบทความในรายงานขององค์การอนามัยโลก ระบุว่าในปี  2000  องค์การอนามัยโลกจะ
ผลักดันให้ประชากรโลกมีสุขภาพดีถ้วนหน้าทําให้ประเทศต่าง ๆ เริ่มหันมาเอาใจใส่รณรงค์ให้
ประชาชนภายในประเทศคํานึงถึงประโยชน์ของสุขภาพร่างกายมากขึ้น  จากมูลเหตุดังกล่าว
กลายเป็นตัวกระตุ้นให้ประชาชนเริ่มขวนขวายหาสิ่งท่ีดีมีประโยชน์มาสนองต่อความต้องการของ
ร่างกายโดยเฉพาะด้านอาหาร เพราะถ้าร่างกายได้รับสารอาหารท่ีดีมีคุณค่า  ร่างกายก็จะมี
ประสิทธิภาพแต่ในทางตรงกันข้าม  ถ้าร่างกายประสบภาวะขาดสารอาหารที่มีคุณประโยชน์ก็
เปรียบเสมือนเครื่องจักรที่นับวันเสื่อมสภาพ  

ตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพ่ือสุขภาพในประเทศไทยนับว่าเป็นตลาดท่ีน่าสนใจ  แม้ว่า
ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมจะชะลอตัว  แต่ส่งผลกระทบต่อตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพ่ือสุขภาพ
โดยรวมไม่มากนัก เน่ืองจากปัจจัยหนุนท่ีสําคัญคือ กระแสการรักษาสุขภาพเชิงป้องกัน  แม้จะยังไม่มี
ข้อสรุปทางการแพทย์อย่างชัดเจนแต่ผู้บริโภคมีความเชื่อว่าการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อ
สุขภาพเป็นปัจจัยหน่ึงในการทําให้ร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บป่วย  เพ่ือจะได้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาล  รวมท้ังการดําเนินชีวิตท่ีเปลี่ยนแปลงไป  ความกดดันจากสภาพเศรษฐกิจและ
สภาพแวดล้อมในสังคมท่ีเปลี่ยนไป  ผู้บริโภคให้ความสําคัญต่อการดูแลสุขภาพมากขึ้น  และยินดี
ลงทุนเพ่ือให้ได้มาซ่ึงสุขภาพท่ีดี  

บริษัท  ศูนย์วิจัยกสิกรไทย  จํากัด  ได้สํารวจพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยของคนกรุงเทพฯ
(2550)  พบประเด็นการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายในด้านสุขภาพท่ีเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
เพ่ือสุขภาพ  สืบเน่ืองจากปัญหาราคานํ้ามันท่ีมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นอย่างต่อเน่ือง  ส่งผลให้สินค้าและ
บริการต่างๆมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น  ทําให้ผู้บริโภคต้องหาทางประหยัดค่าใช้จ่ายมากข้ึน   ผลการ
สํารวจระบุว่าคนกรุงเทพฯท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างมีการปรับพฤติกรรม  โดย 25.7% ของคนกรุงเทพฯท่ี
เป็นกลุ่มตัวอย่างเปลี่ยนมาบริโภคอาหารเสริมสุขภาพท่ีผลิตในประเทศทดแทนการบริโภคอาหาร
เสริมสุขภาพที่ผลิตในต่างประเทศท่ีมีราคาแพง  และ 12.6% ลด/งดการบริโภคอาหารเสริมสุขภาพ  
ผลต่อเนื่องจากการที่คนกรุงเทพฯท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างเน้นการประหยัดค่าใช้จ่ายในด้านสุขภาพนับว่า
เป็นโอกาสในการขยายตลาดของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพท่ีผลิตในประเทศ โดยเฉพาะ
ผู้ประกอบการที่มีการปรับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพในด้านบรรจุภัณฑ์  และความน่าเช่ือถือของ
ผลิตภัณฑ์  โดยเน้นการผ่านการรับรองขององค์การอาหารและยา  กระทรวงสาธารณสุข  กล่าวคือ
คนกรุงเทพฯที่เป็นกลุ่มตัวอย่างหันมาใช้ยาสมุนไพรทดแทนการบริโภคยาแผนปัจจุบัน  เน่ืองจาก
ผู้บริโภคส่วนหน่ึงมีความเช่ือว่าการบริโภคอาหารเสริมสุขภาพจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรเป็นการ
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายให้แข็งแรงไม่เจ็บป่วยง่าย  นับว่าเป็นการรักษาสุขภาพเชิงป้องกัน  
และเห็นว่าจะเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าเม่ือต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล  

ปัจจุบัน  ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในท้องตลาดมีหลากหลายประเภท  แต่ละประเภทมี
ผู้ประกอบการจํานวนมากส่งผลให้มีหลายย่ีห้อให้เลือก  ประกอบกับการแข่งขันกลยุทธ์ทางการตลาด
ทุกรูปแบบอย่างรุนแรง  จึงเป็นเหตุจูงใจให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารเพ่ือสุขภาพ  โดยเลือกศึกษาลูกค้าในเขตหลักสี่  ซ่ึงเป็นเขตที่มีการเติบโตทางธุรกิจสูง    มี
จํานวนประชากรท่ีพักอาศัยและเป็นสถานท่ีท่ีมี 

การพัฒนาให้เป็นสถานท่ีทํางานและมีผู้ปฏิบัติงานจํานวนมาก  ส่วนใหญ่มีการศึกษา  และ
ระดับรายได้ค่อนข้างสูง   รวมถึงมีความต่ืนตัวในเรื่องสุขภาพอนามัย    โดยการวิจัยครั้งน้ีจะมุ่งศึกษา
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ถึงพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพในเขตหลักสี่ ผลการวิจัยในเรื่องน้ีจะเป็น
ประโยชน์แก่ผู้ผลิตและผู้จัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพ่ือสุขภาพในเขตหลักสี่  ให้สามารถ
นําไปใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพ่ือสุขภาพของลูกค้าในเขตหลักส่ี  
กรุงเทพมหานคร   

2. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพ่ือสุขภาพของ
ลูกค้า ในเขตหลักสี่  กรุงเทพมหานคร   

 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือ ประชาชนที่ทํางาน  พักอาศัย  และลกูค้าทั่วไป  ท่ีบริโภค
ผลิตภัณฑ์เสรมิอาหารเพ่ือสุขภาพ  จํานวน  250  คน 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือผู้ที่บริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพในเขตหลักส่ี  
กรุงเทพมหานคร  ใช้วิธีสุ่มตัวอย่าง อย่างง่าย (simple  random  sampling) และกําหนดขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างตามตารางกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie และ Morgan (1970, p. 608) ได้
กลุ่มตัวอย่างจํานวน 152 คน 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ แบบสอบถามที่สร้างขึ้นโดยมีขั้นตอนตามลําดับดังน้ี 
 1. การศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 2. การจัดทําโครงสร้างของแบบสอบถาม ให้มีเน้ือหาครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้ง
น้ี  แบบสอบถามมี 3 ส่วน คือ 
 ส่วนท่ีหนึ่ง  ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ส่วนท่ีสอง   พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพ่ือสุขภาพ 
 ส่วนท่ีสาม   ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพ่ือสุขภาพ   
 3. นําแบบสอบถามที่สร้างขึ้นให้อาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระของมหาวิทยาลัยราชภัฎ
ธนบุรี ได้ตรวจสอบความสอดคล้องของเน้ือหา กับจุดประสงค์ของการวิจัย เป็นการศึกษาความ
เที่ยงตรง (validity) ของแบบสอบถาม แล้วนํามาปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้คําถามชัดเจนสามารถสื่อ
ความหมายได้ตรงประเด็นและเหมาะสมยิ่งขึ้น 
 4. นําแบบสอบถามไปให้ประชากรท่ัวไป  ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยจํานวน 30 คน ได้
ตอบแบบสอบถาม แล้วนําข้อมูลมาหาค่าความเช่ือม่ัน (reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้สูตรสัม
ประสิทธ์แอลฟา ของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient) 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถามให้กับผู้ท่ี
บริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพ่ือสุขภาพในเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างจํานวน 
152 คนและขอรับแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง   
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถาม จะนํามาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ทุกชุดและ
นํามาลงรหัส ประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป spss for window ในการหาความถ่ี ร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ดังน้ี 

1. วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม และพฤติกรรมของผู้บริโภคผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารเพ่ือสุขภาพ โดยใช้ความถี่และร้อยละ 

2. วิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพของ ลูกค้า
โดยใช้ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 
 
สรุปผลการวิจัย 

1. ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม   
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 59.21 อายุ 31 – 40 ปี ร้อยละ 48.68 

รองลงมาอายุ 
 41 ปีขึ้นไป ร้อยละ 36.18  สถานภาพสมรส ร้อยละ 58.55   รองลงมาโสด ร้อยละ 25.00    
การศึกษาระดับปริญญาตรี  ร้อยละ 68.42  รองลงมาสูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 26.32  อาชีพ 
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
ร้อยละ 61.18 รองลงมา พนักงานบริษัท ร้อยละ 23.03   รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,000  บาทข้ึนไป 
ร้อยละ 46.05 รองลงมา 20,001 – 30,000 บาทร้อยละ 40.13  

2. พฤติกรรมของผู้บริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเสริมเพ่ือสุขภาพ 
ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคยังบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอยู่ ร้อยละ 88.82   
ผู้บริโภค  บริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทุกวัน ร้อยละ 93.42 รองลงมา อาทิตย์ละ 4-6ครั้ง 

ร้อยละ 5.26        
ผู้บริโภค บริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเป็นระยะเวลาน้อยกว่า- 1 ปี ร้อยละ 53.29  

รองลงมา มากกว่า1 ปี ขึ้นไปร้อยละ 46.71    
สาเหตุการซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ของผู้บริโภค  พบว่าเพ่ือรับประทานเอง ร้อยละ 76.32 

รองลงมาซ้ือเป็นของขวัญในโอกาสต่าง ๆ  ร้อยละ 13.82  
ผู้บริโภคซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร จากห้างสรรพสินค้า ร้อยละ 44.74  รองลงมา ร้อยละ

21.71  
กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามมีวิธีการดูแลสุขภาพ  โดยบริโภคอาหารที่มีประโยชน์ ครบ 5 หมู่  

ร้อยละ 59.21 รองลงมาคือ ออกกําลังกายอย่างสมํ่าเสมอ ร้อยละ 17.11   
  3. ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพของลูกค้าในเขต
หลักส่ี  กรุงเทพมหานคร  
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ด้านผลิตภัณฑ์   คุณค่าของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจบริโภค
ของกลุ่มตัวอย่างมากที่สุดคือมีคะแนนเฉล่ีย  4.58  สําหรับรูปแบบของบรรจุภัณฑ์เป็นปัจจัยท่ีมี
อิทธิพลต่อกลุ่มตัวอย่างน้อยที่สุดคือมีคะแนนเฉลี่ย 3.56   

ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับ  ผู้บริโภคเพศชายอายุ  40  ปีขึ้นไป  สถานภาพสมรส  การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  อาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  30,000 บาทข้ึนไป 

ด้านราคา พบว่าการต้ังราคาที่เหมาะสมเม่ือเทียบกับคุณภาพเป็น ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุด
คือมีคะแนนเฉล่ีย  4.62  ในขณะที่การต้ังราคาท่ีเหมาะสมเม่ือเทียบกับปริมาณมีคะแนนเฉล่ียน้อย
ท่ีสุด  3.96   

ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกัน  ผู้บริโภคอายุ  31-40 ปีและ 40  ปีขึ้นไป  สถานภาพสมรส  การศึกษา
ตํ่ากว่าปริญญาตรี  อาชีพธุรกิจส่วนตัว  รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  30,000 บาทขึ้นไป 

ด้านช่องทางจัดจําหน่าย พบว่าความสะดวกในการซื้อมีอิทธิพลมากที่สุดสําหรับการไปซ้ือ
ผลิตภัณฑ์ คือมีคะแนนเฉลี่ย  4.31  ส่วนการวางจําหน่ายอย่างแพร่หลายปัจจัยท่ีมีอิทธิพลน้อยท่ีสุด  
มีคะแนนเฉล่ียเพียง 4.11 ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกัน  ผู้บริโภคเพศชายและเพศหญิงทุกกลุ่มอายุ  
สถานภาพโสดและสมรส  การศึกษาระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี  ทุกกลุ่มอาชีพ  และทุก
กลุ่มรายได้เฉลี่ยต่อเดือน   

ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่าการโฆษณาประชาสัมพันธ์มีอิทธิพลมากท่ีสุดคือมีคะแนน
เฉลี่ย  4.73  ในขณะท่ีช่องทางการจําหน่ายโดยการส่งชิ้นส่วนชิงโชค  นั้นมีอิทธิพลน้อยท่ีสุดคือมี
คะแนนเฉลี่ย  2.89  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกัน  ผู้บริโภคเพศชายและเพศหญิงทุกกลุ่มอายุ  ทุกสถานภาพ 
ทุกระดับการศึกษา  อาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  และพนักงานบริษัท  และทุกกลุ่มรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน   
 
การอภิปรายผล 

พฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเ พ่ือสุขภาพของลูกค้าในเขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร จากผลการศึกษาพบว่าพฤติกรรมการบริโภคข้ึนอยู่กับเพศ และรายได้ เน่ืองจาก
เพศหญิงจะมีแนวโน้มในการบริโภคมากกว่าเพศชาย  อายุระหว่าง 31 -40 ปี  สถานภาพสมรส และ
มีอาชีพรับราชการ  หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ  ซ่ึงมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของสุกัลยา  ช่ืนสกุล  
(2550)  ได้ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ผลการวิจัย พบว่าพฤติกรรมการบริโภคขึ้นอยู่กับเพศและรายได้   

การตัดสินใจท่ีมีผลต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพ่ือสุขภาพ  พบว่าปัจจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์นั้น คุณค่าของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อกลุ่มตัวอย่างมากที่สุดคือมี
คะแนนเฉลี่ย  4.55  สําหรับรูปแบบของบรรจุภัณฑ์เป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อกลุ่มตัวอย่างน้อยท่ีสุดคือ
มีคะแนนเฉล่ีย 3.63  ซ่ึงมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุกัลยา  ช่ืนสกุล (2550) ได้วิจัยพฤติกรรม
การบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
พบว่าการต้ังราคาที่เหมาะสมเม่ือเทียบกับคุณภาพเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลมากท่ีสุด 

ด้านราคา พบว่าการต้ังราคาที่เหมาะสมเม่ือเทียบกับคุณภาพเป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุด
คือมีคะแนนเฉล่ีย 4.56 ในขณะท่ีการต้ังราคาที่เหมาะสมเม่ือเทียบกับปริมาณเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพล
น้อยท่ีสุดคือมีคะแนนเฉล่ีย 3.99 สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุกัลยา  ช่ืนสกุล (2550) ได้วิจัย
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พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล  พบว่าการต้ังราคาที่เหมาะสมเม่ือเทียบกับคุณภาพเป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุด 

ด้านช่องทางจัดจําหน่าย พบว่าความสะดวกในการซื้อมีอิทธิพลมากท่ีสุดสําหรับการไปซ้ือ
ผลิตภัณฑ์ คือ มีคะแนนเฉลี่ย 4.24   ส่วนการวางจําหน่ายอย่างแพร่หลายเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลน้อย
ท่ีสุด มีคะแนนเฉล่ียเพียง  4.17  สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุกัลยา  ช่ืนสกุล (2550)   ได้วิจัย
พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพ่ือสุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล  พบว่าความสะดวกในการซ้ือมีอิทธิพลมากท่ีสุด 

ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่าการโฆษณาประชาสัมพันธ์มีอิทธิพลมากที่สุดคือมีคะแนน
เฉลี่ย 4.63 ในขณะที่การส่งเสริมการตลาดโดยการส่งช้ินส่วนชิงโชค น้ันมีอิทธิพลน้อยท่ีสุดคือมี
คะแนนเฉลี่ย 3.03 สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุกัลยา ช่ืนสกุล (2550)  ได้วิจัยพฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพ่ือสุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ผลการวิจัย 
พบว่การโฆษณาประชาสัมพันธ์มีอิทธิพลมากท่ีสุด 
 
ข้อเสนอแนะ 

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพ่ือสุขภาพ บางครั้งเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย  หากร่างกาย
ได้รับสารอาหาร ไม่ครบถ้วน หรือตามแพทย์สั่ง   แต่วิธีการท่ีดีที่สุดในการดูแลสุขภาพคือ    การนอบ
หลับพักผ่อนให้เพียงพอ การบริโภคอาหารให้ครบ 5 หมู่  การออกกําลังกายอย่างสมํ่าเสมอ  เท่าน้ีก็
จะสามารถช่วยให้ท่านมีสุขภาพที่ดีและยืนยาวมากกว่าการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ 

บริษัทผู้ผลิตหรือผู้จําหน่ายควรมีจริยธรรมในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์สินค้าของตน 
ในด้านการส่งเสริมการขายควรโฆษณา และบรรยายสรรพคุณของผลิตภัณฑ์ตามความเป็นจริง 
นอกจากน้ีจะต้องกระตุ้นให้ผู้บริโภคแสวงหาข่าวสารเก่ียวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพ่ือสุขภาพให้มาก
ขึ้น โดยหากลยุทธ์ต่าง ๆ เข้ามาเสริม   

ผู้ท่ีจะบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพ่ือสุขภาพ ควรจะต้องมีการศึกษาถึงผลิตภัณฑ์ในแต่ละ
ประเภทที่จะบริโภคอย่างละเอียด ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑก์่อนท่ีจะทําการบริโภค 
 
ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาถึงพฤติกรรมการรับรู้สื่อโฆษณาของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของกลุ่ม
ตัวอย่างด้วย เพราะอาจมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 

2. ควรมีการศึกษาถึงลักษณะหน้าท่ีการงานของกลุ่มตัวอย่าง โดยนํามาเป็นตัวแปรในการ
วิจัย  เพราะอาจมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคหรือความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง 

3. ควรมีการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างอ่ืนท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 
เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาทางด้านโภชนาการ 

4. ควรศึกษาถึงความรู้ ของบุคลากรในสายงานอาหารและโภชนาการ รวมถึงกลุ่มบุคคลท่ี
เป็นผู้แทนจําหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในระบบขายตรง เพราะเป็นกลุ่มบุคคลท่ีทํางานในการ
เผยแพร่ความรู้สู่ผู้อ่ืนได้อย่างกว้างขวาง 
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 อุปสรรคการดําเนินธุรกิจ SMEs  ของผู้ประกอบการ ในอําเภอเมือง จังหวัดระยอง* 
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บทคัดย่อ 
  การวิ จัยเรื่อง น้ี มี วัตถุประสงค์  เ พ่ือศึกษาอุปสรรคในการดําเนินธุรกิจ  SMEs ของ
ผู้ประกอบการในอําเภอเมือง จังหวัดระยอง และเพ่ือเปรียบเทียบอุปสรรคในการดําเนินธุรกิจ SMEs 
ของผู้ประกอบการ จําแนกตามข้อมูลผู้ประกอบการ กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ประกอบธุรกิจ SMEs ในอําเภอ
เมือง จังหวัดระยอง จํานวน 132 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความ
แปรปรวน 
 ผลการวิจัยพบว่า  ผู้ประกอบการ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับอุปสรรคในการดําเนินธุรกิจ 
SMEs ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง  เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุก
ด้าน โดยเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย คือ  ด้านการบริหารบุคคล ด้านการตลาด ด้านการเงิน ด้าน
การจัดการ และด้านการผลิต ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนอุปสรรคในการดําเนินธุรกิจ 
SMEs ของผู้ประกอบการ  จําแนกตามข้อมูลผู้ประกอบการ พบว่า  ผู้ประกอบการที่มีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน ประเภทของธุรกิจ ต่างกัน มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับอุปสรรคในการดําเนินธุรกิจ ใน
ภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน และรายข้อ พบว่า 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ 0.05 และผู้ประกอบการที่มีระดับการศึกษา 
ต่างกัน มีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับอุปสรรคในการดําเนินธุรกิจ ในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านและรายข้อ พบว่า ด้านการตลาด และด้านการ
บริหารบุคคล แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ 0.05   
 
Abstract 
 The objectives of this research were to study the obstacles to doing SMEs 
businesses as viewed by entrepreneurs in Mueang district of Rayong Province, and to 
compare the obstacles reported by the entrepreneurs. The sample included 132 SMEs 
entrepreneurs. Questionnaires were employed as a research tool. The data was 
analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, and analysis of 
variance. 
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 The result of the research implied that the mean score of the 
entrepreneurs’ opinions on obstacles was high. Analyzed in term of aspects, all of 
them were at medium level; ranked from high- medium to low-medium were human 
resource management, marketing, finance, management, and production. The 
comparisons of mean scores of entrepreneurs’ opinions on obstacles when they 
were grouped by their personal data showed that entrepreneurs with different 
monthly income or business type had   significantly different opinions on obstacles 
at 0.01; however, when each aspect and each item were analyzed, the differences 
were significant at 0.01 and 0.05. In addition, the entrepreneurs’ with different 
educational background had significantly different overall opinion on obstacles to 
SMEs business conduct at 0.05. When aspect by aspect and item by item analyses 
were made, entrepreneurs’ opinions on marketing and personnel management were 
found to be significantly different at 0.01 and 0.05. 
 
ความนํา 
 ประเทศไทยได้ดําเนินนโยบายเศรษฐกิจแบบเปิดและได้ใช้ระบบการค้าเสรีมาเป็น
เวลานาน ประกอบกับมีการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างมีแบบแผนและต่อเนื่องกับสภาพแวดล้อมทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ ทําให้มีการพัฒนาประเทศด้านเศรษฐกิจต่าง ๆ  ทั้งด้านการผลิต การค้า และ
บริการ โดยมุ่งเน้นพัฒนาด้านอุตสาหกรรมเป็นหลัก ซ่ึงแนวความคิดการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมใน
ประเทศไทยได้เริ่มต้นมานานกว่าสามทศวรรษ อุตสาหกรรมไทยได้พัฒนาจากการผลิต เพ่ือทดแทน
การนําเข้ามาเป็นการผลิตเพ่ือส่งออก จากการผลิตที่ใช้แรงงานและเทคโนโลยีระดับตํ่ามาเป็นการผลิต
สินค้าท่ีใช้ทุนและเทคโนโลยีท่ีสูง   
 วิสาหกิจหรือธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (small and medium enterprises: 
SMEs) เป็นกิจการที่เริ่มจากการผลิตสินค้าและบริการ อันเนื่องมาจากทักษะท่ีหลากหลาย มี
กระบวนการผลิตแบบยืดหยุ่นที่สอดคล้องกับวิถีของคนในชุมชน ส่วนใหญ่ใช้วัตถุดิบภายในประเทศ
ไม่ต้องนําเข้าจากต่างประเทศ ไม่ต้องพ่ึงพาโรงงานหรือกิจการขนาดใหญ่ โดยที่ผลผลิตสินค้าบริการ
ของหลายกิจการเป็นที่ยอมรับของตลาดผลิตสินค้าได้มาตรฐานสากล สามารถสร้างรายได้นําเงินตรา
เข้าประเทศ โดยจุดเด่นของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีว่าน้ีใช้เงินทุนประกอบการไม่
มากหรือใช้เงินในขอบเขตท่ีไม่เกินความสามารถของสถาบันการเงินในปัจจุบันจะรับได้ ธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมมีอยู่ท้ังในภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรมและภาคการบริการ รวมตัวอยู่ใน
ชุมชนต่าง ๆ ท่ัวประเทศทั้งในชนบท และในเมือง ส่วนใหญ่อาศัยแรงงานจากชุมชนในพ้ืนท่ีและเขต
ใกล้เคียงกับท่ีต้ังของกิจการ ซ่ึงเก้ือกูลให้ชุมชนเลือกกระบวนการสร้างความม่ังคั่งได้ตามศักยภาพของ
แต่ละชุมชนเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้ชุมชนมีความเข้มแข็งยืนหยัดอยู่ได้ ท่ีสําคัญธุรกิจวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นเคร่ืองมือของชุมชนในการนําสินค้าและบริการเข้าสู่ตลาดโลกในยุค
โลกาภิวัตน์ได้ตามความถนัดโดยไม่ถูกกําหนดบทบาท รวมทั้งเป็นกลไกรองรับความผันผวนของระบบ
เศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  
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 รูปแบบการดําเนินธุรกิจของไทย จะพบว่าธุรกิจขนาดขนาดกลางและขนาดย่อมเป็น
รูปแบบธุรกิจที่มีอยู่แล้วต้ังแต่ในอดีต แต่ธุรกิจดังกล่าวไม่ได้รับความสนใจหรือได้รับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานของภาครัฐมากนัก เม่ือธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมประสบผลสําเร็จอย่างเห็นได้ชัดเป็น
ผลให้รัฐบาลหันมาให้ความสําคัญและออกมาตรการต่าง ๆ อย่างจริงจังเพ่ือนํามาใช้พัฒนาการดําเนิน
ธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้สามารถออกสู่ตลาดโลกในยุคโลกาภิวัตน์ท่ีทุกอย่างพร้อม
ท่ีจะมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้ ส่งผลให้มีผู้ประกอบการรายใหม่ ๆ สนใจและหันมาลงทุน
ดําเนินธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพ่ิมมากขึ้น และสิ่งท่ีหลีกเลี่ยงไม่ได้ท่ีตามมาคือ ปัญหาและ
อุปสรรคบางส่วนท่ีส่งผลให้การประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมประสบกับปัญหาในการ
ดําเนินธุรกิจ 
 ผู้วิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงอุปสรรคการดําเนินธุรกิจ SMEs  ของผู้ประกอบการ ใน
อําเภอเมือง จังหวัดระยอง   เพ่ือให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้เล็งเห็นความสําคัญของธุรกิจ 
SMEs  และนําความรู้ ท่ีได้รับจากการวิจัยไปปรับปรุงการดําเนินธุรกิจและเผยแพร่ข้อมูล เพ่ือ
ประโยชน์ในการกําหนดแนวทางการพัฒนาท่ีย่ังยืนของอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมของ
ประเทศไทยต่อไปในอนาคต 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
               1.  เพ่ือศึกษาอุปสรรคในการดําเนินธุรกิจ SMEs ของผู้ประกอบการในอําเภอเมือง 
จังหวัดระยอง 
 2.  เพ่ือเปรียบเทียบอุปสรรคในการดําเนินธุรกิจ SMEs ของผู้ประกอบการ จําแนกตาม
ข้อมูลผู้ประกอบการ 
 
สมมุติฐานการวิจัย 
 อุปสรรคในการดําเนินธุรกิจ SMEs ของผู้ประกอบการ จําแนกตามข้อมูลผู้ประกอบการ
แตกต่างกัน     
 1. ประชากร  
  ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย   เป็นผู้ประกอบธุรกิจ SMEs ในอําเภอเมือง จังหวัดระยอง  ของ
เดือนมิถุนายน 2553 จํานวน  200 คน (สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจังหวัด
ระยอง) 
 2. กลุ่มตัวอย่าง  
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นผู้ประกอบธุรกิจ SMEs  ในอําเภอเมือง จังหวัดระยอง โดย
เลือกเป็นกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 132  คน ตามตารางกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie และ 
Morgan (1970, p.608) 
 
เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจัย  
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี เป็นแบบสอบถามจํานวน 1 ฉบับ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ  
   ส่วนท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ  อายุ ระดับ
การศึกษา  รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  ประสบการณ์ทําธุรกิจ รูปแบบของธุรกิจ  ประเภทของธุรกิจ  
จํานวน 7 ข้อ 
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 ส่วนที่ 2   อุปสรรคในการดําเนินธุรกิจ SMEs ของผู้ประกอบการในอําเภอเมือง 
จังหวัดระยอง  แบ่งออกเป็น 5 ด้าน คือ ด้านการจัดการ  ด้านการตลาด ด้านการเงิน ด้านการบริหาร
บุคคล และด้านการผลิต  ลักษณะของแบบสอบถามเป็น  มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับของลิเคิร์ท 
(Likert)  จํานวน 25 ข้อ  
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  

การรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยการขอความร่วมมือจากผู้
ประกอบธุรกิจ SMEs ในอําเภอเมือง  จังหวัดระยอง  โดยนําแบบสอบถามไปแจกให้กลุ่มตัวอย่าง
กรอกข้อมูล  จํานวน 132  ฉบับ ด้วยวิธีสะดวก (convenience sampling) แล้วขอรับคืนด้วยตนเอง 
โดยเก็บแบบสอบถามในช่วงวันที่ 15 – 30 กันยายน 2553  ได้รับแบบอสบถามคืนมา จํานวน 132 
ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100.00 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1.//วิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  โดยใช้ความถี่ และค่าร้อยละ
(Percentage) 
 2.//วิเคราะห์อุปสรรคในการดําเนินธุรกิจ SMEs ของผู้ประกอบการในอําเภอเมือง 
จังหวัดระยอง โดยใช้ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 
 3.//เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ( X )  ของคะแนนอุปสรรคในการดําเนินธุรกิจ SMEs ของ
ผู้ประกอบการ จําแนกตามข้อมูลผู้ประกอบการ  โดยใช้  t-test  และ  F-test 
 4.//เปรียบเทียบรายคู่ เพ่ือทดสอบค่าเฉลี่ย ( X ) ของอุปสรรคในการดําเนินธุรกิจ 
SMEs ของผู้ประกอบการ จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยวิธีของ Least Significant 
Differnce (LSD) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1.  ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผู้ประกอบการที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 53.79  อายุ 30 - 40 
ปี ร้อยละ 33.33  รองลงมา    41 - 50 ปี ร้อยละ 31.82  ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ร้อยละ 
49.24  รองลงมา ตํ่ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 40.15  ประสบการณ์ทําธุรกิจ 3 – 6 ปี ร้อยละ 50.00 
รองลงมา7 – 10 ปี ร้อยละ 31.06  รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ตํ่ากว่า 50,000 บาท  ร้อยละ 38.64  
รองลงมา 100,001 – 200,000 บาท ร้อยละ 29.55  รูปแบบของธุรกิจ กิจการเจ้าของคนเดียว  ร้อย
ละ 62.12 รองลงมา บริษัทจํากัด ร้อยละ 24.24  ประเภทของธุรกิจ การบริการ  ร้อยละ 50.76  
รองลงมา การค้าส่ง/ค้าปลีก ร้อยละ 25.00  
 2.  การวิเคราะห์อุปสรรคในการดําเนินธุรกิจ SMEs ของผู้ประกอบการในอําเภอเมือง 
จังหวัดระยอง 
 ผู้ประกอบการ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับอุปสรรคในการดําเนินธุรกิจ SMEs ในภาพรวม 
อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.10) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน ดังนี ้
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 ด้านการจัดการ 
 ผู้ประกอบการ มีระดับความคิดเห็น  โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.09) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 2.93 – 3.24) ทุกรายการ คือ 
 1.  ความสามารถในการกําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดําเนินธุรกิจท่ีเหมาะสม
และชัดเจน 
 2.  ความรู้ความสามารถในการวางแผนธุรกิจ เพ่ือให้การดําเนินงานบรรลุผลสําเร็จตาม  ท่ี
ต้องการ 
 3.  ความรู้ความสามารถในการกําหนดแนวทางปฏิบัติงานและความจําเป็นในการใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
  4.  ความสามารถในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงาน ตลอดจน
วิเคราะห์ปัญหา แก้ไขและปรับปรุงให้ดําเนินงานเข้าสู่เป้าหมายและสอดคล้องกับข้อจํากัดของ
สถานการณ์ 
 5.  ความรู้ความสามารถในการจัดโครงสร้างหน้าท่ีการทํางานในธุรกิจอย่างเหมาะสม 
 ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับผู้ประกอบการเพศชาย และเพศหญิง อายุตํ่ากว่า 30 ปี  30 – 40 ปี  
และ  41 – 50 ปี ทุกระดับการศึกษา ประสบการณ์ทําธุรกิจ น้อยกว่า 3 ปี 3 – 6 ปี และ 7 – 10 ปี 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ตํ่ากว่า 50,000 บาท 50,000 – 100,000 บาท และ 100,001 – 200,000 บาท  
รูปแบบของธุรกิจ กิจการเจ้าของคนเดียว ห้างหุ้นส่วน และบริษัทจํากัด ประเภทของธุรกิจ การค้าส่ง/
ค้าปลีก และการบริการ 
 ด้านการตลาด 
 ผู้ประกอบการ มีระดับความคิดเห็น  โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.11) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 2.95 – 3.34) ทุกรายการ คือ 
 1.  ความรู้ความสามารถในการกําหนดราคาเพื่อให้เกิดยอดขายและกําไร 
 2.  ความรู้ความสามารถในการพัฒนาสินค้าและบริการให้มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของ
ตลาด 
 3.  ความรู้ความสามารถในการพัฒนาช่องทางการขาย และการกระจายตัวสินค้าหรือ
บริการให้ครอบคลุมลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย 
 4.  ความรู้ความสามารถในการสื่อสารเก่ียวกับสินค้าหรือบริการไปยังกลุ่มเป้าหมายผ่านสื่อ
ต่าง ๆ 
 5.  ความรู้ในด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือบรรจุภัณฑ ์
 6.  ความรู้ความสามารถในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน 
 ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับผู้ประกอบการเพศชาย และเพศหญิง อายุ 30 - 40 ปี และ 41 - 50 
ปี ระดับการศึกษา ตํ่ากว่าปริญญาตรี และปริญญาตรี  ประสบการณ์ทําธุรกิจ 3 – 6 ปี และ 7 – 10 
ปี  รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ตํ่ากว่า 50,000 บาท 50,000 – 100,000 บาท และ 100,001 – 200,000 
บาท  รูปแบบของธุรกิจ กิจการเจ้าของคนเดียว และห้างหุ้นส่วน  ประเภทของธุรกิจ การค้าส่ง/ค้า
ปลีก และการบริการ 
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 ด้านการเงิน 
 ผู้ประกอบการ มีระดับความคิดเห็น  โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.10) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.02 – 3.29) ทุกรายการ คือ 
 1.  ความรู้ความสามารถในการเขียนแผนการใช้เงินท้ังระยะสั้นและระยะยาว 
 2.  ความรู้ความสามารถในการควบคุมการใช้เงินตามแผนการใช้เงิน เพ่ือบรรลุเป้าหมาย
ของธุรกิจที่ต้ังไว้ 
 3.  ความสามารถในการจัดเตรียมข้อมูลต่าง ๆ ทางด้านการเงินไว้ล่วงหน้า เพ่ือเป็น
แนวทางในการดําเนินงาน 
 4.  ความรู้ความสามารถในการจัดทํางบประมาณบัญชี การรับเงิน การจ่ายเงิน การ
ควบคุม และการตรวจสอบด้านการเงิน 
 5.  ความสามารถในการระดมทุนผ่านตลาดทุน และการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน 
 ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับเพศหญิง ทุกกลุ่มอายุ ระดับการศึกษา ตํ่ากว่าปริญญาตรี และ
ปริญญาตรี  ประสบการณ์ทําธุรกิจ น้อยกว่า 3 ปี 3 – 6 ปี และ 7 – 10 ปี  รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ตํ่า
กว่า 50,000 บาท 50,000 – 100,000 บาท และ 100,001 – 200,000 บาท  รูปแบบของธุรกิจ 
กิจการเจ้าของคนเดียว และบริษัทจํากัด  ประเภทของธุรกิจ การค้าส่ง/ค้าปลีก และการบริการ 
 ด้านการบริหารบุคคล 
 ผู้ประกอบการ มีระดับความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.13) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.05 – 3.26) ทุกรายการ คือ 
 1.  ความรู้ความสามารถในการพัฒนา อบรม และ สอนงานแก่บุคลากรเพ่ือให้สามารถ
ปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.  ความสามารถในการสร้างขวัญกําลังใจให้แก่พนักงาน 
 3.  ความสามารถในการจัดหาบุคลากรมาปฏิบัติงานงานให้เพียงพอกับปริมาณงาน 
 4.  ความสามารถในการจูงใจพนักงานให้สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
 5.  ความสามารถในการควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานให้บรรลุตามเป้าหมายท่ี
กําหนดไว้ 
 ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับผู้ประกอบการเพศชาย และเพศหญิง อายุตํ่ากว่า 30 ปี และ 30 – 40 
ปี  ระดับการศึกษา ตํ่ากว่าปริญญาตรี และปริญญาตรี  ประสบการณ์ทําธุรกิจ น้อยกว่า 3 ปี 3 – 6 ปี 
และ 7 – 10 ปี  รูปแบบของธุรกิจ กิจการเจ้าของคนเดียว ห้างหุ้นส่วน และบริษัทจํากัด ทุกกลุ่ม
ประเภทของธุรกิจ 
 ด้านการผลิต 
 ผู้ประกอบการ มีระดับความคิดเห็น  โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.05) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 2.96 – 3.11) ทุกรายการ คือ 
 1.  ความรู้ความสามารถในการนําเทคโนโลยี สมัยใหม่มาใช้ในกระบวนการผลิต 
 2.  ความรู้ความสามารถในการออกแบบกรรมวิธีการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูง 
 3.  ความสามารถในการวางแผนกําลังการผลิตให้เหมาะสมกับปริมาณความต้องการขาย 
 4.  ความสามารถในการรักษาระดับคุณภาพมาตรฐานการผลิตให้เท่าเทียมกัน 
 5.  ความรู้ความสามารถในการผลิตสินค้าให้มี คุณภาพดี รวดเร็ว ทันเวลาและมีต้นทุนตํ่า 
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 ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับผู้ประกอบการเพศชาย และเพศหญิง  ทุกกลุ่มอายุ ทุกระดับ
การศึกษา  ประสบการณ์ทําธุรกิจ น้อยกว่า 3 ปี 3 – 6 ปี และ 7 – 10 ปี  รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ตํ่า
กว่า 50,000 บาท 50,000 – 100,000 บาท และ 100,001 – 200,000 บาท  รูปแบบของธุรกิจ 
กิจการเจ้าของคนเดียว และบริษัทจํากัด  ประเภทของธุรกิจ การผลติ และการบริการ 
 3.  การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนอุปสรรคในการดําเนินธุรกิจ SMEs ของ
ผู้ประกอบการ  จําแนกตามข้อมูลผู้ประกอบการ 
 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนอุปสรรคในการดําเนินธุรกิจ SMEs ของผู้ประกอบการ  
จําแนกตามข้อมูลผู้ประกอบการ พบว่า ผู้ประกอบการท่ีมี  เพศ  อายุ ประสบการณ์ทําธุรกิจ รูปแบบ
ของธุรกิจ ต่างกัน  มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับอุปสรรคในการดําเนินธุรกิจ ในภาพรวม  ไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ผู้ประกอบการท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ประเภทของธุรกิจ ต่างกัน มี
ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับอุปสรรคในการดําเนินธุรกิจ ในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ 0.01 และผู้ประกอบการท่ีมี ระดับการศึกษา ต่างกัน  มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับอุปสรรคใน
การดําเนินธุรกิจ ในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน 
ดังน้ี 
 ด้านการจัดการ 
 ผู้ประกอบการเพศชาย และเพศหญิง มีระดับความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
จํานวน 1 รายการ คือ ความรู้ความสามารถในการวางแผนธุรกิจ เพ่ือให้การดําเนินงานบรรลุผลสําเร็จ
ตามท่ีต้องการ 
 ผู้ประกอบการ ที่มีอายุต่างกัน มีระดับความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
จํานวน 1 รายการ คือ ความรู้ความสามารถในการกําหนดแนวทางปฏิบัติงานและความจําเป็นในการ
ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
 และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ  0.05 จํานวน 1 รายการ  คือ
ความสามารถในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงาน ตลอดจนวิเคราะห์ปัญหา 
แก้ไขและปรับปรุงให้ดําเนินงานเข้าสู่เป้าหมายและสอดคล้องกับข้อจํากัดของสถานการณ์ 
 ผู้ประกอบการ ท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีระดับความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ  ความรู้ความสามารถในการจัดโครงสร้างหน้าที่การทํางานใน
ธุรกิจอย่างเหมาะสม 
 ผู้ประกอบการ ที่มีประสบการณ์ทําธุรกิจต่างกัน มีระดับความคิดเห็น โดยรวม และ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ   
 ผู้ประกอบการ ท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีระดับความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 4 รายการ คือ   
 1.  ความรู้ความสามารถในการวางแผนธุรกิจ เพ่ือให้การดําเนินงานบรรลุผลสําเร็จตาม ท่ี
ต้องการ 
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 2.  ความรู้ความสามารถในการจัดโครงสร้างหน้าท่ีการทํางานในธุรกิจอย่างเหมาะสม 
 3.  ความรู้ความสามารถในการกําหนดแนวทางปฏิบัติงานและความจําเป็นในการใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
 4.  ความสามารถในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงาน ตลอดจน
วิเคราะห์ปัญหา แก้ไขและปรับปรุงให้ดําเนินงานเข้าสู่เป้าหมายและสอดคล้องกับข้อจํากัดของ
สถานการณ์ 
 และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติที่ ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ  คือ  
ความสามารถในการกําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดําเนินธุรกิจที่เหมาะสมและชัดเจน 
 ผู้ประกอบการ ท่ีมีรูปแบบของธุรกิจ ต่างกัน มีระดับความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ  ความรู้ความสามารถในการวางแผนธุรกิจ เพ่ือให้การ
ดําเนินงานบรรลุผลสําเร็จตาม ท่ีต้องการ 
 และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติที่ ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ  คือ    
ความสามารถในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงาน ตลอดจนวิเคราะห์ปัญหา 
แก้ไขและปรับปรุงให้ดําเนินงานเข้าสู่เป้าหมายและสอดคล้องกับข้อจํากัดของสถานการณ์ 
 ผู้ประกอบการ ท่ีมีประเภทของธุรกิจต่างกัน มีระดับความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 4 รายการ คือ   
 1.  ความรู้ความสามารถในการวางแผนธุรกิจ เพ่ือให้การดําเนินงานบรรลุผลสําเร็จตาม ท่ี
ต้องการ 
 2.  ความสามารถในการกําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดําเนินธุรกิจที่เหมาะสม
และชัดเจน 
 3.  ความรู้ความสามารถในการจัดโครงสร้างหน้าที่การทํางานในธุรกิจอย่างเหมาะสม 
 4.  ความสามารถในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงาน ตลอดจน
วิเคราะห์ปัญหา แก้ไขและปรับปรุงให้ดําเนินงานเข้าสู่เป้าหมายและสอดคล้องกับข้อจํากัดของ
สถานการณ์ 
 ด้านการตลาด 
 ผู้ประกอบการเพศชาย และเพศหญิง มีระดับความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
จํานวน 1 รายการ คือ  ความรู้ความสามารถในการพัฒนาสินค้าและบริการ ให้มีมาตรฐาน เป็นที่
ยอมรับของตลาด 
 และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ ความรู้
ความสามารถในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน 
 ผู้ประกอบการ ท่ีมีอายุต่างกัน มีระดับความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
จํานวน 2 รายการ คือ   
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 1.  ความรู้ความสามารถในการพัฒนาสินค้าและบริการให้มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของ
ตลาด 
 2.  ความรู้ความสามารถในการกําหนดราคาเพ่ือให้เกิดยอดขายและกําไร 
 และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ ความรู้
ความสามารถในการสื่อสารเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการไปยังกลุ่มเป้าหมายผ่านสื่อต่าง ๆ 
 ผู้ประกอบการ ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีระดับความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 2 รายการ คือ 
 1.  ความรู้ความสามารถในการสื่อสารเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการไปยังกลุ่มเป้าหมายผ่านสื่อ
ต่าง ๆ 
 2.  ความรู้ในด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือบรรจุภัณฑ์ 
 และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ 
 1.  ความรู้ความสามารถในการพัฒนาสินค้าและบริการให้มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของ
ตลาด 
 2.  ความรู้ความสามารถในการพัฒนาช่องทางการขาย และการกระจายตัวสินค้าหรือ
บริการให้ครอบคลุมลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้ประกอบการ ท่ีมีประสบการณ์ทําธุรกิจต่างกัน มีระดับความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ ความรู้ความสามารถในการกําหนดราคาเพ่ือให้เกิดยอดขายและ
กําไร 
 ผู้ประกอบการ ท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีระดับความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 3 รายการ คือ 
 1.  ความรู้ความสามารถในการพัฒนาสินค้าและบริการให้มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของ
ตลาด 
 2.  ความรู้ความสามารถในการส่ือสารเก่ียวกับสินค้าหรือบริการไปยังกลุ่มเป้าหมาย   ผ่าน
ส่ือต่าง ๆ 
 3.  ความรู้ในด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือบรรจุภัณฑ์ 
 และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ ความรู้
ความสามารถในการพัฒนาช่องทางการขาย และการกระจายตัวสินค้าหรือบริการให้ครอบคลุมลูกค้า
กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้ประกอบการ ท่ีมีรูปแบบของธุรกิจ ต่างกัน มีระดับความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 3 รายการ คือ 
 1.  ความรู้ความสามารถในการพัฒนาสินค้าและบริการให้มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของ
ตลาด 
 2.  ความรู้ความสามารถในการกําหนดราคา เพ่ือให้เกิดยอดขายและกําไร 
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 3.  ความรู้ความสามารถในการพัฒนาช่องทางการขาย และการกระจายตัวสินค้าหรือ
บริการให้ครอบคลุมลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย   
 ผู้ประกอบการ ท่ีมีประเภทของธุรกิจต่างกัน มีระดับความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 4 รายการ คือ 
 1.  ความรู้ความสามารถในการสื่อสารเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการไปยังกลุ่มเป้าหมายผ่านสื่อ
ต่าง ๆ  
 2.  ความรู้ความสามารถในการพัฒนาช่องทางการขาย และการกระจายตัวสินค้าหรือ
บริการให้ครอบคลุมลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย 
 3.  ความรู้ความสามารถในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน 
 4.  ความรู้ในด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือบรรจุภัณฑ์ 
 และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ ความรู้
ความสามารถในการพัฒนาสินค้าและบริการให้มีมาตรฐาน เป็นท่ียอมรับของตลาด 
 ด้านการเงิน 
 ผู้ประกอบการเพศชาย และเพศหญิง มีระดับความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
จํานวน 2 รายการ คือ   
 1.  ความรู้ความสามารถในการเขียนแผนการใช้เงินทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
 2.  ความรู้ความสามารถในการควบคุมการใช้เงินตามแผนการใช้เงิน เพ่ือบรรลุเป้าหมาย
ของธุรกิจที่ต้ังไว้ 
 ผู้ประกอบการ ท่ีมีอายุต่างกัน มีระดับความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.01 จํานวน 2 รายการ คือ   
 1.  ความสามารถในการจัดเตรียมข้อมูลต่าง ๆ ทางด้านการเงินไว้ล่วงหน้า เพ่ือเป็น
แนวทาง ในการดําเนินงาน 
 2.  ความสามารถในการระดมทุนผ่านตลาดทุน และการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน 
 ผู้ประกอบการ ท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีระดับความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ  ความสามารถในการระดมทุนผ่านตลาดทุน และการกู้ยืมเงินจาก
สถาบันการเงิน 
 ผู้ประกอบการ ท่ีมีประสบการณ์ทําธุรกิจต่างกัน มีระดับความคิดเห็น โดยรวม และ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ   
 ผู้ประกอบการ ท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีระดับความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 4 รายการ คอื   
 1.  ความรู้ความสามารถในการจัดทํางบประมาณบัญชี การรับเงิน การจ่ายเงิน  การ
ควบคุม และการตรวจสอบด้านการเงิน 
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 2.  ความสามารถในการจัดเตรียมข้อมูลต่าง ๆ ทางด้านการเงินไว้ล่วงหน้า เพ่ือเป็น
แนวทางในการดําเนินงาน 
 3.  ความสามารถในการระดมทุนผ่านตลาดทุน และการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน 
 4.  ความรู้ความสามารถในการควบคุมการใช้เงิน ตามแผนการใช้เงิน เพ่ือบรรลุเป้าหมาย
ของธุรกิจที่ต้ังไว้ 
 และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ ความรู้
ความสามารถในการเขียนแผนการใช้เงินท้ังระยะสั้นและระยะยาว 
 ผู้ประกอบการ ท่ีมีรูปแบบของธุรกิจ ต่างกัน มีระดับความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ  ความสามารถในการระดมทุนผ่านตลาดทุน และการ
กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน 
 ผู้ประกอบการ ท่ีมีประเภทของธุรกิจต่างกัน มีระดับความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 2 รายการ คือ   
 1.  ความรู้ความสามารถในการจัดทํางบประมาณบัญชี  การรับเงิน การจ่ายเงิน การ
ควบคุม และการตรวจสอบด้านการเงิน 
 2.  ความสามารถในการจัดเตรียมข้อมูลต่าง ๆ ทางด้านการเงินไว้ล่วงหน้า เพ่ือเป็น
แนวทางในการดําเนินงาน 
 และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ  ความรู้
ความสามารถในการเขียนแผนการใช้เงินท้ังระยะสั้นและระยะยาว 
 ด้านการบริหารบุคคล 
 ตัวแทนประกันชีวิตเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
จํานวน 1 รายการ คือ ความสามารถในการควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานให้บรรลุตามเป้าหมาย
ท่ีกําหนดไว้ 
 ผู้ประกอบการ ที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 2 
รายการ คือ  
 1.  ความสามารถในการจัดหาบุคลากรมาปฏิบัติงานงานให้เพียงพอกับปริมาณงาน 
 2.  ความสามารถในการสร้างขวัญกําลังใจ  ให้แก่พนักงาน  
 และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ ความรู้
ความสามารถในการพัฒนา อบรม และ สอนงานแก่บุคลากรเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงาน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 ผู้ประกอบการ ท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.01 จํานวน 4 รายการ คือ  
 1.  ความสามารถในการจัดหาบุคลากรมาปฏิบัติงานงานให้เพียงพอกับปริมาณงาน 
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 2.  ความรู้ความสามารถในการพัฒนา อบรม และ สอนงานแก่บุคลากรเพ่ือให้สามารถ
ปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3.  ความสามารถในการจูงใจพนักงานให้สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
 4.  ความสามารถในการควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานให้บรรลุตามเป้าหมายท่ี
กําหนดไว้ 
 และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติที่ ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ  คือ 
ความสามารถในการสร้างขวัญกําลังใจให้แก่พนักงาน  
 ผู้ประกอบการ ท่ีมีประสบการณ์ทําธุรกิจต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ ความสามารถในการจูงใจพนักงานให้สามารถทํางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ   
 และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติที่ ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ  คือ 
ความสามารถในการสร้างขวัญกําลังใจ   ให้แก่พนักงาน 
 ผู้ประกอบการ ท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.01 ทุกรายการ คือ  
 1.  ความสามารถในการจัดหาบุคลากรมาปฏิบัติงานงานให้เพียงพอกับปริมาณงาน 
 2.  ความรู้ความสามารถในการพัฒนา อบรม และ สอนงานแก่บุคลากรเพ่ือให้สามารถ
ปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3.  ความสามารถในการสร้างขวัญกําลังใจให้แก่พนักงาน 
 4.  ความสามารถในการจูงใจพนักงานให้สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
 5.  ความสามารถในการควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่
กําหนดไว้ 
 ผู้ประกอบการ ท่ีมีรูปแบบของธุรกิจ ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม และพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ   
 ผู้ประกอบการ ท่ีมีประเภทของธุรกิจต่างกัน มีระดับความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 3 รายการ คือ   
 1.  ความสามารถในการจัดหาบุคลากรมาปฏิบัติงานงานให้เพียงพอกับปริมาณงาน 
 2.  ความรู้ความสามารถในการพัฒนา อบรม และ สอนงานแก่บุคลากรเพ่ือให้สามารถ
ปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3.  ความสามารถในการจูงใจพนักงานให้สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
 และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติที่ ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ  คือ 
ความสามารถในการสร้างขวัญกําลังใจให้แก่พนักงาน . 
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 ด้านการผลิต 
 ตัวแทนประกันชีวิตเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.01 จํานวน 2 รายการ คือ 
 1.  ความรู้ความสามารถในการออกแบบกรรมวิธีการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูง 
 2.  ความสามารถในการวางแผนกําลังการผลิตให้เหมาะสมกับปริมาณความต้องการขาย 
 ผู้ประกอบการ ที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 
รายการ คือ ความสามารถในการรักษาระดับคุณภาพมาตรฐานการผลิตให้เท่าเทียมกัน 
 และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ 
 1.  ความรู้ความสามารถในการออกแบบกรรมวิธีการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูง 
 2.  ความสามารถในการวางแผนกําลังการผลิตให้เหมาะสมกับปริมาณความต้องการขาย 
 ผู้ประกอบการ ท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
จํานวน 1 รายการ คือ ความสามารถในการรักษาระดับคุณภาพมาตรฐานการผลิตให้เท่าเทียมกัน 
 ผู้ประกอบการ ที่มีประสบการณ์ทําธุรกิจต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ ความรู้ความสามารถในการผลิตสินค้าให้มี คุณภาพดี รวดเร็ว 
ทันเวลาและมีต้นทุนตํ่า 
 และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ  0.05 จํานวน 1 รายการ  คือ  
ความสามารถในการรักษาระดับคุณภาพมาตรฐานการผลิตให้เท่าเทียมกัน 
 ผู้ประกอบการ ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.01 จํานวน 2 รายการ คือ 
 1.  ความรู้ความสามารถในการผลิตสินค้าให้มี คุณภาพดี รวดเร็ว ทันเวลาและมีต้นทุนตํ่า 
 2.  ความสามารถในการรักษาระดับคุณภาพมาตรฐานการผลิตให้เท่าเทียมกัน 
 แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ ความรู้
ความสามารถในการนําเทคโนโลยี สมัยใหม่มาใช้ในกระบวนการผลิต  
 ผู้ประกอบการ ท่ีมีรูปแบบของธุรกิจ ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ  ความรู้ความสามารถในการผลิตสินค้าให้มี คุณภาพดี รวดเร็ว 
ทันเวลาและมีต้นทุนตํ่า 
 แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 3 รายการ คือ  
 1.  ความรู้ความสามารถในการนําเทคโนโลยี สมัยใหม่มาใช้ในกระบวนการผลิต  
 2.  ความรู้ความสามารถในการออกแบบกรรมวิธีการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูง  
 3.  ความสามารถในการวางแผนกําลังการผลิตให้เหมาะสมกับปริมาณความต้องการขาย 
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 ผู้ประกอบการ ที่มีประเภทของธุรกิจต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.01 จํานวน 4 รายการ คือ   
 1.  ความสามารถในการรักษาระดับคุณภาพมาตรฐานการผลิตให้เท่าเทียมกัน 
 2.  ความรู้ความสามารถในการนําเทคโนโลยี สมัยใหม่มาใช้ในกระบวนการผลิต  
 3.  ความรู้ความสามารถในการออกแบบกรรมวิธีการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูง  
 4.  ความสามารถในการวางแผนกําลังการผลิตให้เหมาะสมกับปริมาณความต้องการขาย 
 และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ ความรู้
ความสามารถในการผลิตสินค้าให้มี คุณภาพดี รวดเร็ว ทันเวลาและมีต้นทุนตํ่า 
 
อภิปรายผล 
 การวิจัยเรื่อง อุปสรรคในการดําเนินธุรกิจ SMEs ของผู้ประกอบการในอําเภอเมือง จังหวัด
ระยองได้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบการ ควรนํามาอภิปราย ดังน้ี 
 1.  ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  ผู้ประกอบการท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง ร้อยละ 53.79  อายุ 30 - 40 ปี  ร้อยละ 33.33  ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ร้อยละ 
49.24  ประสบการณ์ทําธุรกิจ 3 – 6 ปี  ร้อยละ 50.00   รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ตํ่ากว่า 50,000 บาท  
ร้อยละ 38.64  รูปแบบของธุรกิจ กิจการเจ้าของคนเดียว  ร้อยละ 62.12 ประเภทของธุรกิจ การ
บริการ ร้อยละ 50.76  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ชยานิษฐ์  บุญมา (2551) ศึกษาเรื่อง กล
ยุทธ์การเพ่ิมขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน (OTOP) ในจังหวัดปทุมธานี พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 31 – 40 ปี ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย มี
รายได้ 10,001 – 15,000 บาทต่อเดือน สถานภาพสมรส ประเภทสินค้าหนึ่งตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ 
(OTOP) โดยส่วนใหญ่เป็นประเภทอาหาร ซ่ึงมีสัดส่วนในการจัดจําหน่ายสินค้าในประเทศ 100 
เปอร์เซ็นต์ ลักษณะเป็นแบบขายปลีก โดยผลิตสินค้าเองท้ังหมด ระยะเวลาดําเนินธุรกิจจนถึงปัจจุบัน
ร่วม 3 ปี แต่ไม่เกิน 6 ปี ลักษณะเงินทุนโดยส่วนใหญ่เป็นของตนเองท้ังหมดไม่ได้กู้เงินจากหน่วยงาน/
สถาบันการเงิน 
 2.  ผลการวิเคราะห์อุปสรรคในการดําเนินธุรกิจ SMEs ของผู้ประกอบการในอําเภอเมือง 
จังหวัดระยอง ผู้ประกอบการท่ีตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นเกี่ยวกับอุปสรรคในการดําเนินธุรกิจ  
ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน ดังน้ี 
 ด้านการจัดการ  ผู้ประกอบการมีความคิดเห็นเก่ียวกับระดับอุปสรรในการดําเนินธุรกิจ  
โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  ผู้ประกอบการมีระดับอุปสรรคในการดําเนินธุรกิจ โดยมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับ  ความสามารถในการกําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดําเนินธุรกิจท่ีเหมาะสม
และชัดเจน ความรู้ความสามารถในการวางแผนธุรกิจ เพ่ือให้การดําเนินงานบรรลุผลสําเร็จตาม  ท่ี
ต้องการ  ความรู้ความสามารถในการกําหนดแนวทางปฏิบัติงานและความจําเป็นในการใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า ความสามารถในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงาน ตลอดจนวิเคราะห์
ปัญหา แก้ไขและปรับปรุงให้ดําเนินงานเข้าสู่เป้าหมายและสอดคล้องกับข้อจํากัดของสถานการณ์ 
และความรู้ความสามารถในการจัดโครงสร้างหน้าท่ีการทํางานในธุรกิจอย่างเหมาะสม 
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 ด้านการตลาด  ผู้ประกอบการมีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับอุปสรรในการดําเนินธุรกิจ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  ผู้ประกอบการมีระดับอุปสรรคในการดําเนินธุรกิจ โดยมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับ  ความรู้ความสามารถในการกําหนดราคาเพ่ือให้เกิดยอดขายและกําไร ความรู้ความสามารถ
ในการพัฒนาสินค้าและบริการให้มีมาตรฐาน เป็นท่ียอมรับของตลาด  ความรู้ความสามารถในการ
พัฒนาช่องทางการขาย และการกระจายตัวสินค้าหรือบริการให้ครอบคลุมลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย 
ความรู้ความสามารถในการสื่อสารเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการไปยังกลุ่มเป้าหมายผ่านสื่อต่าง ๆ  
ความรู้ในด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือบรรจุภัณฑ์ และความรู้ความสามารถในการสร้างความ
ได้เปรียบทางการแข่งขัน 
 ด้านการเงิน ผู้ประกอบการมีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับอุปสรรในการดําเนินธุรกิจ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  ผู้ประกอบการมีระดับอุปสรรคในการดําเนินธุรกิจ โดยมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับ  ความรู้ความสามารถในการเขียนแผนการใช้เงินทั้งระยะสั้นและระยะยาว  ความรู้
ความสามารถในการควบคุมการใช้เงินตามแผนการใช้เงิน เพ่ือบรรลุเป้าหมายของธุรกิจท่ีต้ังไว้  
ความสามารถในการจัดเตรียมข้อมูลต่าง ๆ ทางด้านการเงินไว้ล่วงหน้า เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ดําเนินงาน ความรู้ความสามารถในการจัดทํางบประมาณบัญชี การรับเงิน การจ่ายเงิน การควบคุม 
และการตรวจสอบด้านการเงิน และความสามารถในการระดมทุนผ่านตลาดทุน และการกู้ยืมเงินจาก
สถาบันการเงิน 
 ด้านการบริหารงานบุคคล ผู้ประกอบการมีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับอุปสรรในการดําเนิน
ธุรกิจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  ผู้ประกอบการมีระดับอุปสรรคในการดําเนินธุรกิจ โดยมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับ ความรู้ความสามารถในการพัฒนา อบรม และ สอนงานแก่บุคลากรเพ่ือให้
สามารถปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ความสามารถในการสร้างขวัญกําลังใจให้แก่พนักงาน  
ความสามารถในการจัดหาบุคลากรมาปฏิบัติงานงานให้เพียงพอกับปริมาณงาน  ความสามารถในการ
จูงใจพนักงานให้สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และความสามารถในการควบคุมการ
ปฏิบัติงานของพนักงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ 
 ด้านการผลิต ผู้ประกอบการมีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับอุปสรรในการดําเนินธุรกิจ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  ผู้ประกอบการมีระดับอุปสรรคในการดําเนินธุรกิจ โดยมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับ  ความรู้ความสามารถในการนําเทคโนโลยี สมัยใหม่มาใช้ในกระบวนการผลิต  ความรู้
ความสามารถในการออกแบบกรรมวิธีการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูง ความสามารถในการวางแผนกําลัง
การผลิตให้เหมาะสมกับปริมาณความต้องการขาย ความสามารถในการรักษาระดับคุณภาพมาตรฐาน
การผลิตให้เท่าเทียมกัน และความรู้ความสามารถในการผลิตสินค้าให้มี คุณภาพดี รวดเร็ว ทันเวลา
และมีต้นทุนตํ่า 
 3.  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนอุปสรรคในการดําเนินธุรกิจ SMEs ของ
ผู้ประกอบการ  จําแนกตามข้อมูลผู้ประกอบการ 
 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนอุปสรรคในการดําเนินธุรกิจ SMEs ของผู้ประกอบการ  
จําแนกตามข้อมูลผู้ประกอบการ พบว่า  ผู้ประกอบการที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ประเภทของธุรกิจ 
ต่างกัน มีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับอุปสรรคในการดําเนินธุรกิจ ในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ 0.01  และผู้ประกอบการที่มี ระดับการศึกษา ต่างกัน  มีระดับความคิดเห็น
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เกี่ยวกับอุปสรรคในการดําเนินธุรกิจ ในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  เม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้าน ดังน้ี 
 ด้านการจัดการ    
 ผู้ประกอบการ ท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีระดับความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  
 ผู้ประกอบการ ท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีระดับความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
0.01 และ 0.05 
 ผู้ประกอบการ ท่ีมีประเภทของธุรกิจต่างกัน มีระดับความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
0.01  
 ด้านการตลาด 
 ผู้ประกอบการ ท่ีมีระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่างกัน มีระดับความคิดเห็น 
โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 และ 0.05 
 ผู้ประกอบการ ท่ีมีประเภทของธุรกิจต่างกัน มีระดับความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
0.01 และ 0.05 
 ด้านการเงิน 
 ผู้ประกอบการ ท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีระดับความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  
 ผู้ประกอบการ ท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ประเภทของธุรกิจ ต่างกัน มีระดับความคิดเห็น 
โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 และ 0.05 
 ด้านการบริหารบุคคล 
 ผู้ประกอบการ ท่ีมีระดับการศึกษา ประเภทของธุรกิจ ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ 0.01 และ 0.05 
 ผู้ประกอบการ ท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ 0.01  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01  
 ด้านการผลิต 
 ผู้ประกอบการ ท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
 ผู้ประกอบการ ท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ 0.01  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01  
และ 0.05 
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 ผู้ประกอบการ ท่ีมีประเภทของธุรกิจต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01  
และ 0.05  
 ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ เอกศิลป์ นพสิทธ์ิ (2547) ศึกษาเรื่อง ปัญหาและ
อุปสรรคในการประกอบธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก ในจังหวัดชลบุรี พบว่า ปัญหา
และอุปสรรคในการประกอบธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในจังหวัดชลบุรี ประกอบด้วย
ปัจจัย 6 ด้านคือ ด้านการเงิน/บัญชี  ด้านการตลาด/การแข่งขัน  ด้านการบริหาร/จัดการ  ด้าน
บุคลากร/แรงงาน  ด้านการผลิต/เทคโนโลยี  และด้านกฎระเบียบ/นโยบายรัฐบาล  ปัญหา
ความสามารถในการแสวงหาตลาดใหม่ ๆ ปัญหาด้านการบริหาร/จัดการ  ปัญหาด้านบุคลากร/
แรงงาน คือ การขาดแคลนแรงงานท่ีมีทักษะทางฝีมือที่ได้มาตรฐาน  ปัญหาด้านการผลิต/เทคโนโลยี 
คือ การประกอบธุรกิจในปัจจุบันยังขาดเทคโนโลยีในการผลิตสมัยใหม่ ทําให้ผลิตภัณฑ์ท่ีออกมาไม่
ทันสมัย ไม่ตรงกับความต้องการของตลาดในปัจจุบัน มีการจัดหาบุคลากรที่มีความรู้ในการประกอบ
ธุรกิจ SMEs มาแนะนําและให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการรายเก่าและรายใหม่ และสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของ ชยานิษฐ์  บุญมา (2551) ศึกษาเรื่อง กลยุทธ์การเพ่ิมขีดความสามารถของ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน (OTOP) ในจังหวัดปทุมธานี พบว่า ขีดความสามารถของผู้ประกอบการ
วิสาหกิจชุมชน ด้านองค์กรและพนักงาน ด้านการตลาดและลูกค้า ด้านการผลิตและบริการ ด้านบัญชี
และการเงิน ด้านปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจชุมชนสู่ความย่ังยืน คือ ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน
ประเภทเคร่ืองด่ืม มีขีดความสามารถในระดับปานกลาง โดยมีความต้องการฝึกอบรมด้านการบริหาร
การตลาด ในระดับมาก ส่วนผู้ประกอบการประเภทอาหาร  ผ้า เครื่องแต่งกาย ของใช้ และของ
ประดับตกแต่ง ศิลปะประดิษฐ์และของที่ระลึกและสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร มีขีดความสามารถในห้า
ด้านหลัก อยู่ในระดับน้อยหรือน้อยที่สุด โดยมีความต้องการฝึกอบรมด้านการบริหารการตลาดใน
ระดับปานกลาง 
 จากการศึกษาพบว่า ธุรกิจ SMEs ประกอบด้วยกิจการขนาดลาง และขนาดย่อม ทั้งภาค
การผลิต การค้า และการบริการ เป็นหน่วยธุรกิจท่ีมีความสําคัญต่อกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ ซ่ึงทางภาครัฐบาลได้ให้การสนับสนุนโดยมีการจัดทําเป็นมาตรการเชิงนโยบายที่
กําหนดขึ้นภายใต้ยุทธศาสตร์การส่งเสริมธุรกิจ ท้ังน้ีเพ่ือยกระดับความรู้ความสามารถและทักษะของ
ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะอย่างย่ิงด้านความสามารถในการแข่งขัน การทําตลาด ท่ีพบว่าเป็นปัญหา
หลักที่สําคัญของผู้ประกอบการ ซ่ึงยังขาดความรู้ความสามารถในด้านการตลาดในวงกว้าง  
ผู้ประกอบการท่ีต้องการประสบความสําเร็จในระยะยาว ต้องมีการศึกษาผู้บริโภค การวิเคราะห์ตลาด 
การวางตําแหน่งของกิจการและสินค้าของกิจการว่ามีจุดยืนอยู่ตําแหน่งใด ควรสร้างตราสินค้าให้มี
ลักษณะโดดเด่น มีความแตกต่างจากสินค้าที่มีอยู่ในตลาด และสามารถนําไปใช้ในการสื่อสารต่าง ๆ 
ได้โดยไม่ทําให้ผู้บริโภคเกิดความสับสน และมีการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง  เพราะว่าผู้บริโภคมีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  เนื่องจากธุรกิจ SMEs ยังมีปัญหาและข้อจํากัดอันเกิดจากปัจจัยต่าง ๆ 
หลายประการ ทําให้ธุรกิจ SMEs ประสบกับภาวะท่ีจะเผชิญกับการแข่งขันกับกิจการในทํานอง
เดียวกันมากย่ิงขึ้น  
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ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยเรื่อง  อุปสรรคในการดําเนินธุรกิจ SMEs ของผู้ประกอบการ ในอําเภอเมือง
จังหวัดระยอง  ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
 1.  ด้านการจัดการ  ความรู้ความสามารถในการวางแผนธุรกิจ เพ่ือให้การดําเนินงาน
บรรลุผลสําเร็จตามที่ต้องการ  ความสามารถในการกําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดําเนิน
ธุรกิจท่ีเหมาะสมและชัดเจน  ความรู้ความสามารถในการจัดโครงสร้างหน้าท่ีการทํางานในธุรกิจอย่าง
เหมาะสม  ความรู้ความสามารถในการกําหนดแนวทางปฏิบัติงานและความจําเป็นในการใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า  ความสามารถในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงาน ตลอดจน
วิเคราะห์ปัญหา แก้ไขและปรับปรุงให้ดําเนินงานเข้าสู่เป้าหมายและสอดคล้องกับข้อจํากัดของ
สถานการณ์ 
 2.  ด้านการตลาด ความรู้ความสามารถในการพัฒนาสินค้าและบริการให้มีมาตรฐาน เป็น
ท่ียอมรับของตลาด ความรู้ความสามารถในการส่ือสารเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการไปยังกลุ่มเป้าหมาย
ผ่านสื่อต่าง ๆ  ความรู้ความสามารถในการพัฒนาช่องทางการขาย และการกระจายตัวสินค้าหรือ
บริการให้ครอบคลุมลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย   ความรู้ในด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือบรรจุภัณฑ์ 
ความรู้ความสามารถในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน 
 3.  ด้านการเงิน  ความรู้ความสามารถในการจัดทํางบประมาณบัญชี  การรับเงิน การ
จ่ายเงิน การควบคุม และการตรวจสอบด้านการเงิน ความสามารถในการจัดเตรียมข้อมูลต่าง ๆ 
ทางด้านการเงินไว้ล่วงหน้า เพ่ือเป็นแนวทางในการดําเนินงาน  ความรู้ความสามารถในการเขียน
แผนการใช้เงินท้ังระยะสั้นและระยะยาว   ความสามารถในการระดมทุนผ่านตลาดทุน และการกู้ยืม
เงินจากสถาบันการเงิน ความรู้ความสามารถในการควบคุมการใช้เงินตามแผนการใช้เงิน เพ่ือบรรลุ
เป้าหมายของธุรกิจที่ต้ังไว้ 
 4.  ด้านการบริหารงานบุคคล  ความสามารถในการจัดหาบุคลากรมาปฏิบัติงานงานให้
เพียงพอกับปริมาณงาน  ความรู้ความสามารถในการพัฒนา อบรม และ สอนงานแก่บุคลากรเพ่ือให้
สามารถปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ความสามารถในการสร้างขวัญกําลังใจให้แก่พนักงาน  
ความสามารถในการจูงใจพนักงานให้สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ความสามารถในการ
ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ 
 5.  ด้านการผลิต ความรู้ความสามารถในการผลิตสินค้าให้มี คุณภาพดี รวดเร็ว ทันเวลา
และมีต้นทุนตํ่า  ความสามารถในการรักษาระดับคุณภาพมาตรฐานการผลิตให้เท่าเทียมกัน ความรู้
ความสามารถในการนําเทคโนโลยี สมัยใหม่มาใช้ในกระบวนการผลิต ความรู้ความสามารถในการ
ออกแบบกรรมวิธีการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูง ความสามารถในการวางแผนกําลังการผลิตให้เหมาะสม
กับปริมาณความต้องการขาย 
 
ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
 1.  ควรศึกษาอุปสรรคในการดําเนินธุรกิจ SMEs ของผู้ประกอบการ ในจังหวัดอ่ืน ๆ เพ่ือ
นําผลท่ีได้มาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างระดับท่ีผู้ประกอบการได้รับกับตัวแปรท่ีใช้ใน
การศึกษาว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร  
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 2. ควรศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และ
ส่งเสริมการผลิตสินค้าจากภูมิปัญญาชาวบ้านหรือ สินค้าจากหนึ่งตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ (OTOP) พร้อม
กับแนวทางส่งเสริมทางด้านการตลาดให้กับสินค้า เพ่ือให้ผู้ประกอบการสามารถดําเนินธุรกิจได้อย่าง
ม่ันคงและมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
 3.  ควรศึกษาผลกระทบของการดําเนินงานในธุรกิจ SMEs ของผู้ประกอบการ ในธุรกิจ    
อ่ืน ๆ เพ่ือให้ผู้ประกอบการสามารถนําผลที่ได้มาใช้เป็นข้อมูลสําหรับในการพัฒนาปรับปรุงธุรกิจ
ต่อไป 
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การจัดการของบริษัท มีเดีย เน็ทเวิรค์ จํากัด ในทัศนะของพนักงาน* 
The Management of Media Network Co., Ltd.  

as Viewed by the Employees 
   

                         นางสาววัชรากร  มิตรยอดวงศ์** 
 Ms. Watcharakorn  Mityodwong 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาการจัดการของบริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จํากัด ใน
ทัศนะของพนักงาน  และเพ่ือเปรียบเทียบการจัดการของบริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จํากัด ในทัศนะของ
พนักงาน จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์  กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 123 คน เครื่องมือท่ีใช้คือ 
แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้คือ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์
ความแปรปรวนแบบทางเดียว และการเปรียบเทียบพหุคูณรายคู่ โดยวิธี แอลเอสดี 

ผลการวิจัยพบว่า  1) พนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการของบริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค 
จํากัด ในภาพรวมคะแนนเฉล่ีย อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากท้ัง  
4 ด้าน เรียงลําดับจากมากท่ีสุดคือ ด้านการควบคุม ด้านการจัดองค์การ ด้านการวางแผน และด้าน
การนํา 2) ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนการจัดการของบริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จํากัด ในทัศนะ
ของพนักงาน จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ พบว่า พนักงานที่มีอายุ ระดับการศึกษา รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน และอายุงานต่างกัน มีความคิดเห็น ในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการวางแผน พนักงานท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน และ
อายุงานต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ 0.05 
ตามลําดับ ด้านการจัดองค์การ พนักงานที่มีอายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน และอายุงานต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
ด้านการนํา พนักงานที่มีอายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน สถานภาพสมรส และอายุงาน
ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 
ตามลําดับ และด้านการควบคุม พนักงานท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน และอายุงานต่างกัน มีความคิดเห็น
โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   
 
Abstract 

The objectives of this research were to study the management of Media 
Network Co., Ltd. as viewed by employees, and to compare the opinions given based 
on demographic characteristics. The sample included 123 employees. Questionnaires 
were used as a research tool. Data were analyzed by percentage, mean, standard 
deviation, t- test, One-way ANOVA, Multiple Comparison test by LSD. 
                                                        
* บทความการค้นคว้าอิสระ 
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง, รศ.ปรีชา วัฒนาทิพยธํารงค์ 
** บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
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The results of the research indicated that the overall mean score of 
opinions was at high level. Analyzed in term of aspect, all four aspects were at high 
level arranged in descending order as follows: controlling, organizing, planning, and 
leading. The comparison of mean scores of management as viewed by employees 
based on demographic characteristics indicated that employees having different age, 
educational level, monthly income, and working experience had significantly different 
opinions at 0.01 level. Aspect by aspect comparisons indicated that employees 
having different monthly income and working experience had significantly different 
opinions on planning at 0.01 and 0.05 respectively. In terms of organizing aspect, 
employees with different age, educational level, marital status, monthly income, and 
working experience had significantly different opinions at 0.01 level. Concerning 
leading aspect, employees with different age, educational level, monthly income, 
and marital status had significantly different opinions at 0.01 level; however, 
employees with different working experience had significantly different opinions at 
0.05 level. Comparison of controlling aspect indicated that employees with different 
monthly income and working experience had significantly different opinions at 0.05 
level. 

 
ความนํา 

ปัจจุบันองค์การธุรกิจเผชิญกับ ปัญหาความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การเติบโตทาง
เศรษฐกิจ และสังคม สภาพแวดล้อมที่ต่างแข่งขันกันทางด้านธุรกิจเพ่ือให้องค์การธุรกิจได้ดําเนิน
กิจการต่อไป อยู่ตลอดเวลา ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ต้ังแต่ปี 2540  ซ่ึงส่งผลให้
ธุรกิจโดยรวมท้ัง ห้าง ร้าน บริษัท ต้องปิดกิจการ หรือประสบกับปัญหาล้มละลายเป็นจํานวนมาก 
การลงทุนจากต่างประเทศลดลง  ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การติดต่อสื่อสารท่ีย่อโลกให้เล็ก
ลงกระแสในยุคโลกาภิวัฒน์แห่งโลกไร้พรมแดน (global compettition)  ทําให้ภาวะการแข่งขันใน
ธุรกิจมีความรุนแรงขึ้นทุกขณะ ได้ส่งผลกระทบทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ
เทคโนโลยี เป็นไปอย่างรวดเร็วและรุนแรงขึ้นกว่าในอดีต จากผลกระทบที่เกิดขึ้น ทําให้ปัจจัย
ความสําเร็จที่มีมาต้ังแต่ในอดีต รวมถึงลักษณะการบริหารงาน และการจัดการระบบการทํางานของ
องค์การจะต้องเริ่มเปล่ียนแปลงไป เพ่ือความอยู่รอดขององค์การธุรกิจ 

ทุกองค์การต่างมีการแข่งขัน และพยายามพัฒนาองค์การของตนเองให้เป็นหน่ึงในผู้นํา
ธุรกิจที่ตนเองประกอบการอยู่ โดยพยายามอาศัยปัจจัยหลาย ๆ ประการ ท่ีจะมาช่วยปรับเปลี่ยน
องค์การ เพ่ือให้พร้อมรับมือกับสถานการณ์ หรือสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ท่ีเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
ระบบการบริหารจัดการจัดได้ว่าเป็นปัจจัยหน่ึงที่มีความสําคัญต่อการพัฒนาองค์การ เพ่ือนําไปสู่ความ
มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ทรัพยากรมนุษย์ เป็นสิ่งสําคัญท่ีจะช่วยทําให้ระบบการบริหาร
จัดการขององค์การมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

มนุษย์นับเป็นทรัพยากรสําคัญท่ีสุดของการบรรลุผลสัมฤทธิ์ในการบริหารองค์การ 
เน่ืองจากในการวางแผน (planning) การจัดองค์การ (organizing) การจัดการด้านบุคลากร 
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(staffing) การอํานวยการ (directing) หรือการควบคุม (control) ล้วนต้องอาศัยบุคลากรเป็นผู้
กําหนดเป้าหมาย วางแผน และใช้ทรัพยากรขององค์การให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด และบรรลุตาม
เป้าหมายท่ีองค์การต้ังไว้ ดังนั้น ภายใต้ความสําเร็จและความมีประสิทธิภาพขององค์การ จึงขึ้นอยู่กับ
คุณภาพของบุคลากรเป็นสําคัญ 

บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จํากัด จําเป็นต้องมีการพัฒนาระบบการทํางานของบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพ และปรับปรุงการบริหารจัดการของบริษัท ให้เข้ากับสถานการณ์ของโลกยุคปัจจุบัน จึง
จะสามารถนําพาให้บริษัทอยู่รอดได้ เพราะธุรกิจที่จะประสบความสําเร็จต้องมีการวางแผนในเชิงกล
ยุทธ์ท่ีเหมาะสม ถือเป็นกลไกท่ีสําคัญ ทําให้ธุรกิจมีความเข้มแข็งม่ันคง และย่ังยืน  โดยเฉพาะ
ทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีศักยภาพของบริษัทเป็นส่วนหน่ึงในการสร้างปัจจัยแห่งความสําเร็จ  บริษัท มีเดีย 
เน็ทเวิร์ค จํากัด ต้องบริหารจัดการระบบการทํางานให้มีประสิทธิภาพ  ดังน้ันจึงได้ศึกษาถึงสาเหตุของ
ปัญหา ท่ีเกิดจากการทํางานท่ีไม่เป็นระบบ เกิดความผิดพลาด ทําให้เกิดความล่าช้า การทํางานที่
ซํ้าซ้อน บุคลากรไม่เพียงพอต่อตําแหน่งหน้าท่ีการทํางาน พนักงานขาดความกระตือรือร้นในการ
ทํางาน ส่งผลให้การปฏิบัติงานในความรับผิดชอบไม่เต็มความสามารถ ขาดประสิทธิภาพ อาจส่งผล
ออกมาในรูปของการขาดความรับผิดชอบ ขาดงานประจํา และการลาออกจากงาน สิ่งเหล่าน้ี
ก่อให้เกิดปัญหาความสิ้นเปลืองในการบริหารที่สําคัญคือบุคลากร เพ่ือนํามาใช้เป็นแนวทางในการ
แก้ไข เพ่ือให้บริษัทมีระบบการบริหาร การจัดการที่ดี และพนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาการจัดการของบริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จํากัด ในทัศนะของพนักงาน   
2. เพ่ือเปรียบเทียบการจัดการของบริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จํากัด ในทัศนะของพนักงาน 

จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ 
 

สมมติฐานของการวิจัย 
การจัดการของบริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จํากัด ในทัศนะของพนักงาน จําแนกตามลักษณะ

ประชากรศาสตร์แตกต่างกัน  
 

ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือ พนักงานบริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จํากัด จํานวน 180 คน 

(ท่ีมา : บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จํากัด วันท่ี 1 กรกฎาคม 2553) เลือกเป็นกลุ่มตัวอย่างด้วยการสุ่ม
ตัวอย่างอย่างง่าย (simple random sampling) และกําหนดขนาดกลุ่ม ตัวอย่างโดยใช้ตาราง
กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie และMorgan (1970, p. 608) ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 123 
คน 
 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามที่สร้างขึ้นโดยมีขั้นตอนตามลําดับ  ดังน้ี 
1. การศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัยคร้ังน้ี 
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2. การจัดทําโครงสร้างของแบบสอบถามให้มีเนื้อหาครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัย
ครั้งน้ี แบบสอบถามมี 2 ส่วน ดังน้ี 

  2.1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา 
สถานภาพสมรส  รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และอายุงาน  จํานวน 6 ข้อ 

  2.2 การจัดการของบริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จํากัด แบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ การ
วางแผน การจัดองค์การ การนํา และการควบคุม ลักษณะของแบบสอบถาม เป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ ของลิเคิร์ท  (Likert ) จํานวน  27  ข้อ 

3. นําแบบสอบถามที่ได้สร้างขึ้นให้อาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏธนบุรี ได้ตรวจสอบความสอดคล้องของเน้ือหา กับวัตถุประสงค์ของการวิจัย เป็นการศึกษาความ
เท่ียงตรง (validity) ของแบบสอบถาม แล้วนํามาปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้คําถามชัดเจน สามารถสื่อ
ความหมายได้ตรงประเด็น และเหมาะสมยิ่งขึ้น 

4. นําแบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย จํานวน 30 
คน แล้วนําข้อมูลมาหาค่าความเช่ือม่ัน (reliability) ของแบบสอบถามโดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา
ของ ครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ค่าความเช่ือม่ันของแบบสอบถามเท่ากับ 
0.8960 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บรวบรวม ด้วยการขอความร่วมมือจากกลุ่มตัวอย่าง พนักงาน บริษัท 
มีเดีย    เน็ทเวิร์ค  จํากัด โดยนําแบบสอบถามไปแจกให้กลุ่มตัวอย่างกรอกข้อมูลจํานวน 123 ฉบับ 
แล้วขอรับคืนด้วยตัวเอง คิดเป็นร้อยละ 100 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของพนักงาน โดยใช้ค่าความถี่ และค่าร้อยละ 
2. วิเคราะห์การจัดการของบริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จํากัด ในทัศนะของพนักงาน โดยใช้

ค่าเฉลี่ย ( )  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)  
3. เปรียบเทียบการจัดการของบริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จํากัด  ในทัศนะของพนักงาน 

จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์โดยใช้ t-test และ F-test 
4. เปรียบเทียบพหุคูณ เพ่ือทดสอบค่าเฉลี่ย ( ) ของคะแนน การจัดการของบริษัท มีเดีย 

เน็ทเวิร์ค จํากัด ในทัศนะของพนักงาน จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยวิธีของ Least 
Significant Difference (LSD) 

 
สรุปผลการวิจัย 

1. ข้อมูลท่ัวไปของพนักงาน 
 พนักงานส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 52.03  อายุ 25-35 ปี   ร้อยละ 58.53 รองลงมา 

ตํ่ากว่า 25 ปี ร้อยละ 21.14  ระดับการศึกษา ตํ่ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 47.97 รองลงมา ปริญญา
ตรี ร้อยละ 44.71  สถานภาพ สมรส ร้อยละ 50.41 รองลงมา โสด ร้อยละ 44.70  รายได้เฉลี่ยต่อ
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เดือน 10,000- 20,000 บาท ร้อยละ 56.10  รองลงมา ตํ่ากว่า 10,000 บาท ร้อยละ 22.76  อายุ
งาน  3-5 ปี ร้อยละ 47.97 รองลงมา มากกว่า 6 ปี ร้อยละ 26.83 

2. วิเคราะห์การจัดการของบริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จํากัด ในทัศนะของพนักงาน จําแนก
ตาม ลักษณะประชากรศาสตร์  

พนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการของบริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จํากัด ในภาพรวม 
อยู่ในระดับมาก ( X = 3.60) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน ดังน้ี 

ด้านการวางแผน พนักงานมีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.56) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.50-3.98)  จํานวน 3 รายการ คือ 

1. บริษัทมีการกําหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่บ่งบอกถึงทิศทางใน
อนาคตที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร 

2. บริษัทมีการจัดทําแผนนโยบาย ระเบียบวิธีการปฏิบัติงาน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
และเป้าหมายท่ีกาํหนดไว้ 

3. พนักงานได้รับทราบปัญหา หรือความก้าวหน้าขององค์การ พร้อมท้ังได้ร่วมแสดงความ
คิดเห็น 

ด้านการจัดองค์การ พนักงานมีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.60) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.50-3.98)  จํานวน 3 รายการคือ 

1. การจัดระบบงานภายในองค์การเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม 
2. บริษัทมีเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยีที่ทันสมัย และเครื่องอํานวยความสะดวกในการ

ทํางานเพียงพอ 
3. มีกลไกในการประสานงาน และการติดต่อสื่อสารภายในองค์การอย่างชัดเจน 
ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับพนักงานท่ีมีอายุ 25-35 ปี ระดับการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี 
ด้านการนํา พนักงานมีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X =3.54) เม่ือพิจารณาเป็น

รายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X =3.60-3.72)  จํานวน 3 รายการ คือ 
1. บริษัทสร้างทัศนคติ และความเข้าใจที่ดีในการปฏิบัติงานแก่พนักงานในฝ่ายต่าง ๆ 
2. ผู้บริหารให้คําปรึกษา และแนะนําสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ให้แก่พนักงาน 
3. ผู้บริหารเป็นแบบอย่างในการสร้างความจงรักภักดี และความตระหนักที่จะปกป้อง

บริษัท 
ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับพนักงานท่ีมีอายุตํ่ากว่า 25 ปี  
ดา้นการควบคุม พนักงานมีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X =3.73) เม่ือพิจารณา

เป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X =3.50-4.15)  จํานวน 4 รายการ คือ 
1. บริษัทมีการติดตามผลงาน เพ่ือให้ม่ันใจว่าการปฏิบัติงานของพนักงานเป็นไปตามที่

กําหนดไว้ 
2. บริษัทมีขอบเขตการปฏิบัติงาน และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน อยู่ในอัตราที่กําหนด 
3. บริษัทกําหนดให้มีการควบคุมการประเมินผลของการปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน 
4. ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่บริษัทใช้อยู่มีความเหมาะสม  
ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับผู้ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนตํ่ากว่า 10,000 บาท และอายุงาน 3-5 ปี 
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3. เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนการจัดการของบริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จํากัด  ใน
ทัศนะของพนักงาน  จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ 

ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนการจัดการของบริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จํากัด ในทัศนะ
ของพนักงาน จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ พบว่า พนักงานที่มีอายุ ระดับการศึกษา รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน และอายุงานต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการของบริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค 
จํากัด ในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และพนักงานท่ีมีสถานภาพสมรส
ต่างกัน มีความคิดเห็นในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เม่ือพิจารณาเป็น
รายด้านดังน้ี 

ด้านการวางแผน พนักงานเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 จํานวน 3 รายการคือ   

1. บริษัทมีการกําหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ท่ีบ่งบอกถึงทิศทางใน
อนาคตที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร  

2. พนักงานได้รับทราบปัญหา หรือความก้าวหน้าขององค์กรพร้อมทั้งได้ร่วมแสดงความ
คิดเห็น 

3. บริษัทมีการวางแนวทางในการส่งเสริมพัฒนางาน และระบบการบริหารอย่างต่อเนื่อง 
พนักงานที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 

เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 3 รายการ
คือ    

1. พนักงานได้รับทราบปัญหา หรือความก้าวหน้าขององค์กรพร้อมท้ังได้ร่วมแสดงความ
คิดเห็น  

2. บริษัทมีการจัดทําแผนนโยบาย ระเบียบวิธีการปฏิบัติงานเพ่ือให้บรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายท่ีกําหนดไว้  

3. บริษัทมีการนําผลการประเมินการปฏิบัติงานเป็นทีมของบุคลากรมาเป็นแนวทางในการ
พัฒนาทักษะ และการทํางานร่วมกันของบุคลากรในองค์การ                                   

และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการคือ บริษัทมีการ
กําหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ท่ีบ่งบอกถึงทิศทางในอนาคตท่ีชัดเจนเป็นลาย
ลักษณ์อักษร 

พนักงานท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน  มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 2 
รายการคือ 

1. บริษัทมีการวางแนวทางในการส่งเสริมพัฒนางาน และระบบการบริหารอย่างต่อเนื่อง 
2. บริษัทมีการนําผลการประเมินการปฏิบัติงานเป็นทีมของบุคลากรมาเป็นแนวทางในการ

พัฒนาทักษะ และการทํางานร่วมกันของบุคลากรในองค์การ  
และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการคือ พนักงานทุก

ระดับมีส่วนร่วมในการกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์  
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พนักงานท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกัน  มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 2 
รายการคือ 

1. บริษัทมีการจัดทําแผนนโยบาย ระเบียบวิธีการปฏิบัติงานเพ่ือให้บรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กําหนดไว้  

2. บริษัทมีการนําผลการประเมินการปฏิบัติงานเป็นทีมของบุคลากรมาเป็นแนวทางในการ
พัฒนาทักษะ และการทํางานร่วมกันของบุคลากรในองค์การ                                   

และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการคือ พนักงานทุก
ระดับมีส่วนร่วมในการกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์  

พนักงานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน  มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.01 จํานวน 4 รายการคือ 

1. บริษัทมีการกําหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่บ่งบอกถึงทิศทางใน
อนาคตที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร 

2. พนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมในการกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์  
3. พนักงานได้รับทราบปัญหา หรือความก้าวหน้าขององค์กรพร้อมท้ังได้ร่วมแสดงความ

คิดเห็น  
4. บริษัทมีการนําผลการประเมินการปฏิบัติงานเป็นทีมของบุคลากรมาเป็นแนวทางในการ

พัฒนาทักษะ และการทํางานร่วมกันของบุคลากรในองค์การ                                   
และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการคือ ได้รับการ

สนับสนุนให้มีโอกาสพัฒนาด้านความรู้ ความสามารถ และทักษะในการทํางานเป็นอย่างดี 
พนักงานท่ีมีอายุงานต่างกัน  มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
จํานวน 2 รายการคือ 

1. พนักงานได้รับทราบปัญหา หรือความก้าวหน้าขององค์กรพร้อมท้ังได้ร่วมแสดงความ
คิดเห็น  

2. บริษัทมีการนําผลการประเมินการปฏิบัติงานเป็นทีมของบุคลากรมาเป็นแนวทางในการ
พัฒนาทักษะ และการทํางานร่วมกันของบุคลากรในองค์การ                                  

และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการคือ  
1. บริษัทมีการกําหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่บ่งบอกถึงทิศทางใน

อนาคตที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร  
2. บริษัทมีการจัดทําแผนนโยบาย ระเบียบวิธีการปฏิบัติงานเพ่ือให้บรรลุผลตาม

วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กําหนดไว ้
ด้านการจัดองค์การ พนักงานเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกัน

อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.01 จํานวน 1 รายการคือ การจัดระบบงานภายในองค์การเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม 
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พนักงานที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
จํานวน 4 รายการคือ  

1. บุคลากรในองค์การมีเพียงพอ และเหมาะสมต่อตําแหน่งหน้าท่ีงาน  
2. มีกลไกในการประสานงาน และการติดต่อสื่อสารภายในองค์การอย่างชัดเจน 
3. การจัดระบบงานภายในองค์การเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม 
4. บริษัทมีเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยีท่ีทันสมัย และเคร่ืองอํานวยความสะดวกในการ

ทํางานเพียงพอ  
และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการคือ บริษัทมีการ

กําหนดขอบเขต อํานาจหน้าท่ีความรับผิดชอบและการมอบหมายงานอย่างชัดเจน 
พนักงานที่มีระดับการศึกษาต่างกัน  มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ 0.01  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.01 จํานวน 5 รายการคือ 

1. บุคลากรในองค์การมีเพียงพอ และเหมาะสมต่อตําแหน่งหน้าท่ีงาน  
2. มีการกําหนดสายการบังคับบัญชาอย่างชัดเจน 
3. มีกลไกในการประสานงาน และการติดต่อสื่อสารภายในองค์การอย่างชัดเจน 
4. การจัดระบบงานภายในองค์การเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม 
5. บริษัทมีเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยีท่ีทันสมัย และเคร่ืองอํานวยความสะดวกในการ

ทํางานเพียงพอ  
พนักงานที่มีสถานภาพสมรสต่างกัน  มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.01 จํานวน 4 รายการคือ 

1. บุคลากรในองค์การมีเพียงพอ และเหมาะสมต่อตําแหน่งหน้าท่ีงาน 
2. มีกลไกในการประสานงาน และการติดต่อสื่อสารภายในองค์การอย่างชัดเจน  
3. การจัดระบบงานภายในองค์การเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม  
4. บริษัทมีเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยีท่ีทันสมัย และเคร่ืองอํานวยความสะดวกในการ

ทํางานเพียงพอ  
พนักงานท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน  มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.01 จํานวน 5 รายการคือ 

1. บริษัทมีการกําหนดขอบเขต อํานาจหน้าท่ีความรับผิดชอบและการมอบหมายงานอย่าง
ชัดเจน  

2. บุคลากรในองค์การมีเพียงพอ และเหมาะสมต่อตําแหน่งหน้าท่ีงาน 
3. มีการกําหนดสายการบังคับบัญชาอย่างชัดเจน 
4. มีกลไกในการประสานงาน และการติดต่อสื่อสารภายในองค์การอย่างชัดเจน  
5. บริษัทมีเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยีท่ีทันสมัย และเคร่ืองอํานวยความสะดวกในการ

ทํางานเพียงพอ  
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พนักงานท่ีมีอายุงานต่างกัน  มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
จํานวน 4 รายการคือ 

1. บริษัทมีการกําหนดขอบเขต อํานาจหน้าท่ีความรับผิดชอบและการมอบหมายงานอย่าง
ชัดเจน  

2. บุคลากรในองค์การมีเพียงพอ และเหมาะสมต่อตําแหน่งหน้าที่งาน  
3. มีกลไกในการประสานงาน และการติดต่อสื่อสารภายในองค์การอย่างชัดเจน  
4. บริษัทมีเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยีที่ทันสมัย และเครื่องอํานวยความสะดวกในการ

ทํางานเพียงพอ 
ด้านการนํา พนักงานเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
จํานวน 2 รายการคือ  

1. ผู้บริหารเป็นแบบอย่างในการสร้างความจงรักภักดี และความตระหนักที่จะปกป้อง
บริษัท  

2. บริษัทสร้างทัศนคติ และความเข้าใจที่ดีในการปฏิบัติงานแก่พนักงานในฝ่ายต่าง ๆ  
พนักงานที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.01  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
จํานวน 5 รายการคือ  

1. บริษัทสร้างทัศนคติ และความเข้าใจที่ดีในการปฏิบัติงานแก่พนักงานในฝ่ายต่าง ๆ 
2. ผู้บริหารให้คําปรึกษา และแนะนําสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ให้แก่พนักงาน  
3. ได้รับคํายกย่อง ชมเชยจากผู้บริหาร เม่ือพนักงานทํางานสําเร็จ  
4. พนักงานมีความเคารพ ยกย่องนับถือ ผู้บริหาร และพร้อมจะปฏิบัติตามในแนวทางที่ดี 
5. บริษัทได้มีการสนับสนุน และส่งเสริมการทํากิจกรรมให้แก่พนักงานในฝ่ายต่าง ๆ  
และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการคือ ผู้บริหารเป็น

แบบอย่างในการสร้างความจงรักภักดี และความตระหนักท่ีจะปกป้องบริษัท  
พนักงานที่มีระดับการศึกษาต่างกัน  มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ 0.01  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.01 จํานวน 3 รายการคือ 

1. ผู้บริหารเป็นแบบอย่างในการสร้างความจงรักภักดี และความตระหนักที่จะปกป้อง
บริษัท 

2. บริษัทสร้างทัศนคติ และความเข้าใจที่ดีในการปฏิบัติงานแก่พนักงานในฝ่ายต่าง ๆ 
3. ผู้บริหารมีคุณธรรม และให้ความเป็นธรรมกับพนักงานทุกคนในบริษัท  
และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการคือ 
1. ผู้บริหารให้คําปรึกษา และแนะนําสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ให้แก่พนักงาน 
2. พนักงานได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม และมีโอกาสได้รับการเลื่อนตําแหน่งงาน  
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พนักงานที่มีสถานภาพสมรสต่างกัน  มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.01 จํานวน 3 รายการคือ 

1. ผู้บริหารเป็นแบบอย่างในการสร้างความจงรักภักดี และความตระหนักที่จะปกป้อง
บริษัท  

2. พนักงานมีความเคารพ ยกย่องนับถือ ผู้บริหาร และพร้อมจะปฏิบัติตามในแนวทางท่ีดี  
3. บริษัทได้มีการสนับสนุน และส่งเสริมการทํากิจกรรมให้แก่พนักงานในฝ่ายต่าง ๆ  
และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการคือ พนักงาน

ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม และมีโอกาสได้รับการเลื่อนตําแหน่งงาน  
พนักงานท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน  มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.01 จํานวน 6 รายการคือ 

1. บริษัทสร้างทัศนคติ และความเข้าใจที่ดีในการปฏิบัติงานแก่พนักงานในฝ่ายต่าง ๆ 
2. ผู้บริหารให้คําปรึกษา และแนะนําสิ่งท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ให้แก่พนักงาน 
3. ได้รับคํายกย่อง ชมเชยจากผู้บริหาร เม่ือพนักงานทํางานสําเร็จ 
4. พนักงานได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม และมีโอกาสได้รับการเลื่อนตําแหน่งงาน 
5. ผู้บริหารมีคุณธรรม และให้ความเป็นธรรมกับพนักงานทุกคนในบริษัท  
6. บริษัทได้มีการสนับสนุน และส่งเสริมการทํากิจกรรมให้แก่พนักงานในฝ่ายต่าง ๆ  
และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการคือ ผู้บริหารเป็น

แบบอย่างในการสร้างความจงรักภักดี และความตระหนักที่จะปกป้องบริษัท  
พนักงานท่ีมีอายุงานต่างกัน  มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.05  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
จํานวน 1 รายการคือ ได้รับคํายกย่อง ชมเชยจากผู้บริหาร เม่ือพนักงานทํางานสําเร็จ  

และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการคือ ผู้บริหารให้
คําปรึกษา และแนะนําสิ่งท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ให้แก่พนักงาน 

ด้านการควบคุม พนักงานเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.01 จํานวน 1 รายการคือ บริษัทมีมาตรฐาน และตัวช้ีวัด การปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน 

และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการคือ บริษัทมีการ
ติดตามผลงาน เพ่ือให้ม่ันใจว่าการปฏิบัติงานของพนักงานเป็นไปตามท่ีกําหนดไว ้

พนักงานที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  
เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ
คือ บริษัทมีการทบทวน หรือปรับปรุงวัตถุประสงค์ในการดําเนินงานตามคํารอ้งขอของผู้ท่ีรับผิดชอบ 

และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการคือ บริษัทมีการติดตาม
ผลงาน เพ่ือให้ม่ันใจว่าการปฏิบัติงานของพนักงานเป็นไปตามท่ีกําหนดไว้ 
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พนักงานที่มีระดับการศึกษาต่างกัน  มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.01 จํานวน 2 รายการคือ 

1. บริษัทมีมาตรฐาน และตัวช้ีวัด การปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน 
2. บริษัทมีการทบทวน หรือปรับปรุงวัตถุประสงค์ในการดําเนินงานตามคําร้องขอของผู้ท่ี

รับผิดชอบ  
และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการคือ บริษัทมีการ

ติดตามผลงาน เพ่ือให้ม่ันใจว่าการปฏิบัติงานของพนักงานเป็นไปตามท่ีกําหนดไว้  
พนักงานท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกัน  มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 
รายการคือ บริษัทมีการทบทวน หรือปรับปรุงวัตถุประสงค์ในการดําเนินงานตามคําร้องขอของผู้ท่ี
รับผิดชอบ  

พนักงานท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน  มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
จํานวน 2 รายการคือ  

1. บริษัทมีการทบทวน หรือปรับปรุงวัตถุประสงค์ในการดําเนินงานตามคําร้องขอของผู้ท่ี
รับผิดชอบ  

2. บริษัทมีการติดตามผลงาน เพ่ือให้ม่ันใจว่าการปฏิบัติงานของพนักงานเป็นไปตามท่ี
กําหนดไว้  

พนักงานท่ีมีอายุงานต่างกัน  มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
จํานวน 2 รายการคือ 

1. บริษัทมีมาตรฐาน และตัวช้ีวัด การปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน 
2. บริษัทมีขอบเขตการปฏิบัติงาน และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน อยู่ในอัตราที่กําหนด  
และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการคือ 
1. บริษัทมีการทบทวน หรือปรับปรุงวัตถุประสงค์ในการดําเนินงานตามคําร้องขอของผู้ท่ี

รับผิดชอบ   
2. บริษัทกําหนดให้มีการควบคุมการประเมินผลของการปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน   
 

อภิปรายผล 
การศึกษาเรื่อง การจัดการของบริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จํากัด ในทัศนะของพนักงาน ได้

ผลการวิจัยท่ีสามารถนํามาอภิปรายผลดังนี ้ 
 
1. ข้อมูลท่ัวไปของพนักงาน 
พนักงานส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 52.00  อายุ 25-35 ปี  ร้อยละ 58.53 ระดับ

การศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 47.97 สถานภาพสมรส ร้อยละ 50.41  รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
10,000- 20,000 บาท ร้อยละ 56.10  อายุงาน 3-5 ปี ร้อยละ 47.97 ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ  
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เทียนเทพ  สกุลวา (2546) ศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นของพนักงานต่อการบริหารงานในฝ่ายผลิตของ 
บริษัท แอล.ที.ยู. แอพพาเรลส์ จํากัด  ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นพนักงานฝ่ายผลิตส่วน
ใหญ่ มีอายุระหว่าง 21-30 ปี  จบระดับการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ทํางานอยู่ในแผนก Packing มี
รายได้ต่อเดือนระหว่าง 4,501-5,500  บาท และมีประสบการณ์ทํางานระหว่าง 1-5 ปี 

2. วิเคราะห์การจัดการของบริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จํากัด ในทัศนะของพนักงาน  
จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ 

พนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการของบริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จํากัด ในภาพรวม 
อยู่ในระดับมาก ( X = 3.60) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า พนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับด้าน
การวางแผน ด้านการจัดองค์การ ด้านการนํา และด้านการควบคุม อยู่ในระดับมาก ( X = 
3.56,3.60,3.54 และ 3.73 ตามลําดับ) ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ นัฐกานต์  อัศวแก้วฟ้า  (2551, 
บทคัดย่อ)  การศึกษาเรื่อง การศึกษารูปแบบการบริหาร ลักษณะองค์การ และกระบวนการทํางานท่ี
ส่งผลต่อความสําเร็จของโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง  

จากการศึกษาพบว่าลักษณะเด่นหรือจุดแข็งของโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยองท่ีส่งผลให้
องค์กรประสบความสําเร็จน้ันประกอบไปด้วยคุณลักษณะดีเด่นตามทฤษฎีปัจจัยแห่งความสําเร็จตาม
แบบจําลอง 7-S ของ McKinsey ในแต่ละด้านดังน้ี 

1. โครงสร้างองค์กรของโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยองนั้นมีลักษณะการบริหารภายในท่ี
ค่อนข้างเป็นเอกเทศ องค์กรจึงมีความคล่องตัว และมีความยืดหยุ่นสูง นอกจากนี้โครงสร้างยังมี
ลักษณะเรียบง่าย และมีผู้อํานวยการจํานวนจํากัด โดยองค์กรจะจัดให้มีการปรับเปล่ียน และ
หมุนเวียนหน้าท่ี และการทํางานของพนักงานทุก ๆ 4-5 ปี 

2. กลยุทธ์ขององค์กร มีการมุ่งเน้น และให้ความสําคัญกับลูกค้า และตลาด มีการนําข้อมูล
ท่ีได้จากการสํารวจความต้องการ และความพึงพอใจของลูกค้ามาสู่วงจร PDCA เพ่ือวางแผน และ
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์รวมถึงระบบการทํางานให้มีความสอดคล้อง และรองรับได้ตามความต้องการของ
กลุ่มลูกค้า 

3. ระบบการทํางาน มีความคล่องตัว เน้นการส่ือสารแบบไม่เป็นทางการ โดยโรงแยกก๊าซ
ธรรมชาติระยองใช้ระบบ Cross Function Team เป็นเคร่ืองมือในการสร้างเครือข่ายการทํางานร่วมกัน
ของพนักงานในแต่ละหน่วยแต่ละแผนก เพ่ือให้มีทิศทางการทํางาน และเป้าหมายการทํางานเดียวกัน 

4. ลักษณะการทํางาน มีความเรียบง่าย ผู้บริหารมีบทบาทสําคัญในการที่ทําให้พนักงาน
ทํางานไปในทิศทางเดียวกับเป้าหมายขององค์กรด้วยการเป็นต้นแบบ รวมถึงการเข้ามามีส่วนร่วมใน
การทํางานกับพนักงานอย่างใกล้ชิด คอยให้คําปรึกษา และสอนงานให้แก่พนักงาน นอกจากน้ี
ผู้บริหารจะหาเวลาหรือโอกาสเพ่ือคอยดูและติดตามผลการดําเนินงานของพนักงานอย่างสมํ่าเสมอ 

5. ทักษะ โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยองได้มุ่งทําแต่ธุรกิจที่เช่ียวชาญและเก่ียวเนื่องกับธุรกิจ
เดิมท่ีทําอยู่ โดยมีการสํารวจระดับความสามารถ และความก้าวหน้าขององค์กรด้วยการ 
Benchmarking และเปรียบเทียบ กับองค์กรอ่ืน ๆ ในธุรกิจเดียวกันในระดับนานาชาติ อยู่เสมอ 

6. บุคลากร พนักงานมีอิสระในการทํางาน และองค์กรยังส่งเสริมให้พนักงานรู้สึกมีส่วนร่วม
และเป็นเจ้าของกิจการด้วยการเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็น  และทราบถึงข้อมูลท่ี
สําคัญขององค์กร และยังส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความสามารถ และศักยภาพในการทํางานของ
พนักงานอย่างต่อเนื่อง 
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7.ค่านิยมร่วม มีการถ่ายทอด และปลูกฝังค่านิยมจากรุ่นหน่ึงไปสู่อีกรุ่นหน่ึงด้วยวิธีการ
สอดแทรกค่านิยมลงไปในทุกงาน ทุกขั้นตอน โดยเป็นการเน้นที่การปฏิบัติ ต้ังแต่การวางแผน  การ
กําหนดนโยบาย หรือจนกระท่ังการดําเนินงานของพนักงาน ก็จะใช้ค่านิยมร่วมภายในองค์กรนี้เป็น
แนวทางเสมอ 

3.  เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนการจัดการของบริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จํากัด ใน
ทัศนะของพนักงาน  จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ 

ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนการจัดการของบริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จํากัด ให้มี
ประสิทธิภาพ ในทัศนะของพนักงาน พบว่า มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการของบริษัท มีเดีย เน็ท
เวิร์ค จํากัด ให้มีประสิทธิภาพ ในภาพรวม  ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็น
รายด้านดังนี้  

ด้านการวางแผน  
พนักงานท่ีมีอายุงาน ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และอายุงาน

ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ 0.05  
พนักงานท่ีมีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.05 
ด้านการจัดองค์การ  
พนักงานที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.01 และ 0.05  
พนักงานที่มีเพศ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และอายุงาน

ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  
 
ด้านการนํา  
พนักงานที่มีอายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และอายุงาน

ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ 0.05  
พนักงานท่ีมีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.01  
ด้านการควบคุม  
พนักงานท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอายุงานต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่าง

กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ 0.05 
พนักงานที่มีรายได้ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.01  
พนักงานที่มีสถานภาพสมรสต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05  
ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ เทียนเทพ  สกุลวา (2546) ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของ

พนักงานต่อการบริหารงานในฝ่ายผลิตของ บริษัท แอล.ที.ยู. แอพพาเรลส์ จํากัด ผลการเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นต่อการบริหารงานในฝ่ายผลิต จําแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลของพนักงาน พบว่า อายุ 
ระดับการศึกษา ตําแหน่งปฏิบัติงาน และประสบการณ์ทํางาน ท่ีต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อการ



วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปีท่ี 11 ฉบับท่ี 1  
โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

 

263 
 

บริหารงานในฝ่ายผลิตไม่แตกต่างกัน ส่วนพนักงานที่มีอัตราเงินเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ
บริหารงานในฝ่ายผลิตแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

ดังน้ัน บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จํากัด ควรมีการดําเนินการเพื่อให้เกิดสภาพทางการบริหารท่ี
มีประสิทธิภาพในการทํางานให้สูงที่สุด ย่อมส่งผลให้งานของหน่วยงานนั้นมีทั้งปริมาณ และคุณภาพ
ตามไปด้วย ซ่ึงความรู้ ความสามารถ ของบุคลากรอย่างเดียวไม่สามารถทําให้หน่วยงานประสบ
ความสําเร็จได้ หากบุคลากรขององค์การน้ันปราศจากความต้ังใจ และความรับผิดชอบในการทํางาน  

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย  
1. ข้อมูลที่ได้จากผลการวิจัยครั้งน้ีพบว่า ผู้บริหารควรมีส่วนสําคัญในการพัฒนาบริษัท

ร่วมกับพนักงานให้มากขึ้น เน่ืองจากต้องมีการสร้างความสัมพันธ์ กําลังใจในการทํางาน การสื่อสารที่
ดีให้เกิดขึ้น เพราะสิ่งเหล่าน้ีมีส่วนสําคัญในการทํางานของพนักงาน อีกท้ังยังเป็นขวัญและกําลังใจใน
การทํางานของพนักงานอีกด้วย 

2. การมีเคร่ืองอํานวยความสะดวก อุปกรณ์ท่ีทันสมัย การนําเทคโนโลยีและโปรแกรมการ
ทํางานใหม่ ๆ เข้ามาใช้ในการทํางาน อาจจะมีค่าใช้จ่ายสูงแต่ก็คุ้มค่าเช่นกัน เม่ือคิดถึงผลตอบแทนใน
ระยะยาว รวมถึงยังเป็นการยกระดับศักยภาพการทํางานของพนักงานให้มี ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
และช่วยลดขั้นตอน เวลาการทํางานให้มีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น 

 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพการสื่อสารในองค์การกับการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน ในมุมมองของผู้บริหาร เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาการปฏิบัติงานของพนักงานให้มี
ประสิทธิผลเพ่ิมมากข้ึน 

2. ในการศึกษาครั้งน้ีขนาดของกลุ่มตัวอย่างอาจน้อยเกินไปเม่ือเทียบกับสัดส่วนของ
พนักงานของบริษัท เน่ืองจากจํากัดด้วยระยะเวลาของการศึกษา ดังน้ันในการศึกษาครั้งต่อไปน่าจะมี
การศึกษาให้คลอบคลุมถึงพนักงานของบริษัท ท้ังหมด เพ่ือท่ีจะได้มาซ่ึงข้อมูลที่ละเอียดทําให้ทราบถึง
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานในบริษัทได้ชัดเจนมากขึ้น 

3. ควรมีการศึกษาถึงปัจจัยอ่ืน ๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพ และความพึงพอใจในการ
ทํางาน เพ่ือที่จะทราบถึงปัจจัยเหล่าน้ัน แล้วนํามากําหนดแนวทางการจัดองค์การ 
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แรงจูงใจที่สง่ผลต่อความสําเร็จของตัวแทนประกันชีวิต 
บริษัท อยุธยา อลิอันซ ์ซี.พี. ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)  

สํานักงานพลูตาหลวง จังหวัดชลบุรี* 
Motivation to the Success of 

Life Insurance Agents of Ayutthaya Allianz CP Ltd., 
 Phlutaluang Branch, Chonburi Province. 

 

เรือตรีสมยศ  จันทร์ช่วยนา** 
Sub Lieutenant Somyot  Chanchuaina 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยเรื่องน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา แรงจูงใจที่ส่งผลต่อความสําเร็จของตัวแทนประกันชีวิต  
บริษัท อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี.ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) สํานักงานพลูตาหลวง จังหวัดชลบุรี  และ
เพ่ือเปรียบเทียบแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อความสําเร็จของตัวแทนประกันชีวิต จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
กลุ่มตัวอย่าง  จํานวน 132 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวน  
 ผลการวิจัยพบว่าตัวแทนประกันชีวิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อความสําเร็จ
ของตัวแทนประกันชีวิต ในภาพรวม คะแนนเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
อยู่ในระดับมากทุกด้าน 3 ลําดับแรก คือ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ด้านความม่ันคงและ
ความก้าวหน้า  และด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ และผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อ
ความสําเร็จของตัวแทนประกันชีวิต จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ตัวแทนประกันชีวิตที่มี 
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ย ต่อเดือน ต่างกัน มีความคิดเห็น ในภาพรวม 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านนโยบายการ
บริหารงานของบริษัท  ตัวแทนประกันชีวิตท่ีมีเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน ต่างกัน มีความคิดเห็นในรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  ด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ตัวแทนประกันชีวิตที่มีอายุ ระดับการศึกษา และตําแหน่งงาน ต่างกัน  มี
ความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  ด้านความม่ันคงและ
ความก้าวหน้า ตัวแทนประกันชีวิตที่มี อายุ สถานภาพสมรส และประสบการณ์การทํางาน ต่างกัน  มี
ความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  และด้านค่าตอบแทนและ
สวัสดิการ ตัวแทนประกันชีวิตที่มี เพศ อายุ และระดับการศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 
 
 

                                                        
* บทความการค้นคว้าอิสระ 
อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.จันทวัลย์ สุ่นสวัสดิ์, รศ.ภาษณา สรเพชญ์พิสัย 
** บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
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Abstract  
The objectives of this research were to study the motivation in the success of 

life insurance agents of Ayutthaya Allianz CP Ltd., Phlutaluang branch, Chonburi 
province and to compare the motivation in the success of individual agents classified 
by personal factors. The sample included 132 life insurance agents. 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 on the 
motivation in the success of life insurance agents was at high level. Analyzed in term 
of aspects, every aspect was determined at high level in which the three highest 
were personal relation, stability and progression, and remuneration and welfare. By 
comparing the motivation of success in opinions of life insurance agents classified by 
personal factors, the results showed that agents in different marital status, 
educational level, and monthly income had difference in overall opinions, calculated 
at 0.01 statistically significant level. Comparing in aspects, agents in different sex, age, 
marital status, educational level, and monthly income had different overall opinions 
on company’s management policy, calculated at 0.01 level. In personal relation 
aspect, agents in different age, educational level, and monthly income had 
difference in overall opinions, calculated at 0.01 level. In stability and progression 
aspect, agents in different age, marital status, and working experience had difference 
in overall opinion, calculated at 0.01 level. In remuneration and welfare aspect, 
agents in different sex, age, and educational level had difference in overall opinion, 
calculated at 0.01 level.  
 
ความนํา 

ธุรกิจประกันชีวิตเป็นธุรกิจท่ีมุ่งเน้นให้บริการด้านความคุ้มครองชีวิตแก่ผู้เอาประกันภัย ช่วย
บรรเทาภาระที่มีต่อครอบครัว เม่ือผู้เอาประกันได้รับภัย  การเก็บสะสมเงินจํานวนหนึ่งไว้ใช้ยาม
จําเป็นในรูปของเงินออม ซ่ึงเป็นทางออกที่ดี และเป็นความอุ่นใจท่ีประชาชนเตรียมพร้อมไว้สําหรับ
ตนเองและครอบครัว เพ่ือเป็นหลักประกันในยามฉุกเฉิน  หรือกรณีต้องออกจากงานเมื่อครบ
เกษียณอายุ หรือแม้แต่ความสูญเสียอ่ืนใดที่เกิดแก่ร่างกาย ชีวิต และทรัพย์สิน เงินจํานวนน้ีสามารถช่วย
พยุงฐานะให้แก่ครอบครัวได้ การสร้างหลักประกันเหล่านี้ ได้มีการคิดค้นพัฒนารูปแบบและเงื่อนไขต่างๆ 
จนสามารถตอบสนองความต้องการ และสร้างความม่ันใจให้แก่ประชาชนได้ เสมือนหน่ึงเป็นสิ่งสําคัญและ
จําเป็น ซ่ึงทุกคนไม่ควรมองข้าม นั่นก็คือ “การประกันชีวิต”  

การประกันชีวิต คือ ปัจจัยซ่ึงทําให้บุคคลเกิดความม่ันใจในการดํารงชีวิตของตน และม่ันใจใน
ครอบครัวว่าแม้ในยามประสบเคราะห์กรรม ก็จะมีผู้อ่ืนย่ืนมือเข้ามาช่วยเหลือ ทําให้บุคคลดําเนินชีวิตได้
อย่างผาสุก แน่นอนที่สุดปัจจัยเหล่าน้ีย่อมส่งผลกระทบไปยังสังคมและเศรษฐกิจโดยรวมของ
ประเทศชาติ ปัจจุบันประชาชนเริ่มมีความนิยมในการทําประกันมากขึ้น ส่งผลให้มีอาชีพตัวแทนประกัน



วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปีท่ี 11 ฉบับท่ี 1  
โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

 

269 
 

ชีวิต ท้ังในลักษณะที่เป็นอาชีพหลัก  และอาชีพเสริม  เน่ืองจากอาชีพน้ีให้ผลประโยชน์อย่างมาก เพราะ
เป็นรายได้ท่ีไม่มีเพดานจํากัด  มีความม่ันคง และมีโอกาสท่ีจะก้าวสู่การเป็นผู้บริหารได้ เป็นอาชีพ
อิสระ ไม่เสี่ยงต่อการขาดทุนเหมือนการประกอบธุรกิจอ่ืนๆ และมีรางวัลพิเศษอ่ืนเพ่ิมขึ้นจากการทํางาน  
จึงเห็นได้ว่า การประกันชีวิตนั้นเอ้ือประโยชน์ให้ทั้งผู้เอาประกัน และผู้ขายประกัน แต่ปัญหาหน่ึง ท่ี
ทําให้ผู้เอาประกันไม่ได้รับผลประโยชน์เต็มท่ี เนื่องมาจากตัวแทนประกันชีวิตไม่ประสบความสําเร็จ  
และต้องออกจากอาชีพน้ี จึงมีผลเสียหายต่อเน่ืองมากมายกับผู้เอาประกัน เช่น ไม่มีตัวแทนบริการ  
หรือบางครั้งเบ้ียประกันท่ีจ่ายผ่านตัวแทนไม่ถึงบริษัท  ทําให้กรมธรรม์  ขาดอายุ และมีผลเสียอ่ืนๆ  ตามมา  
การท่ีพนักงานได้ทํางานอยู่ในบรรยากาศท่ีสร้างสรรค์ มีความร่วมมือร่วมใจ มีความปรารถนาดี ใส่ใจซ่ึง
กันและกัน และบรรยากาศท่ีเอ้ือให้คนได้พัฒนา และก้าวหน้า จึงเป็น ส่ิงสําคัญที่องค์กรต้องหันมาสนใจ 
เพราะสิ่งเหล่านี้คือ  ความสําเร็จที่ย่ังยืนและแท้จริง  และเม่ือพนักงานทํางานด้วยความสุขกายและสบายใจ 
ก็ส่งผลให้การทํางานของพนักงานมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากขึ้น และทําให้พนักงานเกิดความรัก
องค์กร  

แรงจูงใจการทํางานน้ัน เป็นแรงผลักดันท่ีสําคัญในองค์กรด้วยเช่นกัน พนักงานที่มีแรงจูงใจในการ
ทํางาน จะทํางานได้ดีกว่าพนักงานท่ีไม่มีแรงจูงใจ ดังน้ันองค์กรจึงต้องมีการสร้างสิ่งจูงใจให้กับพนักงาน 
เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้พนักงานมีความกระตือรือร้นในการทํางานมากข้ึน แต่การท่ีจะสร้างสิ่งจูงใจนั้นไม่ใช่
เรื่องง่าย ผู้บริหารจะต้องทําความเข้าใจในเรื่องความต้องการของพนักงาน เพราะพนักงานแต่ละคนก็มีความ
ต้องการ ท่ีแตกต่างกัน ผู้บริหารจึงควรพยายามเข้าหาพนักงาน เพ่ือจะได้ทราบถึงความต้องการของ
พนักงาน และทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้น การดูแลเอาใจใส่พนักงานอย่างใกล้ชิดจะทําให้พนักงานรู้สึกว่า
ตนมีคุณค่าต่อองค์กร เร่ืองของค่าตอบแทนเป็นส่วนสําคัญของการจูงใจพนักงาน โดยต้องสามารถกําหนด
ค่าตอบแทนที่สอดคล้อง   กับความทุ่มเท และความพยายามในการทํางานของพนักงานแต่ละคนที่มี
ให้กับองค์กร ถ้าพนักงานรู้สึกว่าตนเองได้รับค่าตอบแทนไม่เหมาะสม กับการทุ่มเททํางานจะทําให้
พนักงานไม่มีแรงจูงใจ ในการทํางาน  

บริษัท อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี.ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)  เป็นบริษัทที่ดําเนินธุรกิจประกันชีวิต 
และมีการเจริญเติบโตข้ึนมาอย่างต่อเน่ือง  บริษัทได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของบุคลากรทุกระดับ  ใน
องค์กร ซ่ึงถือเป็นกําลังสําคัญในการผลักดันให้องค์กรเดินหน้าไปสู่ความสําเร็จ บริษัทจึงมุ่งส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพการทํางานให้กับบุคลากรอย่างต่อเนื่อง และสมํ่าเสมอ  เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้
ความสามารถ ยกระดับมาตรฐานการทํางาน ตลอดจนสร้างวัฒนธรรมการทํางาน ที่เน้นให้ความสําคัญ
กับลูกค้าเป็นหลัก  เพ่ือให้บุคลากรพร้อมเสมอท่ีจะให้บริการแก่ลูกค้าอย่างดีเย่ียม สร้างความประทับใจ  
โดยมีเป้าหมายที่จะเพ่ิมทักษะ ปลูกฝังจริยธรรม การให้บริการลูกค้า พร้อมท้ังพัฒนาความรู้ความ
เช่ียวชาญในการให้คําปรึกษาด้านการวางแผนการเงินอย่างมืออาชีพ เพราะบริษัทถือว่า ความสําเร็จ
ของบริษัทที่เกิดขึ้นล้วนแต่เป็นผลมาจากการทุ่มเทแรงกายแรงใจของชาวอยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. ทุกคน 
การท่ีบริษัทได้รับรางวัลต่างๆ เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากรทุกคน 
ซ่ึงถือเป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างม่ันคงถาวร 

จากเหตุผลดังกล่าว  ทําให้ผู้วิจัยมีความสนใจ ท่ีจะศึกษาค้นคว้าถึง แรงจูงใจที่ส่งผลต่อ
ความสําเร็จของตัวแทนประกันชีวิต  เพ่ือนําผลท่ีได้ไปปรับปรุง และพัฒนาศักยภาพของตัวแทนให้
เป็นตัวแทนมืออาชีพ อันส่งผลต่อความสําเร็จในธุรกิจประกันชีวิต ต่อไป 
 



วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปีท่ี 11 ฉบับท่ี 1  
โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

 

270 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1.  เพ่ือศึกษา แรงจูงใจท่ีสง่ผลต่อความสําเร็จของตัวแทนประกันชีวิต  บริษัท อยุธยา อลิอันซ์    

ซี.พี.ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) สํานักงานพลูตาหลวง จังหวัดชลบุรี 
2. เพ่ือเปรียบเทียบแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อความสําเร็จของตัวแทนประกันชีวิต จําแนกตาม

ปัจจัยส่วนบุคคล 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ ตัวแทนประกันชีวิตของบริษัท อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี.ประกัน

ชีวิต จํากัด (มหาชน) สํานักงานพลูตาหลวง อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  จํานวน 200 คน  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษาครั้งน้ี  ได้จากการสุ่มแบบเจาะจง (purposive random sampling) จากกลุ่มตัวอย่าง โดยกําหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie และ Morgan (1970, p.608) ได้
กลุ่มตัวอย่างจํานวน 132 คน 

เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ แบบสอบถามที่สร้างขึน้โดยมีขั้นตอนตามลําดับ ดังน้ี 

1. การศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัยคร้ังน้ี 
2. การจัดทําโครงสร้างแบบสอบถาม  ให้มีเน้ือหาครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งน้ี 

แบบสอบถามมี 2 ส่วน คือ 
2.1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่  เพศ อายุ  สถานภาพสมรส  ระดับ

การศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ประสบการณ์การทํางานในธุรกิจประกันชีวิต และตําแหน่งงาน 
จํานวน 7 ข้อ  

2.2 แรงจูงใจทีส่่งผลต่อความสําเร็จของตัวแทนประกันชีวิต แบ่งออกเป็น 5 ด้าน คือ  
2.2.1 นโยบายการบริหารงานของบริษัท 
2.2.2 สภาพการทํางาน 
2.2.3 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล   
2.2.4 ความม่ันคงและความก้าวหน้า 
2.2.5 ค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
ลักษณะของแบบสอบถาม เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ของลเิคิร์ท 

(Likert) จํานวน 29 ข้อ  
3. นําแบบสอบถามท่ีได้สร้างขึ้น ให้อาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏธนบุรี ได้ตรวจสอบความสอดคล้องของเนื้อหากับวัตถุประสงค์ของการวิจัยเป็นการศึกษา
ความเที่ยงตรง (validity)  ของแบบสอบถาม  แล้วนํามาปรับปรุงแก้ไข  เพ่ือให้คําถามชัดเจน 
สามารถสื่อความหมายได้ตรงประเด็น และเหมาะสมย่ิงขึ้น 

4. นําแบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย จํานวน 30 คน 
แล้วนําข้อมูลมาหาค่าความเช่ือม่ัน (reliability)  ของแบบสอบถาม โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา
ของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient)  ได้ค่าความเช่ือม่ัน 0.073 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยการขอความร่วมมือจากตัวแทน

ประกันชีวิต ของบริษัท อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี.ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)  สํานักงานพลูตาหลวง  
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  โดยนําแบบสอบถามไปแจกให้กลุ่มตัวอย่างกรอกข้อมูล จํานวน 132 ฉบับ 
แล้วขอรับคืนด้วยตนเอง โดยวิธีการเก็บแบบสะดวก 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

ข้อมูลที่ได้จาการตอบแบบสอบถาม จะนํามาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ทุกชุด และนํามาลง
รหัส ประมวลผลข้อมูล  โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป  หาความถี่  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
t-test, F-test  และ LSD  ดังนี้ 

1. วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ความถี่ และค่าร้อยละ (percentage)  
2. วิเคราะห์แรงจูงใจท่ีส่งผลต่อความสําเร็จของตัวแทนประกันชีวิต โดยใช้ค่าเฉล่ีย ( )  และ

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)  
3.  เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ( )  ของแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อความสําเร็จของตัวแทนประกันชีวิต 

จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล โดยใช้ t-test  และ  F-test   
4. เปรียบเทียบพหุคูณ เพ่ือทดสอบค่าเฉลี่ย ( )  ของคะแนนแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อ

ความสําเร็จของตัวแทนประกันชีวิต จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน โดยวิธี Least Significant 
Difference (LSD)  
 
สรุปผลการวิจัย 
 1.  ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตัวแทนประกันชีวิตที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 67.42            
อายุ 25 – 35 ปี ร้อยละ 33.33 รองลงมาตํ่ากว่า 25 ปี ร้อยละ 26.52  สถานภาพสมรส ร้อยละ 
51.51  รองลงมา โสด ร้อยละ 26.52  ระดับการศึกษา ปริญญาตรี/ป.บัณฑิต ร้อยละ 40.91  
รองลงมา ตํ่ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 26.52  รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 25,001 – 40,000 บาท ร้อยละ 
34.85  รองลงมา 40,001 – 55,000 บาท ร้อยละ 23.48  ประสบการณ์การทํางานในธุรกิจประกันชีวิต 
4 – 6 ปี ร้อยละ 37.12  รองลงมา 1 – 3 ปี ร้อยละ 28.03  ตําแหน่งงาน ตัวแทนแบบบางเวลา ร้อย
ละ 65.91   
 2.  วิเคราะห์แรงจูงใจที่ส่งผลต่อความสําเร็จของตัวแทนประกันชีวิต  
 ตัวแทนประกันชีวิตที่ตอบแบบสอบถาม  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจที่มีผลต่อ
ความสําเร็จ  ในภาพรวม  อยู่ในระดับมาก  ( X = 3.90)   เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน ดังน้ี 
 ด้านนโยบายการบริหารงานของบริษัท 
 ตัวแทนประกันชีวิต มีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.74) เม่ือพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.63 – 4.14) จํานวน 4 รายการ คือ 
 1. ภาพพจน์และช่ือเสียงของบริษัทเป็นท่ียอมรับ 
 2. นโยบายการบริหารงานของบริษัทมีความชัดเจน 
 3. ระบบการทํางานและการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ 



วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปีท่ี 11 ฉบับท่ี 1  
โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

 

272 
 

 4. ความเช่ือม่ันต่อตัวผู้บริหารของบริษัท 
 ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับเพศหญิงอายุตํ่ากว่า 25 ปี และมากกว่า 45 ปี สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษาปริญญาตรี/ป.บัณฑิต และปริญญาโท รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 25,001 – 40,000 บาท และ 
40,001 – 55,000 บาท ประสบการณ์การทํางานในธุรกิจประกันชีวิต 1 – 3 ปี   4 - 6 ปี และ
มากกว่า 6 ปี ตําแหน่งงานปัจจุบันแบบบางเวลา 
 ด้านสภาพการทํางาน 
 ตัวแทนประกันชีวิต มีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.53) เม่ือพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.78 – 4.07) จํานวน 2 รายการ คือ 
 1.  มีระบบสารสนเทศสําหรับการปฏิบัติงานท่ีทันสมัย 
 2.  บรรยากาศที่ทํางานและสภาพแวดล้อมในการทํางานเหมาะสม 
 ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับเพศชาย อายุ 25 – 35 ปี สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาสูงกว่า
ปริญญาโท รายได้เฉลี่ยต่อเดือนตํ่ากว่า 10,000 บาท และ 40,001 – 55,000 บาท ประสบการณ์การ
ทํางานในธุรกิจประกันชีวิต 4 - 6 ปี ตําแหน่งงานปัจจุบันแบบเต็มเวลา 
 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
 ตัวแทนประกันชีวิต มีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 4.16) เม่ือพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.81) จํานวน 1 รายการ คือ  มีความซ่ือสัตย์ต่อลูกค้า        
ผู้เอาประกันชีวิต 
 ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับเพศหญิง อายุตํ่ากว่า 25 ปี และ 25 – 35 ปี สถานภาพโสด และ
สมรส ระดับการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรี รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 25,001 – 40,000 บาท ประสบการณ์
การทํางานในธุรกิจประกันชีวิต 4 - 6 ปี  
 ด้านความมั่นคงและความก้าวหน้า 
 ตัวแทนประกันชีวิต มีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 4.15) เม่ือพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.58 – 4.79) จํานวน 2 รายการ คือ 
 1. ตําแหน่งและผลงานสามารถโอนให้กับทายาทตามกฎหมายได้ 
 2. บริษัทจัดการอบรม/สัมมนา เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถของตัวแทนอยู่เสมอ 
 ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับเพศหญิง สถานภาพสมรส ประสบการณ์การทํางานในธุรกิจ       
ประกันชีวิต 4 - 6 ปี ตําแหน่งงานปัจจุบันแบบบางเวลา 
 ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
 ตัวแทนประกันชีวิต มีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.94) เม่ือพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.59 – 4.47) ทุกรายการ คือ 
 1. ผลตอบแทนของตัวแทนมีความยุติธรรม 
 2. ระบบการเลื่อนตําแหน่งของตัวแทนมีความยุติธรรม 
 3. สวัสดิการต่างๆ ของตัวแทนที่ได้รับมีความเหมาะสม 
 4. กิจกรรมสันทนาการของบริษัทที่จัดให้กับตัวแทนมีความเหมาะสม 
 5. ระยะเวลาและรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทน มีความเหมาะสม 
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 ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับเพศหญิง อายุตํ่ากว่า 25 ปี   25 – 35 ปี และ 36 – 45 ปี สถานภาพ
หม้าย/หย่า/แยกทาง ประสบการณ์การทํางานในธุรกิจประกันชีวิตน้อยกว่า 1 ปี และ 1 - 3 ปี 
ตําแหน่งงานปัจจุบันแบบบางเวลา 
 3. การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของแรงจูงใจที่ส่งผลต่อความสําเร็จของตัวแทนประกันชีวิต 
จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  
 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของแรงจูงใจที่ส่งผลต่อความสําเร็จของตัวแทนประกันชีวิต 
จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ตัวแทนประกันชีวิตท่ีมี สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน ต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อความสําเร็จ ในภาพรวม แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01  และตัวแทนประกันชีวิตท่ีมี อายุ และประสบการณ์ การทํางานใน
ธุรกิจประกันชีวิต ต่างกัน มีความคิดเห็น ในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ ทางสถิติ 0.05 เม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้าน ดังน้ี 
 ด้านนโยบายการบริหารงานของบริษัท 
 ตัวแทนประกันชีวิต เพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.01 จํานวน 2 รายการ คือ 
 1. นโยบายการบริหารงานของบริษัทมีความชัดเจน 
 2. ความเช่ือม่ันต่อตัวผู้บริหารของบริษัท 
 ตัวแทนประกันชีวิต ท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.01  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.01 จํานวน 3 รายการ คือ 
 1. นโยบายการบริหารงานของบริษัทมีความชัดเจน 
 2. สายการบังคับบัญชาท่ีชัดเจนและแน่นอน 
 3. ภาพพจน์และช่ือเสียงของบริษัทเป็นท่ียอมรับ 
 และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ  ความเช่ือม่ัน
ต่อตัวผู้บริหารของบริษัท 
 ตัวแทนประกันชีวิต ที่มีสถานภาพสมรสต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.01 จํานวน 3 รายการ คือ 
 1. นโยบายการบริหารงานของบริษัทมีความชัดเจน 
 2. สายการบังคับบัญชาท่ีชัดเจนและแน่นอน 
 3. ความเช่ือม่ันต่อตัวผู้บริหารของบริษัท 
 และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ ระบบการ
ทํางานและการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ 
 ตัวแทนประกันชีวิต ท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.01 ทุกรายการ คือ 
 1. นโยบายการบริหารงานของบริษัทมีความชัดเจน 
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 2. สายการบังคับบัญชาท่ีชัดเจนและแน่นอน 
 3. ระบบการทํางานและการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ 
 4. ความเช่ือม่ันต่อตัวผู้บริหารของบริษัท 
 5. ภาพพจน์และช่ือเสียงของบริษัทเป็นท่ียอมรับ 
 ตัวแทนประกันชีวิต ท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 2 รายการ คือ 
 1. นโยบายการบริหารงานของบริษัทมีความชัดเจน 
 2. ระบบการทํางานและการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ 
 และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ 
 1. สายการบังคับบัญชาท่ีชัดเจนและแน่นอน 
 2. ความเช่ือม่ันต่อตัวผู้บริหารของบริษัท 
 ตัวแทนประกันชีวิต ท่ีมีประสบการณ์การทํางานในธุรกิจประกันชีวิตต่างกัน มีความคิดเห็น 
โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 3 รายการ คือ 
 1. นโยบายการบริหารงานของบริษัทมีความชัดเจน 
 2. สายการบังคับบัญชาท่ีชัดเจนและแน่นอน 
 3. ภาพพจน์และช่ือเสียงของบริษัทเป็นท่ียอมรับ 
 ตัวแทนประกันชีวิต ท่ีมีตําแหน่งงานปัจจุบันต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ ระบบการทํางานและการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ 
 ด้านสภาพการทํางาน 

 ตัวแทนประกันชีวิต ที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
จํานวน 1 รายการ คือ พนักงานประจําสํานักงาน สามารถตอบปัญหา ข้อสงสัย และให้คําแนะนําการ
ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ตัวแทนประกันชีวิต ท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 3 
รายการ คือ 
 1. บรรยากาศที่ทํางานและสภาพแวดล้อมในการทํางานเหมาะสม 
 2. เคร่ืองมือ อุปกรณ์ เคร่ืองใช้สํานักงานต่างๆ เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
 3. พนักงานประจําสํานักงาน สามารถตอบปัญหา ข้อสงสัย และให้คําแนะนําการปฏิบัติได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ตัวแทนประกันชีวิต ท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.01 จํานวน 2 รายการ คือ 
 1. เคร่ืองมือ อุปกรณ์ เคร่ืองใช้สํานักงานต่างๆ เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
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 2. พนักงานประจําสํานักงาน สามารถตอบปัญหา ข้อสงสัย และให้คําแนะนําการปฏิบัติได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ตัวแทนประกันชีวิต ท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.01 จํานวน 2 รายการ คือ 
 1. เครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องใช้สํานักงานต่างๆ เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
 2. พนักงานประจําสํานักงาน สามารถตอบปัญหา ข้อสงสัย และให้คําแนะนําการปฏิบัติได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ บรรยากาศ
ท่ีทํางานและสภาพแวดล้อมในการทํางานเหมาะสม 
 ตัวแทนประกันชีวิต ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 3 รายการ คือ 
 1. บรรยากาศที่ทํางานและสภาพแวดล้อมในการทํางานเหมาะสม 
 2. เครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องใช้สํานักงานต่างๆ เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
 3. พนักงานประจําสํานักงาน สามารถตอบปัญหา ข้อสงสัย และให้คําแนะนําการปฏิบัติได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ มีระบบ
สารสนเทศสําหรับการปฏิบัติงานท่ีทันสมัย 
 ตัวแทนประกันชีวิต ที่มีประสบการณ์การทํางานในธุรกิจประกันชีวิตต่างกัน มีความคิดเห็น 
โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 2 รายการ คือ 
 1. เครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องใช้สํานักงานต่างๆ เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
 2. พนักงานประจําสํานักงาน สามารถตอบปัญหา ข้อสงสัย และให้คําแนะนําการปฏิบัติได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ตัวแทนประกันชีวิต ที่มีตําแหน่งงานปัจจุบันต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ  
 1. เครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องใช้สํานักงานต่างๆ เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
 2. สํานักงาน มีระบบรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้บริหารและตัวแทน 
 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
 ตัวแทนประกันชีวิต ที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 
รายการ คือ มีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างทีมงาน 
 ตัวแทนประกันชีวิต ท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.01  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.01 จํานวน 4 รายการ คือ 
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 1. มีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างทีมงาน 
 2. มีความซ่ือสัตย์ต่อลูกค้าผู้เอาประกันชีวิต 
 3. มีบุคลิกภาพดี เป็นท่ีช่ืนชมของลูกค้าผู้เอาประกันชีวิต ผู้บริหาร และทีมงาน 
 4. สามารถแสดงความคิดเห็นในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มท่ี 
 และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ สร้างความ
เช่ือม่ัน และความไว้วางใจด้านการให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้าผู้เอาประกันชีวิต 
 ตัวแทนประกันชีวิต ท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.01 จํานวน 2 รายการ คือ 
 1. มีบุคลิกภาพดี เป็นท่ีช่ืนชมของลูกค้าผู้เอาประกันชีวิต ผู้บริหาร และทีมงาน 
 2. สามารถแสดงความคิดเห็นในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มท่ี 
 ตัวแทนประกันชีวิต ท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.01 จํานวน 2 รายการ คือ 
 1. มีบุคลิกภาพดี เป็นท่ีช่ืนชมของลูกค้าผู้เอาประกันชีวิต ผู้บริหาร และทีมงาน 
 2. ผลงานได้รับการยอมรับจากผู้บังคับบัญชาและทีมงาน 
 และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ 
 1. สร้างความน่าเช่ือม่ัน และความไว้วางใจ  ด้านการให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้า  ผู้เอา
ประกันชีวิต 
 2. สามารถแสดงความคิดเห็นในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มท่ี 
 ตัวแทนประกันชีวิต ท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 3 รายการ คือ 
 1. มีบุคลิกภาพดี เป็นท่ีช่ืนชมของลูกค้าผู้เอาประกันชีวิต ผู้บริหาร และทีมงาน 
 2. สร้างความเช่ือม่ัน และความไว้วางใจ ด้านการให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้า ผู้เอา
ประกันชีวิต 
 3. ผลงานได้รับการยอมรับจากผู้บังคับบัญชาและทีมงาน 
 และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ 
 1. มีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างทีมงาน 
 2. มีความซ่ือสัตย์ต่อลูกค้าผู้เอาประกันชีวิต 
 ตัวแทนประกันชีวิต ท่ีมีประสบการณ์การทํางานในธุรกิจประกันชีวิตต่างกัน มีความคิดเห็น 
โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ มีบุคลิกภาพดี เป็นท่ีช่ืนชมของลูกค้าผู้เอา
ประกันชีวิต ผู้บริหาร และทีมงาน 
 และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ 
 1. มีความซ่ือสัตย์ต่อลูกค้าผู้เอาประกันชีวิต 
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 2. สร้างความเช่ือม่ัน และความไว้วางใจ  ด้านการให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้า ผู้เอา
ประกันชีวิต 
 ตัวแทนประกันชีวิต ท่ีมีตําแหน่งงานปัจจุบันต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 3 รายการ คือ   
 1. มีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างทีมงาน 
 2. มีความซ่ือสัตย์ต่อลูกค้าผู้เอาประกันชีวิต 
 3. มีบุคลิกภาพดี เป็นท่ีช่ืนชมของลูกค้าผู้เอาประกันชีวิต ผู้บริหาร และทีมงาน 
 ด้านความมั่นคงและความก้าวหน้า 
 ตัวแทนประกันชีวิต ที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 2 
รายการ คือ  
 1. มีความม่ันคงในการทํางานกับบริษัท 
 2. รู้สึกภาคภูมิใจและมีความผูกพันกับบริษัท 
 และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ มี
ความสามารถในการขยายตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ตัวแทนประกันชีวิต ท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.01  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.01 จํานวน 6 รายการ คือ 
 1. มีความม่ันคงในการทํางานกับบริษัท 
 2. มีความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน 
 3. รู้สึกภาคภูมิใจและมีความผูกพันกับบริษัท 
 4. บริษัทจัดการอบรม/สัมมนา เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถของตัวแทนอยู่เสมอ 
 5. ตําแหน่งและผลงานสามารถโอนให้กบัทายาทตามกฎหมายได ้
 6. มีความสามารถในการขยายตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ตัวแทนประกันชีวิต ที่มีสถานภาพสมรสต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.01 จํานวน 2 รายการ คือ 
 1. มีความม่ันคงในการทํางานกับบริษัท 
 2. รู้สึกภาคภูมิใจและมีความผูกพันกับบริษัท 
 และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ มี
ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 
 ตัวแทนประกันชีวิต ท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01 จํานวน 5 รายการ คือ 
 1. มีความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน 
 2. รู้สึกภาคภูมิใจและมีความผูกพันกับบริษัท 
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 3. ตําแหน่งและผลงานสามารถโอนให้กับทายาทตามกฎหมายได้  
 4. มีการพัฒนาตนเองให้ทันกับความก้าวหน้าของธุรกิจ 
 5. มีความสามารถในการขยายตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ตัวแทนประกันชีวิต ท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 5 รายการ คือ 
 1. มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 
 2. รู้สึกภาคภูมิใจและมีความผูกพันกับบริษัท 
 3. บริษัทจัดการอบรม/สัมมนา เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ ของตัวแทนอยู่เสมอ 
 4. มีการพัฒนาตนเองให้ทันกับความก้าวหน้าของธุรกิจ 
 5. มีความสามารถในการขยายตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ตัวแทนประกันชีวิต ท่ีมีประสบการณ์การทํางานในธุรกิจประกันชีวิตต่างกัน มีความคิดเห็น 
โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 6 รายการ คือ 
 1. มีความม่ันคงในการทํางานกับบริษัท 
 2. มีความกา้วหน้าในหน้าที่การงาน 
 3. บริษัทจัดการอบรม/สัมมนา เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ ของตัวแทน อยู่เสมอ 
 4. ตําแหน่งและผลงานสามารถโอนให้กับทายาทตามกฎหมายได้ 
 5. มีการพัฒนาตนเองให้ทันกับความก้าวหน้าของธุรกิจ 
 6. มีความสามารถในการขยายตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ตัวแทนประกันชีวิต ท่ีมีตําแหน่งงานปัจจุบันต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ  มีการพัฒนาตนเองให้ทันกับความก้าวหน้าของธุรกิจ 
 ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
 ตัวแทนประกันชีวิต ท่ีมีเพศต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.01  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.01  จํานวน 1 รายการ คือ ผลตอบแทนของตัวแทนมีความยุติธรรม 
 และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ  
 1. สวัสดิการต่าง ๆ ของตัวแทนท่ีได้รับมีความเหมาะสม 
 2. กิจกรรมสันทนาการของบริษัทที่จัดให้กับตัวแทนมีความเหมาะสม 
 ตัวแทนประกันชีวิต ท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.01  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.01 จํานวน 2 รายการ คือ 
 1. ระบบการเลื่อนตําแหน่งของตัวแทนมีความยุติธรรม 
 2. ผลตอบแทนของตัวแทนมีความยุติธรรม 
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 ตัวแทนประกันชีวิต ท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01 จํานวน 2รายการ คือ 
 1. ระบบการเล่ือนตําแหน่งของตัวแทนมีความยุติธรรม 
 2. ผลตอบแทนของตัวแทนมีความยุติธรรม 
 ตัวแทนประกันชีวิต ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.01 ทุกรายการ คือ 
 1. ระบบการเล่ือนตําแหน่งของตัวแทนมีความยุติธรรม 
 2. ผลตอบแทนของตัวแทนมีความยุติธรรม 
 3. ระยะเวลาและรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทน มีความเหมาะสม 
 4. สวัสดิการต่างๆ ของตัวแทนท่ีได้รับมีความเหมาะสม 
 5. กิจกรรมสันทนาการของบริษัทที่จัดให้กับตัวแทนมีความเหมาะสม 
 ตัวแทนประกันชีวิต ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01 จํานวน 2 รายการ คือ 
 1. ระบบการเล่ือนตําแหน่งของตัวแทนมีความยุติธรรม 
 2. ผลตอบแทนของตัวแทนมีความยุติธรรม 
 ตัวแทนประกันชีวิต ท่ีมีประสบการณ์การทํางานในธุรกิจประกันชีวิตต่างกัน มีความคิดเห็น 
โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 2 รายการ คือ 
 1. ระบบการเล่ือนตําแหน่งของตัวแทนมีความยุติธรรม 
 2. ผลตอบแทนของตัวแทนมีความยุติธรรม 
 ตัวแทนประกันชีวิต ที่มีตําแหน่งงานปัจจุบันต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม และ พิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ   
 
อภิปรายผล 
 การวิจัยเรื่อง แรงจูงใจที่มีผลต่อความสําเร็จของตัวแทนประกันชีวิต บริษัท  อยุธยา อลิอันซ์ 
ซี.พี.จํากัด (มหาชน) สํานักงานพลูตาหลวง จังหวัดชลบุรี ได้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวแทนประกันชีวิต  ควร
นํามาอภิปราย ดังน้ี 
 1. ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตัวแทนประกันชีวิตส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 
67.42  อายุ 25 – 35 ปี ร้อยละ 33.33  สถานภาพสมรส ร้อยละ 51.51  ระดับการศึกษา ปริญญา
ตรี/ ป.บัณฑิต  ร้อยละ 40.91 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 25,001 – 40,000 บาท ร้อยละ 34.85  
ประสบการณ์การทํางานในธุรกิจประกันชีวิต 4 – 6 ปี ร้อยละ 37.12  ตําแหน่งงานเป็นแบบ ตัวแทน
แบบบางเวลา ร้อยละ 65.91    
 2. ผลการวิเคราะห์แรงจูงใจท่ีมีผลต่อความสําเร็จของตัวแทนประกันชีวิต บริษัท อยุธยา   
อลิอันซ์ ซี.พี.จํากัด (มหาชน) สํานักงานพลูตาหลวง จังหวัดชลบุรี ตัวแทนประกันชีวิตที่ตอบ
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แบบสอบถาม มีความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจท่ีมีผลต่อความสําเร็จของตัวแทนประกันชีวิต ในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน ดังน้ี 
  ด้านนโยบายการบริหารงานของบริการ  ตัวแทนประกันชีวิตมีความคิดเห็นเก่ียวกับ
แรงจูงใจท่ีมีผลต่อความสําเร็จของตัวแทนประกันชีวิต โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ตัวแทนประกัน
ชีวิตมีแรงจูงใจต่อความสําเร็จต่อการเป็นตัวแทนประกันชีวิต โดยมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพพจน์และ
ช่ือเสียงของบริษัท ซ่ึงทางบริษัทมีนโยบายการบริหารงานอย่างชัดเจน มีระบบการทํางานและการ
บริหารงานที่มีประสิทธิภาพ และตัวแทนประกันชีวิตมีความเช่ือม่ันต่อตัวผู้บริหารของบริษัท โดยมี
การแบ่งสายการบังคับบัญชาท่ีชัดเจนและแน่นอน  
  ด้านสภาพการทํางาน  ตัวแทนประกันชีวิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจที่มีผลต่อ
ความสําเร็จของตัวแทนประกันชีวิต โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ตัวแทนประกันชีวิตมีแรงจูงใจต่อ
ความสําเร็จต่อการเป็นตัวแทนประกันชีวิตโดยทางบริษัทมีระบบสารสนเทศที่ใช้สําหรับ       การ
ปฏิบัติงานท่ีทันสมัย มีเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้สํานักงานต่าง ๆ เพ่ือให้ตัวแทนประกันชีวิตใช้
สําหรับการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ สถานที่ปฏิบัติงาน สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน บรรยากาศ
ในสถานท่ีปฏิบัติงานมีความเหมาะสม ตัวแทนสามารถหาข้อมูลต่างๆ จากพนักงานประจําสํานักงาน
โดยสามารถให้คําแนะนํา ตอบปัญหา ข้อสงสัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งสํานักงานมีระบบ
รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานและตัวแทนเป็นอย่างดี 
  ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  ตัวแทนประกันชีวิตมีความคิดเห็นเก่ียวกับแรงจูงใจ
ท่ีมีผลต่อความสําเร็จของตัวแทนประกันชีวิต โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ตัวแทนประกันชีวิตมี
บุคลิกภาพดี เป็นที่ช่ืนชมของลูกค้า ความซ่ือสัตย์ต่อลูกค้าผู้เอาประกันชีวิต และสามารถสร้างความ
น่าเช่ือถือ  ความไว้วางใจในด้านการให้บริการหลังการขายเป็นอย่างดี โดยผลงานได้รับการยอมรับ
จากผู้บังคับบัญชาและทีมงาน ซ่ึงตัวแทนประกันชีวิตและทีมงานมีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกัน  และ
ตัวแทนยังสามารถแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มท่ี 
  ด้านความม่ันคงและความก้าวหน้า ตัวแทนประกันชีวิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
แรงจูงใจที่มีผลต่อความสําเร็จของตัวแทนประกันชีวิต โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ตัวแทนประกัน
ชีวิตมีแรงจูงใจต่อความสําเร็จต่อการเป็นตัวแทนประกันชีวิต ซ่ึงตัวแทนประกันชีวิตท่ีปฏิบัติงานอยู่ใน
องค์กรมีตําแหน่งหน้าท่ีการงานที่ม่ันคง ซ่ึงผลงานท่ีได้ทํามาสามารถโอนให้กับทายาทตามกฎหมายได้  
ทําให้ตัวแทนประกันชีวิตรู้สึกภาคภูมิใจและมีความผูกพันกับบริษัท ทําให้ตัวแทนประกันชีวิตมี
แรงจูงใจโดยพัฒนาตนเองให้ทันกับความก้าวหน้าของธุรกิจ สามารถขยายตลาดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และทางบริษัทมีการจัดอบรม/สัมมนา เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถของตัวแทนอยู่
เสมอ และมีการจัดการแข่งขันการสร้างผลงานอย่างต่อเน่ือง เพ่ือกระตุ้นให้ตัวแทนประกันชีวิตต่ืนตัว
อยู่ตลอดเวลา 
  ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ  ตัวแทนประกันชีวิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจท่ี
มีผลต่อความสําเร็จของตัวแทนประกันชีวิต โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ตัวแทนประกันชีวิตมี
แรงจูงใจต่อความสําเร็จต่อการเป็นตัวแทนประกันชีวิตโดยมีระบบการเลื่อนตําแหน่ง และ
ผลตอบแทนท่ีได้รับมีความยุติธรรม พร้อมทั้งระยะเวลาและรูปแบบในการจ่ายค่าตอบแทน สวัสดิการ
ต่าง ๆ ท่ีตัวแทนได้รับมีความเหมาะสม และทางบริษัทมีการจัดกิจกรรมสันทนาการให้กับตัวแทน
ประกันชีวิตอย่างต่อเนื่อง 
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 3. ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนแรงจูงใจที่ส่งผลต่อความสําเร็จของตัวแทน
ประกันชีวิต จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล   
 ตัวแทนประกันชีวิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อความสําเร็จ จําแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ตัวแทนประกันชีวิตที่มี สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน ต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจที่ส่งผลต่อความสําเร็จ ในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ 0.01  และตัวแทนประกันชีวิตท่ีมี อายุ ประสบการณ์การทํางานในธุรกิจประกัน
ชีวิต ต่างกัน มีความคิดเห็น ในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 เม่ือพิจารณาเป็น
รายด้าน ดังน้ี 
  ด้านนโยบายการบริหารงานของบริษัท ตัวแทนประกันชีวิต ที่มีอายุ สถานภาพสมรส 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 
  ตัวแทนประกันชีวิต ท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
  ด้านสภาพการทํางาน ตัวแทนประกันชีวิต ท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความ
คิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  และ 0.05  
  ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  ตัวแทนประกันชีวิต ที่มีอายุ ระดับการศึกษา 
ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  เม่ือพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ 0.05 
  ตัวแทนประกันชีวิต ที่มีสถานภาพสมรสต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.01  
  ตัวแทนประกันชีวิต ท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ 0.05 
  ด้านความม่ันคงและความก้าวหน้า ตัวแทนประกันชีวิต ท่ีมีอายุ ประสบการณ์การ
ทํางานในธุรกิจประกันชีวิต ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
  ตัวแทนประกันชีวิต ที่มีสถานภาพสมรสต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ 0.05 
  ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ ตัวแทนประกันชีวิต ท่ีมีอายุ ระดับการศึกษา ต่างกัน 
มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยัสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ คมชลัฐ สมบูรณ์ (2549) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยจูงใจ
ในการทํางานของผู้บริหารตัวแทนประกันชีวิต (ขั้นสมบูรรณ์) บริษัท กรุงเทพ ประกันชีวิต จํากัด 
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กรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง การศึกษาขั้นสูงสุดปริญญาตรี มี
สถานภาพการสมรส และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ จุรีย์พร  สุขแสวง (2549) ศึกษาเรื่อง  ปัจจัย
จูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานขายประกัน บริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด สาขารัตนาธิเบศร์ พบว่า  
ค่าเฉลี่ยของระดับปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานท้ัง 5 ด้าน โดยภาพรวม อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก      การ
กระจายค่าเฉล่ียไม่แตกต่างกัน หากแยกพิจารณาตามระดับปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานแต่ละด้าน
พบว่า ทุกด้านพนักงานขายประกัน บริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด สาขารัตนาธิเบศร์ มีปัจจัย  จูงใจ
ในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ เห็นด้วยมาก คือ นโยบายการบริหารงานของบริษัท สภาพการทํางาน 
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความม่ันคงและความก้าวหน้า ค่าตอบแทนและสวัสดิการ และพนักงาน
ขายประกันท่ีมีอายุ ต่างกัน มีปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน ด้านสภาพการทํางานแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 พนักงานขายประกันที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานต่างกัน  มีปัจจัย
จูงใจในการปฏิบัติงาน ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05   และพนักงานขายประกันท่ีมีรายได้ต่างกัน  มีปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน             ด้าน
นโยบายการบริหารงานของบริษัท ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และด้านความม่ันคงและ
ความก้าวหน้า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ตัวแทนประกันชีวิตส่วนใหญ่
ต้องการให้มีสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจนและแน่นอน  ผลงานได้รับการยอมรับจากผู้บังคับบัญชา
และทีมงาน  มีเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องใช้สํานักงานต่างๆ  อย่างเพียงพอ เพ่ือใช้สําหรับการ
ปฏิบัติงาน พนักงานประจําที่ประจําอยู่ในสํานักงาน สามารถตอบปัญหา ข้อสงสัย และให้คําแนะนํา
การปฏิบัติแก่ตัวแทนประกันชีวิตได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ   ภายในสํานักงาน    มีระบบ
รักษาความปลอดภัยในที่ดี  และสิ่งท่ีจะเป็นแรงจูงใจในการทํางานให้ประสบความสําเร็จได้นั้นต้อง
ประกอบด้วย การได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมและอย่างเพียงพอ  ลักษณะของงานที่ทําต้องมีความ
ปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  มีโอกาสได้ใช้ความสามารถและพัฒนาความสามารถของตนได้
อย่างเต็มท่ี  มีโอกาสก้าวหน้าในตําแหน่งงานและเป็นงานท่ีมีความม่ันคง  มีความสามัคคีกลมเกลียว
และมีการประสานงานกันเป็นอย่างดี  ยึดหลักประชาธิปไตยในการทํางาน  มีการแบ่งเวลาทํางานและ
เวลาท่ีจะใช้ชีวิตส่วนตัวอย่างสมดุล  มีความเข้าใจชีวิตการทํางานกับความสัมพันธ์กันในสังคมอย่างดี  
ซ่ึงสมใจ ลักษณะ (2549)ได้กล่าวถึง การปฏิบัติงานของแต่ละคนย่อมขึ้นอยู่กับมูลเหตุจูงใจท่ีเป็นแรง
กระตุ้นให้คนทํางาน ผลงานจะดีหรือไม่ดีไม่ขึ้นอยู่องค์ประกอบหลายอย่าง ได้แก่ สิ่งแวดล้อมในการ
ทํางาน  เช่น สถานท่ี แสงสว่าง ระเบียบ กฎเกณฑ์ของสถานที่ทํางาน บรรยากาศ ในการทํางาน   
เศรษฐกิจ เป็นผลตอบแทนจากการทํางาน ได้แก่ ค่าจ้าง ค่าแรง เงินเดือน โบนัส ค่าสมนาคุณ ค่าตอบแทน 
รวมท้ังฐานะทางครอบครัว รายจ่ายของครอบครัวมีผลต่อการทํางาน  ฐานะทางสังคม เป็นส่วนหน่ึง
ของงาน สังคม ตําแหน่งงาน หน้าท่ีการงานของแต่ละคนได้รับการยอมรับจากสังคม ก็จะทําให้บุคคล
น้ันเกิดความภาคภูมิใจ มีความรับผิดชอบมากขึ้น มีเจตคติต่องาน ความรู้สึกว่างานน้ันเป็นสิ่งที่มี
คุณค่า เป็นการรับผิดชอบต่อสังคม จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนและสังคม บุคคลน้ันย่อมจะรักงาน 
นอกจากน้ีความถนัด ความสนใจ ความเอาใจใส่  ก็มีผลต่อการทํางานเป็นอย่างมาก  ความมีอิสระใน
การทํางานสามารถใช้ความรู้ ความสามารถที่มีอยู่ได้เต็มท่ี โดยไม่ต้องมีใครมาบังคับบัญชา ไม่ได้รับ
การบีบบังคับจากผู้อ่ืน มีอิสระในการทํางานเป็นมูลเหตุให้คนต้ังใจทํางาน มีแรงจูงใจในการทํางานทํา
ให้มีความสุขในการทํางานและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
 จากผลการวิจัยเร่ือง  แรงจูงใจที่มีผลต่อความสําเร็จของตัวแทนประกันชีวิต บริษัท อยุธยา  
อลิอันซ์ ซี.พี.จํากัด (มหาชน) สํานักงานพลูตาหลวง จังหวัดชลบุรี  ข้อมูลท่ีได้จากการวิจัยครั้งน้ีจะ
เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการสร้างแรงจูงใจของตัวแทนประกันชีวิตสามารถปฏิบัติงานให้ประสบ
ความสําเร็จในอาชีพ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
 1. ด้านนโยบายการบริหารงานของบริษัท เนื่องจากบริษัทมีภาพพจน์และช่ือเสียงเป็นท่ี
ยอมรับ และมีนโยบายการบริหารงานที่มีความชัดเจน บริษัทจึงควรมีนโยบายการสร้างแรงจูงใจใน
การรักองค์กรให้ต่อเนื่อง สามารถแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะได้อย่างเต็มที่ แต่ต้องอยู่บน
หลักของความเป็นไปได้ จะทําให้ตัวแทนรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหน่ึงขององค์กร มีความรักและผูกพัน
กับองค์กร เกิดความมุ่งม่ันที่จะทํางานขององค์กรให้บรรลุเป้าหมาย ถือเป็นนโยบายท่ีสามารถสร้าง
แรงจูงใจ ช่วยกระตุ้นให้ตัวแทนปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2. ด้านสภาพการทํางาน พนักงานประจําสํานักงานควรให้คําแนะนํา และสามารถตอบข้อ
ซักถามให้กับตัวแทนประกันชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้สํานักงาน
ต่างๆ ควรมีความเพียงพอเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน  ควรมีระบบการรักษาความปลอดภัยให้มากขึ้น 
และผู้บริหารควรมองถึงสภาพการทํางานภายในของตัวแทนด้วยว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ เช่น 
ความเครียดและความกดดันจากการทํางาน 
 3. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  ตัวแทนประกันชีวิตควรมีสัมพันธภาพท่ีดีระหว่าง
ทีมงาน มีบุคลิกภาพดี มีความน่าเช่ือถือ และมีความซ่ือสัตย์ต่อลูกค้าผู้เอาประกันชีวิต ซ่ึงเป็น
คุณสมบัติท่ีสําคัญ เพราะผู้ประกอบอาชีพจะต้องทําหน้าท่ีเกี่ยวกับเรื่องเงินเป็นส่วนใหญ่ หากผู้
ประกอบอาชีพไม่มีความซ่ือสัตย์ นําเงินของผู้เอาประกันไปใช้ส่วนตัว โดยไม่นําส่งบริษัท  ผู้เอา
ประกันก็จะเกิดความเสียหาย  และผู้บริหารควรมองถึงผลงานของตัวแทนประกันชีวิตและทีมงาน 
ควรท่ีจะเปิดโอกาสให้ตัวแทนสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานได้    
 4. ด้านความม่ันคงและความก้าวหน้า  ควรมีการจัดอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับความรู้ในด้าน
จรรยาบรรณให้ตัวแทนประกันชีวิต  เน่ืองจากตัวแทนประกันชีวิตสามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ ซ่ึงจะทําให้เกิดผลดีต่อตนเอง และบริษัท และต่อเพ่ือนร่วมอาชีพ และควรมีการฝึกอบรม
ด้านเทคนิคการขาย และเทคนิคการจูงใจให้กับตัวแทนประกันชีวิต  และควรนําตัวแทนท่ีประสบ
ความสําเร็จ และมีรายได้จากการขายประกันท่ีแน่นอนมาเล่าเรื่องราวและประสบการณ์ต่าง ๆ ท่ี
ได้รับจากการเป็นตัวแทนประกันชีวิตของบริษัท มาสร้างจุดขายและกระตุ้นให้ตัวแทนมีกําลังใจในการ
ทํางาน  
 5. ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ  ควรมีการกําหนดเกณฑ์ผลตอบแทนที่เอ้ือประโยชน์
ให้กับตัวแทนประกันชีวิตท่ีทํางานในทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มท่ีทําเป็นอาชีพเสริมและกลุ่มท่ีเป็น
ตัวแทนใหม่ เพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจในการทํางาน และควรให้รางวัลในการสร้างผลงานขายกับ
ตัวแทน  
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การบริหารความปลอดภัยที่มีผลต่อความสําเร็จของการทํากิจกรรม CCCF  
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 Ms. Samorn Hanvech 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยเรื่องน้ีมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาการบริหารความปลอดภัยท่ีมีผลต่อความสําเร็จของ
การทํากิจกรรม CCCF บริษัทโตไก อิสเทิร์น รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด และเพ่ือเปรียบเทียบการ
บริหารความปลอดภัยท่ีมีผลต่อความสําเร็จของการทํากิจกรรม CCCF ของพนักงาน จําแนกตามข้อมูล
ส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างจํานวน 169 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความ
แปรปรวน 
 ผลการวิจัยพบว่า การบริหารความปลอดภัยท่ีมีผลต่อความสําเร็จของการทํากิจกรรม CCCF 
ของพนักงาน ในภาพรวม คะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า พนักงานมี
ความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงลําดับจากมากไปน้อย คือ นโยบายและเป้าหมาย
ขององค์กร การกําหนดบุคลากรและบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบ และการสื่อสารและการ
ดําเนินงาน ผลการเปรียบเทียบการบริหารความปลอดภัยที่มีผลต่อความสําเร็จของการทํากิจกรรม 
CCCF ของพนักงาน จําแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล พบว่า การบริหารความปลอดภัยท่ีมีผลต่อ
ความสําเร็จของการทํากิจกรรม CCCF ของพนักงานท่ีมีระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ตําแหน่ง
งาน และอายุต่างกัน ในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ 0.05 
ตามลําดับ เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า พนักงานที่มีระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และ
อายุต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ด้านนโยบายและเป้าหมายขององค์กร แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ 0.05 ตามลําดับ พนักงานท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ตําแหน่งงาน 
อายุ และระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวมด้านการกําหนดบุคลากรและบทบาทหน้าที่
ความรับผิดชอบ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ 0.05 ตามลําดับ และ
พนักงานที่มีระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ตําแหน่งงาน อายุ ประสบการณ์ในการทํากิจกรรม 
CCCF และแผนกที่สังกัดต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ด้านการสื่อสารและการดําเนินงาน แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ 0.05 ตามลําดับ 
 
 
 

                                                        
* บทความการค้นคว้าอิสระ 
อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.จริยา กลิ่นจันทร์, ดร.จันทวัลย์ สุ่นสวัสดิ์ 
** บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
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Abstract   
 The purposes of this research were to study the management of safety that 
had an effect on success in CCCF activities of Tokai Eastern Rubber (Thailand), Ltd, 
and to compare the management of safety in views of employees classified by 
personal data. The sample included 169 employees. Questionnaires were used as a 
research tool. Data was analyzed by frequency, percentage, mean, standard 
deviation, t-test, and analysis of variance. 
 The research findings indicated that the mean score of overall safety 
management was at high level. Analyzed in terms of aspects, every aspect was at 
high level in views of employees arranged in descending order as follows: policies 
and goals of organization, organizing personnel and individual roles, and 
communication and operation. The comparison of opinions on management of 
safety based on personal information of individual employees showed that 
employees having different educational level, monthly income, position, and 
experience had significantly different overall opinions on management of safety at 
0.01 and 0.05.  Comparison of policies and goals of organization aspect indicated that 
employees having different educational level, monthly income, and different age 
had significantly different overall opinions at 0.01 and 0.05 respectively. Comparisons 
of   personnel and individual roles discovered that employees having different 
monthly income, position, age, and different educational level had significantly 
different overall opinions at 0.01 and 0.05 respectively. Comparisons of 
communication and operation revealed that employees having different educational 
level, monthly income, position, age, and experience in doing CCCF activities, and 
different department had significantly different overall opinions at 0.01 and 0.05 
respectively.  
   
ความนํา 
 กิจการอุตสาหกรรมในประเทศไทยได้พัฒนา และก้าวหน้ามาตลอดระยะเวลา 20 ปี 
เทคโนโลยีในการผลิตสินค้าได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่หยุดย้ัง ปัจจุบันสามารถผลิตสินค้าเกือบ ทุก
ชนิดที่มีคุณภาพสูงออกสู่ตลาดโลก สภาพของอุตสาหกรรมท่ีต้องต่อสู้แข่งขันในท้องตลาด ท้ังด้าน
คุณภาพและราคาสินค้า ทําให้ผู้ผลิตต้องใช้เครื่องจักรท่ีทันสมัยและมีระบบการ ทํางานที่ยุ่งยาก
ซับซ้อนมากขึ้น สภาพแวดล้อมในโรงงานต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ด้วยระบบการผลิตท่ี
พัฒนาอย่างรวดเร็วน้ี นอกจากทําให้เศรษฐกิจขยายตัวและยกระดับความเป็นอยู่ของคนไทยให้สูงขึ้น 
ยังเป็นผลโดยตรงต่อการบาดเจ็บล้มตายของคนงานและความเสียหายทางทรัพย์สินอันเน่ืองมาจาก
การเกิดอุบัติเหตุอันตรายในโรงงานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หากผู้บริหารไม่มีมาตรการในการป้องกัน
อุบัติเหตุที่ดีพอ น่ันหมายถึง ต้นทุนการผลิตของโรงงานจะต้องสูงขึ้น ดังนั้นการลงทุนเพ่ือป้องกันมิให้
อุบัติเหตุเกิดขึ้น จึงเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายท่ีจะเกิดขึ้นได้ ซ่ึงเป็นการลดต้นทุนในการผลิตวิธีหนึ่ง 
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การดําเนินการให้สภาพการทํางานของคนงานในโรงงานมีความปลอดภัย จึงเป็นสิ่งสําคัญสําหรับ
ผู้บริหารในปัจจุบันที่ไม่ควรมองข้าม เพราะการทํางานอย่างปลอดภัยนอกจากจะเป็นการป้องกันอุบัติเหตุใน
ตัวแล้วยังก่อให้เกิดประโยชน์ดังน้ี (วิฑูรย์ สิมะโชคดี และวีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์, 2542, หน้า 49) 
 1.  ผลผลิตเพ่ิมขึ้น  
 2.  ต้นทุนการผลิตลดลง 
 3.  กําไรมากขึ้น  
 4.  สงวนทรัพยากรมนุษย์แก่ประเทศชาติ และเป็นปัจจัยจูงใจในการทํางาน  
 จากข้อมูลสถิติการประสบอันตรายหรือการเจ็บป่วยเน่ืองจากการทํางานของกลุ่ม
อุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนรถยนต์ ผลิตและประกอบรถยนต์ ระหว่างปี 2546 – 2550 พบว่า จํานวน
การประสบอันตรายฯ เป็นดังนี้ ปี 2546 จํานวน 15,469 ราย ปี 2547 จํานวน 15,478 ราย ปี 2548 
จํานวน 16,000 ราย ปี 2549 จํานวน 14,495 ราย และปี 2550 จํานวน 13,144 ราย ตามลําดับ 
(สํานักงานกองทุนเงินทดแทน, 2551) ดังน้ัน บริษัทโตโยต้า จึงได้ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติการ
ประสบอันตรายหรือโรคเน่ืองจากการทํางานจากบริษัทผู้ส่งมอบ ท่ีส่งช้ินส่วนรถยนต์ให้กับบริษัทโต
โยต้า สถิติการประสบอันตรายหรือโรคเนื่องจากการทํางานของบริษัทผู้ส่งมอบ ท้ังหมดจําแนกตาม
ความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุ ในปี 2548 และปี 2549 เป็นดังนี้ 1.ขั้นเสียชีวิต ปี 2548 จํานวน  
0 ราย และปี 2549 จํานวน 2 ราย 2. ถึงขั้นหยุดงาน ปี 2548 จํานวน 2,328 ราย และปี 2549 
จํานวน 821 ราย และไม่ถึงขั้นหยุดงาน ปี 2548 จํานวน 2,420 ราย และปี 2549 จํานวน 1,522 
ราย จากสถิติดังกล่าวข้างต้น โตโยต้า เห็นว่าความสูญเสียเกิดขึ้นในปริมาณมาก ดังนั้นจึงได้จัดทํา
แผนงานการบริหารความปลอดภัยสําหรับบริษัทผู้ส่งมอบขึ้น มีวัตถุประสงค์ เพ่ือลดและป้องกัน
อุบัติเหตุและโรคจากการทํางาน โดยหลักการบริหารความปลอดภัยของบริษัทผู้ส่งมอบ เปลี่ยนจาก
การบริหารความปลอดภัยแบบด้ังเดิม (การป้องกันเชิงรับ) เป็นการบริหารความปลอดภัยสมัยใหม่ 
(การป้องกันเชิงรุก) ซ่ึงแผนงานการบริหารความปลอดภัยสําหรับบริษัทผู้ส่งมอบประกอบด้วย  
10 กิจกรรมย่อย ดังน้ี 
 1.  ตรวจสอบระบบความปลอดภัยโดยลูกค้าโตโยต้า 
 2.  กําหนดนโยบายความปลอดภัยของบริษัท ฯ 
 3.  ส่งเสริมการจัดทําประตูสู่ความปลอดภัย 
 4.  กิจกรรมการค้นหาและประเมินอันตราย (CCCF Activity) 
 5.  กิจกรรมกลุ่มย่อย 
 6.  ทบทวนมาตรฐานการทํางานของบริษัทผู้ส่งมอบ 
 7.  การตรวจความปลอดภัยโดยผู้บริหารระดับสูง 
 8.  กิจกรรมกระตุ้นจิตสํานึกด้านความปลอดภัย เช่น 5ส, Yokoten, KYT, ปฏิทินความ
ปลอดภัย, Safety Talk และ Safety Week เป็นต้น 
 9.  รายงานสถิติอุบัติเหตุให้กับโตโยต้า 
 10.  ชมรมความร่วมมือด้านความปลอดภัยโตโยต้า (โตโยต้า, 2550)  
 บริษัท โตไก อิสเทิร์น รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด เป็นบริษัทผู้ส่งมอบ บริษัทหน่ึงท่ีส่ง
ช้ินส่วนให้กับ โตโยต้า จึงได้นําแผนงานการบริหารความปลอดภัยน้ีมาปฏิบัติ และกิจกรรมส่วนใหญ่
ตามแผนงาน บริษัท โตไกฯ ได้ปฏิบัติเป็นประจําอยู่แล้ว เช่น การกําหนดนโยบาย ความปลอดภัย 
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การตรวจความปลอดภัยโดยผู้บริหารสูงสุด และกิจกรรมกระตุ้นจิตสํานึก ด้านความปลอดภัย เป็นต้น 
แต่มีกิจกรรมหน่ึงในแผนงาน คือ กิจกรรมการค้นหาและประเมินอันตราย หรือ CCCF Activity 
(Completely Check Completely Find out = CCCF) เป็นกิจกรรมท่ีจัดทําขึ้น เพ่ือรณรงค์ด้าน
ความปลอดภัยให้กับพนักงานในทุกระดับ โดยเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น ค้นหาอันตราย และ
ประเมินอันตรายจากงานและสถานท่ีทํางานของตนเอง ซ่ึงถือได้ว่าเป็นกิจกรรมใหม่ของทางบริษัท ฯ 
และเม่ือนํากิจกรรมนี้มาดําเนินงานในบริษัท ฯ แล้วไม่ประสบความสําเร็จเท่าท่ีควร  
 จากปัญหาดังกล่าวท่ีเกิดขึ้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะทําการศึกษาการบริหารความ
ปลอดภัยท่ีมีผลต่อความสําเร็จของการทํากิจกรรม CCCF ของบริษัท โตไก อิสเทิร์น รับเบอร์ 
(ประเทศไทย) จํากัด จังหวัดระยอง ตลอดจนปัญหาที่แท้จริงที่เกิดขึ้นในการดําเนินงานกิจกรรม เพ่ือ
นําผลท่ีได้จากการศึกษามาใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาที่เกิดข้ึน ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ใน
การกําหนดแนวทาง มาตรการ ตลอดจนกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาต่อไป และส่งผลให้การดําเนิน
กิจกรรมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น ท้ังยังส่งผลให้ผู้บริหารและพนักงานตระหนักถึงการ
ค้นหาอันตราย เพ่ือป้องกันและลดอุบัติเหตุและโรคจากการทํางานมากข้ึน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจยั 
 1.  เพ่ือศึกษาการบริหารความปลอดภัยท่ีมีผลต่อความสําเร็จของการทํากิจกรรม CCCF 
บริษัทโตไก อิสเทิร์น รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด 
 2.  เพ่ือเปรียบเทียบการบริหารความปลอดภัยท่ีมีผลต่อความสําเร็จของการทํากิจกรรม 
CCCF ของพนักงาน จําแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล 
 
สมมุติฐานของการวิจัย 
 การบริหารความปลอดภัยที่มีผลต่อความสําเร็จของการทํากิจกรรม CCCF ของพนักงาน 
จําแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล แตกต่างกัน 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 พนักงานที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ พนักงานของบริษัทโตไก อิสเทิร์น รับเบอร์ (ประเทศ
ไทย) จํากัด แผนกผลิต แผนกคลังสินค้า และแผนกวิศวกรรม จํานวน 300 คน (ท่ีมา: บริษัท โตไก อิส
เทิร์น รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด, 2553) เลือกเป็นกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางกําหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างของ Krejcie และ Morgan (1970, p. 608) ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 169 คน 
 
เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ แบบสอบถามที่สร้างขึ้นโดยมีขั้นตอนตามลําดับดังนี้ 

 1.  การศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัยครั้งน้ี 
 2.  การจัดทําโครงสร้างของแบบสอบถาม ให้มีเน้ือหาครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัย

ครั้งน้ี แบบสอบถาม มี 2 ส่วน คือ   



วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปีท่ี 11 ฉบับท่ี 1  
โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

 

290 
 

  2.1  ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการทํากิจกรรม CCCF ตําแหน่งงาน ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน และแผนกที่สังกัด จํานวน 9 ข้อ  

 2.2  การบริหารความปลอดภัยท่ีมีผลต่อความสําเร็จของการทํากิจกรรม CCCF 
ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ นโยบายและเป้าหมายขององค์กร การกําหนดบุคลากรและบทบาทหน้าท่ี
ความรับผิดชอบ และการสื่อสารและการดําเนินงาน ลักษณะของแบบสอบถาม เป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ ของลิเคิร์ท (Likert) จํานวน 16 ข้อ 
 3.  นําแบบสอบถามที่ได้สร้างขึ้นให้อาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี ได้ตรวจสอบความสอดคล้องของเน้ือหา กับวัตถุประสงค์ของการวิจัยเป็นการศึกษา 
ความเท่ียงตรง (validity) ของแบบสอบถาม แล้วนํามาปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้คําถามชัดเจน สามารถ
สื่อความหมายได้ตรงประเด็น และเหมาะสมย่ิงขึ้น 

 4.  นําแบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย จํานวน 
30 คน แล้วนําข้อมูลมาหาค่าความเช่ือม่ัน (reliability) ของแบบสอบถามโดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิ
แอลฟาของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ค่าความเช่ือม่ันของแบบสอบถามเท่ากับ 
0.9112 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  การรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยการขอความร่วมมือจาก 
กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นพนักงานบริษัท โตไก อิสเทิร์น รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด ประกอบด้วย 
พนักงานแผนกผลิต แผนกคลังสินค้า แผนกวิศวกรรม ซ่ึงอยู่ใน 3 หน่วยงาน โดยนําแบบสอบถามไป
แจกให้กลุ่มตัวอย่างกรอกข้อมูล จํานวน 169 ฉบับ แล้วขอรับคืนด้วยตนเอง ได้แบบสอบสอบคือมา 
169 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ข้อมูลท่ีได้จากการตอบแบบสอบถาม จะนํามาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ทุกชุด และ
นํามาลงรหัส ประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป หาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน t-test, F-test และ LSD ดังน้ี 

 1.  วิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ความถี่และค่าร้อยละ 
(percentage) 

 2.  วิเคราะห์การบริหารความปลอดภัยท่ีมีผลต่อความสําเร็จของการทํากิจกรรม CCCF 
ของพนักงานบริษัท โตไก อิสเทิร์น รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัดโดยใช้ค่าเฉล่ีย ( X ) และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 

 3.  เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ( X ) ของคะแนนการบริหารความปลอดภัยท่ีมีผลต่อความสําเร็จ
ของการทํากิจกรรม CCCF ของพนักงาน จําแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล โดยใช้ t-test และ F-test 

 4.  เปรียบเทียบพหุคูณ เพ่ือทดสอบค่าเฉลี่ย ( X ) ของคะแนนการการบริหารความปลอดภัย
ท่ีมีผลต่อความสําเร็จของการทํากิจกรรม CCCF ของพนักงาน จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน 
โดยใช้ Least Significant Difference (LSD) 
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สรุปผลการวิจัย 
 1.   ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 52.07 อายุ 25-30 ปี ร้อยละ 54.44 
รองลงมา ตํ่ากว่า 25 ปี ร้อยละ 24.85 สถานภาพสมรส ร้อยละ 49.11 รองลงมา โสด ร้อยละ 47.34 
มีการศึกษาระดับปวช.หรือเทียบเท่า ร้อยละ 37.87 รองลงมา ปวส.หรือเทียบเท่า ร้อยละ 33.14 มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000-20,000 บาท ร้อยละ 57.40 รองลงมา ไม่เกิน 10,000 บาท ร้อยละ 
28.99 มีประสบการณ์ในการทํากิจกรรม CCCF 1 ปีขึ้นไป ร้อยละ 60.36 รองลงมา ไม่มี
ประสบการณ์ ร้อยละ 24.26 มีตําแหน่งงานระดับ Operator ร้อยละ 58.58 รองลงมา ระดับ Staff 
ร้อยละ 20.71 มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานไม่เกิน 3 ปี ร้อยละ 42.02 รองลงมา 3-6 ปี ร้อยละ 
39.05 สังกัดแผนกผลิต ร้อยละ 65.09 รองลงมา แผนกวิศวกรรม ร้อยละ 23.08  
 2.   วิเคราะห์การบริหารความปลอดภัยท่ีมีผลต่อความสําเร็จของการทํากิจกรรม 
CCCF ของพนักงาน จําแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล 
  พนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารความปลอดภัยที่มีผลต่อความสําเร็จของ
การทาํกิจกรรม CCCF ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.82) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน ดังนี้ 
  นโยบายและเป้าหมายขององค์กร พนักงานมีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดับมาก 
( X = 3.90) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.89-3.95) ทุกรายการ คือ 
  1.  การดําเนินงานกิจกรรมCCCF ในแผนกต้องสอดคล้องกับนโยบายบริษัท 
  2.  บริษัทกําหนดนโยบาย และเป้าหมายกิจกรรม CCCF เป็นลายลักษณ์อักษร 
  3.  มีการนํานโยบายการดําเนินกิจกรรม CCCF มาใช้ในทํากิจกรรมของแผนก 
  4.  หน่วยงานของท่านมีการกําหนดแผนการดําเนินงานกิจกรรม CCCF เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายของบริษัท 
  5.  หน่วยงานของท่านปฏิบัติตามมาตรฐานของกิจกรรม CCCF ที่กําหนดอย่างเคร่งครัด 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับเพศชาย และเพศหญิง อายุตํ่ากว่า 25 ปี, 25-30 ปี และ 31-40 
ปี ทุกสถานภาพสมรส มีการศึกษาปวช.หรือเทียบเท่า ปวส.หรือเทียบเท่า และปริญญาตรี มีรายได้ไม่
เกิน 10,000 บาท, 10,000-20,000 บาท และ 20,001-30,000 บาท ทุกประสบการณ์ในการทํา
กิจกรรม CCCF ทุกตําแหน่งงาน มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานไม่เกิน 3 ปี, 3-6 ปี และ 7-10 ปี ทุก
แผนกที่สังกัด 
  การกําหนดบุคลากรและบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบ พนักงานมีความคิดเห็น 
โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.83) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.77-
3.84) ทุกรายการ คือ 
  1.  หน่วยงานของท่านหลังจากดําเนินกิจกรรม CCCF มีการบาดเจ็บ / อุบัติเหตุลดลง 
  2.  ในหน่วยงานของท่านมีกําหนดหน้าท่ีแต่ละตําแหน่งตามประกาศของบริษัทอย่าง
ชัดเจน 
  3.  บริษัทได้ประกาศเป็นลายลักษณ์อักษรให้ทุกคนในหน่วยงานมีหน้าที่รับผิดชอบใน
กิจกรรม CCCF ทุกระดับ 
  4.  หน่วยงานของท่านได้ดําเนินกิจกรรม CCCF ตามหน้าท่ีได้อย่างเหมาะสม 
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  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับเพศชาย และเพศหญิง อายุตํ่ากว่า 25 ปี, 25-30 ปี และ 31-40 
ปี ทุกสถานภาพสมรส การศึกษาปวช.หรือเทียบเท่า ปวส.หรือเทียบเท่า และปริญญาตรี มีรายได้ไม่
เกิน 10,000 บาท, 10,000-20,000 บาท และ 20,001-30,000 บาท ทุกประสบการณ์ในการทํา
กิจกรรม CCCF ตําแหน่งงานระดับ Operator ระดับ Staff และระดับ Leader มีระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานไม่เกิน 3 ปี, 3-6 ปี และ 7-10 ปี ทุกแผนกที่สังกัด 
  การส่ือสารและการดําเนินงาน พนักงานมีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดับมาก 
( X = 3.73) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.63-3.85) ทุกรายการ 5 อันดับ
แรก คือ 
  1.  ผู้บริหารให้ความสําคัญและส่งเสริม ติดตามและมอบหมายการแก้ไขปัญหาการ
ดําเนินกิจกรรม CCCF ให้บรรลุเป้าหมายท่ีต้ังไว้ 
  2.  ผู้รับผิดชอบแต่ละหน้าท่ีได้จัดทําสื่อ เช่น บอร์ด หรือแผ่นพับเพ่ือให้เกิดความ
เข้าใจในกิจกรรมอย่างเหมาะสม 
  3.  หน่วยงานมีการกําหนดไว้ในแบบประเมินผลพนักงานทุกระดับถึงการให้ความร่วมมือใน
การทํากิจกรรม CCCF อย่างชัดเจน 
  4.  ผู้บริหารได้ส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรม CCCF และมีการอบรมผู้ปฏิบัติงาน 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับเพศชาย และเพศหญิง อายุ 25-30 ปี และ 31-40 ปี ทุก
สถานภาพสมรส การศึกษาปวช.หรือเทียบเท่า ปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี ทุกระดับรายได้ 
ประสบการณ์ในการทํากิจกรรม CCCF ตํ่ากว่า 1 ปี และ 1 ปีขึ้นไป ตําแหน่งงานระดับ Operator 
ระดับ Leader และระดับผู้ช่วยผู้จัดการ มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานไม่เกิน 3 ปี และ 3-6 ปี ทุก
แผนกที่สังกัด 
 3.   การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนการบริหารความปลอดภัยท่ีมีผลต่อ
ความสําเร็จของการทํากิจกรรม CCCF ของพนักงาน จําแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล 
  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนการบริหารความปลอดภัยที่ มีผลต่อ
ความสําเร็จของการทํากิจกรรม CCCF ของพนักงาน จําแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล พบว่า การบริหาร
ความปลอดภัยที่มีผลต่อความสําเร็จของการทํากิจกรรม CCCF ของพนักงานที่มีระดับการศึกษา 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ตําแหน่งงาน และอายุต่างกัน ในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 และ 0.05 ตามลําดับ เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน ดังนี้ 
  นโยบายและเป้าหมายขององค์กร  
  พนักงานที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
จํานวน 2 รายการ คือ  
  1.  บริษัทกําหนดนโยบาย และเป้าหมายกิจกรรม CCCF เป็นลายลักษณ์อักษร 
  2.  การดําเนินงานกิจกรรม CCCF ในแผนกต้องสอดคล้องกับนโยบายบริษัท 
  พนักงานที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.01 จํานวน 3 รายการ คือ  
  1.  บริษัทกําหนดนโยบาย และเป้าหมายกิจกรรม CCCF เป็นลายลักษณ์อักษร 
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  2.  การดําเนินงานกิจกรรม CCCF ในแผนกต้องสอดคล้องกับนโยบายบริษัท 
  3.  หน่วยงานของท่านมีการกําหนดแผนการดําเนินงานกิจกรรม CCCF เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายของบริษัท 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ มีการนํา
นโยบายการดําเนินกิจกรรม CCCF มาใช้ในทํากิจกรรมของแผนก 
  พนักงานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.01 จํานวน 4 รายการ คือ  
  1.  บริษัทกําหนดนโยบาย และเป้าหมายกิจกรรม CCCF เป็นลายลกัษณ์อักษร 
  2.  มีการนํานโยบายการดําเนินกิจกรรม CCCF มาใช้ในทํากิจกรรมของแผนก 
  3.  การดําเนินงานกิจกรรม CCCF ในแผนกต้องสอดคล้องกับนโยบายบริษัท 
  4.  หน่วยงานของท่านมีการกําหนดแผนการดําเนินงานกิจกรรม CCCF เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายของบริษัท 
  พนักงานที่มีตําแหน่งงานต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
จํานวน 1 รายการ บริษัทกําหนดนโยบาย และเป้าหมายกิจกรรม CCCF เป็นลายลักษณ์อักษร 
  การกําหนดบุคลากรและบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบ  
  พนักงานเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
จํานวน 1 รายการ คือ บริษัทได้ประกาศเป็นลายลักษณ์อักษรให้ทุกคนในหน่วยงานมีหน้าท่ีรับผิดชอบใน
กิจกรรม CCCF ทุกระดับ 
  พนักงานท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
จํานวน 2 รายการ คือ  
  1.  บริษัทได้ประกาศเป็นลายลักษณ์อักษรให้ทุกคนในหน่วยงานมีหน้าที่รับผิดชอบใน
กิจกรรม CCCF ทุกระดับ 
  2.  หน่วยงานของท่านหลังจากดําเนินกิจกรรม CCCF มีการบาดเจ็บ / อุบัติเหตุลดลง 
  พนักงานที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ หน่วยงานของท่านได้ดําเนินกิจกรรม CCCF ตามหน้าท่ีได้อย่าง
เหมาะสม  
  พนักงานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.01 ทุกรายการ คือ 
  1.  บริษัทได้ประกาศเป็นลายลักษณ์อักษรให้ทุกคนในหน่วยงานมีหน้าท่ีรับผิดชอบใน
กิจกรรม CCCF ทุกระดับ 
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  2.  ในหน่วยงานของท่านมีกําหนดหน้าท่ีแต่ละตําแหน่งตามประกาศของบริษัทอย่าง
ชัดเจน 
  3.  หน่วยงานของท่านได้ดําเนินกิจกรรม CCCF ตามหน้าท่ีได้อย่างเหมาะสม 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ 
หน่วยงานของท่านหลังจากดําเนินกิจกรรม CCCF มีการบาดเจ็บ / อุบัติเหตุลดลง 
  พนักงานท่ีมีประสบการณ์ในการทํากิจกรรม CCCF ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม 
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ  
  1.  บริษัทได้ประกาศเป็นลายลักษณ์อักษรให้ทุกคนในหน่วยงานมีหน้าท่ีรับผิดชอบใน
กิจกรรม CCCF ทุกระดับ 
  2.  หน่วยงานของท่านหลังจากดําเนินกิจกรรม CCCF มีการบาดเจ็บ / อุบัติเหตุลดลง 
  พนักงานที่มีตําแหน่งงานต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.01 จํานวน 1 รายการ คือ บริษัทได้ประกาศเป็นลายลักษณ์อักษรให้ทุกคนในหน่วยงานมีหน้าท่ี
รับผิดชอบในกิจกรรม CCCF ทุกระดับ 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ 
หน่วยงานของท่านหลังจากดําเนินกิจกรรม CCCF มีการบาดเจ็บ / อุบัติเหตุลดลง 
  พนักงานท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 จํานวน 1 รายการ คือ บริษัทได้ประกาศเป็นลายลักษณ์อักษรให้ทุกคนในหน่วยงานมีหน้าท่ี
รับผิดชอบในกิจกรรม CCCF ทุกระดับ 
  การส่ือสารและการดําเนินงาน  
  พนักงานที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
จํานวน 1 รายการ คือหน่วยงานมีการกําหนดไว้ในแบบประเมินผลพนักงานทุกระดับถึงการให้ความร่วมมือ
ในการทํากิจกรรม CCCF อย่างชัดเจน 
  พนักงานที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.01 จํานวน 2 รายการ คือ   
  1.  ผู้บริหารได้ส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรม CCCF และมีการอบรมผู้ปฏิบัติงาน 
  2.  หน่วยงานมีการกําหนดไว้ในแบบประเมินผลพนักงานทุกระดับถึงการให้ความร่วมมือใน
การทํากิจกรรม CCCF อย่างชัดเจน 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 4 รายการ คือ  
  1.  ในการประชุมหน่วยงานได้แจ้งกิจกรรม CCCF ให้ผู้รับผิดชอบแต่ละระดับได้รับ
ทราบ 
  2.  ผู้รับผิดชอบแต่ละหน้าท่ีได้จัดทําสื่อ เช่น บอร์ด หรือแผ่นพับเพ่ือให้เกิดความ
เข้าใจในกิจกรรมอย่างเหมาะสม 
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  3.  การประเมินผลการทํากิจกรรม CCCF ของแต่ละหน่วยงานมีประสิทธิภาพ 
  4.  ผู้บริหารให้ความสําคัญและส่งเสริม ติดตามและมอบหมายการแก้ไขปัญหาการ
ดําเนินกิจกรรม CCCF ให้บรรลุเป้าหมายท่ีต้ังไว้ 
  พนักงานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.01 จํานวน 6 รายการ คือ   
  1.  ผู้บริหารได้ส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรม CCCF และมีการอบรมผู้ปฏิบัติงาน 
  2.  ผู้รับผิดชอบแต่ละหน้าที่ได้จัดทําสื่อ เช่น บอร์ด หรือแผ่นพับเพ่ือให้เกิดความ
เข้าใจในกิจกรรมอย่างเหมาะสม 
  3.  หน่วยงานมีการกําหนดไว้ในแบบประเมินผลพนักงานทุกระดับถึงการให้ความร่วมมือใน
การทํากิจกรรม CCCF อย่างชัดเจน 
  4.  การประเมินผลการทํากิจกรรม CCCF ของแต่ละหน่วยงานมีประสิทธิภาพ 
  5.  กิจกรรมน้ีมีผลทําให้พนักงานในหน่วยงานมีความสามัคคีในการทํางานร่วมกัน 
  6.  ผู้บริหารให้ความสําคัญและส่งเสริม ติดตามและมอบหมายการแก้ไขปัญหาการ
ดําเนินกิจกรรม CCCF ให้บรรลุเป้าหมายท่ีต้ังไว้ 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ ในการ
ประชุมหน่วยงานได้แจ้งกิจกรรม CCCF ให้ผู้รับผิดชอบแต่ละระดับได้รับทราบ 
  พนักงานท่ีมีประสบการณ์ในการทํากิจกรรม CCCF ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ ผู้บริหารให้ความสําคัญและส่งเสริม ติดตาม
และมอบหมายการแก้ไขปัญหาการดําเนินกิจกรรม CCCF ให้บรรลุเป้าหมายท่ีต้ังไว้ 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ 
หน่วยงานมีการกําหนดไว้ในแบบประเมินผลพนักงานทุกระดับถึงการให้ความร่วมมือในการทํากิจกรรม 
CCCF อย่างชัดเจน 
  พนักงานท่ีมีตําแหน่งงานต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.01 จํานวน 3 รายการ คือ  
  1.  ผู้บริหารได้ส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรม CCCF และมีการอบรมผู้ปฏิบัติงาน 
  2.  ผู้รับผิดชอบแต่ละหน้าที่ได้จัดทําสื่อ เช่น บอร์ด หรือแผ่นพับเพ่ือให้เกิดความ
เข้าใจในกิจกรรมอย่างเหมาะสม 
  3.  การประเมินผลการทํากิจกรรม CCCF ของแต่ละหน่วยงานมีประสิทธิภาพ 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 3 รายการ คือ  
  1.  หน่วยงานมีการกําหนดไว้ในแบบประเมินผลพนักงานทุกระดับถึงการให้ความร่วมมือใน
การทํากิจกรรม CCCF อย่างชัดเจน 
  2.  กิจกรรมน้ีมีผลทําให้พนักงานในหน่วยงานมีความสามัคคีในการทํางานร่วมกัน 
  3.  ผู้บริหารให้ความสําคัญและส่งเสริม ติดตามและมอบหมายการแก้ไขปัญหาการ
ดําเนินกิจกรรม CCCF ให้บรรลุเป้าหมายท่ีต้ังไว้ 
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  พนักงานแผนกที่สังกัดต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 จํานวน 2 รายการ คือ  
  1.  ในการประชุมหน่วยงานได้แจ้งกิจกรรม CCCF ให้ผู้รับผิดชอบแต่ละระดับได้รับ
ทราบ 
  2.  ผู้บริหารให้ความสําคัญและส่งเสริม ติดตามและมอบหมายการแก้ไขปัญหาการ
ดําเนินกิจกรรม CCCF ให้บรรลุเป้าหมายท่ีต้ังไว้ 
 
อภิปรายผล 
 การศึกษาเร่ือง การบริหารความปลอดภัยที่มีผลต่อความสําเร็จของการทํากิจกรรม CCCF 
บริษัทโตไก อิสเทิรน์ รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด ได้ผลการวิจัยที่สามารถนํามาอภิปรายผลดังน้ี 
 1.   วิเคราะห์การบริหารความปลอดภัยท่ีมีผลต่อความสําเร็จของการทํากิจกรรม 
CCCF ของพนักงาน จําแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล 
  พนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารความปลอดภัยที่มีผลต่อความสําเร็จของ
การทํากิจกรรม CCCF ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.82) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
พนักงานมีความคิดเห็น อยู่ในระดับมากท้ัง 3 ด้าน คือ นโยบายและเป้าหมายขององค์กร การกําหนด
บุคลากรและบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบ และการสื่อสารและการดําเนินงาน ( X = 3.90, 3.83 
และ 3.73 ตามลําดับ) ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับผลการวิจัยของ อดิศพงษ์ อุไรกุล (2549) ศึกษาเรื่อง
วิธีการบริหารจัดการที่ดี (Good Practices): กรณีศึกษาการมุ่งเน้นทรัพยากรมนุษย์การบริหารความ
ปลอดภัยและสุขภาพอนามัย บริษัท โซน่ี เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด ชลบุรี เทคโนโลยี เซ็นเตอร์ 
ผลจากการศึกษา พบว่า บริษัทฯ ประสบความสําเร็จได้ด้วยวิธีการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลท่ีดี 
และเป็นปัจจัยผลักดันให้องค์กรประสบความสําเร็จ คือ การให้ความร่วมมือของพนักงานในองค์กร 
ภายใต้การสนับสนุนจากผู้บริหาร งบประมาณตลอดจนการให้ความรู้กับพนักงาน ผลท่ีได้รับทําให้เกิด
บรรยากาศของการร่วมมือร่วมใจ ความสามัคคี ความมุ่งม่ัน ท่ีจะทํากิจกรรมดังกล่าวให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กําหนดไว้ และส่ิงท่ีสําคัญที่สุด คือ การสร้างจิตสํานึกความปลอดภัย
และสิ่งแวดล้อมด้วยการกําหนดกิจกรรมหลักสูตรการอบรมด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมให้กับ
พนักงานทุกระดับทุกคนทุกหน่วยงาน ตามผลการวิเคราะห์ลักษณะงานและตําแหน่งงาน สิ่งท่ีสําคัญ
ท่ีสุด พนักงานได้นําความรู้ท่ีได้นําไปใช้ในชีวิตประจําวัน เป็นการสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดี และจะทําให้
เกิดประโยชน์สูงสุด บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีวางไว้  
 จากข้อค้นพบดังกล่าว สรุปได้ว่าความปลอดภัยในการปฏิบัติถ้าพนักงานสามารถ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ตลอดระยะเวลาทําหน้าท่ีจะส่งผลดีต่อประโยชน์ขององค์กร น่ัน
คือ องค์กรได้ผลิตผลจากพนักงานอย่างเต็มท่ีตามความสามารถของพนักงาน เพ่ือให้เกิดอุบัติเหตุ การ
ดําเนินงานก็จะเป็นไปอย่างต่อเนื่องไม่เกิดความเสียหายกับองค์กรและตัวพนักงานเอง ดังนั้น
หน่วยงานหรือผู้บริหารควรจัดการอบรม เพ่ือให้ความรู้ความปลอดภัยในการทํางานอย่างสมํ่าเสมอ 
เป็นการกระตุ้นจิตสํานึกเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน และมีโอกาสแลกเปล่ียนความคิดเห็นใน
การทํางาน ซ่ึงจะได้ประโยชน์ส่วนรวมคือองค์กร และประโยชน์ส่วนตัวของพนักงาน เม่ือมีความ
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ปลอดภัยในการทํางานทําให้สามารถปฏิบัติได้อย่างปลอดภัยและสมํ่าเสมอ ส่งผลให้พนักงานมีความ
ปลอดภัยย่ิงขึ้น 
 2.   การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนการบริหารความปลอดภัยท่ีมีผลต่อ
ความสําเร็จของการทํากิจกรรม CCCF ของพนักงาน จําแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล 
  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนการบริหารความปลอดภัยที่ มีผลต่อ
ความสําเร็จของการทํากิจกรรม CCCF ของพนักงาน จําแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล พบว่า การบริหาร
ความปลอดภัยที่มีผลต่อความสําเร็จของการทํากิจกรรม CCCF ของพนักงานที่มีระดับการศึกษา 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ตําแหน่งงาน และอายุต่างกัน ในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01 และ 0.05 ตามลําดับ เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน ดังน้ี 
  นโยบายและเป้าหมายขององค์กร พนักงานท่ีมีระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
และอายุต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 
ตามลําดับ 
  การกําหนดบุคลากรและบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบ พนักงานท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน ตําแหน่งงาน อายุ และระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ 0.05 ตามลําดับ  
  การส่ือสารและการดําเนินงาน พนักงานที่มีระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
ตําแหน่งงาน อายุ ประสบการณ์ในการทํากิจกรรม CCCF และแผนกท่ีสังกัดต่างกัน มีความคิดเห็น 
โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ 0.05 ตามลําดับ 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับผลการวิจัยของ วิรัติ คงใหญ่ (2551) เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิด
อุบัติเหตุในการทํางานของพนักงานส่วนคลังพัสดุ ฝ่ายบริหารคลังพัสดุ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 
พบว่า ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดอุบัติเหตุในการทํางานของ
พนักงาน จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ พบว่า พนักงานที่มีความถี่ของการเข้ารับการอบรม 
ต่างกันมีความคิดเห็นในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 พนักงานที่มี อายุ 
สถานภาพสมรสและรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า พนักงานท่ีมีความถ่ีของการเข้ารับ
การอบรม อายุ สถานภาพสมรส และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยท่ีส่งผล
ต่อการเกิดอุบัติเหตุ ทั้ง 4 ด้าน โดยรวมและพิจารณาเป็นรายข้อ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ ทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 ตามลําดับ 
  จากข้อค้นพบดังกล่าว สรุปได้ว่าพนักงานที่มีอายุ ระดับการศึกษา ตําแหน่งงานต่างกัน 
จะมีจิตสํานึกด้านความปลอดภัยในการทํางานต่างกัน ผู้บริหารจําเป็นต้องหาทางในการบริหารจัดการ
ท่ีดี เพ่ือให้พนักงานมีความปลอดภัยในการทํางาน สิ่งสําคัญเพ่ือควบคุมและลดความสูญเสียท่ีจะ
เกิดขึ้นในองค์กร อาทิเช่น การตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมือ ให้มีความพร้อมในการใช้งานสมํ่าเสมอ 
การอบรมให้ความรู้ความปลอดภัยกับพนักงาน การจัดบอร์ดเพ่ือให้ข้อมูลข่าวสารในการปลอดภัยใน
การทํางาน กระตุ้นในพนักงานใช้เคร่ืองป้องกันอันตรายอย่างเหมาะสม เพ่ือปลอดภัยของพนักงาน  
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ข้อเสนอแนะ 
 1.  ผู้บริหารควรนําข้อมูลจากการวิจัย เป็นใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาพนักงานที่ยังไม่
เข้าใจอย่างลึกซ้ึง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างไม่ปลอดภัย เพ่ือให้ได้ผลดีต่อองค์กรโดยเฉพาะ 
พนักงานที่มีอายุการทํางานไม่เกิน 3 ปี, 3-6 ปี และ 7-10 ปี เน่ืองจากพนักงานกลุ่มดังกล่าวยังมี
ประสบการณ์การทํางานไม่มากนัก มีความรู้ความเข้าใจในการปลอดภัยในการทํางานน้อย และยัง
มองไม่เห็นในความปลอดภัยในการทํางาน ดังนั้นหน่วยงานจึงจัดให้มีการอบรม เพ่ือให้มีความรู้ความ
เข้าใจอย่างถูกต้อง จัดบอร์ดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานท่ีมีรูปภาพดึงดูดความสนใจเป็นระยะ
อย่างต่อเน่ือง 
 2.  ผู้บริหารบริษัทฯ สามารถนําข้อมูลที่ได้จากการวิจัยมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาให้
มีความสําเร็จของการทํากิจกรรม CCCF ของพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
 3.  จากข้อมูลที่ได้พนักงานท่ีมีอายุต่างกันทําให้มีการบาดเจ็บ/อุบัติเหตุลดลง เพราะไม่ได้
ใส่ใจในความปลอดภัย จึงควรมีคําเตือนให้พนักงานมีความระมัดระวังให้ดียิ่งขึ้น 
 4.  จากข้อมูลท่ีได้จะเห็นว่าพนักงานท่ีมีรายได้น้อยมีความสนใจในการทํางานให้บรรลุ
เป้าหมายของบริษัทมากกว่าพนักงานที่มีรายได้สูงเพราะไม่ใส่ใจในการทํางานมักจะทําไปวัน ๆ ซ่ึงจะ
อยู่ระดับตําแหน่งท่ีไม่ต้องงานมาก 
 5.  บริษัทฯได้ประกาศเป็นลายลักษณ์อักษร จัดทําสื่อ เช่น บอร์ดหรือแผ่นพับ เพ่ือให้ทุก
คนในหน่วยงานได้เกิดความเข้าใจในกิจกรรมต่าง ๆ และรู้หน้าท่ีในการรับผิดชอบงานของแต่ละบุคคล 
เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติงานในหน้าท่ีของพนักงาน 
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ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของ 
บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลายา จังหวัดนครปฐม* 

Marketing Mixes Affecting The Decision-Making to Use The Service of 
Krung Thai Bank Co.,Ltd, Salaya Branch, at Nakhon Prathom Province. 

 
        นายโสภณ  สาธุรัตน์** 

        Mr. Sophon  Sathurath 
 
บทคัดย่อ 
  การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลายา จังหวัดนครปฐม และเปรียบเทียบส่วน
ประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ของผู้ใช้บริการ 
จําแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล   กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 188 คน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า
ที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ
การตัดสินใจเลือกใช้บริการในภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายด้านพบว่ามี
คะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 4 ด้านโดยเรียงลําดับจากคะแนนเฉล่ียมากไปหาน้อยคือ ด้านช่องทาง
จัดจําหน่าย ด้านบุคลากรของธนาคาร ด้านการนําเสนอภาพลักษณ์ทางกายภาพ และด้าน
กระบวนการให้บริการ 2) ผลการเปรียบเทียบส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการของ  บมจ.ธนาคารกรุงไทย ของผู้ใช้บริการจําแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล พบว่า ผู้ใช้บริการ
ท่ีมีระยะเวลาท่ีใช้บริการ เพศและรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทาง
การตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 ตามลําดับ เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้าน
ผลิตภัณฑ์/บริการ และด้านราคา ผู้ใช้บริการท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน และระยะเวลาท่ีใช้บริการ
ต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ด้านการส่งเสริมการตลาด 
ผู้ใช้บริการท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 และด้านกระบวนการให้บริการ ผู้ใช้บริการที่มีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 
Abstract 
 The objectives of this research were to study the marketing mix affecting the 
decision-making to use the service of Krung Thai Bank Co., Ltd, Salaya branch, 

                                                        
* บทความการค้นคว้าอิสระ 
อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.จันทวัลย์ สุ่นสวัสดิ์, รศ.ภาษณา สรเพชญ์พิสัย 
** บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
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Nakhon Prathom Province, and to compare the marketing mixes of each customer 
classified by personal status. The sample included 188 customers. Questionnaires 
were used in collecting data. Data was analyzed by percentage, mean, standard 
deviation, t-test, and One-way ANOVA. 
 The results of the research indicated that the mean score of overall 
opinions that customers had toward the marketing mix, mentioned above, was at 
high level. Considered in terms of aspects, mean scores of 4 aspects were at high 
level, namely distribution channel, personnel, physical image presented, and service 
procedure respectively. The comparison of marketing mix of each customer classified 
by personal status showed that with different duration of service and sex, customers 
had significant difference in overall opinions on the marketing mixes at 0.01 while 
customers with different monthly income had significantly different overall opinions 
at 0.05. Aspect analyses discovered that in terms of product/service and price, 
customers with different educational background were significantly different at 0.05.  
In addition, customers with different occupations had significantly different opinion 
on service procedure at 0.01. 
 
บทนํา 
 ปัจจุบันสภาพการดําเนินธุรกิจทางด้านสถาบันการเงิน การธนาคาร มีการแข่งขันที่
ค่อนข้างรุนแรง โดยเฉพาะการแข่งขันทางด้านผลิตภัณฑ์และการบริการ โดยทุก ๆ ธนาคาร ต่าง
พัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมท้ังการบริการของตนให้มีความหลากหลาย เพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้า ทุกกลุ่มทําให้ลูกค้ามีอํานาจในการต่อรองสูง เน่ืองจากการบริการเป็นตัวช้ีขาดของการแข่งขัน 
ไม่เฉพาะธุรกิจธนาคาร ในธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจรถยนต์ ธุรกิจการผลิต ต่างให้ความสําคัญในการบริการ
มากขึ้น ประกอบกับประชาชนคาดหวังเกี่ยวกับการได้รับการบริการท่ีดีขึ้น ทําให้ธนาคารต่าง ๆ ต้อง
รีบเร่งปรับปรุงการบริการอย่างขนานใหญ่ การบริการแบบเดิมท่ีเน้นให้บริการแล้วเสร็จตามขั้นตอน
ในการทํางานจึงไม่เพียงพอที่จะสร้างความประทับใจกับลูกค้าได้ การบริการที่จะสร้างความประทับใจ
กับลูกค้าได้จึงต้องให้เกินกว่าท่ีลูกค้าคาดหวัง (beyond expectation) คือการให้บริการท่ีมากกว่าท่ี
ผู้รับบริการคาดว่าตัวเองจะได้รับ เช่น สํานักงานทะเบียนราษฎรแห่งหน่ึงเม่ือแก้ไขทะเบียนบ้านแล้ว
เสร็จได้แถมซองพลาสติกให้ด้วย พนักงานขายสามารถช่วยหาสินค้าท่ีขาดสต็อกให้จนได้ ตัวอย่าง
เหล่าน้ีแสดงให้เห็นว่าเม่ือหน่วยงานปรับปรุงการบริการให้เกินกว่าความคาดหวังของลูกค้าได้ จะสร้าง
ความประทับใจให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการในครั้งต่อ ๆ ไป เนื่องจากผู้ใช้บริการมีทางเลือกหลายทาง 
โดยผู้ใช้บริการสามารถเลือกพิจารณาจากคุณสมบัติ ราคา และ การบริการเพ่ือใช้ในการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการของธนาคาร ผลกระทบที่เกิดขึ้น จะพบในเรื่องของความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมาใช้
บริการถ้าลูกค้ามีความไม่พึงพอใจจะหันไปใช้บริการกับธนาคารคู่แข่งทําให้ธนาคารต้องสูญเสียลูกค้า
รายสําคัญ ๆไป นอกจากน้ี ยังมีผลกระทบทางด้าน ภาพลักษณ์ และ ภาพพจน์ของธนาคารท่ีไม่
แข็งแกร่งพอในสายตาของลูกค้า ในเรื่องของการยอมรับ และ ตัดสินใจเลือกใช้บริการเนื่องจากว่า
ลูกค้ามีสิทธิเลือกธนาคารที่สามารถตอบสนองความต้องการของตนเองได้ตลอดเวลา ดังนั้นธนาคารจึง
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ต้องมีการปรับกลยุทธ์ใหม่ เพ่ือรองรับกับการแข่งขันที่รุนแรงและเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน
รวมทั้งปรับโครงสร้างกระบวนการทํางานเพ่ือรองรับความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกัน  
             ในการศึกษาคร้ังนี้ผู้วิจัยสนใจศึกษาถึงส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลายา จังหวัดนครปฐม ของผู้ใช้บริการ ซ่ึงผลของ
การศึกษาในครั้งนี้จะสามารถใช้เป็นส่วนประกอบเพ่ือช่วยในการตัดสินใจทําแผนการตลาดรวมท้ังเป็น
แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลายา จังหวัด
นครปฐม  ให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.  เพ่ือศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของ บมจ.
ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลายา จังหวัดนครปฐม 
 2.//เพ่ือเปรียบเทียบส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของ 
บมจ.ธนาคารกรุงไทย ของผู้ใช้บริการ จําแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
สาขาศาลายา จังหวัดนครปฐม ของผู้ใช้บริการ จําแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลแตกต่างกัน 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากร ที่ใช้ในการศึกษา  เป็นผู้ใช้บริการของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลายา
จังหวัดนครปฐม จํานวน 354 คน (ท่ีมา: ผู้ใช้บริการของ บมจ. ธนาคากรุงไทย สาขาศาลายา, 2553) 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครั้งน้ี  คือผู้ใช้บริการของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขา
ศาลายา จังหวัดนครปฐม เลือกเป็นกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มตัวอย่าง อย่างง่าย (simple random 
sampling)   และกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie    
และ Morgan (1970, p.608)  ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน  188 คน 
 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ แบบสอบถามที่สร้างขึ้นโดยมีขั้นตอนตามลําดับดังน้ี  
 1.  การศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัยครั้งน้ี 
 2.//การจัดทําโครงสร้างของแบบสอบถาม   ให้มีเนื้อหาครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการ
วิจัยครั้งน้ี   แบบสอบถามมี    2 ส่วนคือ 
   ส่วนท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และระยะเวลาท่ีใช้บริการ(ปี) จํานวน 7 ข้อ 
 ส่วนที่ 2  ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของ บมจ.
ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลายา จังหวัดนครปฐม แบ่งออกเป็น 7 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ ด้าน
ราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากรของธนาคาร ด้าน
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กระบวนการให้บริการ และด้านการนําเสนอภาพลักษณ์ทางกายภาพ ลักษณะของแบบสอบถาม เป็น
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับของลิเคิร์ท (Likert)  จํานวน  35   ข้อ 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถาม จะนํามาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ทุกชุด และ
นํามาลงรหัส ประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป หาความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน t-test   F-test   และ LSD ดังนี้ 
 1.//วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ความถี่ และค่าร้อยละ
(Percentage) 
 2.//วิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของ     
บมจ.ธนาคารกรุงไทย  สาขาศาลายา  จังหวัดนครปฐม โดยใช้ค่าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (SD) 
 3.//เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ( X )  ของคะแนนส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ของผู้ใช้บริการ จําแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล 
โดยใช้  t-test  และ  F-test 
 4.//เปรียบเทียบพหุคูณ เพ่ือทดสอบค่าเฉลี่ย ( X ) ของคะแนนส่วนประสมทาง
การตลาดในการตัดสินใจเลือกใช้บริการของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ของผู้ใช้บริการ จากผลการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนโดยวิธี Least Significant Difference (LSD) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1 ข้อมูลสถานภาพส่วนบุคคล  
 ผู้ตอบแบบสอบถามที่มาใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 53.19  อายุตํ่า
กว่า 30 ปี ร้อยละ 29.26 รองลงมา อายุ 30 – 40 ปี ร้อยละ 28.19  สถานภาพโสด ร้อยละ 44.68 
รองลงมาคือ สถานภาพสมรส ร้อยละ 39.36 ระดับการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี  ร้อยละ 45.21 
รองลงมาคือ ปริญญาตรี ร้อยละ 43.62 อาชีพรับราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 33.98 
รองลงมาคือ รับจ้างหรือพนักงานบริษัท ร้อยละ 29.79 รายได้ระหว่าง 10,000 – 20,000 บาท ร้อย
ละ 28.19 รองลงมาคือ 20,001 – 30,000 บาท ร้อยละ 27.66 มีระยะเวลาที่ใช้บริการ 1-2 ปี ร้อยละ 
37.77 รองลงมาคือ  3–4 ปี ร้อยละ 31.38   
 2 การวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของ 
บมจ. ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลายา จังหวัดนครปฐม  
    ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลายา จังหวัดนครปฐม ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
( X = 3.58) และเม่ือพิจารณารายด้าน สรุปผลได้ดังนี้ 
      2.1 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
( X = 3.40) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.54 – 3.64) 
      2.2 ด้านราคา ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.24) 
เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 2.99 – 3.42) ทุกรายการ 
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      2.3 ด้านช่องทางจัดจําหน่าย ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
( X = 4.28) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.98 – 4.48) ทุกรายการ 
      2.4 ด้านการส่งเสริมการตลาด ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง ( X = 2.86) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 2.64 – 3.41) ทุก
รายการ 
      2.5 ด้านบุคลากรของธนาคาร ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
( X = 4.09) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.87 – 4.29) ทุกรายการ 
      2.6 ด้านกระบวนการให้บริการ ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
( X = 3.54) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.55 – 3.69) 
      2.7 ด้านการนําเสนอภาพลักษณ์ทางกายภาพ ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นโดยรวม
อยู่ในระดับมาก ( X = 3.61) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.82 – 4.14) 
 3 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ของผู้ใช้บริการ จําแนกตามสถานภาพบุคคล 
      3.1 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ 
           ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการ จําแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล สรุปได้ดังนี้ 
               3.1.1 ผู้ใช้บริการท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
     3.1.2 ผู้ใช้บริการท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 
      3.1.3 ผู้ใช้บริการท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 
      3.1.4 ผู้ใช้บริการที่มีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
      3.1.5 ผู้ใช้บริการท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 
      3.1.6 ผู้ใช้บริการท่ีมีระยะเวลาที่ใช้บริการต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
        3.2 ด้านราคา 
              ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการ จําแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล สรุปได้ดังนี้ 
              3.2.1 ผู้ใช้บริการที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
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              3.2.2 ผู้ใช้บริการท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
              3.2.3 ผู้ใช้บริการท่ีมีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
              3.2.4 ผู้ใช้บริการท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
   3.2.5 ผู้ใช้บริการท่ีมีระยะเวลาที่ใช้บริการต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01        
   3.3 ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 
             ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการ จําแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล สรุปได้ดังน้ี 
             3.3.1 ผู้ใช้บริการท่ีมีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
             3.3.2 ผู้ใช้บริการท่ีมีระยะเวลาที่ใช้บริการต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 
        3.4 ด้านการส่งเสริมการตลาด 
              ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการ จําแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล สรุปได้ดังน้ี 
         3.4.1 ผู้ใช้บริการที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
         3.4.2 ผู้ใช้บริการท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
          3.4.3 ผู้ใช้บริการที่มีสถานภาพสมรสต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 
           3.4.4 ผู้ใช้บริการท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 
         3.4.5 ผู้ใช้บริการที่มีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
         3.4.6 ผู้ใช้บริการท่ีมีระยะเวลาที่ใช้บริการต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 
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  3.5 ด้านบุคลากร 
                        ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการ จําแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล สรุปได้ดังนี้ 
         3.5.1 ผู้ใช้บริการท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
         3.5.2 ผู้ใช้บริการที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.01 
         3.5.3 ผู้ใช้บริการท่ีมีระยะเวลาท่ีใช้บริการต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 
  3.6 ด้านกระบวนการให้บริการ 
        ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการ จําแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล สรุปได้ดังนี้ 
   3.6.1 ผู้ใช้บริการท่ีมีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 
   3.6.2 ผู้ใช้บริการท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 
   3.6.3 ผู้ใช้บริการท่ีมีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 
   3.6.4 ผู้ใช้บริการที่มีรายได้เฉลี่ยต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 
   3.6.5 ผู้ใช้บริการท่ีมีระยะเวลาที่ใช้บริการต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 
       3.7 ด้านการนําเสนอภาพลักษณ์ทางกายภาพ 
   ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการ จําแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล สรุปได้ดังนี้ 
   3.7.1 ผู้ใช้บริการท่ีมีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
   3.7.2 ผู้ใช้บริการท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
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   3.7.3 ผู้ใช้บริการที่มีสถานภาพสมรสต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01 
   3.7.4 ผู้ใช้บริการที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01 
   3.7.5 ผู้ใช้บริการท่ีมีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
   3.7.6 ผู้ใช้บริการท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 
   3.7.7 ผู้ใช้บริการที่มีระยะเวลาท่ีใช้บริการต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัย   ผู้วิจัยได้อภิปรายผลการวิจัยดังต่อไปน้ี 
 1. จากการศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของ 
บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลายา จังหวัดนครปฐม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับความสําคัญ
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับมาก 4 ด้าน และระดับปานกลาง 3 
ด้าน ซ่ึงมีประเด็นดังน้ี 
        1.1 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการมีระดับความสําคัญอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งน้ีเน่ืองจาก 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ ๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าของ บมจ .
ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลายา จังหวัดนครปฐม  เช่น การให้บริการด้านบัตร เอ.ที.เอ็มและบัตร
เครดิตและบริการประเภทเงินฝากและสินเช่ือยังไม่หลากหลายเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า 
  1.2 ด้านราคามีระดับความสําคัญอยู่ในระดับปานกลาง ท้ังน้ีเน่ืองจากค่าธรรมเนียมใน
การจัดทําบัตร เอ.ที.เอ็มหรือบัตรเครดิต และอัตราดอกเบี้ย เงินฝากหรือเงินกู้ ยังไม่มีจุดเด่นกว่า
ธนาคารอ่ืน ๆ มากนัก ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของอรพิน ธนิกกุล (2546 : บทคัดย่อ) ศึกษา
เรื่องความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการฝาก-ถอนของธนาคาร : กรณีศึกษา ธนาคารกรุงไทย 
จํากัด (มหาชน) สาขาย่อยแม่กลองพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านราคาอยู่ใน
ระดับปานกลาง 
  1.3 ด้านช่องทางจัดจําหน่ายมีระดับความสําคัญอยู่ในระดับมาก ท้ังน้ีเน่ืองจาก บมจ.
ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลายา จังหวัดนครปฐมขยายเวลาเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 8.30–16.30 น.     
ทุกวัน อีกทั้งทําเลท่ีต้ังของธนาคารเหมาะสมและสะดวกในการเดินทางมาติดต่อใช้บริการ ซ่ึง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของอรพิน ธนิกกุล (2546 : บทคัดย่อ) พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความ  
พึงพอใจต่อปัจจัยด้านช่องทางจัดจําหน่ายอยู่ในระดับมาก 
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  1.4 ด้านการส่งเสริมการตลาดมีระดับความสําคัญอยู่ในระดับปานกลาง ท้ังน้ีเน่ืองจาก
การประกันคุณภาพการให้บริการของบมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลายา จังหวัดนครปฐม เช่น 
บริการฝาก-ถอนใน 3 นาที, สินเช่ือธนวัฏอนุมัติใน 5 วันสินเช่ือท่ีอยู่อาศัยอนุมัติ 7 วัน, เปิดบัญชีเสร็จ
ภายใน 10 นาที  และของแถมในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ยังไม่ค่อยมีความเหมาะสม และดึงดูดความสนใจ
ของผู้รับบริการเท่าที่ควร 
  1.5 ด้านบุคลากรของธนาคารมีระดับความสําคัญอยู่ในระดับมาก ท้ังนี้เน่ืองจาก
พนักงานให้บริการด้วยความละเอียด รอบคอบ ผิดพลาดน้อย ซ่ือสัตย์และไว้ใจได้ รวมถึงการรักษา
ผลประโยชน์และความลับของลูกค้า และพนักงานให้บริการอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน มีความ
รับผิดชอบในงานบริการโดยช่วยในการติดต่อประสานงานจนลูกค้าบรรลุเป้าหมาย ซ่ึงสอดคล้องกับ
ผลการศึกษาของอรพิน ธนิกกุล (2546 : บทคัดย่อ) พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อ
ปัจจัยด้านบุคลากรอยู่ในระดับมาก 
  1.6 ด้านกระบวนการให้บริการมีระดับความสําคัญอยู่ในระดับมาก ท้ังน้ีเน่ืองจาก 
บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลายา จังหวัดนครปฐมมีเจ้าหน้าท่ีให้คําแนะนําและอธิบายเก่ียวกับ
ขั้นตอนการใช้บริการ และระบบการให้บริการของธนาคารมีความรอบคอบรัดกุมตามมาตรฐานระดับ
สากล ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของอรพิน ธนิกกุล (2546 : บทคัดย่อ) พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม
มีความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการอยู่ในระดับมาก 
  1.7 ด้านการนําเสนอภาพลักษณ์ทางกายภาพมีระดับความสําคัญอยู่ในระดับมาก ท้ังน้ี
เน่ืองจาก บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลายา จังหวัดนครปฐมเป็นธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ท่ีมี
ช่ือเสียง มีภาพพจน์และมุมมองท่ีดี และมีฐานะทางการเงินม่ันคงเม่ือเทียบกับธนาคารอ่ืน ซ่ึง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของอรพิน ธนิกกุล (2546 : บทคัดย่อ) พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความ  
พึงพอใจต่อปัจจัยด้านสิ่งนําเสนอทางกายภาพและรูปแบบการให้บริการอยู่ในระดับมาก 
 2. การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยความสําคัญของคะแนนส่วนประสม
ทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลายา จังหวัด
นครปฐม จําแนกตามข้อมูลสถานภาพบุคคล ของผู้ใช้บริการ พบว่า ผู้ใช้บริการท่ีมีเพศ และรายได้
ต่างกันให้ความสําคัญต่อส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของ บมจ.
ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลายา จังหวัดนครปฐมแตกต่างกัน โดยพิจารณาในแต่ละประเด็นได้ดังน้ี 
  2.1 เพศ  จากการศึกษาพบว่าเพศหญิงให้ความสําคัญต่อส่วนประสมทางการตลาด
ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลายา จังหวัดนครปฐม
มากกว่าเพศชาย โดยให้ความสําคัญที่แตกต่างกันในด้านราคาเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมในการจัดทําบัตร 
เอ.ที.เอ็ม บัตรเครดิต รองลงมาคือการให้ความสําคัญกับอัตราดอกเบ้ีย เงินฝากหรือเงินกู้ของธนาคาร 
ส่วนด้านบุคลากรของธนาคารเพศหญิงจะให้ความสําคัญต่อการให้บริการของพนักงานที่มีความ
ละเอียด รอบคอบ ผิดพลาดน้อย ซ่ือสัตย์และไว้ใจได้ รวมถึงการรักษาผลประโยชน์และความลับของ
ลูกค้า รองลงมาคือให้บริการอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน มีความรับผิดชอบในงานบริการโดยช่วยใน
การติดต่อประสานงานจนลูกค้าบรรลุเป้าหมาย สอดคล้องกับผลการศึกษาของวัชรพงษ์ พีบขุนทด 
(2548 : บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการของ ธนาคารกรุงไทย จํากัด
(มหาชน) สาขาด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการ
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ให้บริการของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา จําแนกตาม
คุณลักษณะส่วนบุคคลด้านเพศมีความแตกต่างกัน 
  2.2 รายได้ จากการศึกษาพบว่าผู้ใช้บริการที่มีรายได้มากกว่า 30,000 บาท และ 
10,001 – 20,000 บาทให้ความสําคัญต่อส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการมากกว่าผู้ใช้บริการท่ีมีรายได้ตํ่ากว่า 10,000 บาท โดยเฉพาะด้านผลิตภัณฑ์/บริการ และด้าน
ราคา ท้ังน้ีเน่ืองจากผู้ใช้บริการที่มีรายได้มากกว่า 30,000 บาท จะให้ความสําคัญกับการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ ๆ ที่ตอบสนองต่อความต้องการของตนเอง ส่วนผู้ใช้บริการท่ีมีรายได้ 
20,001 – 30,000 บาท และตํ่ากว่า 10,000 บาทจะให้ความสําคัญกับการให้บริการด้านบัตร 
เอ.ที.เอ็ม และบัตรเครดิตท่ีมีเงื่อนไขไม่ซับซ้อน ส่วนด้านราคาผู้ใช้บริการที่มีรายได้มากกว่า 30,000 
บาท จะให้ความสําคัญกับอัตราดอกเบ้ีย เงินฝาก/เงินกู้ มีความเหมาะสมเม่ือเปรียบเทียบกับธนาคาร
อ่ืน ส่วนผู้ใช้บริการที่มีรายได้ ตํ่ากว่า 10,000 บาทจะให้ความสําคัญกับค่าธรรมเนียมในการจัดทํา
บัตร เอ.ที.เอ็ม/บัตรเครดิตอยู่ในเกณฑ์ท่ียอมรับได้สอดคล้องกับผลการศึกษาของวัชรพงษ์ พีบขุนทด 
(2548 : บทคัดย่อ) พบว่า ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการของธนาคารกรุงไทย จํากัด 
(มหาชน) สาขาด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา จําแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคลด้านรายได้มีความ
แตกต่างกัน และช่อทิพย์  สิริรัตนพล (2549 : บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง คุณภาพการให้บริการในทัศนะ
ของลูกค้าธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่ ผลการศึกษาพบว่า ในภาพรวมผู้ใช้บริการ
ท่ีมีรายได้ต่อเดือนต่างกันมีความพึงพอใจคุณภาพการให้บริการของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
แตกต่างกัน 
  2.3 ระยะเวลาที่ใช้บริการ จากการศึกษาพบว่าผู้ใช้บริการท่ีมีระยะเวลาท่ีใช้บริการ
มากกว่า 4 ปีและ 3-4 ปี ให้ความสําคัญต่อส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการมากกว่าผู้ใช้บริการท่ีมีระยะเวลาใช้บริการน้อยกว่า 1 ปี และ 1-2 ปี โดยเฉพาะด้าน
ผลิตภัณฑ์/บริการ และด้านราคา ท้ังน้ีเน่ืองจากผู้ใช้บริการที่มีระยะเวลาใช้บริการมากกว่า 4 ปีและ 
3-4 ปี จะให้ความสําคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ ๆ ท่ีตอบสนองความต้องการของ
ตนเอง ส่วนผู้ใช้บริการท่ีมีระยะเวลาที่ใช้บริการให้ความสําคัญกับการให้บริการด้านบัตร เอ.ที.เอ็ม
และบัตรเครดิตท่ีมีเงื่อนไขไม่ซับซ้อน ส่วนด้านราคาผู้ใช้บริการการท่ีมีระยะเวลาที่ใช้บริการ 3-4 ปี 
ให้ความสําคัญกับอัตราดอกเบ้ีย เงินฝาก/เงินกู้ มีความเหมาะสมเม่ือเปรียบเทียบกับธนาคารอ่ืน ส่วน
ผู้ใช้บริการท่ีมีระยะเวลาท่ีใช้บริการ 1-2 ปี ให้ความสําคัญกับค่าธรรมเนียมในการจัดทําบัตร 
เอ.ที.เอ็ม/บัตรเครดิตอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้สอดคล้องกับผลการศึกษาของวัชรพงษ์ พีบขุนทด 
(2548 : บทคัดย่อ) พบว่า ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการของธนาคารกรุงไทย จํากัด 
(มหาชน) สาขาด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา จําแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคลด้านระยะเวลาที่
เป็นลูกค้ามีความแตกต่างกัน  
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัย ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการนําไปใช้และข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษา
ค้นคว้าและการวิจัยเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของ บมจ.
ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลายา จังหวัดนครปฐม  ดังน้ี 
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 1. ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ ควรพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทในเครือ (การประกันชีวิต,กองทุน
รวม, เช่าซ้ือสินค้าฯลฯ) ให้มีความเหมาะสมต่อความต้องการของลูกค้า รวมท้ังบริการรับชําระค่า
สาธารณูปโภคให้ครอบคลุมตามความต้องการของผู้ใช้บริการ 
 2. ด้านราคา ควรปรับค่าธรรมเนียมการโอนเงินในประเทศและต่างประเทศและราคาสินค้า
หรือบริการของบริษัทในเครือให้มีความเหมาะสมสามารถเปรียบเทียบกับคู่แข่งขันได้ 
 3. ด้านช่องทางจัดจําหน่าย ควรใช้ระบบคิวในการให้บริการและมีท่ีน่ังขณะรอรับบริการ
เพียงพอ รวมถึงการใช้ระบบ Online ในการเช่ือมโยงบริการไปยังธนาคารต่าง ๆ ให้มากข้ึน 
 4. ด้านการส่งเสริมการตลาด ควรมีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ถึงการให้บริการต่าง ๆ 
ของธนาคารผ่านส่ือต่าง ๆ หรือจัดทําเอกสาร แผน่พับเพ่ือทําการโฆษณาแนะนําสินค้าและบริการ 
 5. ด้านบุคลากรของธนาคาร ควรพัฒนาพนักงานให้มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี แต่ง
กายสุภาพ เรียบร้อย พนักงานให้บริการด้วยความย้ิมแย้มแจ่มใส กระตือรือร้นเอาใจใส่ในการ
ให้บริการ 
 6. ด้านกระบวนการให้บริการ ควรพัฒนาอุปกรณ์และเทคโนโลยีท่ีใช้ในการให้บริการให้มี
ความทันสมัยเพ่ือให้ผู้ใช้บริการมีความม่ันใจในความปลอดภัยจากการปฏิบัติงานของพนักงาน 
 7. ด้านการนําเสนอภาพลักษณ์ทางกายภาพ ควรจัดวางเอกสาร สลิป หรือใบคําขอต่าง ๆ 
ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สะดวกต่อการหยิบใช้ และควรมีเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยตลอดเวลา 
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การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบัติงานของพนักงานสํานักงาน
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Application of Sufficiency Economy Philosophy in the working of the  
National Telecommunication’s Commission Officials, Bangkok 

 
นายอดุลย์  อารีวัฒนะ** 

Mr. Adul  Areewattana 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาการประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานสํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร และ
เพ่ือเปรียบเทียบ การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบัติงานของพนักงาน จําแนกตาม
ลักษณะประชากรศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างคือ พนักงานของสํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ กรุงเทพมหานคร จํานวน  220 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น
แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า
ที และการวิเคราะห์ความแปรปรวน  
 ผลการวิจัยพบว่า  พนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงใน
การปฏิบัติงานของพนักงาน ในภาพรวม คะแนนเฉล่ีย อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า  คะแนนเฉล่ีย  อยู่ในระดับมาก จํานวน 6 ด้าน  เรียงลําดับจากค่ามากท่ีสุด 3 อันดับแรกคือ 
การเสริมสร้างคุณภาพคนให้มีท้ังความรู้ และคุณธรรมควบคู่กัน การพ่ึงตนเอง และความมีเหตุผล ผล
การเปรียบเทียบการประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบัติงานของพนักงาน จําแนกตาม
ลักษณะประชากรศาสตร์ พบว่า พนักงานที่มีรายได้ต่อเดือน  สถานภาพสมรส และตําแหน่งงาน 
ต่างกัน มีความคิดเห็น ในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  ท่ีระดับ 0.01 และ 0.05 
ตามลําดับ เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความพอประมาณ พนักงานที่มี  สถานภาพสมรส 
รายได้ต่อเดือน และตําแหน่งงาน ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.01 ด้านความมีเหตุผล พนักงานท่ีมีตําแหน่งงาน ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ด้านการเสริมสร้างคุณภาพคนให้มีท้ังความรู้ และคุณธรรม
ควบคู่กัน และด้านความสมดุล และการพัฒนาท่ียังยืน พนักงานที่มีรายได้ต่อเดือน ต่างกัน มีความ
คิดเห็น โดยรวม   แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และด้านการสร้างเครือข่าย 
พนักงานที่มีอายุการทํางาน ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01 
 
 

                                                        
* บทความการค้นคว้าอิสระ 
อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.จริยา กลิ่นจันทร์, ศ.ดร.เรวัตร์ ชาตรีวิศิษฎ์ 
** บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 



วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปีท่ี 11 ฉบับท่ี 1  
โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

 

312 
 

Abstract 
 The purposes of this research were to study the application of sufficiency 
economy philosophy in the working of the National Telecommunications 
Commission officials, Bangkok, and to compare the application of sufficiency 
economy by those officials classified by demographic characteristics. The sample 
consisted of 220 officials from The National Telecommunications Commission Office, 
Bangkok. The questionnaire was used as a research tool. Data were analyzed by 
frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, and F-test. 
 Research results revealed that the overall mean of the six aspects in terms of 
the officials’ opinion toward applying sufficiency economy philosophy in their work 
was high. Aspect by aspect analyses found that mean of six aspects were high, 
ranked from the top three were: reinforcing human quality with knowledge and 
virtue, self sufficiency, and rationality. Comparative analyses concerning the 
application of sufficiency economy philosophy by officials in their work, when they 
were classified by demographic characteristics, found that: officials with different 
marital status, monthly income, and job position had statistically significantly 
different view about the overall six aspects at 0.01 and 0.05 respectively. Concerning 
the sufficiency aspect, officials with different marital status, monthly income, and job 
position had statistically significantly different view at 0.01. Regarding the aspect of 
rationality, officials with different job position had statistically significantly different 
view at 0.01. In terms of reinforcing human quality with both knowledge and virtue 
aspect, and equilibrium and sustainable development aspect, officials with different 
monthly income had statistically significantly different view at 0.01. Moreover, 
officials with different working period had statistically significantly different view on 
networking at 0.01. 
 
ความนํา 

“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นหน่ึงในแนวพระราชดําริท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง
พระราชทานเป็นปรัชญาในการช้ีถึงแนวทางการดํารงอยู่ และการปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ 
ซ่ึงพระองค์ทรงเน้นยํ้าแนวทางการพัฒนาบนหลักแนวคิดการพ่ึงตนเอง ท้ังน้ีเพ่ือให้เกิดความ
พอมีพอกิน พอมีพอใช้แก่ประชาชนส่วนใหญ่ โดยใช้หลักความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมี
ภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว และความไม่ประมาท ตลอดจนตระหนักถึงการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอนท่ีถูกต้อง
ตามหลักวิชา และการมีคุณธรรมเป็นกรอบในการปฏิบัติ เพ่ือให้พสกนิกรไทยสามารถดํารงชีวิตได้
อย่างมีความสุข นอกจากนี้เศรษฐกิจพอเพียงยังใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขให้ประเทศไทยรอดพ้นจาก
ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ โดยสามารถดํารงอยู่ได้อย่างม่ันคงและย่ังยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ 

ปัจจุบันแม้ว่าประชาชนท่ัวไปจะรู้จัก และมีผลงานเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนมีการ
ประยุกต์ใช้ในรูปแบบต่าง ๆ บ้างแล้วก็ตาม แต่จะเห็นว่ายังมีความหลากหลายของการตีความ 



วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปีท่ี 11 ฉบับท่ี 1  
โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

 

313 
 

เน่ืองจากประชาชนส่วนใหญ่มีความเข้าใจท่ีไม่ถูกต้อง และการนําไปประยุกต์ใช้ยังไม่แพร่หลาย
เท่าที่ควร ด้วยเหตุน้ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จึงได้ริเริ่ม
ขบวนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น ท้ังน้ีเพ่ือสานต่อแนวความคิดและขยายผลการประยุกต์ใช้ท่ี
แพร่หลายมากข้ึน รวมท้ังเพ่ือจุดประกายให้เกิดความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้อง เพ่ือนําไปสู่การ
ยอมรับและตระหนักถึงประโยชน์ของการนําเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติใน
ทุกระดับและทุกภาคส่วนของสังคมมากข้ึนในอนาคต (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ, ม.ป.ป) 

สํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เป็นองค์กรของรัฐท่ีเป็นอิสระ จัดต้ัง
ขึ้นเม่ือปี 2547 มีเลขาธิการคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เป็นผู้บริหารสูงสุด มี
โครงสร้างการบริหารงานแบ่งเป็นสายงานหลัก 6 สายงาน และสายงานสนับสนุน 1 สายงาน 
ประกอบด้วย สายงานด้านทรัพยากรและเทคโนโลยีโทรคมนาคม  สายงานด้านการบริหาร  สายงาน
ด้านกิจการระหว่างประเทศ  สายงานด้านการบริการอย่างท่ัวถึง  สายงานด้านนโยบายและกฎกติกา  
สายงานด้านส่งเสริมการแข่งขัน และ สายงานด้านสนับสนุนการปฏิบัติงาน กทช. โดยมีพนักงาน
ท้ังสิ้น 514 คน พนักงานจํานวนดังกล่าวส่วนหนึ่งมาจากกรมไปรษณีย์โทรเลขเดิม และ ส่วนหน่ึงมา
จากหน่วยงานของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน ต่าง ๆ ดังนั้น จึงมีความหลากหลายของประเภท
กิจกรรมขององค์กร และ มีความหลากหลายของบุคลากร 

จากความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา จึงทําให้ผู้วิจัยซ่ึงเป็นพนักงานของสํานักงาน
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ควรน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีพระองค์ท่าน
ได้มีพระราชดําริช้ีแนะแนวทางการดําเนินชีวิตนํามาปฏิบัติให้ถูกต้อง ดังน้ัน จึงถือเป็นส่วนหน่ึงท่ี
จะต้องทําการขับเคลื่อนและน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงมีพระราชดําริมาเป็นเวลานานกว่า 30 ปี นํามาปฏิบัติและประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง
และแพร่หลาย พร้อมท้ังจะได้เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสานต่อแนวคิด
และขยายผลการประยุกต์ใช้ให้แพร่หลายมากย่ิงขึ้น รวมทั้งเพ่ือเป็นการจุดประกายให้พนักงานใน
องค์กรเกิดการยอมรับและตระหนักถึงประโยชน์ของการนําเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผล
ในการปฏิบัติงานให้มากย่ิงขึ้นในอนาคต 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาการประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบัติงานของพนักงานสํานักงาน
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือเปรียบเทียบการประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ 
 
สมมุติฐานของการวิจัย 

การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบัติงานของพนักงาน จําแนกตามลักษณะ
ประชากรศาสตร์ แตกต่างกัน 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ พนักงานของสํานักงาน
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  กรุงเทพมหานคร จํานวน 514 คน (ท่ีมา : สํานัก
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ทรัพยากรบุคคล, 1 กรกฎาคม 2553) เลือกเป็นกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 220 คน โดยใช้ตารางกําหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie and Morgan (1970, p.608) 
 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี เป็นแบบสอบถามจํานวน 1 ฉบับ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ  
 1.  ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  ได้แก่  เพศ  อายุ  สถานภาพสมรส  ระดับ
การศึกษา รายได้ต่อเดือน อายุการทํางาน  และตําแหน่งงาน  รวมท้ังหมดจํานวน 7 ข้อ 
 2. การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบัติงานของพนักงาน ประกอบด้วย 8 
ประการ คือ (ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และแนวคิดของ 
วิรัช วิรัชนิภาวรรณ พ.ศ. 2551) ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกัน การพ่ึงตนเอง การ
เสริมสร้างคุณภาพคนให้มีท้ังความรู้และคุณธรรมควบคู่กัน การรวมกลุ่ม การสร้างเครือข่าย ความ
สมดุลและการพัฒนาที่ย่ังยืน จํานวน 40 ข้อ 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล  

ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บข้อมูลโดยวิธีสะดวก โดยขอความร่วมมือจากกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็น
พนักงานสํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร โดยนําแบบสอบถาม
ไปแจกให้กลุ่มตัวอย่างกรอกข้อมูล  จํานวน 220 คน  และขอรับคืนแบบสอบถามด้วยตนเอง โดยเก็บ
แบบสอบถามในช่วงวันท่ี 1 – 20 ธันวาคม 2553 ได้รับแบบสอบถามคืนมาจํานวน 220 ชุด คิดเป็นร้อยละ 
100.00 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

ข้อมูลท่ีได้จากการตอบแบบสอบถาม จะนํามาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ทุกชุด และ
นํามาลงรหัส  ประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป  หาความถี่  ร้อยละ  ค่าเฉล่ีย      ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน  t-test  F-test  และ  LSD  ดังนี้ 

1. วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ความถี่ และค่าร้อยละ 
(Percentage) 

2. วิเคราะห์การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยใช้
ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 

3. เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ( )  ของคะแนนการประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์  โดยใช้  t-test  และ  F-test 

4. เปรียบเทียบพหุคูณ เพ่ือทดสอบค่าเฉลี่ย ( ) ของการประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง
ในการปฏิบัติงานของพนักงาน จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยวิธี Least Significant 
Difference (LSD) 
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สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเรื่อง การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบัติงานของ
พนักงานสํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร  สามารถสรุปได้ 
ดังน้ี 
 1.    ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อย
ละ 62.27   อายุ 25 - 39 ปี ร้อยละ 67.27  รองลงมา 40 - 55 ปี ร้อยละ 25.91  สถานภาพโสด ร้อย
ละ 59.55 รองลงมา สมรส ร้อยละ 37.73 ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ร้อยละ 51.82  รองลงมา สูง
กว่าปริญญาตรี ร้อยละ 36.82  รายได้ต่อเดือน 10,000 – 20,000 บาท ร้อยละ 41.36 รองลงมา 
20,000 บาทข้ึนไป ร้อยละ 31.82 อายุการทํางาน  3 – 5 ปี  ร้อยละ 40.45  รองลงมา มากกว่า 5 ปี  
ร้อยละ 38.64 ตําแหน่งงาน  พนักงานสัญญาจ้าง ร้อยละ 43.64  รองลงมา พนักงานปฏิบัติการ
ระดับสูง (ก.1) ร้อยละ 31.82   
 2.   วิเคราะห์การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์  พนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจ
พอเพียงในการปฏิบัติงาน ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.64) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน ดังนี้ 
 ความพอประมาณ  พนักงานมีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.58) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.65 – 3.85) จํานวน 3 รายการ คือ 
 1.  พร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับเพ่ือนร่วมงาน 
 2.  สนับสนุนให้สมาชิกในองค์กร มีความขยันหม่ันเพียรในการปฏิบัติงาน 
 3.  ปฏิบัติงานโดยยึดหลักทางสายกลาง 
 ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับพนักงานเพศชาย และเพศหญิง อายุ 25 – 39 ปี และ 40 – 55 ปี 
สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี รายได้ต่อเดือน 10,000 – 20,000 
บาท อายุการทํางาน 1 – 2 ปี และ 3 – 5 ปี ตําแหน่งงาน พนักงานตามสัญญาจ้าง 
 ความมีเหตุผล พนักงานมีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.68) เม่ือพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.53 - 3.83) ทุกรายการ คือ 
 1.  ปฏิบัติงานโดยยึดหลัก กฎ ระเบียบ กฎหมาย สังคม ประเพณี และวัฒนธรรมท่ีดีงามของ
องค์กร 
 2.  ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับองค์กรและเพ่ือนร่วมงานอย่างรอบคอบ 
 3.  ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงความพอเพียงอย่างมีเหตุผล 
 4.  การแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานใช้หลักเหตุและผล 
 5.  การตัดสินใจอยู่บนพ้ืนฐานความพอเพียงอย่าง มีเหตุผล 
 ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับพนักงานเพศหญิง อายุ 40 – 55 ปี สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี รายได้ต่อเดือน ตํ่ากว่า 10,000 บาท และมากกว่า 30,000 บาท 
อายุการทํางานมากกว่า 5 ปี ตําแหน่งงาน พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (ก.1) และพนักงานตาม
สัญญาจ้าง 
 การมีภูมิคุ้มกัน พนักงานมีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.62) เม่ือพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.50 – 3.76) ทุกรายการ คือ 
 1.  ศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมเพ่ือการปฏิบัติงานอยู่ตลอดเวลา 
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 2.  ติดตามข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานอยู่ตลอดเวลา 
 3.  มีความพร้อมและรู้เท่าทันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อการเปลี่ยนแปลงในองค์กร 
 4. ฝึกฝนตนเองให้มีความรอบคอบและระมัดระวัง 
 5. ร่วมกันสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีให้เกิดขึ้นในองค์กร 
 ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับพนักงานเพศหญิง อายุ 40 – 55 ปี สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี  รายได้ต่อเดือน ตํ่ากว่า 10,000 บาท 10,000 – 20,000 บาท และมากกว่า 30,000 
บาท  อายุการทํางานมากกว่า 5 ปี ตําแหน่งงาน พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (ก.1) และพนักงานตาม
สัญญาจ้าง 
 การพ่ึงตนเอง พนักงานมีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.82) เม่ือพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.64 -3.91) ทุกรายการ คือ 
 1.  มีจิตสํานึกในการปฏิบัติงานที่ดีเพ่ือตนเองและองค์กร 
 2.  ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นท่ีต้ัง 
 3.  ในการปฏิบัติงานยึดหลักการพ่ึงพาตนเองเป็นหลัก 
 4.  มีจิตใจเอ้ืออาทร ประนีประนอม เห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นท่ีต้ัง 
 5. ช่วยเหลือเก้ือกูลเพ่ือนร่วมงานให้เกิดความเข้มแข็ง 
 ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับพนักงานเพศชาย และเพศหญิง อายุ 25 – 39 ปี และ 40 – 55 ปี 
สถานภาพโสด และสมรส  ระดับการศึกษาปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี รายได้ต่อเดือน ตํ่ากว่า 
10,000 บาท 10,000 – 20,000 บาท และมากกว่า 30,000 บาท ทุกกลุ่มอายุการทํางาน พนักงาน
ปฏิบัติการระดับสูง (ก.1) พนักงานปฏิบัติการระดับต้น (ก.3) และพนักงานตามสัญญาจ้าง 
 การเสริมสร้างคุณภาพคนให้มีท้ังความรู้และคุณธรรมควบคู่กัน พนักงานมีความคิดเห็น 
โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.86) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.76 -
4.05) ทุกรายการ คือ 
 1.  มีความซ่ือสัตย์สุจริตต่อการปฏิบัติงาน ต่อเพ่ือนร่วมงาน และต่อองค์กร 
 2.  ประพฤติและปฏิบัติตนเป็นคนดีขององค์กร 
 3.  มีความรอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวังในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
 4.  ยึดหลักคุณภาพและคุณธรรมเป็นหลักในการปฏิบัติงาน 
 5. เสริมสร้างความโปร่งใส สุจริต ยุติธรรม 
 ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับพนักงานเพศชาย และเพศหญิง ทุกกลุ่มอายุ ทุกกลุ่มสถานภาพสมรส 
ระดับการศึกษาปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี รายได้ต่อเดือน ตํ่ากว่า 10,000 บาท 10,000 – 
20,000 บาท และมากกว่า 30,000 บาท ทุกกลุ่มอายุการทํางาน ทุกกลุ่มตําแหน่งงาน 
 การรวมกลุ่ม พนักงานมีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.45) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.76) จํานวน 1 รายการ คือ ร่วมทํางานเป็นทีมให้
เกิดความเข้มแข็งเพ่ือประโยชน์ขององค์กร 
 ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับพนักงานเพศชาย อายุ 25 – 39 ปี และ 40 – 55 ปี สถานภาพโสด และ
หม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่ ระดับการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี และปริญญาตรี รายได้ต่อเดือน 
10,000 – 20,000 บาท และ20,001 - 30,000 บาท อายุการทํางาน 3 - 5 ปี ตําแหน่งงาน พนักงาน
ปฏิบัติการระดับกลาง (ก.2) พนักงานปฏิบัติการระดับต้น (ก.3) และพนักงานตามสัญญาจ้าง 
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 การสร้างเครือข่าย พนักงานมีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.45) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.50 – 3.60) จํานวน 3 รายการ คือ 
 1.  แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
 2.  ยึดหลักการบริหารจัดการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 3.  สร้างเครือข่ายเช่ือมโยงและร่วมมือกันปฏิบัติงานเพ่ือประโยชน์ขององค์กร 
 ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับพนักงานเพศชาย อายุ 25 – 39 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษาสูง
กว่าปริญญาตรี รายได้ต่อเดือน ตํ่ากว่า 10,000 บาท  อายุการทํางาน 1 – 2  ปี และมากกว่า 5 ปี 
ตําแหน่งงาน พนักงานตามสัญญาจ้าง 
 ความสมดุลและการพัฒนาที่ยั่งยืน พนักงานมีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดับมาก( X = 
3.64) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.59 – 3.81) จํานวน 4 รายการ คือ 
 1.  ช่วยดํารงรักษาไว้ซ่ึงวัฒนธรรมท่ีดีในองค์กร 
 2.  ร่วมกันพัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
 3. ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 4.  พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ ให้เกิดความสมดุลและย่ังยืน 
 ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับพนักงานเพศชาย และเพศหญิง อายุ 25 – 39 ปี และ 40 – 55 ปี 
สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี รายได้ต่อเดือน 10,000 – 20,000 
บาท  อายุการทํางาน 3 – 5 ปี และมากกว่า 5 ปี ตําแหน่งงาน พนักงานปฏิบัติการระดับต้น (ก.3) 
และพนักงานตามสัญญาจ้าง 
 3.   การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนการประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของ
คะแนนการประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบัติงานของพนักงาน จําแนกตามลักษณะ
ประชากรศาสตร์ พบว่า พนักงานท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุการทํางาน ต่างกัน ความคิดเห็น 
โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจ
พอเพียงในการปฏิบัติงานของพนักงานที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน  ในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และพนักงานท่ีมี สถานภาพสมรส ตําแหน่งงานต่างกัน ในภาพรวม 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน ดังน้ี 
 ความพอประมาณ  
 พนักงานท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 2 
รายการ คือ 
 1.  ปฏิบัติงานโดยยึดหลักทางสายกลาง 
 2.  พร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับเพ่ือนร่วมงาน 
 พนักงานท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
จํานวน 3 รายการ คือ 
 1.  ปฏิบัติงานโดยยึดหลักทางสายกลาง 
 2.  สนับสนุนให้สมาชิกในองค์กร มีความขยันหม่ันเพียรในการปฏิบัติงาน 
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 3. ใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างประหยัดเท่าท่ีจําเป็น 
 พนักงานที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 
1 รายการ คือ สมาชิกในองค์กรรู้จักประมาณตน และพอใจในสิ่งท่ีมีอยู่ ยึดม่ันทางสายกลาง 
 พนักงานท่ีมีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.01  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
จํานวน 4 รายการ คือ  
 1.  พร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับเพ่ือนร่วมงาน 
 2.  สมาชิกในองค์กรรู้จักประมาณตน และพอใจในสิ่งที่มีอยู่ ยึดม่ันทางสายกลาง 
 3.  สนับสนุนให้สมาชิกในองค์กร มีความขยันหม่ันเพียรในการปฏิบัติงาน 
 4. ใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างประหยัดเท่าท่ีจําเป็น 
 พนักงานท่ีมีอายุการทํางานต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
จํานวน 1 รายการ คือ ใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างประหยัดเท่าท่ีจําเป็น 
 และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ  
 1.  พร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับเพ่ือนร่วมงาน 
 2.  สนับสนุนให้สมาชิกในองค์กร มีความขยันหม่ันเพียรในการปฏิบัติงาน 
 พนักงานที่มีตําแหน่งงานต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.01  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
จํานวน 2 รายการ คือ  
 1.  พร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับเพ่ือนร่วมงาน 
 2.  ใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างประหยัดเท่าท่ีจําเป็น 
 ความมีเหตุผล  
 พนักงานท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ 
ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงความพอเพียงอย่างมีเหตุผล 
 พนักงานท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
จํานวน 2 รายการ คือ  
 1.  การตัดสินใจอยู่บนพ้ืนฐานความพอเพียงอย่าง มีเหตุผล 
 2.  การแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานใช้หลักเหตุและผล 
 และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ ปฏิบัติงานโดย
ยึดหลัก กฎ ระเบียบ กฎหมาย สังคม ประเพณี และวัฒนธรรมที่ดีงามขององค์กร 
 พนักงานที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
จํานวน 1 รายการ คือ  การแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานใช้หลักเหตุและผล 
 และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 3 รายการ คือ 
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 1.  ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงความพอเพียงอย่างมีเหตุผล 
 2.  ปฏิบัติงานโดยยึดหลัก กฎ ระเบียบ กฎหมาย สังคม ประเพณี และวัฒนธรรมท่ีดีงามของ
องค์กร 
 3.  การตัดสินใจอยู่บนพ้ืนฐานความพอเพียงอย่าง มีเหตุผล 
 พนักงานที่มีอายุการทํางานต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 
1 รายการ คือ  การแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานใช้หลักเหตุและผล 
 พนักงานท่ีมีตําแหน่งงานต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.01  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
จํานวน 4 รายการ คือ   
 1.  ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงความพอเพียงอย่างมีเหตุผล 
 2.  ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับองค์กรและเพ่ือนร่วมงานอย่างรอบคอบ 
 3.  การตัดสินใจอยู่บนพ้ืนฐานความพอเพียงอย่าง มีเหตุผล 
 4.  การแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานใช้หลักเหตุและผล 
 การมีภูมิคุ้มกัน  
 พนักงานที่มีสถานภาพสมรสต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 
1 รายการ คือ ฝึกฝนตนเองให้มีความรอบคอบและระมัดระวัง 
 พนักงานที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 
1 รายการ คือ  ฝึกฝนตนเองให้มีความรอบคอบและระมัดระวัง 
 พนักงานท่ีมีตําแหน่งงานต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.05  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
จํานวน 1 รายการ คือ   ฝึกฝนตนเองให้มีความรอบคอบและระมัดระวัง 
 การพึ่งตนเอง   
 พนักงานที่มีสถานภาพสมรสต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 
1 รายการ คือ มีจิตใจเอ้ืออาทร ประนีประนอม เห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นท่ีต้ัง 
 พนักงานที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
จํานวน 3 รายการ คือ   
 1.  มีจิตสํานึกในการปฏิบัติงานท่ีดีเพ่ือตนเองและองค์กร 
 2.  มีจิตใจเอ้ืออาทร ประนีประนอม เห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นท่ีต้ัง 
 3. ช่วยเหลือเกื้อกูลเพ่ือนร่วมงานให้เกิดความเข้มแข็ง 
 พนักงานท่ีมีตําแหน่งงานต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 
รายการ คือ    มีจิตใจเอ้ืออาทร ประนีประนอม เห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นท่ีต้ัง 
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 การเสริมสร้างคุณภาพคนให้มีท้ังความรู้และคุณธรรมควบคู่กัน  
 พนักงานที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.01  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
จํานวน 2 รายการ คือ   
 1.  ประพฤติและปฏิบัติตนเป็นคนดีขององค์กร 
 2. เสริมสร้างความโปร่งใส สุจริต ยุติธรรม 
 และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ 
 1.  ยึดหลักคุณภาพและคุณธรรมเป็นหลักในการปฏิบัติงาน 
 2.  มีความรอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวังในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
 พนักงานท่ีมีตําแหน่งงานต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 
รายการ คือ  ยึดหลักคุณภาพและคุณธรรมเป็นหลักในการปฏิบัติงาน 
 การรวมกลุ่ม  
 พนักงานที่มีสถานภาพสมรสต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 
1 รายการ คือ ร่วมกันคิด ร่วมกันทํา เพ่ือพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ 
 พนักงานที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
จํานวน 2 รายการ คือ 
 1.  ร่วมฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์และความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง 
 2.  มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาองค์กรและเสริมสร้างความสามัคคีในองค์กร 
 พนักงานที่มีอายุการทํางานต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 
1 รายการ คือ เข้าร่วมกิจกรรมที่องค์กรจัดขึ้นอย่างสมํ่าเสมอ 
 การสร้างเครือข่าย   
 พนักงานที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
จํานวน 1 รายการ คือ ร่วมกันสร้างจิตสํานึกท่ีดีในการปฏิบัติงาน 
 และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ 
 1.  ยึดหลักการบริหารจัดการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. มีทัศนคติ ค่านิยมที่ดี โดยคํานึงถึงประโยชน์ขององค์กรเป็นหลัก 
 พนักงานท่ีมีอายุการทํางานต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.01  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
จํานวน 4 รายการ คือ  
 1.  สร้างเครือข่ายเช่ือมโยงและร่วมมือกันปฏิบัติงานเพ่ือประโยชน์ขององค์กร 
 2.  ยึดหลักการบริหารจัดการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. ร่วมกันสร้างจิตสาํนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน 
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 4. มีทัศนคติ ค่านิยมที่ดี โดยคํานึงถึงประโยชน์ขององค์กรเป็นหลัก 
 พนักงานท่ีมีตําแหน่งงานต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 1 
รายการ คือ  ร่วมกันสร้างจิตสํานึกท่ีดีในการปฏิบัติงาน 
 และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ มีทัศนคติ 
ค่านิยมที่ดี โดยคํานึงถึงประโยชน์ขององค์กรเป็นหลัก 
 ความสมดุลและการพัฒนาท่ียั่งยืน   
 พนักงานที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
จํานวน 2 รายการ คือ 
 1.  ร่วมกันพัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
 2.  ช่วยดํารงรักษาไว้ซ่ึงวัฒนธรรมท่ีดีในองค์กร 
 และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ 
 1.  พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ ให้เกิดความสมดุลและย่ังยืน 
 2  พัฒนาขีดความสามารถของตนเองอยู่ตลอดเวลา 
 พนักงานที่มีอายุการทํางานต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 
1 รายการ คือ พัฒนาขีดความสามารถของตนเองอยู่ตลอดเวลา 
 พนักงานท่ีมีตําแหน่งงานต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 
รายการ คือ พัฒนาขีดความสามารถของตนเองอยู่ตลอดเวลา 
ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจัยพบว่าพนักงานมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด ดังนี้ 
ตัวแปรด้านรายได้ต่อเดือน พนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวเศรษฐกิจพอเพียงแตกต่าง

กันอย่างเห็นได้ชัด เน่ืองจากผู้วิจัยเก็บข้อมูลโดยวิธีสะดวก ไม่ได้แบ่งเก็บแบบโควตา จึงทําให้ความ
คิดเห็นแตกต่างกัน 

ตัวแปรด้านอายุการทํางาน พนักงานมีความคิดเห็นเก่ียวกับแนวเศรษฐกิจพอเพียงแตกต่าง
กันเน่ืองจากผูวิ้จัยเก็บข้อมูลโดยวิธีสะดวก ไม่ได้แบ่งเก็บแบบโควตา จึงทําให้ความคิดเห็นแตกต่างกัน 

ตัวแปรด้านตําแหน่งงาน พนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวเศรษฐกิจพอเพียงแตกต่างกัน 
เนื่องจากผู้วิจัยเก็บข้อมูลโดยวิธีสะดวก ไม่ได้แบ่งเก็บแบบโควตา จึงทําให้ความคิดเห็นแตกต่างกัน 

ท้ังน้ี เนื่องจากผู้วิจัยเก็บข้อมูลโดยวิธีสะดวก ไม่ได้แบ่งเก็บแบบโควตา จึงทําให้แนวความคิด
แตกต่างกัน 

ความพอประมาณ  ควรให้ปฏิบัติงานโดยยึดหลักทางสายกลาง และพร้อมท่ีจะถ่ายทอด
ความรู้และประสบการณ์ให้กับเพ่ือนร่วมงานอยู่ตลอดเวลา โดยสมาชิกในองค์กรรู้จักประมาณตน 
และพอใจในสิ่งท่ีมีอยู่ ยึดม่ันทางสายกลาง  สนับสนุนใหส้มาชิกในองค์กร มีความขยันหม่ันเพียรในการ
ปฏิบัติงาน สามารถใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างประหยัดเท่าท่ีจําเป็น 
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ความมีเหตุผล   พนักงานควรปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงความพอเพียงอย่างมีเหตุผล มีการ
ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงผลท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นกับองค์กรและเพ่ือนร่วมงานอย่างรอบคอบ  โดยยึดหลัก 
กฎ ระเบียบ กฎหมาย สังคม ประเพณี และวัฒนธรรมที่ดีงามขององค์กร  มีการตัดสินใจอยู่บน
พ้ืนฐานความพอเพียงอย่าง มีเหตุผล  สามารถการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานใช้หลักเหตุและผล 

ความมีภูมิคุ้มกัน  พนักงานควรฝึกฝนตนเองให้มีความรอบคอบและระมัดระวังในการ
ปฏิบัติงานอย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือให้งานมีประสิทธิภาพ 

การพึ่งตนเอง  พนักงานควรมีจิตสํานึกในการปฏิบัติงานท่ีดีเพ่ือตนเองและองค์กร โดยมี
จิตใจเอ้ืออาทร ประนีประนอม เห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นท่ีต้ัง สามารถช่วยเหลือเก้ือกูลเพ่ือน
ร่วมงานให้เกิดความเข้มแข็ง สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

การเสริมสร้างคุณภาพคนให้มีท้ังความรู้และคุณธรรมควบคู่กัน  พนักงานควรยึดหลัก
คุณภาพและคุณธรรมเป็นหลักในการปฏิบัติงาน   ประพฤติและปฏิบัติตนเป็นคนดีขององค์กร  มี
ความรอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวังในการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใส สุจริต 
ยุติธรรม 

การรวมกลุ่ม  พนักงานร่วมฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์และความรู้ในการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยการเข้าร่วมกิจกรรมที่องค์กรจัดขึ้นอย่างสมํ่าเสมอ  ร่วมกันคิด ร่วมกัน
ทํา เพ่ือพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ  มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาองค์กรและเสริมสร้างความสามัคคี
ในองค์กร 

การสร้างเครือข่าย   พนักงานควรสร้างเครือข่ายเช่ือมโยงและร่วมมือกันปฏิบัติงานเพ่ือ
ประโยชน์ขององค์กร โดยยึดหลักการบริหารจัดการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือร่วมกันสร้าง
จิตสํานึกที่ดีในการปฏิบัติงาน และมีทัศนคติ ค่านิยมที่ดี โดยคํานึงถึงประโยชน์ขององค์กรเป็นหลัก 

ความสมดุลและการพัฒนาที่ยั่งยืน   พนักงานควรร่วมกันพัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด  ช่วยดํารงรักษาไว้ซ่ึงวัฒนธรรมท่ีดีในองค์กร  สามารถพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ 
ให้เกิดความสมดุลและย่ังยืน และพัฒนาขีดความสามารถของตนเองอยู่ตลอดเวลา 
 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 
 1.  ควรศึกษาถึงการประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบัติงานของพนักงานใน
หน่วยงานอ่ืน ๆ และจังหวัดอ่ืน ๆ เพ่ือทราบถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบัติงานในภาพรวมท่ี
กว้างขึ้น 
 2.  ควรมีการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความสามารถปฏิบัติงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงใน
หน่วยงานอ่ืน ๆ และจังหวัดอ่ืน ๆ  เพ่ือนําผลการวิจัยที่ได้ไปประยุกต์ใช้และกําหนดมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ และพนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุข ตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 3.  จากผลการวิจัยพบว่า ผลการวิจัยครั้งน้ีไม่ได้แบ่งกลุ่มของพนักงานให้ชัดเจน หรือ
แบ่งเป็นแบบโควตา ทําให้ผลที่ได้มีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด  

ในการทําวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการเก็บข้อมูลแบบโควตา หรือแบ่งกลุ่มให้ชัดเจนผลการ 
วิจัยจะได้นําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มท่ี 
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ปัญหาการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารสว่นตําบล ในจังหวัดชลบุรี* 
Problems in Collecting the Revenue of Chonburi Local Administrations 

 
นางสาวอติมา   แดงกล่อม** 

                    Ms. Atima Dangklom 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยเรื่องน้ีมีเพ่ือศึกษาปัญหาการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตําบล ในจังหวัด
ชลบุรี  และเพ่ือเปรียบเทียบปัญหาการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตําบล ตามความคิดเห็น
ของผู้ปฏิบัติงาน ด้านการจัดเก็บรายได้ จําแนกตามลักษณะส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการจัดเก็บรายได้  ขององค์การบริหารส่วนตําบล ในจังหวัดชลบุรี จํานวนท้ังสิ้น 58 แห่ง จํานวน 
130 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และ  การวิเคราะห์ความแปรปรวน 
 ผลการวิจัยพบว่า  ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการ
จัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตําบล โดยรวม อยู่ในระดับมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ด้านงานประชาสัมพันธ์ อยู่ในระดับมาก  นอกนั้นอยู่ในระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับจากมาก
ไปหาน้อย คือ ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ ด้านการจัดเก็บรายได้ และงานภาษีอากร ผล
การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนปัญหาการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตําบล จําแนก
ตามลักษณะส่วนบุคคล พบว่า ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้     ท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นใน
ภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านงาน
ภาษีอากร และด้านการจัดเก็บรายได้ ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ มีความคิดเห็นในภาพรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ 0.01 
 
Abstract 
  The objectives of this research were to study problems in collecting the 
revenue of Chonburi local administrations and to compare the problems in 
collecting the revenue in views of officers based on personal characteristics. The 
sample included 130 officers collecting the revenue from 58 different local 
administrations in Chonburi. Questionnaires were used as a research tool. Data was 
analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, and analysis of 
variance. 

                                                        
* บทความการค้นคว้าอิสระ 
อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.จันทวัลย์ สุ่นสวัสดิ์, รศ.ภาษณา สรเพชญ์พิสัย 
** บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
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 The research findings revealed that mean score of officers’ overall opinion 
toward the problems, mentioned above, was at high level. Considered in term of 
aspects, only information aspect was at high level while the others were at median 
level, arranged in descending order as following: officer, collection, and tax. The 
comparison of mean scores of officers’ opinions toward the problems in collecting 
the revenue based on personal characteristics showed that officers in different age 
had difference in overall opinion, calculated at 0.05 statistically significant levels. 
Comparing in term of aspects, toward the collection and tax aspects, officers in 
different age had difference in overall opinion, calculated at 0.01 level. Toward the 
officer aspect, officers in different educational level and marital status had difference 
in overall opinions, calculated at 0.01 and 0.05 levels respectively.  
 
ความนํา 
 องค์การบริหารส่วนตําบลมีฐานะเป็นนิติบุคคล  และเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น
รูปแบบหน่ึง  ซ่ึงจัดต้ังตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ. 2537  และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงจนถึง  (ฉบับท่ี 5)  พ.ศ. 2546   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2550  
มาตรา 283  กําหนดให้องค์การบริหารส่วนตําบล  มีอํานาจหน้าที่โดยท่ัวไปในการดูแลและจัดทํา
บริการสาธารณะ  เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น  และย่อมมีความเป็นอิสระในการกําหนด
นโยบายการบริหาร การจัดบริการสาธารณะ  การบริหารงานบุคคล  การเงินและการคลัง  และมี
อํานาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ  โดยต้องคํานึงถึงความสอดคล้องกับการพัฒนาของจังหวัด     
และประเทศเป็นส่วนรวมด้วย     และเพ่ือให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญท่ีมุ่งเน้นการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์การบริหารส่วนตําบล  การดําเนินงานตามอํานาจหน้าที่เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตําบล  องค์การบริหารส่วนตําบลมีความสําคัญต่อท้องถิ่นเป็น
อย่างมาก  เพราะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดเล็กที่สุด  แต่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด
โดยเฉพาะประชาชนในพ้ืนที่ชนบท  องค์การบริหารส่วนตําบลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเปิด
โอกาสให้ประชาชนในชุมชนในระดับตําบล  หมู่บ้านได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองตนเองตาม
ระบอบประชาธิปไตย  ฐานะทางการเงินการคลังถือเป็นองค์ประกอบสําคัญที่จะทําให้องค์การบริหาร
ส่วนตําบลสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน  การแก้ไขปัญหาและการบริการสาธารณะ
ด้านต่าง ๆ  ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา  ฐานะการคลังขององค์การบริหารส่วนตําบลไม่เอ้ืออํานวยให้
บริหารงานได้อย่างสมบูรณ์  เนื่องจากรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย  จากสาเหตุหลายประการ  เช่น  
ความด้อยประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  การจัดสรรรายได้จากส่วนกลาง
ไม่เพียงพอ  และข้อจํากัดของแหล่งรายได้ขององค์การบริหารส่วนตําบล    
 ดังนั้น การคลังขององค์การบริหารส่วนตําบล  จึงมีความสําคัญมากท่ีจะทําให้องค์การ
บริหารส่วนตําบลมีความสามารถในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เจริญก้าวหน้าและมี
ความสามารถรับใช้ประชาชนอํานวยความสะดวก และความกินดีอยู่ดีให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นได้  
ขึ้นอยู่กับการมีรายได้ที่เพียงพอแก่การทํานุบํารุงท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนตําบลใดมีรายได้หรือ
ฐานะการคลังยังไม่เพียงพอจําเป็นต้องอาศัยการอุดหนุนช่วยเหลือทางการเงินจากรัฐบาลเป็นประจํา  
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องค์การบริหารส่วนตําบลจะถูกควบคุมจากส่วนกลางมากขึ้นตามจํานวนเงินท่ีได้รับอุดหนุน  การท่ีถูก
ควบคุมจากส่วนกลาง  ทําให้สิทธิหรืออํานาจในการปกครองตนเองมีน้อยลง  และขาดความคิดริเริ่มที่
จะปรับปรุงท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้า 
 โครงสร้างรายได้ขององค์การบริหารส่วนตําบล  ประกอบด้วย  รายได้ท่ีองค์การบริหาร
ส่วนตําบลจัดเก็บเอง รายได้จากภาษีอากรที่รัฐแบ่งจัดสรรหรือจัดเก็บเพ่ิมให้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
และอ่ืน ๆ  แหล่งรายได้ท่ีสําคัญขององค์การบริหารส่วนตําบลได้แก่ภาษีบํารุงท้องท่ี  ภาษีโรงเรือน  
และภาษีป้าย  แม้ว่าองค์การบริหารส่วนตําบล  จะมีรายได้จากแหล่งต่าง ๆ  ดังกล่าว  แต่ก็ยังไม่
เพียงพอกับรายจ่ายท่ีจะต้องดําเนินการ  เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคคล  การดําเนินงาน
บริการสาธารณะ  การพัฒนาการลงทุน  เป็นต้น  ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตําบลมีรายได้ไม่
เพียงพอกับรายจ่ายต่าง ๆ  และรอรับรายได้จากส่วนกลางหรือจากรัฐบาลเพียงทางเดียว  ในขณะท่ี
ความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นกลับมีสัดส่วนที่ไม่สอดคล้องกับ
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  ทําให้ไม่เพียงพอกับงบประมาณรายจ่าย  และการพัฒนาท้องถิ่นให้มี
ความเจริญก้าวหน้าย่ิงขึ้นไปในอนาคต 
  ปัจจุบันปัญหาในการจดัเก็บรายได้ของบุคลากรท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดเก็บรายได้ของ
องค์การบริหารส่วนตําบล ในจังหวัดชลบุรี  เป็นปัญหาหนึ่งท่ีสําคัญเป็นอย่างย่ิง เพราะส่งผลก่อให้เกิด
ปัญหาทางด้านการขาดรายได้ของการคลังของท้องถิ่น ซ่ึงมีความสําคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่น เพราะ
ต้องใช้งบประมาณ เพ่ือดําเนินการตามนโยบายหรือโครงการต่างๆ ท่ีกําหนดไว้ จึงเป็นมูลเหตุจูงใจให้
ผู้วิจัยสนใจจะศึกษา ปัญหาการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตําบล ในจังหวัดชลบุรี  
   
วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือศึกษาปัญหาการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตําบล ในจังหวัดชลบุรี 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบปัญหาการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตําบล ตามความ
คิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้  จําแนกตามลักษณะส่วนบุคคล 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 

ปัญหาการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตําบล ในจังหวัดชลบุรี ตามความคิดเห็น
ของผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ จําแนกตามลักษณะส่วนบุคคล แตกต่างกัน 

 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ขององค์การ
บริหารส่วนตําบล ในจังหวัดชลบุรี จํานวนทั้งสิ้น 58 แห่ง จํานวน 198 คน (ที่มา : ข้อมูลจํานวน
องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ณ 15 ธันวาคม 2552) เลือกเป็นกลุ่มตัวอย่างโดยกําหนดตามสัดส่วน
ตามขนาดของ อบต. และใช้ตารางกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie และ Morgan (1970, 
p.608) จํานวน 130 คน    
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เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีได้แก่  แบบสอบถามที่สร้างขึ้น  โดยมีขั้นตอน  ดังน้ี 
 1. การศึกษาเอกสาร  ตํารา  และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 2. การจัดทําโครงสร้างของแบบสอบถาม  ให้มีเน้ือหาครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการ
วิจัยในครั้งน้ี  แบบสอบถามแบ่งออกเป็น  2  ส่วน  คือ 
  2.1 เป็นแบบสอบถามลักษณะส่วนบุคคล  ได้แก่  เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา และประสบการณ์การทํางาน  ซ่ึงลักษณะของคําถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (check  
list)  จํานวน  5  ข้อ   
  2.2 ลักษณะของแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลในจังหวัดชลบุรี  ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  5  ระดับของ  
ลิเคิร์ท  ( Likert )  จํานวน  22  ข้อ 
 3. แบบสอบถามที่ได้สร้างขึ้นให้อาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ  ของมหาวิทยาลัย ราช
ภัฏธนบุรี  ได้ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหากับวัตถุประสงค์ของการวิจัยเป็นการศึกษาความ
เที่ยงตรง  (validity)  ของแบบสอบถาม  แล้วนํามาปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้ได้คําถามที่ชัดเจน  สามารถ
ส่ือความหมายได้ตรงประเด็น  และเหมาะสมยิ่งขึ้น 
 4. นําแบบสอบถามท่ีได้สร้างขึ้นไปทดลองใช้กลุ่มตัวอย่าง ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย  
จํานวน  30  คน  แล้วนําข้อมูลที่ได้ดังกล่าวมาหาค่าความเช่ือม่ัน  ( reliability )  ของแบบสอบถาม  
โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบัค  (Cronbach’s  Alpha  Coefficient)  ได้ค่าความ
เช่ือม่ัน 0.9135 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยจะดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ขององค์การ
บริหารส่วนตําบล  ในจังหวัดชลบุรี  โดยขอความร่วมมือจากผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ของ
องค์การบริหารส่วนตําบล  ให้ช่วยกรุณากรอกแบบสอบถามอย่างตรงไปตรงมา  จํานวน  130 ฉบับ  
และขอรับแบบสอบถามด้วยตนเองและทางโทรสาร โดยเก็บในวันจันทร์ท่ี 2 สิงหาคม ถึงวันอังคารท่ี 
31 สิงหาคม 2553 ในเวลา 8.30 – 16.00 น.  ได้รับแบบสอบถามคืนมาจํานวน 130 ชุด คิดเป็นร้อย
ละ 100.00 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถาม  จะนํามาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของทุกชุด
และนํามาลงรหัส  ประมวลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ  หาความถี่  ร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  
(Mean)  และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน   LSD  ดังน้ี 
 1. วิเคราะห์ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล  ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้  
โดยใช้ความถ่ีและค่าร้อยละ  
 2. วิเคราะห์ปัญหาการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตําบล  ตามความคิดเห็นของ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตําบล  จําแนกตามลักษณะส่วนบุคคล โดย
ใช้ค่าเฉลี่ย  ( X )  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (SD) 
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 3.  เปรียบเทียบปัญหาการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตําบล  ในจังหวัดชลบุรี  
จําแนกตามลักษณะส่วนบุคคล  โดยใช้  t-test และ  F-test 
 4. เปรียบเทียบพหุคุณ  เพ่ือทดสอบค่าเฉลี่ย  ( X )  ของคะแนนงานที่ส่งผลต่อปัญหา
การจัดเก็บรายได้  ขององค์การบริหารส่วนตําบล  ในจังหวัดชลบุรี  จากผลการวิเคราะห์ความ  
แปรปรวน  โดยใช้  Least Significant Difference (LSD)   

สรุปผลการวิจัย 
 1.  การวิเคราะห์ลักษณะส่วนบุคคล 
  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง ร้อยละ 70.00  อายุ 36 – 45 ปี  ร้อยละ 
56.15  รองลงมาอายุ มากกว่า 45 ปี ร้อยละ 25.38  สถานภาพ สมรส ร้อยละ 86.92  รองลงมา 
โสด ร้อยละ 6.92  ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ร้อยละ 83.08 รองลงมา ตํ่ากว่าปริญญาตรี  ร้อยละ 
12.31  ประสบการณ์การทํางาน มากกว่า 6 ปี ร้อยละ 49.23  รองลงมา 4 - 6 ปี ร้อยละ 31.54   
 2.  การวิเคราะห์ปัญหาการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตําบล  ในจังหวัด
ชลบุรี 
  ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการจัดเก็บรายได้
ขององค์การบริหารส่วนตําบล ในจังหวัดชลบุรี  ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.54) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้าน ดังน้ี 
 ด้านงานประชาสัมพันธ์   
 ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้  มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.87) 
เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.65 – 4.03) ทุกรายการ คือ 
 1. มีการจัดทําเอกสารในรูปคู่มือและแผ่นพับเพ่ือแจกจ่ายให้แก่ประชาชนผู้ท่ีจะต้องมาเสีย
ภาษี 
 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบระยะเวลาและกําหนดการให้การชําระภาษี
อย่างทั่วถึง 
 3. หน่วยงานของท่านมีการประชาสัมพันธ์ในด้านต่าง ๆ คือ ติดป้ายประกาศ โฆษณา เชิญ
ชวนให้ประชาชนตระหนักถึงความสําคัญของการเสียภาษี 
 4. หน่วยงานของท่านมีการให้ความรู้และความเข้าใจในการเสียภาษีอากรแก่ผู้เสียอากร 
 5.  หน่วยงานของท่านมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
บริการท่ีประชาชนจะได้รับจากท้องถิ่นกับภาษีที่ประชาชนได้จ่ายให้ท้องถิ่น 
 6. หน่วยงานของท่านมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบถึงหน้าท่ีของผู้เสียภาษีให้
ตระหนักและมีความรับผิดชอบในการเสียภาษี 
 ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ เพศชาย และเพศหญิง อายุ 25 – 35 ปี 
และอายุ 36 – 45 ปี สถานภาพสมรส ทุกระดับการศึกษา ทุกประสบการณ์การทํางาน 
 
 ด้านงานภาษีอากร   
 ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้  มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.38) 
เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.60 – 3.72) จํานวน 2 รายการ คือ  
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 1. กฎหมาย ระเบียบ และคําสั่งในการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ มีความชัดเจน 
เหมาะสม 
 2. ลักษณะของภาษีมีความเป็นธรรมและความเสมอภาค 
 ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ เพศชาย และเพศหญิง อายุ 36- 45 ปี 
และมากกว่า 45 ปี สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาปริญญาตรี ประสบการณ์การทํางาน มากกว่า 6 ปี 
 ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้    
 ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้  มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  ( X = 3.45) 
เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.85 – 4.18) จํานวน 2 รายการ คือ  
 1. เจ้าหน้าท่ีเต็มใจอํานวยความสะดวกแก่ประชาชนในการติดต่อเสียภาษี 
 2. ท่านอุทิศเวลา เสียสละ ซ่ือสัตย์ต่อหน้าท่ี 
 ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ เพศชาย และเพศหญิง อายุ 25 – 35 ปี 
36 – 45 ปี และมากกว่า 45 ปี สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี และปริญญาตรี 
ทุกประสบการณ์การทํางาน 
 ด้านการจัดเก็บรายได้    
 ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้  มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  ( X = 3.45) 
เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.52 – 3.90) จํานวน 3 รายการ คือ  
 1. ความรวดเร็วของหน่วยงานในการให้บริการแก่ประชาชนในการติดต่อชําระภาษี 
 2. หน่วยงานของท่านประเมินภาษีและจัดเก็บภาษีจากประชาชนได้อย่างถูกต้องตาม
ระเบียบกฎหมายกําหนด 
 3. หน่วยงานของท่านจัดเก็บภาษีได้ครบถ้วนและถูกต้อง 
 ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้  เพศหญิง  อายุ 36 – 45 ปี 
สถานภาพโสด และสมรส ระดับการศึกษาปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี ประสบการณ์การทํางาน 
มากกว่า 6 ปี 
 3.  การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนปัญหาการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล ตามความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ จําแนกตามลักษณะส่วน
บุคคล 
  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนปัญหาการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วน
ตําบล  ตามความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ ท่ีมีเพศ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา และประสบการณ์การทํางาน ต่างกัน มีความคิดเห็นในภาพรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้  ที่มีอายุ ต่างกัน  มีความคิดเห็น ในภาพรวม แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน ดังนี้ 
  ด้านงานประชาสัมพันธ์ 

ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้  เพศชายและเพศหญิง มีความคิดเห็น โดยรวม               
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ หน่วยงานของท่านมีการให้ความรู้และความเข้าใจใน
การเสียภาษีอากรแก่ผู้เสียอากร 
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ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ ที่มีอายุต่างกัน  มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ หน่วยงานของท่านมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ได้ทราบถึง
หน้าท่ีของผู้เสียภาษีให้ตระหนักและมีความรับผิดชอบในการเสียภาษี 

ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ ท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกัน  มีความคิดเห็น โดยรวม 
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ หน่วยงานของท่านมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ได้
ทราบถึงหน้าที่ของผู้เสียภาษีให้ตระหนักและมีความรับผิดชอบในการเสียภาษี 

ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ ท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน  มีความคิดเห็น โดยรวม 
และพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  

ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ ท่ีมีประสบการณ์การทํางานต่างกัน  มีความคิดเห็น 
โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ หน่วยงานของท่านมีการประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนได้ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างบริการท่ีประชาชน จะได้รับจากท้องถิ่นกับภาษีท่ีประชาชน
ได้จ่ายให้ท้องถิ่น 

ด้านงานภาษีอากร 
ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้  เพศชายและเพศหญิง มีความคิดเห็น โดยรวม และ

พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  
ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ ที่มีอายุต่างกัน  มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกัน

อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 3 รายการ คือ  

1. ลักษณะของกฎหมายง่ายและสะดวกต่อการประเมินภาษีของผู้เสียภาษี 
2. ลักษณะของภาษีมีความเป็นธรรมและความเสมอภาค 
3. แบบฟอร์มในการเสียภาษีอากรง่ายและสะดวกต่อการกรอก 
ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ ท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกัน  มีความคิดเห็น โดยรวม 

ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ มีการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเป็น
ปัจจุบันอยู่เสมอ 

ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ ท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน  มีความคิดเห็น โดยรวม 
และพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  

ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ ท่ีมีประสบการณ์การทํางานต่างกัน  มีความคิดเห็น 
โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 2 รายการ คือ 

1.  ลักษณะของกฎหมายง่ายและสะดวกต่อการประเมินภาษีของผู้เสียภาษี 
2.  แบบฟอร์มในการเสียภาษีอากรง่ายและสะดวกต่อการกรอก 
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ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ 
ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้  เพศชายและเพศหญิง มีความคิดเห็น โดยรวม               

ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ 

1.  ท่านอุทิศเวลา เสียสละ ซ่ือสัตย์ต่อหน้าท่ี 
2.  ผู้บริหารของหน่วยงานควรสร้างขวัญและกําลังใจแก่เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานแผนที่ภาษีฯ 

ให้มากกว่าที่เป็นอยู่และสนับสนุนทรัพยากรท่ีจําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน 
ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้  ท่ีมีอายุต่างกัน  มีความคิดเห็น โดยรวม และ

พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  
ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้  ท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกัน  มีความคิดเห็น โดยรวม 

แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 2 รายการ คือ 

1.  การปรับปรุงอัตราเจ้าหน้าท่ีจัดเก็บรายได้ให้เพียงพอ กับปริมาณงาน 
2.  ได้รับความร่วมมือในการประสานงานด้านข้อมูลกับหน่วยงานอ่ืนเป็นอย่างดี 
ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้  ท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน  มีความคิดเห็น โดยรวม 

แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 2 รายการ คือ 

1.  เจ้าหน้าท่ีได้รับการฝึกอบรมในด้านระเบียบกฎหมายจัดเก็บรายได้อย่างเพียงพอ 
2.  ผู้บริหารของหน่วยงานควรสร้างขวัญและกําลังใจแก่เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานแผนที่ภาษีฯ 

ให้มากกว่าที่เป็นอยู่และสนับสนุนทรัพยากรท่ีจําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน 
และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ 
1.  ท่านอุทิศเวลา เสียสละ ซ่ือสัตย์ต่อหน้าท่ี 
2.  ได้รับความร่วมมือในการประสานงานด้านข้อมูล กับหน่วยงานอ่ืนเป็นอย่างดี 
ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้  ท่ีมีประสบการณ์การทํางานต่างกัน  มีความคิดเห็น 

โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ ท่านอุทิศเวลา เสียสละ ซ่ือสัตย์ต่อหน้าท่ี 

ด้านการจัดเก็บรายได้ 
ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้  เพศชายและเพศหญิง มีความคิดเห็น โดยรวม               

ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ หน่วยงานของท่านมีการดําเนินคดีกับผู้ค้างชําระหรือ
หลีกเลี่ยงภาษี 

ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้  ท่ีมีอายุต่างกัน  มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01   เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 2 รายการ คือ 

1.  หน่วยงานของท่านประเมินภาษีและจัดเก็บภาษีจากประชาชนได้อย่างถูกต้องตาม
ระเบียบกฎหมายกําหนด 

2.  หน่วยงานของท่านจัดเก็บภาษีได้ครบถ้วนและถูกต้อง 
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ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้  ที่มีสถานภาพสมรสต่างกัน  มีความคิดเห็น โดยรวม 
และพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ ท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน  มีความคิดเห็น โดยรวม 
และพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  

ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้  ท่ีมีประสบการณ์การทํางานต่างกัน  มีความคิดเห็น 
โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จาํนวน 2 รายการ คือ 

1.  หน่วยงานของท่านประเมินภาษีและจัดเก็บภาษีจากประชาชนได้อย่างถูกต้องตาม
ระเบียบกฎหมายกําหนด 

2.  หน่วยงานของท่านจัดเก็บภาษีได้ครบถ้วนและถูกต้อง 
 
อภิปรายผล 
 การวิจัยเรื่อง ปัญหาการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตําบล  ในจังหวัดชลบุรี ได้
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้  ควรนํามาอภิปราย ดังน้ี 
 1.  การวิเคราะห์ลักษณะส่วนบุคคล  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง ร้อยละ 
70.00  อายุ 36 – 45 ปี ร้อยละ 56.15 สถานภาพ สมรส ร้อยละ 86.92 ระดับการศึกษา ปริญญาตรี 
ร้อยละ 83.08 ประสบการณ์การทํางาน มากกว่า 6 ปี ร้อยละ 49.23   
 2.  การวิเคราะห์ปัญหาการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตําบล  ในจังหวัดชลบุรี
ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการจัดเก็บรายได้ขององค์การ
บริหารส่วนตําบล ในจังหวัดชลบุรี โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก  ( X = 3.54)   เม่ือพิจารณาเป็น 
รายด้าน ดังน้ี 
 งานประชาสัมพันธ์    
 ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการจัดเก็บรายได้ของ
องค์การบริหารส่วนตําบล ในจังหวัดชลบุรี  ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ มีความคิดเห็น อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยมีค่าเฉล่ีย
ตามลําดับ คือ  มีการจัดทําเอกสารในรูปคู่มือและแผ่นพับเพ่ือแจกจ่ายให้แก่ประชาชนผู้ที่จะต้องมา
เสียภาษี มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบระยะเวลาและกําหนดการให้การชําระภาษีอย่าง
ท่ัวถึง หน่วยงานของท่านมีการประชาสัมพันธ์ในด้านต่าง ๆ คือ ติดป้ายประกาศ โฆษณา เชิญชวนให้
ประชาชนตระหนักถึงความสําคัญของการเสียภาษี หน่วยงานของท่านมีการให้ความรู้และความ
เข้าใจในการเสียภาษีอากรแก่ผู้เสียอากร หน่วยงานของท่านมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบ
ถึงความสัมพันธ์ระหว่างบริการที่ประชาชนจะได้รับจากท้องถิ่นกับภาษีที่ประชาชนได้จ่ายให้ท้องถิ่น 
หน่วยงานของท่านมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบถึงหน้าท่ีของผู้เสียภาษีให้ตระหนักและมี
ความรับผิดชอบในการเสียภาษี 
 งานภาษีอากร  
 ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการจัดเก็บรายได้ของ
องค์การบริหารส่วนตําบล ในจังหวัดชลบุรี ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ อยู่ในระดับมาก จํานวน 2 รายการ โดยมีค่าเฉลี่ย
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ตามลําดับ คือ   กฎหมาย ระเบียบ และคําสั่งในการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ มีความชัดเจน 
เหมาะสม ลักษณะของภาษีมีความเป็นธรรมและความเสมอภาค  และอยู่ในระดับปานกลาง จํานวน 
2 รายการ โดยมีค่าเฉล่ียตามลําดับ คือ  แบบฟอร์มในการเสียภาษีอากรง่ายและสะดวกต่อการกรอก  
ลักษณะของกฎหมายง่ายและสะดวกต่อการประเมินภาษีของผู้เสียภาษี มีการจัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
 ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้    
 ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการจัดเก็บรายได้ของ
องค์การบริหารส่วนตําบล ในจังหวัดชลบุรี  ในภาพรวม  อยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้  มีความคิดเห็น อยู่ในระดับ มาก จํานวน 2 รายการ 
โดยมีค่าเฉล่ียตามลําดับ  คือ เจ้าหน้าท่ีเต็มใจอํานวยความสะดวกแก่ประชาชนในการติดต่อเสียภาษี  
ท่านอุทิศเวลา เสียสละ ซ่ือสัตย์ต่อหน้าท่ี และอยู่ในระดับปานกลาง จํานวน 5 รายการ โดยมีค่าเฉลี่ย
ตามลําดับ คือ ได้รับความร่วมมือในการประสานงานด้านข้อมูลกับหน่วยงานอื่นเป็นอย่างดี  
เจ้าหน้าท่ีได้รับการฝึกอบรมในด้านระเบียบกฎหมายจัดเก็บรายได้อย่างเพียงพอ  มีการปรับปรุงอัตรา
เจ้าหน้าท่ีจัดเก็บรายได้ให้เพียงพอกับปริมาณงาน  มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีจัดเก็บรายได้     ทุก
ระดับเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ผู้บริหารของหน่วยงานควรสร้างขวัญและ
กําลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานแผนที่ภาษีฯ ให้มากกว่าท่ีเป็นอยู่และสนับสนุนทรัพยากรท่ีจําเป็นต้อง
ใช้ในการปฏิบัติงาน 
 ด้านการจัดเก็บรายได้    
 ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการจัดเก็บรายได้ของ
องค์การบริหารส่วนตําบล ในจังหวัดชลบุรี  ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  เม่ือพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ มีความคิดเห็น อยู่ในระดับมาก จํานวน 3 รายการ โดย
มีค่าเฉลี่ยตามลําดับ คือ  ความรวดเร็วของหน่วยงานในการให้บริการแก่ประชาชนในการติดต่อชําระ
ภาษี หน่วยงานของท่านประเมินภาษีและจัดเก็บภาษีจากประชาชนได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ
กฎหมายกําหนด   หน่วยงานของท่านจัดเก็บภาษีได้ครบถ้วนและถูกต้อง และอยู่ในระดับน้อย จํานวน 
1 รายการ คือ หน่วยงานของท่านมีการดําเนินคดีกับผู้ค้างชําระหรือหลีกเลี่ยงภาษี  
 3.  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนปัญหาการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล ตามความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ จําแนกตามลักษณะส่วนบุคคล 
พบว่าผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ ท่ีมีอายุ ต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการจัดเก็บรายได้
ขององค์การบริหารส่วนตําบล ในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 ด้านงานประชาสัมพันธ์ 
 ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ ท่ีมีอายุต่างกัน  มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณาเปน็รายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 จํานวน 1 รายการ คือ หน่วยงานของท่านมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ได้ทราบถึงหน้าที่
ของผู้เสียภาษีให้ตระหนักและมีความรับผิดชอบในการเสียภาษี 
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 ด้านงานภาษีอากร 
 ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ ท่ีมีอายุต่างกัน  มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 3 รายการ คือ  
 1. ลักษณะของกฎหมายง่ายและสะดวกต่อการประเมินภาษีของผู้เสียภาษี 
 2. ลักษณะของภาษีมีความเป็นธรรมและความเสมอภาค 
 3. แบบฟอร์มในการเสียภาษีอากรง่ายและสะดวกต่อการกรอก 
 ด้านการจัดเก็บรายได้ 
 ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้  ท่ีมีอายุต่างกัน  มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01   เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 2 รายการ คือ 
 1.  หน่วยงานของท่านประเมินภาษีและจัดเก็บภาษีจากประชาชนได้อย่างถูกต้องตาม
ระเบียบกฎหมายกําหนด 
 2.  หน่วยงานของท่านจัดเก็บภาษีได้ครบถ้วนและถูกต้อง 
 ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ นพพร กองทรัพย์ (2551) ศึกษาเรื่อง ปัญหาการ
จัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตําบลดอนมดแดง อําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี  
พบว่า โดยภาพรวม ไม่มีปัญหา  เม่ือพิจารณาปัญหาด้านสมรรถนะของพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นรายข้อ
พบว่า สมรรถนะของพนักงานเจ้าหน้าที่ท่ีมีปัญหาน้อยท่ีสุด คือ ด้านความรู้ความเข้าใจในการ
ให้บริการกับประชาชนผู้มาชําระภาษี  และการชําระภาษีได้ช่องทางเดียวกับเจ้าหน้าท่ีองค์การบริหาร
ส่วนตําบล และท่ีมีปัญหามากกว่าสมรรถนะอ่ืน ๆ คือ สมรรถนะด้านสถานท่ีอํานวยความสะดวก
สําหรับผู้รอการชําระภาษี  และความเข้าใจเก่ียวกับกฎหมายภาษีโรงเรือน ภาษีบํารุงท้องที่ ภาษีป้าย   
และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ จันทณา  จันทร์แก้ว (2550) ศึกษาเรื่อง  ปัญหาการจัดเก็บรายได้
ขององค์การบริหารส่วนตําบลในก่ิงอําเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว  จําแตกตามขนาดขององค์การ
บริหารส่วนตําบล คือขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก พบว่า องค์การบริหารส่วนตําบลขนาด
เล็กมีปัญหาด้านบุคลากร  ด้านวัสดุอุปกรรณ์  ด้านงบประมาณ และปัญหาจากการปฏิบัติงานด้าน
ภาษีบํารุงท้องท่ี ส่วนองค์การบริหารส่วนตําบลขนาดกลางและขนาดใหญ่มีปัญหาด้านระบบการ
จัดการ  ปัญหาจากการปฏิบัติงานด้านภาษีโรงเรือนและท่ีดิน และงานด้านภาษีป้าย  และสอดคล้อง
กับผลงานวิจัยของ ประติชญา คุ้มบุญ (2550) ศึกษาเรื่อง ปัญหาในการจัดเก็บรายได้ของบุคลากรที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดเก็บรายได้ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรปราการ  พบว่า 
ด้านสภาพการทํางาน  พบว่าการปฏิบัติงานของท่านมีคู่มือการปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่ช่วยให้ทํางานได้
สะดวกและรวดเร็ว ถือว่าเป็นปัญหาในระดับหน่ึง เพราะในองค์การไม่มีคู่มือการปฏิบัติงานให้กับ
เจ้าหน้าท่ี ทําให้เจ้าหน้าท่ียังไม่มีความชํานาญ ทํางานล่าช้า  ควรจัดให้มีหนังสือคู่มือการปฏิบัติงานไว้
ให้เจ้าหน้าท่ีได้หยิบอ่าน ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน พบว่า หน่วยงานกําหนดกรอบอัตรากําลังไว้อย่าง
เพียงพอกับปริมาณด้านการจัดเก็บรายได้ ถือว่าเป็นปัญหาอย่างมาก ควรมีการขยายกรอบอัตรากําลัง
ให้เพียงพอ ด้านผู้บังคับบัญชา พบว่า ผู้บังคับบัญชาได้จัดให้มีการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการ
ทํางานร่วมกันด้านการจัดเก็บรายได้อย่างสมํ่าเสมอ  ด้านระบบงาน  พบว่า   มีการนําคอมพิวเตอร์มาใช้
เป็นเคร่ืองมือในการจัดเก็บรายได้  ซ่ึงทางองค์การควรจัดหาโปรแกรมระบบการจัดเก็บข้อมูลด้วย
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คอมพิวเตอร์ และจัดทําทะเบียนทรัพย์สินเพ่ือใช้ในการจัดเก็บรายได้  ด้านความรู้ความเข้าใจของ
ประชาชน พบว่า  ควรมีการประชาสัมพันธืให้กับประชาชน หรือมีการแจกแผ่นพับแก่ประชาชนใน
เรื่องการชําระภาษี และควรให้ความรู้แก่ประชาชนทั้งรูปแบบและวิธีการชําระภาษี  และสอดคล้อง
กับผลงานวิจัยของสุภรณ์  วิชัย (2545) ศึกษาเรื่อง ปัญหาการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลเขตอําเภอเมืองจังหวัดชลบุรี พบว่า ปัญหาการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตําบล เขต
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ไม่มีความสัมพันธ์กับขนาดขององค์การบริหารส่วนตําบล ปัญหาในการ
จัดเก็บรายได้โดยภาพรวมเป็นปัญหาจากการบริหารงานด้านงบประมาณ และปัญหาจากการ
บริหารงานด้านวัสดุอุปกรณ์ ปัญหาจากการปฏิบัติงานด้านภาษีบํารุงท้องที่  การจัดเก็บรายได้ของ
องค์การบริหารส่วนตําบล ควรมีการจัดสรรงบประมาณให้ทันเวลา และมีเพียงพอกับปริมาณงาน เพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตําบลให้มีประสิทธิภาพ และควร
จัดอัตรากําลังเจ้าหน้าท่ีให้เพียงพอกับปริมาณงาน เน่ืองจากการจัดเก็บภาษี เป็นแหล่งที่มาของรายได้
ท่ีสําคัญขององค์การบริหารส่วนตําบล  และควรมีการประสานงานและการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
และผู้ปฏิบัติอย่างจริงจัง กําหนดเป้าหมายในการจัดเก็บภาษีทุกครั้ง และควรปรับปรุงข้อมูลในการ
จัดเก็บให้เป็นปัจจุบันและถูกต้อง ใช้วิธีการออกสํารวจพ้ืนที่กลุ่มเป้าหมายทุกปี มีการกํากับดูแลและ
การปฏิบัตงานการจัดเก็บรายได้อย่างจริงจัง จัดเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานโดยตรง และจัดให้มีการ
ฝึกอบรมความรู้ให้กับเจ้าหน้าท่ี เพ่ือเพ่ิมความรู้ความเข้าใจในบทบาท และการปฏิบัติงาน  และควรมี
การปรับขยายฐานภาษีให้เพ่ิมขึ้นตามความเหมาะสม  เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาปรับปรุงการจัดเด็บ
รายด้ขององค์การบริหารส่วนตําบล ให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้นและนํามาซ่ึงรายได้ เพ่ือให้เพียงพอ
ต่อการพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวหน้าต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
 จากผลการวิจัยเรื่อง  ปัญหาการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตําบล  ในจังหวัด
ชลบุรี  เพ่ือให้การจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตําบล ในจังหวัดชลบุรี สามารถจัดเก็บภาษี
ได้มากขึ้น จึงควรทําให้ประชาชนผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดเก็บภาษี การนําเงิน
รายได้จากการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตําบลไปใช้ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และทําให้
ประชาชนมาชําระภาษีด้วยความเต็มใจ ตรงตามกําหนดเวลา ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
 1.  ด้านงานประชาสัมพันธ์  หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ได้ทราบถึงหน้าท่ี
ของผู้เสียภาษีให้ตระหนักและมีความรับผิดชอบในการเสียภาษี  ควรมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการ
จัดเก็บภาษีมากข้ึนกว่าเดิมอย่างทั่วถึง ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายเพ่ิมขึ้น ท้ังในเรื่องปฏิทินการชําระ
ภาษีแต่ละประเภท การเสียค่าปรับหากไม่ชําระตามกําหนด เพ่ือสร้างความเข้าใจแก่ประชาชน และ
รณรงค์ให้ประชาชนผู้เสียภาษีควรไปชําระภาษีตามเวลาท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลกําหนด  
 2.  ด้านงานภาษีอากร ลักษณะของกฎหมายง่ายและสะดวกต่อการประเมินภาษีของผู้เสียภาษี  
ลักษณะของภาษีมีความเป็นธรรมและความเสมอภาค  แบบฟอร์มในการเสียภาษีอากรง่ายและ
สะดวกต่อการกรอก ควรมีการช้ีแจงให้ประชาชนทราบถึงการนําเงินภาษีจากประชาชนไปใช้พัฒนา
หมู่บ้าน ว่านําไปใช้อย่างไร เพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนอยากชําระภาษีมากข้ึน เพราะได้มี
ส่วนร่วมพัฒนาชุมชนของตนเอง ลักษณะของกฎหมายง่ายและสะดวกต่อการประเมินภาษีของผู้เสีย
ภาษี มีการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
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 3.  ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้  ควรให้บริการด้วยความย้ิมแย้มแจ่มใส และ
เอาใจใส่ประชาชนที่ไปชําระภาษี มีการปรับปรุงอัตราเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ให้เพียงพอกับปริมาณ
งาน  ควรมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ทุกระดับในด้านระเบียบกฎหมายจัดเก็บรายได้ 
เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควรมีการประสานงานด้านข้อมูลกับหน่วยงานอ่ืน
เป็นอย่างดี  ผู้บริหารของหน่วยงานควรสร้างขวัญและกําลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานแผนท่ีภาษีฯ 
ให้มากกว่าที่เป็นอยู่และสนับสนุนทรัพยากรท่ีจําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน 
 4.  ด้านการจัดเก็บรายได้  หน่วยงานประเมินภาษีและจัดเก็บภาษีจากประชาชนได้อย่าง
ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายกําหนด  จัดเก็บภาษีได้ครบถ้วนและถูกต้อง ควรมีการจัดทําข้อมูล
เกี่ยวกับภาษีบํารุงท้องท่ีของแต่ละหมู่บ้านให้ชัดเจน เพ่ือจะได้จัดเก็บภาษีได้สะดวกมากย่ิงขึ้น  และ
หน่วยงานควรมีการดําเนินคดีกับผู้ค้างชําระหรือหลีกเลี่ยงภาษีอย่างจริงจัง และมีการจัดเก็บภาษี
อย่างครบถ้วนและถูกต้อง 
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บทคัดย่อ 
 
           การวิจัยเรื่องน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาองค์ประกอบที่มีผลต่อพฤติกรรมการทํางานของ
พนักงานบริษัท โคเบลโก้ แอนด์ แมทิเรียลส์  คอปเปอร์  ท้ิว (ไทยแลนด์)   และเพ่ือเปรียบเทียบ
องค์ประกอบที่มีผลต่อพฤติกรรมการทํางานของพนักงาน จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์    
กลุ่มตัวอย่างคือ บุคลากรระดับปฏิบัติการ จนถึง  ระดับวิศวกรของบริษัทโคเบลโก้ แอนด์ แมทิเรียลส์ 
คอปเปอร์ ท้ิว (ไทยแลนด์) จํากัด จังหวัดระยอง จํานวน  159 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็น
แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า
ที และการวิเคราะห์ความแปรปรวน  
 ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการทํางานของพนักงาน  ในภาพรวมอยู่
ในระดับมาก   เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลําดับคะแนน
ค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่  แรงจูงใจในการทํางาน  ทัศนคติในการทํางาน บรรยากาศในการ
ทํางาน  และภาวะผู้นาํของหัวหน้างาน   ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียองค์ประกอบท่ีมีผลต่อพฤติกรรม
การทํางานของพนักงาน  จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ พบว่า พนักงานที่มี อายุ ต่างกัน มี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการทํางาน  ในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  ด้านภาวะผู้นําของหัวหน้างาน 
พนักงานมีความคิดเห็นในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  แรงจูงใจใน
การทํางาน ทัศนคติในการทํางาน พนักงานมีความคิดเห็นในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
และ 0.05 
 
Abstract 

The objectives of this research were to study the influences over the 
operation of workers in Kobelco & Materials Copper Tube (Thailand) CO.,Ltd and to 
compare the influences, mentioned, based on demographic characteristics of 
workers. The sample included 159 workers ranking from operational level workers till 

                                                        
* บทความการค้นคว้าอิสระ 
อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.จริยา กลิ่นจันทร์, ศ.ดร.เรวัตร์ ชาตรีวิศิษฎ์ 
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engineers of the company. 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 research indicated that the overall influences over the 
operation of workers were determined at high level. Analyzed in term of aspects, 
every of them were at high level, arranged in descending order as following: 
motivation, attitude, atmosphere, and leadership of supervisors. The comparison of 
mean scores given to influences over the operation of workers based on 
demographic characteristics showed that workers in different age had difference in 
overall opinions toward influences at 0.01 statistically significant level. Comparing in 
aspects, in leadership of supervisors aspect, workers had difference in overall 
opinions at 0.01 level. In motivation and attitude aspects, workers had difference in 
overall opinion toward both aspects at 0.05 levels however comparing in items, the 
difference was at 0.01 and 0.05 levels respectively.  
 
ความนํา 
 การบริหารงานภายในองค์การใดองค์การหนึ่งให้มีความสําเร็จในทางการบริหารนั้น 
จะต้องอาศัย กลยุทธ์ และศาสตร์ในการบริหารหลายรูปแบบ อาจแตกต่างกันในแต่ละองค์การ ท้ังน้ี
ขึ้นอยู่กับนโยบาย การบริหาร  วัฒนธรรมองค์การ และปัจจัยแวดล้อม  ของแต่ละองค์การซ่ึง
องค์ประกอบที่ทําให้การบริหารงาน  ภายในองค์การประสบความสําเร็จอย่างหน่ึง   ก็คือ พฤติกรรม
การทํางานของพนักงาน   
  การศึกษาถึงองค์ประกอบท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการทํางานของพนักงานในองค์การนั้น 
มุ่งเน้นท่ีจะทราบว่า อะไร คือสิ่งที่มีผลต่อพฤติกรรมการทํางานของพนักงานในองค์การบ้าง ไม่ว่าจะ
เป็นองค์ประกอบส่วนบุคคล   ทัศนคติ   บรรยากาศในการทํางาน  ลักษณะของผู้นํา  ในองค์การ 
หรือ หน่วยงาน  ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลท่ีเป็นหัวหน้างาน หรือ ผู้จัดการท่ีบริหารงานใน
หน่วยงานน้ันๆ กับผู้ใต้บังคับบัญชา  แรงจูงใจต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นแรงจูงใจในทางบวก หรือ แรงจูงใจ
ในทางลบ   พฤติกรรมการทํางานของพนักงานภายในองค์การ  ดังท่ีกล่าวมา มีหลายองค์ประกอบที่มี
ผลต่อพฤติกรรมการทํางานของพนักงานในองค์การ ท้ังในทางบวก และ ในทางลบ ท้ังในทางตรง และ
ทางอ้อม  ซ่ึงหากสามารถวิเคราะห์ถึงปัจจัยต่างๆ เหล่าน้ัน ได้อย่างลึกซ้ึงและถกูต้อง  ก็จะสามารถนํา
ผลการวิจัยมาปรับใช้เพ่ือนํามาซ่ึงการบริหารงานภายในองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 บริษัท โคเบลโก้ แอนด์ แมทิเรียลส์ คอปเปอร์ ท้ิว (ไทยแลนด์) จํากัด เป็นบริษัทผลิต  ท่อ
ทองแดงไร้ตะเข็บ  ซ่ึงต้ังอยู่ใน สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดระยอง  ก่อต้ังเม่ือ พุทธศักราช 2539  ด้วย
ทุนจดทะเบียน 1,129 ล้านบาท และเครื่องจักรที่มีกําลังการผลิต 24,000 ตัน/ปี  หรือ 2,000 ตัน/เดือน  
เนื้อท่ีท้ังหมด  71 ไร่ 3 งาน 53.5 ตารางวา บริษัท โคเบลโก้ แอนด์ แมทิเรียลส์ คอปเปอร์ (ท้ิว) ไทยแลนด์ 
จํากัด   เป็นบริษัทผลิตท่อทองแดงที่ติดอันดับใหญ่ท่ีสุด 1 ใน 3 อันดับของประเทศดําเนินการผลิต
ด้วยจํานวนพนักงานเริ่มต้น 80 คน   ปัจจุบันมีพนักงาน และผู้บริหารระดับสูงท้ังหมด จํานวน 292 คน 
โดยแบ่งเป็นผู้บริหารชาวญ่ีปุ่น  จํานวน 9 คน  ผู้บริหารชาวไทยจํานวน 10 คน พนักงานระดับวิศวกร
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จํานวน 24 คน  พนักงานระดับหัวหน้างาน  จํานวน 44 คน และ พนักงานที่อยู่ในสายการผลิตและส่วน
สนับสนุนการผลิต  จํานวน 205 คน  
 การวิจัยครั้งน้ี   ผู้วิจัยมีความประสงค์ท่ีจะศึกษาถึงองค์ประกอบท่ีมีผลต่อพฤติกรรม การ
ทํางานของพนักงาน  บริษัท โคเบลโก้ แอนด์ แมทิเรียลส์ คอปเปอร์ ท้ิว (ไทยแลนด์) จํากัด  เพ่ือเป็น
แนวทางในการพัฒนาภายในองค์การเอง และ เพ่ือเป็นแนวทางแก่ผู้ท่ีสนใจซ่ึงอาจจะอยู่ในองค์การอ่ืน ๆ  
อันอาจพบลักษณะของพฤติกรรมการทํางานในด้านต่างๆ ของพนักงาน ซ่ึงมีผลจากองค์ประกอบ
ต่างๆ ดังท่ีได้ทําการศึกษาวิจัย  และสามารถท่ีจะนําผลงานวิจัยนี้มาปรับปรุง  หรือ เปลี่ยนแปลงและ
ปรับใช้ ให้เหมาะสมกับองค์การน้ัน ๆ ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาองค์ประกอบท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการทํางานของพนักงานบริษัทโคเบลโก้ 
แอนด์ แมทิเรียลส์ คอปเปอร์ ท้ิว (ไทยแลนด์) 
 2.  เ พ่ือเปรียบเทียบองค์ประกอบท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการทํางานของพนักงาน      
จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ พนักงานของ บริษัท โคเบลโก้ แอนด์ แมทิเรียลส์       
คอปเปอร์ ท้ิว (ไทยแลนด์) จํากัด  จังหวัดระยอง ซ่ึงอยู่ในฝ่ายผลิต และฝ่ายบริหาร ตําแหน่งพนักงาน
ระดับปฏิบัติการ จนถึง พนักงานระดับวิศวกร จํานวนประมาณ 273 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษา ได้จากการสุ่มตัวอย่าง อย่างง่าย (simple random sampling) จากกลุ่มประชากร       
โดยกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie และ Morgan 
(1970, p.608) ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 159 คน 
 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ แบบสอบถามที่สร้างขึ้นโดยมีขั้นตอนตามลําดับดังน้ี 
 1.   การศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัยคร้ังน้ี 
 2.   การจัดทําโครงสร้างของแบบสอบถาม ให้มีเน้ือหาครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการ
วิจัยครั้งน้ี แบบสอบถาม มี 2 ส่วน คือ 
 2.1   ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส  รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน  ระดับการศึกษา ตําแหน่งงาน อายุงาน หน่วยงานท่ีสังกัด จํานวน 8 ข้อ  
 2.2 องค์ประกอบท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการทํางานของพนักงานบริษัท โคเบลโก้ 
แอนด์ แมทิเรียลส์  คอปเปอร์ ท้ิว (ไทยแลนด์) จํากัด แบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ บรรยากาศในการ
ทํางาน  แรงจูงใจในการทํางาน  ทัศนคติในการทํางาน  และภาวะผู้นําของหัวหน้างาน  ลักษณะของ
แบบสอบถาม เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ของลิเคิร์ท (Likert) จํานวน 20 ข้อ 
 3.   นําแบบสอบถามที่ได้สร้างขึ้นให้อาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี ได้ตรวจสอบความสอดคล้องของเน้ือหา กับวัตถุประสงค์ของการวิจัยเป็นการศึกษา 



วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปีท่ี 11 ฉบับท่ี 1  
โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

 

342 
 

ความเท่ียงตรง (validity) ของแบบสอบถาม แล้วนํามาปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้คําถามชัดเจน สามารถ
สื่อความหมายได้ตรงประเด็น และเหมาะสมย่ิงขึ้น 
 4.   นําแบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย จํานวน 
30 คน แล้วนําข้อมูลมาหาค่าความเช่ือม่ัน (reliability) ของแบบสอบถามโดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิ
แอลฟาของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ค่าความเช่ือม่ัน 0.9294 
 
 การรวบรวมข้อมูล 
 การรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยการขอความร่วมมือจาก 
กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นพนักงานฝ่ายผลิต และฝ่ายบริหาร ของบริษัท โคเบลโก้ แอนด์ แมทิเรียลส์     
คอปเปอร์ ท้ิว (ไทยแลนด์) จํากัด โดยนําแบบสอบถามไปแจกให้กลุ่มตัวอย่างกรอกข้อมูล  จํานวน 
159 ฉบับ ดําเนินการเก็บแบบสอบถามในวันท่ี 1 – 31 กรกฎาคม 2553  ขอรับแบบสอบถามคืนด้วย
ตนเอง ได้รับแบบสอบถามคืนจํานวน 159 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ข้อมูลท่ีได้จากการตอบแบบสอบถาม จะนํามาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ทุกชุด และ
นํามาลงรหัส ประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป หาความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน t-test, F-test และ LSD ดังน้ี 
 1.   วิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ความถี่และค่าร้อยละ 
(percentage) 
 2.   วิเคราะห์องค์ประกอบท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการทํางานของพนักงาน บริษัทโคเบลโก้ 
แอนด์ แมทิเรียลส์  คอปเปอร์ ท้ิว (ไทยแลนด์)โดยใช้ค่าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 
 3.  เปรียบเทียบค่าวิเคราะห์องค์ประกอบท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการทํางานของพนักงาน      
จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ โดยใช้ t-test และ F-test 
 4.   เปรียบเทียบพหุคูณ เพ่ือทดสอบค่าเฉลี่ย ( X ) ของคะแนนองค์ประกอบที่มีผลต่อ
พฤติกรรม การทํางานของพนักงาน จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน โดยใช้ Least Significant 
Difference (LSD) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลองค์ประกบที่มีผลต่อพฤติกรรมการทํางานของพนักงาน บริษัท 
โคเบลโก้ แอนด์ แมทิเรียลส์ คอปเปอร์ท้ิว (ไทยแลนด์) จํากัด  สามารถสรุปได้ ดังนี้ 
 1.  ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
   ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 79.25  อายุ 30 – 40 ปี  ร้อยละ 
42.14  รองลงมาอายุ ตํ่ากว่า 30 ปี  ร้อยละ  33.96  สถานภาพสมรส ร้อยละ 49.69  รองลงมา โสด 
ร้อยละ 47.17  รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ตํ่ากว่า 10,000 บาท ร้อยละ 38.99  รองลงมา 15,000 – 
30,000 บาท ร้อยละ 37.11 ระดับการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรี  ร้อยละ 82.00  รองลงมาปริญญาตรี 
ร้อยละ 40.88   ตําแหน่งงาน พนักงานฝ่ายผลิต ร้อยละ 35.22 รองลงมา หัวหน้างานฝ่ายผลิต     
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ร้อยละ 24.53  อายุงาน 3 - 6 ปี ร้อยละ 30.82  รองลงมา  7- 10 ปี ร้อยละ 27.67  สังกัด
หน่วยงาน ฝ่ายผลิต ร้อยละ 33.33  รองลงมา ฝ่ายควบคุมคุณภาพ ร้อยละ 27.04   
 2.  การวิเคราะห์องค์ประกอบท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการทํางานของพนักงาน  บริษัท 
โคเบลโก้ แอนด์ แมทิเรียลส์  คอปเปอร์ ท้ิว (ไทยแลนด์)   
 พนักงาน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบที่มีผลต่อพฤติกรรมการทํางานของพนักงาน  
ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.89)  เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน ดังนี้ 
 บรรยากาศในการทํางาน พนักงานมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.85)  
เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.84 – 3.87) ทุกรายการ คือ 
 1.  กฎระเบียบมีมาก และไม่สามารถจดจําได้ท้ังหมด ทําให้ยุ่งยากต่อการปฏิบัติตาม 
 2.  เพ่ือนร่วมงานไม่ให้ความช่วยเหลือในการทํางาน ไม่มีการทํางานเป็นทีม  ใครเด่นหรือมี
ความสามารถมากกว่าจะถูกมองไม่ดี 
 3.  รู้สึกโดดเด่ียว เม่ือมีปัญหาในการทํางานไม่มีผู้ให้คําแนะนํา หรือ ปรึกษา 
 4.  ไม่มีอิสระในการทํางาน และออกความคิดเห็น ต้องเช่ือฟังแต่หัวหน้างานเท่านั้น 
 5.  สภาพแวดล้อมในการทํางานไม่ดีเช่น ฝุ่น ละอองนํ้ามัน มีกลิ่นเหม็น เสียงดัง ร้อน 
 ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับพนักงานเพศชาย และเพศหญิง อายุ 25 ปีหรือตํ่ากว่า 26 – 30 ปี 
และ 31 -35 ปี  ทุกกลุ่มสถานภาพสมรส ทุกกลุ่มรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ทุกกลุ่มระดับการศึกษา ทุก
ตําแหน่งงาน ทุกกลุ่มอายุงาน ทุกหน่วยงาน 
 แรงจูงใจในการทํางาน พนักงานมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.02)  เม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.80 – 4.13) ทุกรายการ คือ 
 1. งานท่ีได้รับมอบหมายท้าทาย และพัฒนาศักยภาพของตนเอง 
 2.  รายได้ของพนักงานเป็นท่ีพอใจ และเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ 
 3.  ได้รับคําชมเชยเม่ือมีผลงาน และได้รับความช่ืนชมจากหัวหน้า, เพ่ือนร่วมงาน 
 4.  ได้รับการฝึกอบรมอย่างเหมาะสมกับงาน และตําแหน่งงานของตนเอง 
 5.  พนักงานมีการเลื่อนตําแหน่ง และขึ้นเงินเดือนตามความสามารถและยุติธรรม 
 ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับพนักงานเพศชาย และเพศหญิง ทุกกลุ่มอายุ ทุกกลุ่มสถานภาพสมรส 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนตํ่ากว่า 15,000 บาท 15,000 – 30,000 บาท และ 30,001 – 40,000 บาท  ทุก
กลุ่มระดับการศึกษา ทุกตําแหน่งงาน ทุกกลุ่มอายุงาน  ทุกหน่วยงาน 
 ทัศนคติในการทํางาน พนักงานมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.89)  เม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.83 – 3.92) ทุกรายการ คือ 
 1.   พนักงานรู้สึกว่าท่ีทํางานเป็นบ้านหลังท่ีสองของตนเอง 
 2.  พนักงานคิดว่าสิ่งท่ีหัวหน้างานและ เพ่ือนร่วมงานปฏิบัติต่อตัวท่านเหมาะสม และมี
เหตุผลดีแล้ว แม้ว่าจะไม่ใช่ทุกคร้ัง 
 3.  พนักงานรู้สึกสบายใจเม่ืออยู่กับหัวหน้างาน หรือ เพ่ือนร่วมงาน 
 4.  พนักงานรู้สึกว่าบริษัทม่ันคง และจะสามารถดําเนินกิจการได้ตลอดไป 
 5.  พนักงานรู้สึกพร้อมที่จะยอมเสียสละให้บริษัท หรือ เพ่ือนร่วมงาน หากมีเหตุผลท่ีดี 
เหมาะสม และเพียงพอ 
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 ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับพนักงานเพศชาย และเพศหญิง  ทุกกลุ่มอายุ ทุกกลุ่มสถานภาพสมรส  
ทุกกลุ่มรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  ทุกกลุ่มระดับการศึกษา  ทุกตําแหน่งงาน  ทุกกลุ่มอายุงาน ทุก
หน่วยงาน 
 ภาวะผู้นําของหัวหน้างาน พนักงานมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.80)  
เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.70 – 4.07) ทุกรายการ คือ 
 1.  หัวหน้างานมุ่งให้พนักงานทํางานอย่างเหมาะสม ไม่มุ่งเพียงแต่ผลผลิตสูงสุด 
 2.  เม่ือมีปัญหาหรือความเสียหายเกิดขึ้นหัวหน้าจะเป็นผู้รับผิดชอบก่อนเสมอ 
 3.  หัวหน้างานเต็มใจถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ให้แก่พนักงาน 
 4.  หัวหน้างานเป็นผู้ที่มีความยุติธรรม และสามารถตัดสินปัญหาได้อย่างมีเหตุผล 
 5.  หัวหน้างานกระตุ้นให้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น ช้ีแนะ และให้กําลังใจพนักงาน 
 ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับพนักงานเพศชาย และเพศหญิง อายุ 25 ปี หรือตํ่ากว่า และ 26 -30 
ปี ทุกกลุ่มสถานภาพสมรส  รายได้เฉลี่ยต่อเดือนตํ่ากว่า 15,000 บาท 15,000 – 30,000 บาท และ 
30,001 – 40,000 บาท  ทุกกลุ่มระดับการศึกษา  ทุกตําแหน่งงาน ทุกกลุ่มอายุงาน ทุกหน่วยงาน 
 3.  การเปรียบเทียบองค์ประกอบท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการทํางานของพนักงาน  จําแนก
ตามลักษณะประชากรศาสตร์ 
 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยองค์ประกอบท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการทํางานของพนักงาน 
จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ พบว่า  พนักงานที่มี เพศ สถานภาพสมรส รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
ระดับการศึกษา ตําแหน่งงาน อายุงาน  และสังกัดหน่วยงาน ต่างกัน มีความคิดเห็นในภาพรวม ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  พนักงานท่ีมีอายุ ต่างกัน มีความคิดเห็นในภาพรวม แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน ดังน้ี 
 1.  บรรยากาศในการทํางาน  
 พนักงานที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ 
คือ สภาพแวดล้อมในการทํางานไม่ดี เช่น ฝุ่นละอองนํ้ามัน มีกลิ่นเหม็น เสียงดัง ร้อน  
 พนักงานที่มีอายุงานต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 
รายการ คือ  สภาพแวดล้อมในการทํางานไม่ดี เช่น ฝุ่นละออง นํ้ามัน มีกลิ่นเหม็น เสียงดัง ร้อน 
 2.  แรงจูงใจในการทํางาน   
 พนักงานที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
จํานวน 1 รายการ คือ งานท่ีได้รับมอบหมายท้าทาย และพัฒนาศักยภาพของตนเอง 
 และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ  ได้รับคํา
ชมเชยเม่ือมีผลงาน และได้รับความช่ืนชมจากหัวหน้า  เพ่ือนร่วมงาน 
 พนักงานท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 
รายการ คือ ได้รับคําชมเชยเมื่อมีผลงาน และได้รับความช่ืนชมจากหัวหน้า  เพ่ือนร่วมงาน 
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 และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ งานท่ีได้รับ
มอบหมายท้าทาย และพัฒนาศักยภาพของตนเอง 
 พนักงานท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
จํานวน 1 รายการ คือ พนักงานมีการเลื่อนตําแหน่ง และขึ้นเงินเดือนตามความสามารถและยุติธรรม 
 พนักงานท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 
รายการ คือ ได้รับคําชมเชยเม่ือมีผลงาน และได้รับความช่ืนชมจากหัวหน้า เพ่ือนร่วมงาน  
 พนักงานที่มีอายุงานต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 
รายการ คือ รายได้ของพนักงานเป็นท่ีพอใจ และเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ 
 3.  ทัศนคติในการทํางาน 
                    พนักงานที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.05  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
จํานวน 1 รายการ คือ พนักงานรู้สึกว่าบริษัทม่ันคง และจะสามารถดําเนินกิจการได้ตลอดไป 
 และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ พนักงานรู้สึก
สบายใจเม่ืออยู่กับหัวหน้างาน หรือ เพ่ือนร่วมงาน 
 พนักงานท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 
รายการ คือ พนักงานรู้สึกว่าบริษัทม่ันคง และจะสามารถดําเนินกิจการได้ตลอดไป 
 พนักงานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม และพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  
  พนักงานที่มีอายุงานต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 
รายการ คือ พนักงานรู้สึกพร้อมท่ีจะยอมเสียสละให้บริษัท หรือ เพ่ือนร่วมงาน หากมีเหตุผลที่ดี 
เหมาะสมและเพียงพอ  
 4.  ภาวะผู้นําของหัวหน้างาน 
 พนักงานท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
จํานวน 3 รายการ คือ  
 1.  หัวหน้างานเป็นผู้ท่ีมีความยุติธรรม และสามารถตัดสินปัญหาได้อย่างมีเหตุผล 
 2.  หัวหน้างานกระตุ้นให้ตระหนักถึงปัญหาท่ีเกิดขึ้น ช้ีแนะ และให้กําลังใจพนักงาน 
 3.  หัวหน้างานเต็มใจถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ให้แก่พนักงาน 
 และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ หัวหน้างาน
มุ่งให้พนักงานทํางานอย่างเหมาะสม ไม่มุ่งเพียงแต่ผลผลิตสูงสุด 
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 พนักงานท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 
รายการ คือ หัวหน้างานกระตุ้นให้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น ช้ีแนะและให้กําลังใจพนักงาน 
 พนักงานที่มีตําแหน่งงานต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 จํานวน 
1 รายการ คือ หัวหน้างานมุ่งให้พนักงานทํางานอย่างเหมาะสม ไม่มุ่งเพียงแต่ผลผลิตสูงสุด 
 
อภิปรายผล 
 การวิจัยเรื่อง องค์ประกอบท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการทํางานของพนักงาน  บริษัท โคเบลโก้ 
แอนด์ แมทิเรียลส์  คอปเปอร์ ท้ิว (ไทยแลนด์)  ได้ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของพนักงาน
ประกอบด้วย  เพศ  อายุ สถานภาพสมรส รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  ระดับการศึกษา ตําแหน่งงาน อายุ
งาน และสังกัดหน่วยงาน  ควรนํามาอภิปราย ดังน้ี 
 1.  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  ร้อย
ละ 79.25  อายุ 30 – 40 ปี  ร้อยละ 42.14  สถานภาพสมรส ร้อยละ 49.69  รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
ตํ่ากว่า 10,000 บาท ร้อยละ 38.99  ระดับการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี  ร้อยละ 82.00  ตําแหน่ง
งาน พนักงานฝ่ายผลิต ร้อยละ 35.22 อายุงาน 3 - 6 ปี ร้อยละ 30.82  สังกัดหน่วยงาน ฝ่ายผลิต 
ร้อยละ 33.33  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับผลการวิจัยของ พงศกร อินจับ (2549) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมี
ความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการทํางานของพนักงานบริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานคร  ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 30 – 39 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี อายุงาน        
3 – 6 ปี และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ทิพวรรณ เลิศถาวรธรรม (2550) ศึกษาเรื่อง การบริหาร
เปลี่ยนแปลงในองค์กรท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการทํางานของบริษัท ไทยเพรชซิเดนท์ฟูดส์ จํากัด 
(มหาชน) พบว่า พนักงานส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีสภาพภาพโสด ตําแหน่งงาน ระดับปฏิบัติการ 
การศึกษาระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์ทํางานเฉลี่ย 7.5 ปี  
 2.  องค์ประกอบที่มีผลต่อพฤติกรรมการทํางานของพนักงาน  บริษัท โคเบลโก้ แอนด์ 
แมทิเรียลส์  คอปเปอร์ ท้ิว (ไทยแลนด์)  จากการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการทํางานของพนักงาน  พบว่า  พนักงานส่วนใหญ่ มีความคิดเห็น ในภาพรวม อยู่ในระดับ
มาก ( X = 3.89)  เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงลําดับจากมากไป
น้อย ดังนี้ แรงจูงใจในการทํางาน ( X = 4.02) ทัศนคติในการทํางาน ( X = 3.89)  บรรยากาศในการ
ทํางาน ( X = 3.85) และภาวะผู้นําของหัวหน้างาน  ( X = 3.80)  
 3.  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยองค์ประกอบท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการทํางานของพนักงาน 
จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ พบว่า  พนักงานที่มี เพศ สถานภาพสมรส รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
ระดับการศึกษา ตําแหน่งงาน อายุงาน  และสังกัดหน่วยงาน ต่างกัน มีความคิดเห็นในภาพรวม ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  พนักงานท่ีมีอายุ ต่างกัน มีความคิดเห็นในภาพรวม แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับผลการวิจัยของ พลินี อัศวรานนท์ (2549) 
ศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการทํางาน ของพนักงานบริษัททีดับบลิวแซด คอร์ปอเรช่ัน 
จํากดั (มหาชน) พบว่า พนักงานมีระดับความคิดเห็นในด้านพฤติกรรมการทํางาน โดยรวมอยู่ในระดับ
ดี มีพฤติกรรมการมาทํางานสายหรือขาดงานน้อยลง  โดยพนักงานมีความพึงพอใจโดยรวมในการ
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ทํางานอยู่ในระดับพอใจมาก  และพนักงานมีความคิดเห็นในด้านความผูกพันต่อองค์การอยู่ใน
ระดับสูง คือ การใช้ความรู้ความสามารถเพ่ือองค์การ ด้านการยอมรับองค์การ และด้านความต้องการ
เป็นสมาชิกขององค์การ มีความคิดเห็นในด้านบรรยากาศองค์การอยู่ในระดับดี คือ มีความท้าท้าย
และความรับผิดชอบ ความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มาตรฐานการปฏิบัติงาน การให้รางวัลและ
การลงโทษ  พนักงานที่มีเพศ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน 
มีพฤติกรรมการทํางานไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ พงศกร อินจับ (2549) ศึกษา
เรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการทํางานของพนักงานบริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานคร  
พบว่า ความเป็นผู้นําโดยรวมของหัวหน้างาน บรรยากาศองค์การโดยรวม พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน อยู่ในระดับปานกลาง และการฝึกอบรมมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการทํางานของ
พนักงานบริษัทเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับสูง  และสอดคล้องกับแนวคิดของ 
บรูส (Baruch, 1968 ) เกี่ยวกับพฤติกรรมการทํางานของบุคคลในองค์การ พบว่า การปฏิบัติงานของ
บุคคลขึ้นอยู่กับการทํางานของบุคคลในองค์ การ มีสิ่งสําคัญอยู่ 2 ประการ คือ แรงจูงใจ และ
ความสามารถ ท่ีเป็นตัวกําหนดพฤติกรรมการทํางาน และแรงจูงใจของบุคคลข้ึนอยู่กับความต้องการ
ของบุคคลท่ีเป็นผลของสภาพร่างกาย ได้แก่ บุคลิกภาค ทัศนคติ และสภาพของสังคมที่บุคคลอาศัย
อยู่ คือ บรรยากาศในการทํางาน หรือการได้รับการสนับสนุนทางสังคม และความสามารถของบุคคล
น้ัน เป็นผลมาจากความสามารถทางสมอง การศึกษา ประสบการณื และการฝึกอบรม 
 จากการศึกษาพบว่า พนักงานรู้สึกว่าบริษัทมีความม่ันคง รายได้เป็นท่ีพอใจ และเหมาะสม
กับสภาวะเศรษฐกิจ  การเลื่อนตําแหน่ง และข้ึนเงินเดือนตามความสามารถและยุติธรรม  งานท่ีได้รับ
มอบหมายท้าทาย และสามารถพัฒนาศักยภาพของพนักงานได้เป็นอย่างดี   ได้รับคําชมเชยเม่ือมี
ผลงาน และได้รับความชื่นชมจากหัวหน้า  เพ่ือนร่วมงาน  หัวหน้างานเป็นผู้ท่ีมีความยุติธรรม และ
สามารถตัดสินปัญหาได้อย่างมีเหตุผล มีความเต็มใจท่ีจะถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ให้แก่
พนักงานให้ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม ไม่มุ่งเพียงแต่ผลผลิตสูงสุด  เม่ือมีปัญหาหรือความเสียหาย
เกิดขึ้นหัวหน้าจะเป็นผู้รับผิดชอบก่อนเสมอ  โดยกระตุ้นให้พนักงานตระหนักถึงปัญหาท่ีเกิดขึ้น คอย
ช้ีแนะให้กําลังใจพนักงาน ทําให้พนักงานรู้สึกพร้อมที่จะยอมเสียสละให้บริษัท หรือเพ่ือนร่วมงาน และ
ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องอันเกิดจากการปฏิบัติงานของตนเอง ซ่ึงพนักงานถ้ามีแรงจูงใจในการ
ทํางานที่ดีก็จะทําให้พนักงานน้ันทุ่มเทแรงกาย แรงใจ  แสดงความสามารถอย่างเต็มที่ในการ
ปฏิบัติงานเพ่ือให้งานน้ันบรรลุเป้าหมายขององค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ    สามารถคิดหาแนวทาง
ในการปฏิบัติในสิ่งที่ดีกว่า มีความมานะไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคง่าย  ๆ  มีความรับผิดชอบสูงมีความต้ังใจ
ทําสิ่งต่าง ๆให้ประสบความสําเร็จได้เป็นอย่างดี  ตัวแปรที่มีผลโดยตรงต่อความสําเร็จขององค์การ คือ 
พฤติกรรมการทํางานของคนในองค์การ ซ่ึงองค์การต้องมีความสามารถในการสรรหา และรักษาไว้ซ่ึง
ทรัพยากรด้านคนท่ีมีคุณภาพ และทําให้พนักงานในองค์การเช่ือถือได้ตามบทบาท่ีกําหนดไว้ และ
ปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมายดีท่ีสุด เต็มความสามารถด้วยความเต็มใจ ดังนั้นองค์การควร
พยายามสร้างบรรยากาศในการทํางานท่ีเอ้ืออํานวยกับพนักงาน 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
 จากผลการวิจัยเรื่อง องค์ประกอบที่มีผลต่อพฤติกรรมการทํางานของพนักงาน  บริษัท 
โคเบลโก้ แอนด์ แมทิเรียลส์  คอปเปอร์ ท้ิว (ไทยแลนด์) ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
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 1.  บรรยากาศในการทํางาน สภาพแวดล้อมในการทํางานไม่ดีเช่น ฝุ่นละอองนํ้ามัน มีกลิ่น
เหม็น เสียงดัง ร้อน  ควรมีการจัดการเก่ียวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงานให้พนักงาน และให้
อิสระในการทํางานแก่พนักงานมากข้ึน พนักงานสามารถออกความคิดเห็นเก่ียวกับงานที่ปฏิบัติอยู่ได้ 
 2.  แรงจูงใจในการทํางาน  ควรได้รับคําชมเชยเม่ือมีผลงาน และได้รับความชื่นชมจาก
หัวหน้า  เพ่ือนร่วมงาน  และงานท่ีได้รับมอบหมายท้าทาย และพัฒนาศักยภาพของตนเอง  เพ่ือเป็น
การสร้างขวัญและกําลังใจแก่พนักงาน 
 3.  ทัศนคติในการทํางาน  พนักงานรู้สึกสบายใจเมื่ออยู่กับ หัวหน้างาน หรือ เพ่ือน
ร่วมงาน  และพนักงานรู้สึกว่าบริษัทม่ันคง และจะสามารถดําเนินกิจการได้ตลอดไป ทําให้พนักงาน
พร้อมที่จะยอมเสียสละให้บริษัท  
 4.  ภาวะผู้นําของหัวหน้างาน หัวหน้างานเป็นผู้ท่ีมีความยุติธรรม และสามารถตัดสิน
ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล  หัวหน้างานกระตุ้นให้ตระหนักถึงปัญหา ท่ีเกิดขึ้น ช้ีแนะ และให้กําลังใจ
พนักงาน หัวหน้างานเต็มใจถ่ายทอดความรู้ และ ประสบการณ์ให้แก่พนักงาน เม่ือมีปัญหาหรือความ
เสียหายเกิดขึ้น หัวหน้าจะเป็นผู้รับผิดชอบก่อนเสมอ  
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บทบาทและวิธีการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่สังคมไทย 
ของพระสงฆ์ ใน 2 ทศวรรษหน้า* 

The  Monks’  Role  and  Method  to  Implant Virtuous  and 
Ethical  Conducts  into  Thai  Society  in  the  Next  Two  Decades 

 
      พระมหาคมกฤษณ  เติมสายทอง (อสิญาโณ)** 

   Phramaha Khomkritsana  Toemsaithong (Asiyano) 
 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1)ศึกษาคุณธรรมจริยธรรมที่สําคัญของคนไทยในปัจจุบัน 
2)ศึกษาวิธีการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่สังคมไทยในปัจจุบัน 3) ศึกษาบทบาทและวิธีการปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรมแก่สังคมไทยของพระสงฆ์ในปัจจุบัน 4) ศึกษาคุณธรรมจริยธรรมท่ีสําคัญสําหรับ
สังคมไทยใน 2 ทศวรรษหน้า  และ 5) ศึกษาบาทบาทและวิธีการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่
สังคมไทยของพระสงฆ์ ใน 2 ทศวรรษหน้า  โดยการศึกษาเอกสารงานวิจัย และการใช้เทคนิคเดลฟาย 
กลุ่มตัวอย่างก็คือผู้เช่ียวชาญที่มีความรู้ด้านพระพุทธศาสนาและสังคมไทย ฝ่ายพระสงฆ์ 10 รูป ฝ่าย
ฆราวาส 7 คน โดยการให้ผู้เช่ียวชาญแสดงความคิดเห็น 3 รอบผ่านทางแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
ตามขั้นตอนของเทคนิคเดลฟาย  
 จากผลการวิจัยพบว่า 1) คุณธรรมจริยธรรมที่สําคัญของคนไทยในปัจจุบัน คือ การรู้จักละ
วางความช่ัว ความขยันหม่ันเพียร ความซ่ือสัตย์ ความประหยัด ความสามัคคี เป็นต้น 2) วิธีการ
ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่สังคมไทยในปัจจุบัน คือ การเรียนรู้ผ่านกระบวนการทางสังคมหรือ
สถาบันทางสังคม และการเรียนรู้โดยผ่านทักษะชีวิตหรือกิจกรรม 3) บทบาทและวิธีการในการ
ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่สังคมไทยของพระสงฆ์ในปัจจุบัน คือ บทบาทในด้านการพัฒนาตนเอง
และบทบาทในด้านการพัฒนาสังคม วิธีการ คือ การเทศนาธรรมในวาระต่าง ๆ 4) คุณธรรมจริยธรรม
ท่ีสําคัญสําหรับสังคมไทยใน 2 ทศวรรษหน้า  คือ ความซ่ือสัตย์  การเสียสละ ความสามัคคี สัจจะ 
ความรับผิดชอบหน้าที่  เป็นต้น  5) บทบาทและวิธีการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่สังคมไทยของ
พระสงฆ์ ใน 2 ทศวรรษหน้า  ด้านบทบาท คือ ด้านการบริหาร ด้านการเป็นผู้สอน ด้านการ
ประสานงาน ด้านการพัฒนาวัด ส่วนวิธีการ คือ ต้องปฏิบัติให้ดู อยู่ให้เห็น สอนให้เป็น 
 
Abstract 

The objectives of this research were to 1) study the important virtues and 
ethics of Thai people at present. 2) study the methods to implant virtues and ethics 
into Thai society at present. 3) study the roles and methods of Buddhist monks in 
implanting virtues and ethics into Thai society at present. 4) study the important 

                                                        
* บทความวิทยานิพนธ์ 
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.ชูชาติ พ่วงสมจิตร์, ดร.ณัฐชยา อุ่นสกุล 
** ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
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virtues and ethics for Thai society in the next two decades. and 5) study the roles 
and methods of Buddhist monks in implanting virtues and ethics into Thai society in 
the next two decades.  The document study and Delphi technique were employed 
in this study. The research sample consisted of 10 monks and seven laypeople who 
were experts on Buddhism and Thai society. The experts were asked to give their 
opinions in three rounds via the questionnaires, developed by the researcher, 
according to the Delphi technique. 

The research findings were as follows. 1) The important virtues and ethics of 
Thai people at present were the refrain from immoral conducts, industriousness, 
honesty, thrifty, unity, etc. 2) The methods to implant virtues and ethics into Thai 
society at present were the provision of learning through socialization process or 
social institutions, and the provision of learning through life skills or activities. 3) The 
roles of Buddhist monks in implanting virtues and ethics into Thai society at present 
were the self-development and social development roles. while the method for 
virtues and ethics implantation was the preaching of dhamma in various occasions. 4) 
The important virtues and ethics for Thai society in the next two decades were 
honesty, sacrifice, unity, truthfulness, responsibility, etc. 5) The roles of Buddhist 
monks in implanting virtues and ethics into Thai society in the next two decades 
were the administrative role, the teaching role, the coordinating role, and the Wat 
development role. while the methods for virtues and ethics implantation were the 
exemplary practice, conducting oneself as the model, and employing effective 
teaching methods. 
 
ความนํา 
 สังคมไทยเป็นสังคมพุทธ คนไทยนับถือพระพุทธศาสนามาตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 18 พุทธ
ธรรมของพระพุทธเจ้ามีอิทธิพลต่อจิตใจและแนวทางการดําเนินชีวิต คนไทยมีวิถีชีวิตท่ีผูกพันอยู่กับ
วัดมาช้านาน วัดเป็นแหล่งให้การศึกษาแก่บุตรหลาน ท้ังในทางโลกและทางธรรม พระสงฆ์มีบทบาท
หน้าที่ในการสั่งสอนอบรมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่สังคม  พระสงฆ์คือผู้ท่ีศึกษาและปฏิบัติ
ธรรม มีความประพฤติท่ีดีงาม มีชีวิตท่ีสงบเรียบง่าย เป็นผู้มีเมตตากรุณา พระสงฆ์จึงเป็นแบบอย่างท่ี
ดีในการดําเนินชีวิตแก่คนทุกเพศทุกวัย  
 สถานการณ์และสภาพบ้านเมืองในปัจจุบันเป็นท่ีประจักษ์โดยท่ัวกันแล้วว่า การท่ีประเทศมุ่ง
พัฒนาทางด้านเศรษฐกิจอย่างมาก  แม้จะก่อให้เกิดการพัฒนาและความเจริญทางด้านวัตถุอย่างเห็น
ได้ชัด แต่ความเจริญและการพัฒนาน้ัน ก็มิได้เป็นไปอย่างย่ังยืน การพัฒนาประเทศโดยมุ่งความเจริญ
ทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว โดยขาดความสมดุลกับการพัฒนา
ทางด้านจิตใจ ยังได้ก่อให้เกิดปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของคนในประเทศจํานวนมาก  ผล
ของความเจริญทางด้านวัตถท่ีุขาดการพัฒนาทางจิตใจ  เป็นท่ีมาของปัญหาสังคมที่ทวีความรุนแรงขึ้น
เรื่อย ๆ เช่น ปัญหายาเสพติด  อาชญากรรม  ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหาการทุจริต
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ฉ้อราษฎร์บังหลวง ฯลฯ เหล่าน้ีล้วนเป็นปัญหาที่เป็นผลพวงของการพัฒนาทางวัตถุอย่างขาดความ
สมดุลกับการพัฒนาทางด้านจิตใจทั้งสิ้น 

จากปัญหาดังกล่าว ทําให้ผู้ศึกษาเห็นว่าคุณธรรมจริยธรรมมีความสําคัญมากต่อสังคมไทยใน
สมัยปัจจุบันและอนาคต และพระสงฆ์ก็มีบทบาทสําคัญต่อการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่สังคม 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาคุณธรรมจริยธรรมท่ีสําคัญของคนไทยในปัจจุบัน 
2. เพ่ือศึกษาวิธีการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่สังคมไทยในปัจจุบัน 
3. เพ่ือศึกษาบทบาทและวิธีการการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่สังคมไทยของพระสงฆ์

ในปัจจุบัน 
4. เพ่ือศึกษาคุณธรรมจริยธรรมท่ีสําคัญสําหรับสังคมไทยใน 2 ทศวรรษหน้า 
5. เพ่ือศึกษาบทบาทและวิธีการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่สังคมไทยของพระสงฆ์ใน 

2 ทศวรรษหน้า 
วิธีการศึกษา 

ผู้ศึกษาได้แบ่งวิธีดําเนินการวิจัยออกเป็น 2 ส่วน คือ 
ส่วนท่ี 1 ใช้วิธีการศึกษาเอกสาร เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ 3 ประการแรก 
ส่วนท่ี 2 เป็นการศึกษาถึงแนวโน้มในอนาคต โดยใช้เทคนิคเดลฟาย เพ่ือให้บรรลุ

วัตถุประสงค์อีก 2 ประการที่เหลือ ซ่ึงเป็นวิธีการศึกษาท่ีจะต้องออกแบบสอบถาม ดังนั้นจึงต้อง
กล่าวถึงผู้ให้ข้อมูลสําคัญ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  การรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูล  

1. ผู้ให้ข้อมูลสําคัญ 
          ในการศึกษาครั้ง น้ี ผู้ ศึกษาได้คัดเลือกผู้ เ ช่ียวชาญ ท่ีมีความรู้ ความสามารถ 

ประสบการณ์ในเรื่องท่ีจะศึกษานี้ ได้แก่ พระสงฆ์ไทยซ่ึงมีความรู้และเช่ียวชาญในพระพุทธศาสนา  
และพุทธศาสนิกชนชาวไทยฝ่ายฆราวาสท่ีมีความรู้ด้านศาสนาเป็นอย่างดี  ซ่ึงผู้ศึกษาใช้การสุ่มแบบ
เจาะจง(Purposive sampling) จํานวน 17  ท่าน ดังนี้ 
            1.พระสงฆ์ผู้เช่ียวชาญ เลือกจากพระภิกษุสงฆ์ท่ีมีความรู้เกี่ยวกับสภาพสังคมไทย
และพระพุทธศาสนาอย่างลึกซ้ึงโดยพิจารณาจากผลงานทางวิชาการที่แสดงออกด้วยการสอนและ
ส่วนหน่ึงจากการเขียน นอกจากน้ัน ส่วนหน่ึงท่านเป็นพระท่ีมีผลงานต่อสังคมอย่างกว้างขวาง เป็น
ผู้ให้ข้อมูลจํานวน 10 รูป 
             2. ฆราวาสผู้เช่ียวชาญ พิจารณาเลือกฆราวาสท่ีมีความรอบรู้เกี่ยวกับสภาพ
สังคมไทยในอดีต ปัจจุบันและอนาคตได้อย่างดี  และส่วนหน่ึงมีความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาอย่าง
ดีอีกด้วย โดยการพิจารณาจากงานวิชาการท ด้านการสอน  การเขียนและการทํางานที่เกี่ยวข้องกับ
พระพุทธศาสนา เป็นผู้ให้ข้อมูล 7 คน 

         2.  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 ใช้วิธีการศึกษารวบรวมข้อมูลจากงานเอกสาร การสัมภาษณ์ และทําการเก็บ

รวบรวมข้อมูลด้วยเทคนิคเดลฟาย ( Delphi Technique) จํานวน 3 รอบ ดังนี้ 
   1.ในวัตถุประสงค์ 3 ประการแรก เป็นการรวบรวมโดยการศึกษาจาก เอกสาร
งานวิจัย และจากการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ แล้วนําข้อมูลท่ีได้มาสังเคราะห์ให้ได้คําตอบตาม
วัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ 
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  2.ในวัตถุประสงค์ของการวิจัยอีก 2 ประการ เป็นการศึกษาแนวโน้มในอนาคต ซ่ึง
เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เทคนิคเดลฟาย ซ่ึงต้องทําการสอบถามจากผู้เช่ียวชาญ จํานวน 3 
รอบ ดังนี้ 

              2.1  แบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในรอบที่ 1 มีลักษณะเป็น
แบบปลายเปิด (open-End Form) เพ่ือให้ผู้เช่ียวชาญแต่ละท่านได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ
เต็มท่ีในแต่ละประเด็นคําถาม 

              2.2  แบบสอบถามชุดท่ี 2  ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในรอบท่ี 2  มีลักษณะเป็น
แบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 สเกล สร้างขึ้นจากการรวบรวมและวิเคราะห์คําตอบ
ของกลุ่มผู้เช่ียวชาญในรอบที่ 1 ร่วมกับการศึกษาค้นคว้าทฤษฎีและแนวคิดจากเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
แล้วนําส่งกลับให้ผู้เช่ียวชาญชุดเดิมตอบ 

             2.3 แบบสอบถามชุดท่ี 3  สําหรับเก็บรวบรวมข้อมูลในรอบท่ี 3 เป็น
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 สเกล และมีข้อกระทงคําถามที่เหมือนกับแบบสอบถาม
ในรอบท่ี 2 ทุกประการ แต่มีการแสดงค่ามัธยฐาน  (Median) และพิสัยระหว่างควอไตล์ 
(Interquatile Range) ของข้อกระทงในแบบสอบถามรอบท่ี 2 เป็นรายข้อที่คํานวณได้เพ่ิมเติมลงใน
แบบสอบถามสําหรับเก็บรวบรวมข้อมูลในแบบสอบถามรอบที่ 3  ท้ังนี้เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เช่ียวชาญ
แต่ละท่านได้ทบทวนคําตอบก่อนตัดสินใจตอบในรอบที่ 3  

3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
                               การวิเคราะห์ข้อมูลในคร้ังน้ี ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณ โดยใช้สถิติ 
ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ใช้ค่า mode และค่า mean สําหรับค่า mean ผู้ศึกษาใช้เป็นเกณฑ์ในการ
วิเคราะห์ผล โดยกําหนดเอาค่าไม่ตํ่ากว่า 4.000 ถ้ามีค่าตํ่ากว่านี้ คือ ต้ังแต่ 3.000 ถึง 1.000 ผู้ศึกษา
จะไม่นํามาวิเคราะห์สรุปผล เพราะถือว่าไม่มีนัยสําคัญ ขณะเดียวกันก็วิเคราะห์เชิงคุณภาพประกอบ
กันไปด้วย โดยนําข้อมูลท่ีได้มาอธิบายเหตุผลเพ่ิมเติม 
 
สรุปผลและวิจารณ์ 

1. คุณธรรมจริยธรรมท่ีสําคัญสําหรับสังคมไทยในปัจจุบัน จากผลของการศึกษาเอกสาร 
และงานวิจัย พบว่าคุณธรรมจริยธรรมท่ีสําคัญสําหรับสังคมปัจจุบันมีอยู่หลายประการ จะยกมาเป็น
ข้อสรุป 3 ประการ คือ 
       1.1 การรู้จักการละวางความชั่ว ในสังคมไทยปัจจุบันไม่ว่าจะไปศาสนาหรือสถาบันใดก็
ตาม ย่อมสอนให้มนุษย์ละเว้นความชั่วด้วยกันทั้งน้ัน ต้ังแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน เพราะชีวิตมนุษย์มี
ความผู้พันธ์และความเช่ือต่อหลักศาสนามาแต่อดีต การได้ปฏิบัติตามหลักคุณธรรมขั้นพ้ืนฐานของ
ความเป็นมนุษย์ ได้แก่การรักษาศีล  จึงเป็นหลักคุณธรรมจริยธรรมที่สําคัญที่สุด และสังคมไทยก็ยังให้
ความสําคัญในเรื่องนี้อยู่มาก เพราะเป็นหลักคําสอนท่ีเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาประการหน่ึง  
การละความช่ัวถือว่าเป็นคุณธรรมที่เป็นแม่แบบแห่งคุณธรรมจริยธรรมท้ังมวล 
       1.2 ความขยันหม่ันเพียร ได้แก่ ความต้ังใจพยายามทําหน้าท่ีการงานอย่างต่อเนื่อง
สมํ่าเสมอ ความขยันต้องปฏิบัติควบคู่ไปกับการใช้สติปัญญาแก้ปัญหาจนเกิดผลสําเร็จ สังคมไทย
ปัจจุบันก็ยังนิยมปลูกฝังเรื่องของความขยันหม่ันเพียรอยู่ตลอด อันเป็นหลักของอิทธิบาทธรรมใน
พระพุทธศาสนา ที่ว่า ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา  
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   1.3 ความซ่ือสัตย์ ได้แก่ ประพฤติตรงไม่เอนเอียงไม่มีเล่ห์เหลี่ยมมีความจริงใจ ปลอด
จากความรู้สึกลําเอียงหรืออคติ ไม่คดโกง  ปัจจุบันคุณธรรมจริยธรรมเรื่องความซ่ือสัตย์ สังคมไทยให้
ความสําคัญมาก เพราะสังคมไทยได้รับกระแสวัฒนธรรมทางตะวันตก ความเจริญในด้านวัตถุมีมาก 
แต่การพัฒนาทางด้านจิตใจไม่สามารถตามทันได้ ทําให้คนในสังคมประพฤติปฏิบัติตัวไปตามกระแส
ความฟุ้งเฟ้อ ความอยากได้ ไม่มีความพอเพียงจนต้องหาวิธีการท่ีผิดมาเป็นเคร่ืองมือในการสนองตอบ
ต่อความต้องการของตนเอง สอดคล้องกับงานวิจัยที่สุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศ์ และคณะ 2551, หน้า, 
72) ได้ทําการวิจัย พบว่า จากผลการวิเคราะห์มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมที่หน่วยงาน/องค์กร
ของภาครัฐได้จัดทํา/พัฒนาขึ้นจํานวน 18 แห่ง พบว่า  มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของแต่ละ
หน่วยงาน/องค์กรมีความเป็นเอกพันธ์สูง  แต่เน่ืองจากมาตรฐานดังกล่าวเป็นข้อความที่แสดงถึงความ
ประพฤติท่ีเหมาะสมสําหรับบุคคลที่อยู่ในอาชีพใดอาชีพหน่ึง เพ่ือให้บุคคลในกลุ่มอาชีพเดียวกันได้
ยึดถือและปฏิบัติตามท้ังนี้ไม่ได้มีการกําหนดเป็นตัวบ่งช้ีคุณธรรมจริยธรรมโดยตรง มีการสกัดตัวบ่งช้ี
คุณธรรมจริยธรรมออกมาจากมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของแต่ละหน่วยงาน ผลการสกัดตัว
บ่งช้ีคุณธรรมจริยธรรม ทําให้ได้ตัวบ่งช้ีคุณธรรมจริยธรรมทั้งสิ้น 19 ตัว ได้แก่ 1. ความขยันหม่ันเพียร  
2. ซ่ือสัตย์/ ซ่ือตรง 3. ความรับผิดชอบ 4. ความมีวินัย 5. ความอดทน 6. ความประหยัด 7. ความ
กล้าหาญ 8. ความเมตตา 9. การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 10. ความยุติธรรม 11. ความจริงใจ/สัจจะ 12. ความ
เสียสละ 13. ความจงรักภักดี 14. ความสามัคคี/ทัศนคติที่ดีต่อองค์กร 15. ความโปร่งใส   16.ความ
คุ้มค่า 17. การพัฒนาตนเอง 18.ภาวะผู้นํา 19. การมีจิตใจใฝ่บริการ   

2. วิธีการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทย จากการศึกษางานเอกสารและงานวิจัย  
พอจะกล่าวโดยสรุปได้ดังน้ี  

      2.1 การเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการทางสังคมหรือสถาบันทางสังคม ได้แก่ 1) 
ครอบครัวซ่ึงเป็นสถาบันแรกที่จะปลูกฝังและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่คนในครอบครัวได้ 
เพราะคนในครอบครัวสามารถเรียนรู้พฤติกรรมต่าง ๆ ของกันและกันได้ ทุกเรื่องมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านคุณธรรมจริยธรรม  2) สถานศึกษา นับว่าเป็นแหล่งท่ีบทบาทต่อ
การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมเป็นอย่างมาก รองจากครอบครัว เพราะครูคือบุคคลที่ต้องถ่ายทอดสิ่ง
ต่าง ๆ ให้กับคนในสังคม ท้ังด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา  ฯลฯ  3) ศาสนา สถาบันศาสนา
มีอิทธิพลต่อการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม เพราะคนในสังคมมีความเช่ือและศรัทธาต่อหลักปฏิบัติ
ของแต่ละศาสนา ๆ มีความผูกพันใกล้ชิดกับสังคมต้ังแต่เกิดจนตาย และอีกประการหน่ึงที่สําคัญคือ 
พระ หรือนักบวชในศาสนาเป็นตัวแทนหรือเป็นแม่แบบทางคุณธรรมจริยธรรมของสังคม  4) 
สื่อสารมวลชน ซ่ึงประกอบไปด้วย วิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์โฆษณา ฯลฯ นับว่าเป็นสถาบันท่ีสําคัญ
ในการถ่ายทอดหรือส่งเสริมการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับสังคม 5)หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
ในสภาพสังคมไทยปัจจุบัน ความรับผิดชอบต่อการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่คนในสังคมจะยกให้
เป็นหน้าที่ของคนใดคนหน่ึงหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งไม่ได้ ปัจจุบันมีหน่วยงานมากมายที่ได้
ช่วยกันเข้ามาดูแล ท้ังกระทรวง ทบวง กรม และองค์กรเอกชนมากมาย เช่น มูลนิธิต่าง ๆ 

การเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการทางสังคมหรือสถาบันทางสังคม ผลการเรียนรู้อยู่ในรูปของ
ความเช่ือว่า อะไรสัมพันธ์กับอะไรอย่างไร โดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมในการสังเกต
และในการคิดของมนุษย์  สอดคล้องกับหลักการของพระพุทธศาสนาท่ีว่า ปรโตโฆสะอันหมายถึง
สิ่งแวดล้อมทางสังคมท่ัวไปที่ดีจะมีส่วนเกื้อกูลแกการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ในท่ีน้ีเน้นไปที่ 
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“กัลยาณมิตร”เริ่มต้นต้ังแต่พ่อแม่เป็นกัลยาณมิตรในครอบครัว รู้จักคบคน ที่จะมีอิทธิพลชักนําและ
ชักชวนกันให้เจริญงอกงามในการพัฒนาพฤติกรรม จิตใจ และปัญญา  

      2.2. การเรียนรู้โดยการผ่านทักษะชีวิตหรือกิจกรรม การฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม
แก่คนในสังคม โดยเน้นท้ังด้านความรู้ การปฏิบัติและตระหนักในหน้าท่ีความรับผิดชอบ โดยกิจกรรม
แต่ละประเภทจะแย่ตามกลุ่มอายุ เพ่ือให้เกิดวินัยอันเป็นรากฐานของชีวิต คือการรู้จักระเบียบ ความ
เป็นอยู่กิจกรรมกิจการและส่ิงแวดล้อมให้เอ้ือโอกาสแกการพัฒนาชีวิต ด้วยการอยู่ร่วมกันกับเพ่ือน
มนุษย์อย่างเก้ือกูลไม่เบียดเบียนกัน ใฝ่ระลึกอยู่เสมอถึงความจริงแท้แห่งธรรมชาติของมนุษย์และสัตว์
ท่ีฝึกได้ และต้องฝึก ซ่ึงเม่ือฝึกแล้วจะประเสริฐสูงสุด จนมองเห็นความยากลําบากอุปสรรคและปัญหา 
เป็นดุจเวทีทดสอบและพัฒนาสติปัญญาความสามารถ มีจิตสํานึกในการพัฒนาตนให้ย่ิงขึ้นไปท้ัง
พฤติกรรม และจิตใจ 
 3. บทบาทและวิธกีารปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่สังคมไทยของพระสงฆ์ในปัจจุบัน จาก
การศึกษาเอกสารงานวิจัย พอสรุปได้ว่า ถ้าจะมองบทบาทของพระสงฆ์กับสังคมไทย จะพบว่า
พระสงฆ์ในพุทธศาสนา ได้ปฏิบัติงานด้านสังคมมาแต่อดีตในด้านการส่งเสริมคุณภาพจิตใจ ทั้งที่เป็น
ทางตรงและทางอ้อม ท้ังที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ในปัจจุบันได้มีการเน้นถึงความสําคัญของ
พระพุทธศาสนาในด้านต่าง ๆ เป็นต้นว่า พระพุทธศาสนากับแก้ไขปัญหาสังคม  พระพุทธศาสนากับ
งานสังคมสงเคราะห์ พระพุทธศาสนากับการพัฒนาคนและสังคม หากจะพูดถึงบทบาทและวิธีการ
ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่สังคมของพระสงฆ์ก็พอจะสรุปได้คือ บทบาทด้านการพัฒนาตนเอง เป็น
บทบาทที่จะต้องปฏิบัติตามพระธรรมวินัย อันจะเป็นการพัฒนาตนเองทางด้านจิตใจ เพ่ือให้เกิดความ
เลื่อมใสศรัทธาแก่พุทธศาสนิกชน บทบาทในด้านสังคม  คือ การพัฒนาจิตวิญญาณ โดยการที่
พระสงฆ์ได้ทําหน้าที่ในการนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาขัดเกลาจิตใจของพุทธศาสนิกชนให้มี
คุณภาพย่ิงขึ้น สอดคล้องกับ บรรพต  วีระสัย และคณะ (2523, หน้า (1) )ได้ทําการศึกษาเรื่อง 
พระสงฆ์กับสังคมไทยโดยพิจารณาในเชิง สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และการปกครอง : กรณีศึกษาวัด
ในกรุงเทพมหานครและฉะเชิงเทรา พบว่าพระสงฆ์มีบทบาทด้านสังคม  กล่าวคือการอบรมจริยธรรม 
การลดการเสพยาเสพติด  การอนุเคราะห์ผู้ยากไร้ การสงเคราะห์ผู้มีปัญหาทางใจ การอนุเคราะห์ผู้
เดินทาง การช่วยเหลือกิจกรรมของประชาชน เช่น การ ให้ใช้สถานท่ีของวัดเป็นท่ีเก็บพัสดุ  เก็บของ
ศักด์ิสิทธ์ิ  อนุเคราะห์สัตว์เลี้ยง  ให้ยืมเครื่องใช้ เป็นต้น  และมีบทบาทในการพัฒนาชุมชนอีกด้วย 

ส่วนวิธีการในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของพระสงฆ์ ก็ยังคงเป็นวิธีการแบบเดิม คือการ
แสดงพระธรรมเทศนาตามวาระโอกาส การเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุโทรทัศน์  และการจัด
กิจกรรมในวันสําคัญทางศาสนาทั้งในวัดและนอกวัด หรือการเข้าไปสอนตามสถานศึกษาต่าง ๆ ตาม
โอกาส จากการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ พบว่า พระสงฆ์ต้องเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับสังคม จึงนับว่าเป็น
วิธีการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมท่ีสําคัญที่สุด 

4. คุณธรรมจริยธรรมสําหรับสังคมไทยใน 2 ทศวรรษหน้า สรุปข้อตามลําดับค่าเฉลี่ยใน
ตารางสังเคราะห์ ได้ดังน้ี  
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 สอดคล้องกับพระราชดํารัสเรื่องคุณธรรม 4 ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล 
อดุลยเดชท่ีว่า  1) การรักษาความสัจ คือ ความจริงใจต่อตนเอง ประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งท่ีเป็นประโยชน์
และเป็นธรรม 2). การรู้จักข่มใจตนเอง  ฝึกใจตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัจ ความดีนั้น 3) 
การอดทน อดกล้ัน และอดออม ไม่ประพฤติล่วงความสัตย์สุจริต ไม่ว่าด้วยเหตุประการใด  4) การ
รู้จักละวางความช่ัว ความทุจริต และรู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนน้อยของตน เพ่ือประโยชน์ส่วนใหญ่
ของบ้านเมือง  

ข้อที่ 
คุณธรรม  
จริยธรรม 

ครอบครัว เยาวชน บุคลากร
ทาง ศาสนา 

ข้าราชการ นักการเมือง สื่อสาร 
มวลชน 

นักธุรกิจ/ 
ประชาชน
ทั่วไป 

รวม 
คะ 
แนน 

เฉลี่ย 
         
ข้อที่ 

  
ที่ 

คะ 
 แนน 

  ที ่ คะ 
แนน 

  ที ่ คะ 
แนน 

  ที ่ คะ 
แนน 

  ที ่ คะ 
แนน 

  ที ่ คะ 
แนน 

  ที ่ คะ 
แนน 

  

1.ซ่ือสตัย์ 2     9 5    6 0   0 1   10 3   8 1  10 3   8 51 7.29     
(1) 

2.สามัคค ี 3     8 10    1 5   6 0   0 4   7 7   4 5   6  32 4.57       
(3) 

3.ขยันหม่ันเพียร 8     3 2    9 0   0 4   7 0   0 0   0 0   0  19 2.71      
(6) 

4.เสียสละ 4     7 0     0 1   10 2   9 5   6 5   6 6   5  43 6.14      
(2) 

5.ความอดทน 5     6 0    0 0   0 0   0 0   0 8   3 0   0   9 1.29     
(13) 

6.ฆราวาสธรรม 1    10 0    0 0   0 0   0 0   0 0   0 8   3  13 1.86     
(10) 

7.ทศพิธราชธรรม 0     0 0    0 0   0 3   8 7   4 0   0 0   0  12 1.71     
(11) 

8.ความกตัญญู 7     4 1    10 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0  14 2.00     
(9) 

9.ความยุติธรรม 9     2 0    0 0   0 0   0 1   10 4   7 0   0 19 2.71     
(6) 

10.อหิงสา 0     0 0    0 6   5 0   0 0   0 0   0 1   10 15 2.14     
(8)  

11.สัจจะ 0     0 8    3 2    9 0   0 2   9 0   0 0   0 21 3.00      
(4) 

12.ความพอเพียง 0     0 0    0 0    0 0   0 10   1 9   2 2   9 12 1.71     
(11) 

13. รับผดิชอบ 
       หน้าที่ 

6   5 3    8 0    0 0   0 0   0 0   0 4   7  20 2.86      
(5) 

14.พรหมวิหาร 4 0    0 0    0 3    8 7   4 0   0 0   0 7   4 16 2.29      
(7) 

15.อิทธิบาท 4 0    0 9    2 0   0 5   6 8   3 0   0 0   0  11 1.57     
(12) 

16.สัปปุริสธรรม 0   0 0    0 0   0 0   0 0   0 6   5 9   2  7 1.00     
(14) 
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โดยสรุปคุณธรรมจริยธรรมที่ควรปลูกฝังแก่สังคมใน 2 ทศวรรษหน้า แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม
คือ 1) คุณธรรมจริยธรรมประจําตัวหรือคุณธรรมจริยธรรมในการดํารงชีวิต  2) คุณธรรมจริยธรรม
เพ่ือความสําเร็จของการทํางานและการประกอบอาชีพ  และ 3) คุณธรรมจริยธรรมท่ีมีต่อสังคม
ส่วนรวม 

5.บทบาทและวิธีการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่สังคมไทยของพระสงฆ์ใน 2 
ทศวรรษหน้า จะสรุปแยกออกเป็น บทบาทและวิธีการได้ดังนี้  

       5 .1 บทบาทด้านการบริหาร  ควรส่ง เสริมหรือสนับสนุนพระสงฆ์ที่ มีความรู้
ความสามารถเข้าทํางานด้านบริหารมากย่ิงขึ้น เพ่ือกําหนดนโยบาย ของคณะสงฆ์เอง และเข้าไปมี
ส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายและหลักสูตรในการเรียนการสอนและสนับสนุนพระสงฆ์ท่ีทํางานด้าน
การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้มีความรู้ความสามารถท้ังในทางธรรมและทางโลก ซ่ึงสอดคล้องกับ
ความเห็นของพระมหาสุภา  อุทโท ท่ีว่าการแสวงหาความรู้และความเข้าใจอย่างเป็นระบบในด้าน  
ต่าง ๆ คือ ด้านวิชาการทางโลก ประกอบด้วยวิชาด้านต่าง ๆ เช่น การพัฒนาชุมชน กฎหมาย  หรือ 
วิทยาศาสตร์ เป็นต้น เพราะวิชาเหล่านี้เป็นพ้ืนฐานที่จําเป็นในการเข้าไปทํางานพัฒนาและยกระดับ
จิตใจช่วยเหลือสังคม  และพระสงฆ์ควรเรียนรู้และวิจัยสังคมหรือชุมชนให้มากขึ้น โดยแสวงหาความรู้
ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นแก่ชุมชนหรือสังคม ด้วยศึกษาเรียนรู้เพ่ิมเติมจากสถาบันการศึกษา
ต่าง ๆ สื่อสารนานาชนิด หรือการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้รู้และชาวบ้านให้มากย่ิงขึ้น เพราะว่า
สถานการณ์ของชุมชนและสังคมไทย ใน 2 ทศวรรษหน้า จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและซับซ้อน
ย่ิงกว่าเดิม การที่พระสงฆ์มีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในสถานการณ์ต่าง ๆ จะสามารถทํางานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ   

        5.2 บทบาทด้านการเป็นผู้สอน พระสงฆ์เป็นตัวแทนของสถาบันพระพุทธศาสนาท่ีอยู่
คู่กับสังคมไทยมาตลอด มีอิทธิพลต่อการกระตุ้นเตือนหรือแนะนําให้เกิดกิจกรรมในทางสังคมและ
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ  ได้มาก  

       5.3 บทบาทด้านการประสานงาน  พระสงฆ์ต้องมีบทบาทในด้านการประสานงานกับ
ทุกภาคส่วนของสังคม 
                   5.4 บทบาทด้านการพัฒนาวัด พระสงฆ์ควรจะพัฒนาวัดให้ร่มรื่น วิเวก สะอาด 

            สอดคล้องกับงานวิจัยของพระมหาสุภา  อุทโท (2541, หน้า (1) ) เรื่อง บทบาท
ของพระสงฆ์ไทยใน 2 ทศวรรษหน้า พบว่า บทบาทพระสงฆ์ไทยใน 2 ทศวรรษหน้า ควรมีบทบาท 3 
ด้านด้วยกัน คือ บทบาทต่อตนเอง ได้แก่ การศึกษาพระธรรมวินัยให้แตกฉาน  บทบาทต่อองค์กรสงฆ์ 
ได้แก่ การจัดวัดให้สงบ สะอาด มีท่ีปฏิบัติธรรม จัดกิจกรรมต่าง ๆในวัดให้หลากหลายข้ึน ต้ังวิทยาลัย
พัฒนาพระสังฆาธิการทั่วประเทศและปรับปรุงพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น  และ
บทบาทต่อสังคม ได้แก่ การเรียนรู้วิชาการทางโลก  และสภาพสังคม สอนศีลธรรมแก่ประชาชนทุก
ระดับ ให้คําปรึกษาปัญหาชีวิตแก่ประชาชน ให้การศึกษาแก่คนในชุมชน สงเคราะห์คนในชุมชน  
ประสานงานกับกลุ่ม ๆต่าง ๆ ส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมและจัดต้ังกลุ่มต่าง ๆ 

     ส่วนวิธีการท่ีสําคัญที่สุด คือการพัฒนาบุคลากรท้ังที่เป็นพระสงฆ์และฆราวาสท่ีทํางานใน
ด้านการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้มีความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ เช่น เทคโนโลยี การวาง
นโยบาย เป็นต้น  สอดคล้องกับงานวิจัยของพระมหาสุภา อุทโท (2541, หน้า 98-99 ท่ีว่า “พระสงฆ์
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จึงต้องเรียนรู้หลักธรรมให้แตกฉานท้ังปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธ การเรียนรู้วิชาการภายนอกต่าง ๆ 
และการเรียนรู้สภาพชุมชน กลุ่มองค์กรและปัญหาต่าง ๆ รวมไปถึงแผนและนโยบายของรัฐ และควร
ทําการวิจัยปัญหาสังคมให้มากย่ิงขึ้นด้วย” เม่ือพระสงฆ์ได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ  ท้ังโลกและทางธรรมแล้ว 
ก็ต้องประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีงามแก่สังคม  

 
ข้อเสนอแนะ 

1.ข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช้ 
   1.1 พระสงฆ์ควรเรียนรู้และมีความเข้าใจในหลักธรรมและมีการวิจัยสังคมหรือชุมชนให้

มากย่ิงขึ้น โดยการแสวงหาความรู้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีจะเกิดขึ้นกับชุมชนหรือสังคม ด้วย
การศึกษาเรียนรู้เพ่ิมเติมจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ สื่อสารนานาชนิด หรือการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกับผู้นําชุมชนและชาวบ้านให้มากข้ึน  

   1.2 พระสงฆ์ควรสอนและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม โดยการจัดกิจกรรมกานสอนธรรมะ
ให้มีความหลากหลาย เช่น จัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางธรรมะท้ังในวัดและสถานท่ีต่าง ๆ
พร้อมกันน้ันก็ควรผลิตรายการธรรมะที่มีคุณภาพนําเสนอทางวิทยุ  โทรทัศน์ เว็บไชน์ เป็นต้น ให้
หลากหลายย่ิงขึ้น 

   1.3 มหาเถรสมาคม เจ้าคณะผู้ปกครองในทุกระดับช้ันควรตระหนักถึงปัญหาของ
สังคมไทยในปัจจุบันและอนาคต เพ่ือจะได้มีแนวนโยบายหรือยุทธศาสตร์ในการเผยแผ่หลักธรรมท่ี
เหมาะสมกับสภาพการณ์ต่าง ๆ จะต้องส่งเสริมสนับสนุนพระสงฆ์ให้ทํางานด้านการปลูกฝังคุณธรรม
ให้ มีมากเ พ่ิมขึ้น  เ ปิดโอกาสให้พระสงฆ์ไ ด้รับการศึกษาหาความรู้ ในระดับท่ีสู งขึ้นไปใน
สถาบันการศึกษาต่าง ๆ การให้สมณศักด์ิและทุนการศึกษาแก่พระสงฆ์ท่ีทํางานด้านการปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรมอย่างจริงจังและทั่วถึง อีกประการหน่ึง มหาวิทยาลัยสงฆ์ ท้ัง 2 สถาบัน และวิทยา
เขตในต่างจังหวัด ควรจัดให้มีศูนย์กลางในการให้ความรู้หรือการฝึกอบรมเสริมทักษะเกี่ยวกับวิชาการ
ต่าง ๆ ท่ีจําเป็นต่อการทํางานแก่พระสงฆ์ เพราะปัจจุบันหลักสูตรท่ีสอนอยู่ในมหาวิทยาลัยสงฆ์ เป็น
หลักสูตรระยะยาวไม่ได้สนองตอบต่อความต้องการของพระสงฆ์ท่ีจะเข้าไปทํางานด้านน้ี ซ่ึงส่วนใหญ่
เป็นพระระดับสังฆาธิการ ไม่มีเวลาเข้ามาศึกษาตากหลักสูตรระยะยาวได้  

   1.4 ฝ่ายฆราวาส ประกอบไปด้วย 1) รัฐบาล ควรกําหนดนโยบายเร่ืองคุณธรรมจริยธรรม
ให้เป็นวาระแห่งชาติ เพราะปัจจุบันสังคมไทยเป็นสังคมที่บกพร่องในเร่ืองคุณธรรมจริยธรรมเป็นอย่าง
มาก ถ้ารัฐบาลหรือหน่วยภาครัฐยังไม่ให้ความสําคัญต่อการแก้ปัญหา ไม่จําต้องพูดถึงอนาคตว่า
สังคมไทยจะเป็นอย่างไร นอกจากนี้ รัฐบาลควรสนับสนุนพระสงฆ์หรือบุคลากรที่ทํางานด้านน้ี ท้ังใน
เรื่องงบประมาณและด้านความรู้ เพราะว่าพระสงฆ์ก็เป็นประชากรส่วนหนึ่งของประเทศ  2) 
สถาบันการศึกษา จะต้องมีนโยบาย แนวทางท่ีเน้นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรของ
สถาบันเองและนักเรียนนักศึกษาอย่างจังและจริงใจ มิใช่หวังเพียงผลประโยชน์ทางธุรกิจเท่านั้น และ
ควรเปิดโควตาให้พระสงฆ์ได้เข้ารับการศึกษาวิชาการท่ีเกี่ยวข้องการกับการพัฒนาสังคมให้มากขึ้น 
และสถาบันการศึกษาทางโลกควรทํางานร่วมกับสถาบันสงฆ์ทั้ง 2 แห่ง อย่างจริงจัง เพราะสถาบัน
สงฆ์มีจุดแข็งในด้านการเข้าใจในหลักธรรมและแนวคิดทางพระพุทธศาสนา ส่วนมหาวิทยาลัยของ
ฆราวาสก็มีความเช่ียวชาญในหลักการวิจัยและวิชาการทางโลก การร่วมจุดแข็งของทั้ง 2 ฝ่ายเข้า
ด้วยกันจะทําให้การทํางานมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 3) เอกชนหรือภาคประชาชนทั่วไป ควรมีส่วน
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ร่วมในการถวายความคิดเห็นและร่วมกันทํางานช่วยเหลือพัฒนาสังคม สนับสนุนด้านเงินทุนแก่
พระสงฆ์  

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1.ควรมีการศึกษาถึงปัจจัยที่ทําให้พระสงฆ์สามารถทําบทบาทในด้านการปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมแก่สังคมไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. ควรมีการศึกษาถึงปัจจัย ผลและผลกระทบ ของวิธีการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่
สังคมไทยของพระสงฆ์ ในด้านผลสัมฤทธ์ิของการทํางาน 

 
บรรณานุกรม 

คุณธรรม 4 ประการ. (2549, 24 พฤษภาคม). คอลัมน์ประชาช่ืน. มติชน, หน้า 33. 
พระมหาณรงค ์ จิตฺตโสภโณ.(2537). ความเช่ือและศาสนาในสังคมไทย. กรงุเพทมหานคร: สํานัก 
                   พิมพ์สุโขทัยธรรมาธิราช. 
พระมหาสมปอง  ตาลปุตฺโต. (2552, 17 เมษายน). หัวหน้าศูนย์เผยแผ่วัดสร้อยทอง. สัมภาษณ์ 
พระมหาสุภา  อุทโท.(2541). บทบาทของพระสงฆ์ไทยใน 2 ทศวรรษหน้า. วิทยานพินธ์ปริญญา  
                   สังคมศาสตร์มหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
บรรพต  วีระสยั และคณะ.(2523). พระสงฆ์กับสังคมไทย โดยพิจารณาในเชิงสังคมเศรษฐกิจการ 
                   เมือง และการปกครอง:กรณีศึกษาวัดในกรุงเทพมหานครและฉะเชิงเทรา.  
  กรุงเทพมหานคร: ม.ป.ท. 
วิโรจน์  ธาระพุฒิ. (2544). ศึกษาปฏิบัติหน้าท่ีต่อสังคมด้านการพัฒนาจริยธรรมของพระธรรม 
                     วิทยากรมหามงกุฎราชวิทยาลัย. คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. 
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2549). รายงานการสังเคราะหงานวิจัยเรื่อง รูปแบบยุทธ 
                  ศาสตร์และแนวทางการบูรณาการการศาสนากับการศึกษา: กรณีศึกษาในระบบ. 
                  กรุงเทพมหานคร: สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 
สํารวย  สารัตถ์.(2524). บทบาทพระสงฆ์ในการส่งเสริมธรรมแก่สังคม. ในจันทรเกษม, 16, 14-15. 
สุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศ์ และคณะ. (2551). รายงานการวิจัย เรื่อง รูปแบบการส่งเสริมคุณธรรม 
                   แห่งชาติ. กรุงเทพมหานคร: กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม     
สุพิศวง  ธรรมพันทา.(2547). วิถีไทย:พลวัตทางสังคมและวัฒนธรรมไทย. กรุงเทพมหานคร:  
                  พิศิษฐ์การพิมพ์. 
แสงระวี  เทพยอด. (2542). ความสัมพันธร์ะหว่างการปลูกฝังคุณธรรมทางพุทธศาสนา พฤติ 
                  กรรมทางศาสนากับพฤติกรรมป้องกันยาเสพติดกรณีศึกษาในนักเรียนวัยรุ่น  
  จังหวัดปทุมธานี. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล. 


	ปกหน้า ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 2554
	1111
	1112

