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 วารสารวิชาการ “ลานปญญา” ฉบับน้ี เปนฉบับท่ี 2 ของปท่ี 12 
ประจําเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2555 ซึ่งโครงการบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ไดจัดทําอยางตอเน่ืองมาตั้งแตปพุทธศักราช 
2543 เพ่ือเปนเวทีวิชาการ ลานปญญา เพ่ิมคุณคาและพัฒนาองค
ความรูของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย ผูทรงคุณวุฒิ และ
นักวิชาการท่ัวไป ตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีท่ีคือ 
“กาวหนาโลกบนพ้ืนฐานภูมิปญญาไทย” 
 วารสาร “ลานปญญา” ฉบับน้ี มีสาระสําคัญของเลมสวนใหญ
เปนบทความวิจัยเพ่ือเผยแพรองคความรูใหมท่ีคนพบและพัฒนา 
เพ่ือใหเกิดประโยชนตอวงการศึกษาและการพัฒนาทองถิ่น สังคม และ
ประเทศชาติ 
 โครงการบัณฑิตศึกษา ขอขอบคุณนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
คณาจารย ผูทรงคุณวุฒิ และนักวิชาการทุกทาน ท่ีไดมอบบทความท่ีดีมี
คุณคาแกการศึกษาคนควาและกอใหเกิดการเรียนรูแบบยั่งยืน ซึ่งคณะ
บรรณาธิการหวังวา วารสาร “ลานปญญา” ฉบับน้ี จะสามารถอํานวย
ประโยชนในการเรียนรู ตลอดจนไดรับใชทองถิ่นและสังคมในเชิงวิชาการ
ตอไป 
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เนื้อหาสาระ แนวคิด บทวิจารณใดๆ ที่ปรากฏในวารสารฉบับนี้ 
เปนความคิดเห็นและขอมูลในความรับผิดชอบของผูเขียน 
แตละทาน 
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สารบัญ 
 

 หนา 
  
บทบรรณาธิการ (3) 
สารบัญ (5) 
  
การศึกษาในโลกยุคโลกาภิวัฒนกับการบริหารการศึกษา 
  รศ.ดร.สุรศักดิ์  หลาบมาลา 1 
ความคิดเห็นของผูใชบริการที่มีตอคุณภาพบริการติดตั้งและบํารุงรักษาโทรศัพท 
 ศูนยโทรศัพทบางปู อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 
  สุภาพ  พิกุลงาม 7 
ความคิดเห็นของพนักงานฝายพัฒนาสินทรัพย 1-6 ตอปญหาการปรับปรุงโครงสราง 
 หนี้ของบริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด (บสก.) สํานักงานใหญ 
  พรชัย  อภิธรรมวินัย 18 
ความคิดเห็นของพนักงานตอกระบวนการเปลี่ยนแปลงโครงสรางขององคกร 
 กรณีศึกษา: บริษัท ไบเออรไทย จํากัด 
  วีระยุทธ  วิริยะสหกิจ 30 
ความคิดเห็นของประชาชนตําบลบางขุนกองตอกระบวนการจัดการขยะมูลฝอยของ 
 องคการบริหารสวนตําบลบางขุนกอง อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 
  ธีรารัตน  จูฑะจันทร 42 
ความคิดเห็นของผูอยูอาศัยที่มีตอการดําเนินการของสวนกลางของนิติบุคคล 
 อาคารชุดรังสิต ซิตี้ (แฟลตปลาทอง) 
  อิศรเศรณี  การงาน 
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การศึกษาในโลกยุคโลกาภิวัฒน์กับการบริหารการศึกษา* 
 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์  หลาบมาลา** 
 
 ถ้าหากท่านอ่าน Theory of Big Bang ท่านจะพบคําอธิบายว่าจักรวาลถูกสร้างขึ้นมาจากการระเบิดคร้ัง
ใหญ่ของอะตอมไฮโดรเยนเมื่อนานมาแล้ว ขณะนี้ก็ยังขยายวงออกไปอีก ในท่ีสุดจะหดกลับเข้ามาเป็นก้อนมหึมาแล้ว
ระเบิดออกไปอีกเป็นวัฏจักร ซ่ึงแต่ละรอบใช้เวลา 80 พันล้านปี สุรยจักรวาลต่างๆ เกิดพร้อมกับการระเบิดครั้งน้ัน 
เร่ิมเป็นกลุ่มแก๊สก่อนแล้วหมุนควบรอบตัวและแตกออกเป็นกลุ่มดาวต่างๆ ในสุริยจักรวาลของเรานักวิทยาศาสตร์
ประมาณว่าโลกของเราควบรวมเป็นก้อนแก๊สอุณหภูมิ 4,000 C° ซ่ึงร้อนเกือบเท่าดวงอาทิตย์ เมื่อประมาณ 4,700 
ล้านปีมาแล้วโลกเย็นลง แก๊สกลายเป็นของเหลว เมื่อเย็นลงถึง 1,500 C° เปลือกโลกก็ปรากฏขึ้น ลอยอยู่เหนือส่วน
ท่ีเป็นของเหลวร้อน เมื่ออุณหภูมิประมาณ 700 C° เปลือกโลกหนาประมาณ 6 ไมล์ การลดความร้อนก็ช้าลง แผ่น
เปลือกโลกเหล่าน้ีมีการเคลื่อนตัวตลอดเวลา เมื่อเกิดการกระทบก่อให้เกิดเป็นทิวเขา เช่น ทิวเขาหิมาลัย เป็นต้น 
 ในระยะนี้บรรยากาศรอบโลกเต็มไปด้วยไอน้ํา ซ่ึงควบตัวเย็นลงตกเป็นฝนเป็นเวลาติดต่อกัน 60,000 ปี 
ทําให้เกิดแม่นํ้า และมหาสมุทร อุณหภูมิของโลกลดลงเหลือ 20-30 C° ฝนหยุดตกเมื่อ 3,000 ล้านปีมาแล้ว ขณะนั้น
บรรยากาศของโลกประกอบด้วย คาร์บอนไดออกไซด์ ไอนํ้า มีเธน และแอมโมเนีย เปลือกโลกยังเคล่ือนไหว ภูเขาไฟ
ระเบิดเป็นปกติ ไม่มีพืชและส่ิงท่ีมีชีวิตใดๆ บนโลกในระยะน้ัน 
 การทดลองของ Dr. Stanley  Miller (ค.ศ. 1930) เมื่อเขามีอายุเพียง 23 ปี ท่ีมหาวิทยาลัย 
ชิคาโก ค.ศ. 1950 ทดลองผ่านกระแสไฟฟ้าขนาดเท่าพายุฟ้าผ่าขนาดเล็กเข้าไปในส่วนผสมของแก๊สไฮโดรเยน มีเธน 
แอมโมเนีย และนํ้า หลังจากน้ันอีกหลายวันเขานํามาวิเคราะห์พบว่ามีสาร amino acids และ urea ซ่ึงเป็นสารต้ัง
ต้นชีวิต จึงเป็นหลักฐานเช่ือว่าส่ิงมีชีวิตส่ิงแรกเกิดจากฟ้าผ่า เมื่อประมาณ 4,600 ล้านปีมาแล้ว สารชีวิตเหล่าน้ี
รวมกันในทะเลด้วยปรากฏการณ์ทางเคมี ก่อให้เกิดสัตว์เซลล์เดียว แล้ว 500 ล้านปีให้หลังกลายเป็น สัตว์หลาย
เซลล์ ใน 2 รูปแบบ คือ สาหร่ายและแบคทีเรีย แล้ววิวัฒนาการก็เร่ิมมาจนปัจจุบันเป็นเวลา 4,600 ล้านปี 
 ตลอดระยะเวลา 4,600 ล้านปี้ เกิดสัตว์ต่างๆ เช่น หอย ปลา ในมหายุค Paleozoic Era (540-250 ล้าน
ปี) มหายุค Mesozoic Era (250-65 ล้านปี) เป็นเวลาท่ีสัตว์เล้ือยคลานและไดโนเสาร์ครองโลก พร้อมกับเกิดสัตว์
เล้ียงลูกด้วยนม ไดโนเสาร์สูญพันธ์ุไปเพราะลูกอุกาบาศกระทบโลก ก่อให้เกิดภัยพิบัติทั่วโลก ต่อมาเป็นมหายุค 
Cenozoic Era (65 ล้านปี-ปัจจุบัน) สัตว์เล้ียงลูกด้วยนมขนาดใหญ่สูญพันธ์ุไปเพราะโลกมีการเปล่ียนแปลงของ
เปลือกโลก และอุณหภูมิมาตลอด ขณะน้ีก็ยังดําเนินต่อไป สัตว์ประเภทลิง (primate) เกิดการพัฒนาขึ้นเมื่อ 40 
ล้านปีมาแล้ว และลงจากต้นไม้มาบนดินเมื่อ 20 ล้านปีมาแล้ว อาจจะเป็นเพราะว่าอาหารบนต้นไม้หายาก ประมาณ 
5 ล้านปีมาแล้ว เริ่มพัฒนามนุษย์ในอัฟริกา และวิวัฒนาการเป็นมนุษย์เมื่อ 2 ½ ล้านปี และเป็น Homo sapiens 
sapiens เมื่อประมาณ 35,000 ปีมาแล้ว 
 คําถามก็คือว่าโลกเปล่ียนแปลงไปด้วยตัวมันเอง โดยมนุษย์ทําอะไรไม่ได้ แล้วเราจะทําอะไรไปทําไม 
คําตอบคงเป็นเพราะว่ามนุษย์อยากรู้อยากเห็น เข้าใจธรรมชาติ และพยายามควบคุมธรรมชาติมากที่สุดเท่าท่ีจะมาก
ได้ เช่น สร้างเขื่อนกั้นนํ้า ปลูกป่า สํารวจจักรวาลและก็คงจะเพื่อความอยู่รอดของมนุษย์เอง 
 1. หัวข้อการบรรยายคือ การศึกษาในโลกยุคโลกาภิวัฒน์กับการบริหารการศึกษา การเปล่ียนแปลงของ
โลกยุคโบราณต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันได้กล่าวเป็นสังเขปมาแล้ว โลกได้สร้างมนุษย์ขึ้นมา มนุษย์ปัจจุบันมีการศึกษา
ดีขึ้น การแต่งงานก็เมื่ออายุมากข้ึน ส่ิงท่ีเราน่าจะนํามาคิดคือ ไข่ของเพศหญิงเกิดมาพร้อมกับการกําเนิดชีวิต แล้ว
ทยอยสุกทีละ 1-2 ฟอง เร่ิมเมื่อวัยสาว ดังน้ันไข่ท่ีสุก เมื่ออายุ 30-40 ปี จึงมีอายุ 30-40 ปีไปด้วย ในขณะเดียวกัน
ผู้ชายก็สร้างสเปอร์ม เมื่ออายุมากขึ้น อวัยวะสร้างสเปอร์ม ก็อายุมากไปด้วย ถ้าเกิดการผสมระหว่างไข่อายุมาก สเป

                                                        
 * บทความ 
** ข้าราชการบํานาญ 
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อร์ม อายุมาก ผลท่ีได้ก็คงเป็นลูกท่ีไม่สมบูรณ์เท่าไข่และสเปอร์ม อายุน้อย การวิจัยทางการแพทย์พบว่า เด็กท่ีเกิด
จากพ่อแม่อายุมาก อาจจะมีปัญหาทางร่างกายและสมองได้ เด็กท่ีเกิดจากพ่อแม่ท่ีเป็นญาติสนิทกัน มักจะได้รับการ
ถ่ายทอดพันธุกรรมด้อย ส่วนพ่อแม่ต่างเครือญาติกัน เด็กได้รับการถ่ายทอดพันธุกรรมเด่น ดังนั้นการแต่งงานจึงควร
คิดถึง IQ, EQ การศึกษาและอายุด้วย ถ้าเด็กเริ่มต้นชีวิตดี มีส่ิงแวดล้อมดี การพัฒนาก็จะไปได้เร็วและได้ไกลย่ิงข้ึน 
ท่านลองนึกดูว่ามีใครบ้างท่ีเกิดจากพ่อแม่ต่างครอบครัวและครอบครัวเดียวกัน หรือพ่อแม่อายุมาก ในแง่ของการ
เรียนการสอนถ้าหากมีเด็กท่ีเป็นประเภทการศึกษาพิเศษมาก ปัญหาก็ตามมามาก 
 2. มนุษย์เป็นสัตว์สังคม คืออยู่ร่วมกันเป็นสังคม ซ่ึงต้องมีกฎในการอยู่ร่วมกันเรียกวัฒนธรรม การปลูกฝัง
นิสัยให้เป็นเด็กดีต้องทําท้ังท่ีบ้าน โรงเรียน และชุมชน โดยมีสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ืออํานวย ท่านจะพบว่าเด็กหรื
อมนุษย์ท่ีอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีดี ปัญหาต่างๆ มีน้อย เช่น สวิตเซอร์แลนด์ มนุษย์ท่ีอยู่ในประเทศท่ีสภาพแวดล้อม
ไม่ดี มีความอดอยาก มีการแก่งแย่งกัน มีการคอรัปช่ัน อาชญากรรมเกิดได้ง่าย ถ้าประกอบอาชญากรรมในประเทศ
หน่ึงไม่ได้ก็ไปทําในอีกประเทศหน่ึงท่ีสภาพแวดล้อมการรักษากฎหมายหละหลวม ดังท่ีเป็นข่าวทางส่ือมวลชนเป็น
ประจํา 
 ในส่วนของการศึกษา เราต้องสร้างนิสัยท่ีดี มีคุณธรรมตั้งแต่ระดับอนุบาลเป็นต้นไป สร้าง
สภาพแวดล้อมโรงเรียนเป็น Green School ให้ความรัก ความช่วยเหลือ ให้โอกาสทําดี มีความเป็นพ่ีน้องกัน ท้ังใน
โรงเรียน ชุมชน และสถานท่ีทํางาน โดยครู ผู้ปกครอง ผู้นําชุมชน ผู้นําศาสนา และเด็กช่วยกันสร้างให้เกิดขึ้น 
 เพื่อป้องกันการลืมความรู้ การศึกษาผู้ใหญ่ ต้องทํามากกว่าปัจจุบันให้ความรู้ประชาชนก้าวให้ทันโลก 
แก้ปัญหาการลืมหนังสือ มีการยกย่องชมเชยคนที่ทําดีเพื่อส่วนรวม และไม่มองอะไรเพียงมุมมองเดียวและโลภมาก 
 องค์กรทางสังคม เช่น อบต. อบจ. หน่วยงานราชการ และเอกชนต้องสร้างบรรยากาศให้คนมีโอกาสทํา
ดี เช่น มีถังขยะให้ท้ิงขยะ เอ้ืออํานวยให้คนมีอาชีพ ทํางานหาเงินถูกต้องตามกฎหมายได้ง่าย เป็นต้น คนก็จะทําส่ิงดี
มากข้ึน 
 3. ปัญหาเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ เมื่อเรียนจบประถมศึกษาปีท่ี 6 มีมากมาย คนท่ัวไปมักจะมองที่ครู 
แต่ผมอยากให้มองท่ีระบบว่า ระบบของการศึกษาและสังคมปัจจุบันเอื้อให้ครูทํางานได้เต็มท่ีหรือไม่ เราให้ทุนคนเก่ง
มาเรียนครูหรือไม่ ประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย และเวียตนามให้ทุนเด็กเก่งมาเรียนครูได้ ครูเก่งสอนนักเรียนก็เก่ง 
ประเทศไทยเคยทําเช่นน้ัน แต่ก็เปล่ียนมาคัดเด็กหางกะทิมาเรียนครู ผลการศึกษาของประเทศก็เลยเป็นหางกะทิไป
ด้วย ประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย เวียตนามเขาเลยก้าวหน้านําไปแล้ว เราจะรอให้ใครก้าวลํ้าหน้าอีกถึงจะตื่นตัวได้ 
 ครูสอนวันละกี่ช่ัวโมง ทํางานท่ีไม่ใช่หน้าที่สอนกี่ช่ัวโมง เคยฝึกอบรมการสอนเด็กมีปัญหา เด็กอ่อน เด็ก
หลายช้ันเรียนมาก่อนหรือไม่ เพ่ิมอัตราครูได้หรือไม่ ครูอัตราจ้างขาดความมั่นคงในอาชีพ ผลงานย่อมไม่มั่นคงไป
ด้วย ส่ิงเหล่าน้ีมาจากผลกระทบของระบบของสังคมไทยทั้งน้ัน เรามีการพัฒนาครูสอนเด็กเรียนช้า แล้วส่งไปช่วย
โรงเรียนบ้างไหม 
 นานาประเทศท่ีพัฒนาแล้ว โรงเรียนใดมีปัญหามากจะได้รับงบประมาณมาก เพ่ือช่วยให้เด็กมีอุปกรณ์
ต่างๆ มีครูดีมาช่วย แต่ของเรากลับกันโรงเรียนมีอะไรมากย่ิงได้รับอะไรมาก ย่ิงโรงเรียนท่ีเด็กไม่พูดภาษาไทยแล้ว
ไม่ได้อะไรเลย ก็ให้ดูปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นตัวอย่างก็แล้วกัน 
 ศึกษานิเทศก์ของสิงคโปร์เรียกว่าผู้เช่ียวชาญสาขาวิชาจะไปประจําเพื่อแก้ปัญหาเด็กมีผลการเรียนต่ํา
กว่าเกณฑ์ท่ีโรงเรียนนั้น แล้วจึงย้ายไปแก้ปัญหาท้ังครูและนักเรียนท่ีโรงเรียนอื่นต่อไป เราน่าจะนํามาทดลองใช้กับ
โรงเรียนบ้านเราบ้าง แต่ควรนํามาท้ังระบบ 
 หน่วยงานของรัฐในท้องถ่ินต่างคนต่างทําเป็นระบบของเรา ถ้าหากช่วยกันทํา เช่น อบต. อบจ. เข้า
มาร่วมรับผิดชอบโรงเรียนก็น่าจะทําได้อะไรดีข้ึน นักเรียนก็เป็นลูกหลานของท่านท้ังน้ัน 
 ท่ีกล่าวมาน้ีก็เพื่อช้ีให้ท่านเห็นว่า ท่านจะพัฒนาคนมากแค่ไหนก็ตาม ถ้าหากไม่มีการพัฒนาระบบคนก็
ทําอะไรไม่ได้เช่นกัน แล้วมานั่งโทษกันไปมาก็ไม่น่าจะถูกต้อง เราควรประเมินประสิทธิภาพของระบบการศึกษาและ
ระบบสังคมของเราเสียที และเราควรพัฒนาคนให้สามารถคิดวิเคราะห์ด้วย 
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 4. โลกยุคโลกาภิวัฒน์จะเน้นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจกันมาก บนพื้นฐานของความร่วมมือและการแข่งขัน 
ถ้าหากเราแบ่งอาชีพของคนไทยออกเป็นกลุ่มผู้ผลิต กลุ่มผู้ผลิตและบริการ และกลุ่มบริการ 
 4.1 กลุ่มผู้ผลิต เช่น เกษตร การศึกษา วิศวกรรม สัตวแพทย์ อุตสาหกรรม ประมง ฯลฯ 
 4.2 กลุ่มผู้ผลิตและบริการ หมายถึง กลุ่มคนท่ีทําหน้าที่กึ่งกลางระหว่างผู้ผลิตและผู้บริการ เช่น แพทย์ 
พยาบาล ธุรกิจ การธนาคาร การแสดง และการต่างประเทศ ฯลฯ 
 4.3 กลุ่มบริการ หมายถึง ผู้ท่ีคอยให้บริการให้อีก 2 กลุ่มทํางานลุล่วงไปด้วยดี เช่น ตํารวจ ข้าราชการ 
ทหาร ไปรษณีย์ การเมือง กฎหมาย การปกครอง และศาล เป็นต้น 
 ท่านคิดว่าท่านจะลงทุนพัฒนางานและคนในกลุ่มไหนมากท่ีสุด จึงจะเกิดผลดีแก่ส่วนรวมมากที่สุด 
ประเทศกลุ่มประชาคมยุโรปจะให้ความสําคัญกับผู้ผลิตค่อนข้างมาก คนท่ีจะมาเป็นครูเขาค่อนข้างจะคัดเลือกอย่าง
ดี ผลตอบแทนดี เราควรจะกลับไปชักจูงคนเก่ง (ให้ทุน) มาเรียนครูเช่นเดิมดีไหม? เมื่อผลิตแล้วก็ต้องพัฒนาอย่าง
ต่อเน่ืองทุกกลุ่มท่ีกล่าวมาแล้วมีความสําคัญพอๆ กัน 
 5. การพัฒนางานต้องมีการกําหนดเป้าหมาย (Benchmark) แล้วจึงพัฒนาคนเพื่อมาพัฒนางานให้บรรลุ
เป้าหมายดังกล่าวแล้ว การให้คนไปดูงานต่างประเทศแบบไปเท่ียว กลับมาแล้วไม่ได้นําความรู้ท่ีพบเห็นมาปฏิบัติเป็น
การส้ินเปลืองงบประมาณอย่างไม่คุ้มค่า ท้ังน้ีก็เพราะไม่ได้กําหนดงานไว้ก่อนน้ันเอง การไปดูงานต่างประเทศจึงเป็น
รางวัลแก่คนของผู้บริหารหน่วยงานเท่าน้ัน เป็นการให้รางวัลหรือไม่? 
 ประเทศเวียตนามเอาไทยเป็น Benchmark จะคอยดูว่าไทยต้ังงบประมาณด้านไหน ไว้กี่เปอร์เซ็นต์ 
เวียตนามจะตั้งงบประมาณไว้ใกล้กัน ไทยเปิดประเทศรับการลงทุน เวียตนามก็ทําเช่นกัน จากน้ันเวียตนามก็พัฒนา
คนมาพัฒนางานตามแผนท่ีวางไว้ นักการเมืองเวียตนามไม่ทะเลาะกัน การบริหารเงินงบประมาณมีประสิทธิภาพ
มาก จึงพัฒนาประเทศไปได้อย่างรวดเร็ว เมื่อผมไปเย่ียมวิทยาลัยครูท่ีนครโฮจิมินท์ก็เห็นว่านักเรียนครูของเขาเป็น
เด็กท่ีมีผลการเรียนดี และอาจารย์ท่ีสอนก็คัดมาอย่างดี ผมคิดว่าอนาคตการศึกษาของคนเวียตนามคงไปได้ดี
ประกอบกับบุคลิกของคนเวียตนามเป็นคนขยัน ทํางานได้ทุกรูปแบบจึงเป็นส่วนประกอบสําคัญทําให้งานลุล่วงไป
ด้วยดี เราจะพัฒนาบุคลิกภาพของคนไทยไปในทิศทางใด เป้าหมายพัฒนาประเทศอยู่ไหนคงต้องช่วยกันคิดช่วยกัน
ทํา 
 6. ASEAN ผมยกเรื่องน้ีมาเป็นหัวข้อ เพราะอีกไม่กี่ปีข้างหน้าประเทศกลุ่มอาเซียนจะเปิดรั้วทําธุรกิจ
ร่วมกัน ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลาง และยังเชิญประเทศอ่ืนๆ เช่น เกาหลี ญี่ปุ่น จีน สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย 
ฯลฯ มาเป็นประเทศคู่ค้าด้วย โลกยุคโลกาภิวัฒน์ก็เป็นเช่นน้ี เรารู้เรื่องน้ีกันมานานแล้ว คําถามก็คือว่าคนไทยมี
ความพร้อมหรือยัง คือ พร้อมในการลงทุน พร้อมในทางธุรกิจ พร้อมในทางความรู้ภาษาอังกฤษ รู้ภาษาและ
วัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้าน พร้อมจะคบค้าสมาคม ทําธุรกิจ และร่วมกลุ่มเผชิญกับโลกหรือยัง จะพร้อม
หรือไม่นั้นก็คงจะไม่เสียเวลาพูดแล้ว เราต้องเดินหน้าต่อไป รัฐต้องเตรียมประชาชนให้พร้อม โรงเรียนและ
มหาวิทยาลัยต้องเตรียมบุคลากรเข้าสู่ตลาดแรงงานให้พร้อม 
 การประชุมร่วมระหว่างสภาการศึกษากับหน่วยงานด้านการวิจัยของกระทรวงศึกษาธิการมาเลเซียเมื่อ
ปีท่ีแล้ว พบว่าครูไทยมีปัญหาภาษาอังกฤษในการนําเสนอรายงานการวิจัยอยู่มาก ปีน้ีจะร่วมสัมมนากันอีกใน
ประเทศไทยในเดือนพฤศจิกายน ประมาณวันท่ี 15-18 พ.ศ. 2552 ผู้เขียนก็หวังว่าครูไทยคงพร้อมมากกว่าเดิม 
 แต่ละประเทศกลุ่ม ASEAN ต่างก็มีจุดแข็งจุดอ่อนด้วยกัน ประเทศไทยควรมีข้อมูลเหล่าน้ีไว้พร้อม 
รวมท้ังเข้าใจแผนพัฒนาประเทศของเขาด้วย เพ่ือใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศและพัฒนาคนของเรา ผมคิดว่า
ประเทศไทยและคนไทยมีศักยภาพพอจะเป็นแกนกลางในการพัฒนาประเทศกลุ่ม ASEAN ได้ แต่เราต้องการผู้นําท่ีดี
มีประสิทธิภาพ นําประเทศและประชาชนได้ 
  ในแง่ของการพัฒนาบุคลากรเพ่ือทํางานยุค ASEAN เปิดรั้วร่วมกัน รัฐคงต้องจัดหาเอกสารและตํารา 
ภาษาและวัฒนธรรม ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ และระบบการศึกษาของเพื่อนบ้านให้เด็กได้ศึกษา ใน
ระดับอุดมศึกษาควรเปิดหลักสูตรเพ่ือนบ้านศึกษาโดยเฉพาะสถาบันท่ีอยู่ใกล้ชายแดน รวมท้ังรับนักศึกษาเพ่ือนบ้าน
เข้ามาเรียน ส่งนักศึกษาเราไปเรียนและทําการวิจัยในประเทศเพื่อนบ้านด้วย บางมหาวิทยาลัยของไทยทําอยู่แล้ว 
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 7. European Union (EU) กลุ่มประเทศในยุโรปพัฒนาไปถึงขั้นมีรัฐบาลร่วม สกุลเงินร่วม ธนาคารร่วม 
กองกําลังร่วม ใช้ระบบการศึกษาคล้ายกันมาก นอกจากนี้ยังร่วมกันผลิตสินค้าสําคัญ เช่น เคร่ืองบิน Airbus ผลิต
โลหะทําลําตัวในเยอรมัน เครื่องยนต์ในอังกฤษ โรงงานประกอบในฝรั่งเศส เป็นต้น นักเรียนในยุโรปต้องเรียนหลาย
ภาษา มีการแลกเปล่ียนครู นักเรียน และนักศึกษาทุกปี คนงานทํางานกันได้ท่ัว กลุ่มประเทศ EU เขาเตรียม
บุคลากรเพื่อทํางานร่วมกันได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้รัฐบาลแต่ละประเทศยังสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยเข้าไปช่วย
หน่วยงานเอกชนพัฒนาผลผลิตเพื่อความเลิศระดับโลก เช่น กลุ่มมหาวิทยาลัยอังกฤษ 5 แห่งไปช่วยหน่วยงานธุรกิจ
และอุตสาหกรรมในท้องถิ่น มหาวิทยาลัยในสเปนไปช่วยผู้ผลิตเครื่องกระเบื้องจนมีคุณภาพเป็นท่ีนิยมไปท่ัวโลก รัฐ
ลงทุนด้วยเงินก้อนหน่ึงแต่ได้ผลดีท้ังผู้ประกอบการได้สร้างความรู้และพัฒนานักศึกษา ครู อาจารย์ในมหาวิทยาลัยใน
การวิจัยและนวัตกรรม ประเทศญี่ปุ่นทําคล้ายกัน 
 การพัฒนาบุคลากรของเราก็ควรพัฒนาให้มีความพร้อมในการทํางานในกลุ่มอาเชียน ร่วมมือกับกลุ่ม 
EU บางทีเราอาจจะมอง EU เป็น Benchmark ของเราก็ได้ EU ขยายความช่วยเหลือไปยังต่างประเทศพร้อมกับ
ขยายตลาดการค้า เราก็ควรมองเป็นตัวอย่างท่ีดีได้ เรามีสินค้า OTOP โรงเรียนและสถาบันอุดมศึกษาน่าจะไปช่วย
พัฒนา OTOP ให้เป็นสินค้าจําหน่ายได้ท่ัวโลก นั่นคือเราต้องพัฒนาท้ังนักวิจัย นักเทคนิค นักนวัตกรรม และนัก
ธุรกิจ เราควรต้ังความหวังไว้สูง แล้วพยายามไปให้ถึง 
 8. ท่านท่ีติดตามข่าวการประชุม ASEAN คงทราบว่ามหาอํานาจทางการทหารและเศรษฐกิจเข้ามาร่วม
ด้วย เช่น สหรัฐอเมริกา จีน อินเดีย เกาหลี ญี่ปุ่น และออสเตรเลีย เป็นต้น ประเทศเหล่าน้ีเข้ามาลงทุนและขยาย
อิทธิพลมายังประเทศกลุ่ม ASEAN ซ่ึงกลุ่ม ASEAN ต้องร่วมกันอย่างเหนียวแน่นย่ิงขึ้นเพ่ือความก้าวหน้าทาง
การศึกษา เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยคงไว้ซ่ึงความเป็น ASEAN และความเป็นไทย การพัฒนาคน
ของเราก็คงเน้นพัฒนาคนให้สามารถทํางานร่วมและเรียนรู้จากประเทศมหาอํานาจเหล่าน้ีโดยรัฐต้องกําหนดทิศ
ทางการพัฒนาประเทศให้แน่นอน ท่ีทุกคนเห็นชอบและสามารถดําเนินการได้ สถาบันการศึกษาต้องมีบทบาทมาก
ขึ้นในการหล่อหลอมคนไทยให้เป็นคนไทยโดยวัฒนธรรมและมีเทคโนโลยีสากล ทุกหน่วยงานของรัฐเอกชน และ
ชุมชนต้องร่วมกัน ต้องเรียนแนวปฏิบัติและนํามาปฏิบัติได้จากทุกประเทศท่ีกล่าวมาแล้ว และประเทศคู่ค้าของเรา
จากทุกทวีป การส่งคนไปเรียนและฝึกงานในต่างประเทศยังเป็นเรื่องจําเป็น 
 9. ปัญหาท่ีประชากรโลกยังต้องเผชิญปัจจุบันคือ โลกร้อน พลังงานทดแทน ผู้ก่อการร้าย อาชญากรรม
ข้ามชาติ ความอดอยาก ประชากรแทบจะล้นโลก ขาดแคลนนํ้า โรคภัยไข้เจ็บ และอ่ืนๆ เราต้องร่วมมือกับ
หน่วยงานระหว่างประเทศ เช่น WHO UNESCO INTERPOL ฯลฯ เพ่ือร่วมมือกันแก้ปัญหาระดับโลกเท่าท่ีเราจะทํา
ได้เพ่ือผลประโยชน์ของประชากรโลก เราต้องฝึกคนของเรามาทํางานในองค์การระหว่างประเทศ และทํางานร่วมมือ
กับองค์การระหว่างประเทศ ราชอาณาจักรสวีเดนประสบความสําเร็จในการฝึกคนไปทํางานกับองค์การระหว่าง
ประเทศอยู่แทบทุกส่วนของโลก 
 เราต้องเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาขององค์การระหว่างประเทศเหล่าน้ี เราช่วยประเทศและประชาชนอื่นๆ 
ท่ีประสบปัญหาเพื่อมนุษยธรรมและเป็นการสร้างความปรารถนาดีกับประชากรโลก เราร่วมกับประเทศอื่นๆ เพื่อ
พัฒนาโลก พัฒนาความรู้ เช่น การค้นขุดซากไดโนเสาร์ในประเทศไทยร่วมกับนักวิทยาศาสตร์ฝรั่งเศส เป็นต้น 
ประชาชนของเราต้องรู้ว่าอะไรกําลังเกิดข้ึนในโลก ประชาชนในประเทศเล็กต้องพัฒนาคุณภาพตนเองให้สูงเพื่อ
ความอยู่รอด ซ่ึงสิงคโปร์ทําเร่ืองน้ีได้ดี ประเทศนอร์เวย์ สวีเดน เดนมาร์ก และสวิตเซอร์แลนด์ก็ทําได้ดีเช่นกัน เราก็
ควรจะพัฒนาคุณภาพของคนไทยให้สูงเช่นกัน 
 10. เราลองมองการศึกษาของเราใหม่ ลองคิดว่าหลักสูตรการศึกษาของเราแบ่งออกเป็น กลุ่มวิชาตาม
หน้าท่ีของมัน คือ 
 1) กลุ่มวิชาท่ีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ เช่น ภาษาไทยและต่างประเทศ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ 
เป็นต้น 
 2) กลุ่มวิชาพัฒนาตนและสังคม เช่น สุขศึกษา สังคมศึกษา วรรณคดี ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ คุณธรรมจริยธรรม เป็นต้น 



 
วารสารวชิาการ “ลานปัญญา” ปีท่ี 12 ฉบบัท่ี 2 

โครงการบณัฑิตศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 

 5

 3) กลุ่มวิชาชีพ ได้แก่ วิชาชีพท่ีแต่ละคนเลือกศึกษาเพ่ือใช้ประกอบอาชีพ เช่น วิศวกรรม 
สถาปัตยกรรมศาสตร์ การศึกษา แพทย์ ภาษาต่างประเทศ การทํางานเป็นทีม เป็นต้น 
 4) กลุ่มวิชาเติมเต็มชีวิต เช่น พลศึกษา การกีฬา นาฏศิลป์ ดนตรี ศิลปการแสดง ศิลปหัตถกรรม 
ฯลฯ 
 เราลองคิดต่อไปว่าหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานควรจะมีอะไรบ้างจากแต่ละกลุ่ม แต่ไม่ควรมาก
จนเกินไปจนนักเรียนรับไม่ไหว มากเกินไปจนกระท่ังกลุ่มวิชาท่ีเป็นเครื่องมือของการเรียนรู้เรียนได้ไม่เพียงพอจะ
เป็นเคร่ืองมือได้ 
 เมื่อพูดถึงหลักสูตรก็พูดถึงครู ครูท่ีได้รับการฝึกมาแต่ละยุคแต่ละสมัย คงต้องการการพัฒนา เมื่อวิชา
และแนวโน้มของโลกาภิวัฒน์เข้ามามีบทบาทสําคัญ ครูคงพัฒนาให้สอนและใช้ส่ิงใหม่ไม่ได้ทุกคน ดังน้ันความ
ช่วยเหลือจากชุมชนจึงจําเป็นท้ังด้านบุคลากรและเคร่ืองมือ ชุมชน เช่น อบต. อบจ. ควรจะเข้ามามีบทบาทในการ
ช่วยเหลือโรงเรียนและพัฒนาครูให้มากขึ้นให้ก้าวทันโลกได้ โรงเรียนต้องเรียนรู้จากโรงเรียนท่ีทําได้ดี แต่ระบบต้องมี
การเปล่ียนแปลง 
 โรงเรียนหลายโรงมีกิจกรรมเด่นเป็นท่ียอมรับของชุมชน เช่น วงดนตรีลูกทุ่ง โรงเรียนควรพัฒนาส่ิงท่ี
ง่ายก่อน พัฒนาส่ิงท่ีเป็นรูปธรรมก่อนให้สังคมเห็นผลงาน แล้วก้าวไปสู่การพัฒนาส่ิงท่ีเป็นนามธรรมและทําได้ยาก
ต่อไป แต่ครูต้องได้รับการพัฒนาอย่างไม่หยุดย้ัง 
 11. ผู้เสนอแนะในท่ีน้ีผมหมายถึง องค์กรวิชาชีพ สมาคมธุรกิจ อุตสาหกรรม เป็นต้น ซ่ึงเป็นผู้รู้ดีในงาน
ของตน รัฐควรขอให้สมาคมวิชาชีพหรือสมาคมอาชีพ เช่น สมาคมธนาคาร เสนอแนวทางการพัฒนาประเทศในส่วน
ของตนทุกปี แล้วรัฐบาลนํามาเป็นข้อมูลในการกําหนดนโยบายของรัฐ สมาคมราชวิทยาศาสตร์ของอังกฤษเป็น
ตัวอย่างท่ีดีในการจัดทํารายงานเสนอแนะรัฐบาลทุกปี ประเทศไทยก็มีสมาคมเช่นน้ีหลายสมาคม จึงน่าจะมีบทบาท
ในการเสนอแนะแนวทางการพัฒนาประเทศบ้าง คงไม่มีใครรู้ดีไปหมดทุกอย่าง เราต้องพัฒนาคนช้ันมันสมองมาทํา
หน้าที่เสนอแนะเช่นน้ีบ้าง ข้อเสนอแนะเหล่าน้ีอาจจะใช้เป็นแนวทางพัฒนาบุคลากรของชาติได้ด้วย 
 ท่ีกล่าวมาท้ังหมดนี้เป็นทัศนส่วนตัวของผม ความคิดจะเปล่ียนแปลงเมื่อมีข้อมูลใหม่ๆ เข้ามา ขอให้ท่าน
นําไปเป็นข้อมูลประกอบการคิดของท่าน ผมก็ไม่รู้ดีหมดทุกเรื่องและก็ไม่ถูกไปทุกรายการขอบคุณ 
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ความคิดเหน็ของผู้ใช้บริการที่มีต่อคุณภาพบริการติดต้ังและบํารุงรักษาโทรศัพท์ศูนย์
โทรศัพท์บางปู อําเภอเมอืง จังหวัดสมุทรปราการ* 

Opinions of Customers toward Installment and Maintenance Service 
Quality of Telephone Provided by Bangpu Telephone, Meung District, 

Samutprakan 
 
          นางสุภาพ   พิกุลงาม** 

Mrs.  Supap Pikuljam 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยเรื่องน้ีมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้ใช้บริการท่ีมีต่อคุณภาพบริการติดต้ังและ
บํารุงรักษาโทรศัพท์ศูนย์โทรศัพท์บางปู อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ และเพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นท่ีมีต่อ
คุณภาพบริการติดตั้งและบํารุงรักษาโทรศัพท์ศูนย์โทรศัพท์บางปู ในทัศนะของผู้ใช้บริการ จําแนกตามลักษณะส่วน
บุคคล กลุ่มตัวอย่างจํานวน 108 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ ร้อย
ละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวน  
  ผลการวิจัยพบว่า ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพบริการติดต้ังและบํารุงรักษาโทรศัพท์ศูนย์
โทรศัพท์บางปู ในภาพรวม คะแนนเฉล่ียอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณภาพบริการ โดยรวม คะแนนเฉล่ียอยู่ในระดับมากท้ัง 10 ด้าน เรียงลําดับจากค่ามากท่ีสุด 3 ด้าน คือ 
ความเช่ือถือได้ คือ มีความแน่นอนเช่ือถือได้ในการบริการ การสร้างบริการให้เป็นรูปธรรม คือ สถานท่ีให้บริการ
สวยงาม สะอาด บรรยากาศดี และความสุภาพอ่อนโยน คือ พนักงานผู้ให้บริการมีบุคลิกดี ผลการเปรียบเทียบความ
คิดเห็นที่มีต่อคุณภาพบริการติดตั้งและบํารุงรักษาโทรศัพท์ศูนย์โทรศัพท์บางปู ในทัศนะของผู้ใช้บริการ จําแนกตาม
ลักษณะส่วนบุคคล พบว่า  ผู้ใช้บริการท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพบริการ ในภาพรวม 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ใช้บริการท่ีมีสถานภาพสมรส
ต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพบริการ โดยรวม ด้านการเข้าถึงบริการ ความซ่ือสัตย์ ความมั่นคง แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เฉพาะด้านความเช่ือถือได้ การตอบสนอง ความสามารถ ความสุภาพ
อ่อนโยน การติดต่อส่ือสาร และความเข้าใจ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และผู้ใช้บริการท่ีมี
อาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพบริการ โดยรวม ด้านความมั่นคง แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.01 
 

                                                        
 * บทความการค้นคว้าอิสระ 
** บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
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Abstract 
 The objectives of this research were to study opinions of customers toward the 
installment and maintenance service quality of telephone provided by Bangpu telephone, Meung 
district, Samutprakan and to compare the opinions of individual customers based on personal 
characteristics. The sample included 108 customers. Questionnaires were used as research tool. 
Data were analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, and analysis of 
variance.  
 The result of the research indicated that mean score of opinions toward the installment 
and maintenance service quality of telephone provided by Bangpu telephone was determined in 
high level. With regard to aspects analysis, an overall mean score of opinion to all 10 aspects 
were at high level, which three of them could be arranged in descending order as follows: 
credibility, service place actualizing, and gentleness or tenderness service. Credibility in this sense 
means standardization and certainty of service. Service place actualizing means decoration, 
cleanness and good atmosphere of places. Gentleness or tenderness means a good personality 
of officers shown. The comparison of opinions based on personal characteristics indicated that 
customers with different married status had different opinions at 0.01 significant level. According 
to comparison into aspects, customers with different married status had different opinions on 
access to services, honesty, and stability, at 0.01 significant level while on credibility, response, 
proficiency, gentleness, communication, and comprehension at 0.01 significant level. Customers 
with different occupations had different opinions on credibility at 0.01 significant level.  
 
ความนํา 
 ปัจจุบันแม้มีโทรศัพท์เคล่ือนท่ีเข้ามามีบทบาทสําคัญในชีวิตประจําวันและธุรกิจก็ตาม แต่บริการโทรศัพท์
พ้ืนฐานของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ก็ยังมีบทบาทสําคัญอยู่เป็นอย่างมาก การดําเนินธุรกิจของโทรศัพท์
พ้ืนฐานอยู่ในภาวะท่ีมีการแข่งขันท่ีสูงมาก เน่ืองจากต้องแข่งขันกับภาคเอกชน ดังนั้นบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 
จึงต้องปรับปรุงกลยุทธ์ธุรกิจในด้านต่าง ๆ เป็นอย่างมาก ทางหน่ึงท่ีสําคัญ คือ การบริการติดตั้งโทรศัพท์และการซ่อม
บํารุงซ่ึงเป็นบริการหลังการขายให้มีความสะดวกรวดเร็ว สร้างความประทับใจให้ลูกค้า เพ่ือเป็นการนําเสนอต่อลูกค้า
เพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกใช้บริการของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) เมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจของภาคเอกชน 
การปรับปรุงคุณภาพบริการติดตั้งและซ่อมบํารุง จึงเป็นเรื่องสําคัญท่ีสุด ทั้งในด้านความสะดวก รวดเร็ว และการมี
นํ้าใจบริการ (service mind) ของพนักงานของบริษัททุกคน 
 จากความสําคัญและปัญหาการให้บริการติดตั้งและบํารุงรักษาโทรศัพท์ดังกล่าว ผู้วิจัยเป็นพนักงาน ของ
บร ิษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ปฏิบัติหน้าที่ผู้ให้บริการจึงสนใจศึกษา เรื่อง คุณภาพบริการติดตั้งและบํารุงรักษา
โทรศัพท์ศูนย์โทรศัพท์บางปู อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อนําผลท่ีได้จากการศึกษาครั้งน้ีไปใช้เป็นข้อมูล
เสนอผู้บริหาร เพื่อปรับปรุงคุณภาพการบริการไปสู่ความเป็นเลิศทางธุรกิจให้มากที่สุด 
 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้ใช้บริการท่ีมีต่อคุณภาพบริการติดต้ังและบํารุงรักษาโทรศัพท์ศูนย์โทรศัพท์
บางปู อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 
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 2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นท่ีมีต่อคุณภาพบริการติดตั้งและบํารุงรักษาโทรศัพท์ศูนย์โทรศัพท์บางปู 
ในทัศนะของผู้ใช้บริการ จําแนกตามลักษณะส่วนบุคคล 
 
สมมุติฐานของการวิจัย 
 ความคิดเห็นท่ีมีต่อคุณภาพการติดตั้งและบํารุงรักษาโทรศัพท์ศูนย์โทรศัพท์บางปู ในทัศนะของผู้ใช้บริการ
จําแนกตามลักษณะส่วนบุคคลแตกต่างกัน 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือ ลูกค้าผู้ใช้บริการติดตั้งและบํารุงรักษาโทรศัพท์ศูนย์โทรศัพท์บางปู อําเภอ
เมือง จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างเดือนกันยายน ถึงเดือนพฤศจิกายน 2553 จํานวนประมาณ 150 คน เลือกเป็น
กลุ่มตัวอย่างจากตารางกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie and Morgan (1970, p.608) ได้กลุ่มตัวอย่าง 
จํานวน 108 คน 
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ ได้แก่ แบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นโดยขั้นตอนตามลําดับ ดังน้ี 
 1. ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 2. จัดทําโครงสร้างของแบบสอบถามให้มีเน้ือหาครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยคร้ังน้ี แบบสอบถาม
ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 
 2.1 ข้อมูลส่วนบุคคล ของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือน จํานวน 6 ข้อ 
 2.2 คุณภาพบริการติดต้ังและบํารุงรักษาโทรศัพท์ศูนย์โทรศัพท์บางปู แบ่งออกเป็น 10 ด้าน คือ ความ
เช่ือถือได้ การตอบสนองความต้องการ ความสามารถ การเข้าถึงบริการ ความสุภาพอ่อนโยน การติดต่อส่ือสาร 
ความซ่ือสัตย์ ความมั่นคง ความเข้าใจ และการสร้างบริการท่ีเป็นรูปธรรม ลักษณะของแบบสอบถามเป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับของลิเคิร์ท (Likert) จํานวน 28 ข้อ 
 3. นําแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นให้อาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้
ตรวจสอบความสอดคล้องของเนื้อหากับวัตถุประสงค์ของการวิจัย เป็นการศึกษาความเท่ียงตรง (validity) ของ
แบบสอบถาม แล้วนํามาปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้คําถามชัดเจนสามารถส่ือความหมายได้ตรงประเด็นและเหมาะสม
ย่ิงขึ้น 
 4. หาความเช่ือมั่น (reliability) ของแบบสอบถามโดยนําแบบสอบถามไปทดลองใช้กับลูกค้าผู้ใช้บริการท่ี
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย จํานวน 30 คน แล้วนําข้อมูลดังกล่าวมาหาค่าความเช่ือมั่น โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอล
ฟ่าของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ค่าความเช่ือมั่น 0.9112 
 
 
วิธีการรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ด้วยการขอความร่วมมือจาก
พนักงานปฏิบัติการกลุ่มตัวอย่าง โดยแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างแบบสะดวกให้แบบสอบถามจํานวน 113 ชุด 
แล้วขอรับคืนด้วยตนเอง จึงได้รับคืนแบบสอบถามจํานวน ร้อยละ 100 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
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 ข้อมูลท่ีได้จากการตอบแบบสอบถามจะนํามาตรวจความถูกต้องสมบูรณ์ของคําตอบทุกชุด และนํามาลง
รหัสประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป หาความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test, F-test 
และ LSD ดังน้ี 
 1.  วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ความถ่ีและค่าร้อยละ (percentage) 
 2.  วิเคราะห์ความคิดเห็นท่ีมีต่อคุณภาพบริการติดตั้งและบํารุงรักษาโทรศัพท์ศูนย์โทรศัพท์บางปู ใน
ทัศนะของผู้ใช้บริการ จําแนกตามลักษณะส่วนบุคคล โดยใช้ค่าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 
 3.  เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนความคิดเห็นท่ีมีต่อคุณภาพบริการติดต้ังและบํารุงรักษา
โทรศัพท์ศูนย์โทรศัพท์บางปู ในทัศนะของผู้ใช้บริการ จําแนกตามลักษณะส่วนบุคคล โดยใช้ t-test และ F-test   
 4.  เปรียบเทียบพหุคูณ เพ่ือทดสอบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนความคิดเห็นท่ีมีต่อคุณภาพบริการติดต้ัง
และบํารุงรักษาโทรศัพท์ศูนย์โทรศัพท์บางปู ในทัศนะของผู้ใช้บริการ จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน โดยวิธี
ของ Least Significant Difference (LSD) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 59.30 อายุ 41-50 ปี ร้อยละ 45.40 รองลงมา 30-40 
ปี ร้อยละ 23.10 สถานภาพสมรส ร้อยละ 49.10 รองลงมา โสด ร้อยละ 46.30 ระดับการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 
48.20 รองลงมา ต่ํากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 29.60 อาชีพรับจ้าง ร้อยละ 43.50 รองลงมา รับราชการ ร้อยละ 
24.10 มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,000-30,000 บาท ร้อยละ 41.70 รองลงมา 30,001-50,000 บาท ร้อยละ 32.40  
 2. วิเคราะห์ความคิดเห็นท่ีมีต่อคุณภาพบริการติดตั้งและบํารุงรักษาโทรศัพท์ศูนย์โทรศัพท์บางปู ใน
ทัศนะของผู้ใช้บริการ จําแนกตามลักษณะส่วนบุคคล 
  ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพบริการติดต้ังและบํารุงรักษาโทรศัพท์ศูนย์โทรศัพท์บางปู ใน
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.92) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ดังน้ี 
  ความเช่ือถือได้ ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพบริการ โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 
4.11) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 4.10-4.11) ทุกรายการ คือ 
  1. มีความแน่นอนเช่ือถือได้ในการบริการ 
  2. พร้อมให้บริการและอุทิศเวลาให้บริการ 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับเพศชาย และเพศหญิง ทุกระดับอายุ สถานภาพโสด และสมรส ทุกระดับ
การศึกษา ทุกอาชีพ ทุกระดับรายได้เฉล่ียต่อเดือน 
 
  การตอบสนอง ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพบริการ โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.82) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.69-3.91) ทุกรายการ คือ 
  1. ความเต็มใจให้บริการของผู้ให้บริการ 
  2. การให้บริการอย่างต่อเน่ือง 
  3. ผู้ให้บริการปฏิบัติต่อผู้รับบริการเป็นอย่างดี 
  4. ผู้ให้บริการไวต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับเพศชาย และเพศหญิง อายุ 30-40 ปี, 41-50 ปี และมากกว่า 50 ปี สถานภาพ
โสด และสมรส ทุกระดับการศึกษา ทุกอาชีพ มีรายได้ 10,000-30,000 บาท และ30,001-50,000 บาท 
  ความสามารถ ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพบริการ โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.82) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.77-3.86) ทุกรายการ คือ 
  1. ความสามารถในงานบริการของพนักงาน 
  2. พนักงานส่ือสารโดยใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย 
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  3. พนักงานมีความรู้ความชํานาญในหลักวิชาท่ีให้บริการ 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับเพศชาย และเพศหญิง ทุกระดับอายุ สถานภาพโสด และสมรส ทุกระดับ
การศึกษา ทุกอาชีพ ทุกระดับรายได้เฉล่ียต่อเดือน 
  การเข้าถึงบริการ ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพบริการ โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 
3.82) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.80-3.97) ทุกรายการ คือ 
  1. ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวก ระเบียบขั้นตอนไม่มาก 
  2. เวลาให้บริการสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ 
  3. ผู้ใช้บริการใช้เวลารอคอยน้อย 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับเพศชาย และเพศหญิง อายุตํ่ากว่า 30 ปี, 30-40 ปี และ 41-50 ปี สถานภาพโสด 
และสมรส ทุกระดับการศึกษา ทุกอาชีพ ทุกระดับรายได้เฉล่ียต่อเดือน 
  ความสุภาพอ่อนโยน ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพบริการ โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 
4.07) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 4.01-4.14) ทุกรายการ คือ 
  1. พนักงานผู้ให้บริการมีบุคลิกดี 
  2. พนักงานสุภาพต่อผู้ใช้บริการ 
  3. การต้อนรับเหมาะสม 
  4. สถานท่ีให้บริการติดต่อได้สะดวก 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับเพศชาย และเพศหญิง ทุกระดับอายุ สถานภาพโสด และสมรส ทุกระดับ
การศึกษา ทุกอาชีพ ทุกระดับรายได้เฉล่ียต่อเดือน 
  การติดต่อส่ือสาร ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพบริการ โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 
3.76) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.74-3.78) ทุกรายการ คือ 
  1. มีการส่ือสารช้ีแจงขอบเขตและลักษณะงานบริการ 
  2. มีการอธิบายขั้นตอนการให้บริการ 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับเพศชาย และเพศหญิง ทุกระดับอายุ สถานภาพโสด และสมรส ทุกระดับ
การศึกษา อาชีพพ่อบ้าน/แม่บ้าน ธุรกิจส่วนตัว และรับจ้าง ทุกระดับรายได้เฉล่ียต่อเดือน 
  ความซื่อสัตย์ ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพบริการ โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.94) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.86-4.01) ทุกรายการ คือ 
  1. พนักงานให้บริการโดยไม่หวังผลตอบแทน 
  2. พนักงานให้บริการอย่างตรงไปตรงมา 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับเพศชาย และเพศหญิง ทุกระดับอายุ สถานภาพโสด และสมรส ทุกระดับ
การศึกษา ทุกอาชีพ ทุกระดับรายได้เฉล่ียต่อเดือน 
  ความมั่นคง ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพบริการ โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.86) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.81-3.91) ทุกรายการ คือ 
  1. บริการสร้างความเช่ือมั่นและไว้วางใจให้แก่ผู้ใช้บริการ 
  2. บริการราบร่ืนไม่มีปัญหาใด ๆ  
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับเพศชาย และเพศหญิง ทุกระดับอายุ สถานภาพโสด และสมรส ทุกระดับ
การศึกษา ทุกอาชีพ ทุกระดับรายได้เฉล่ียต่อเดือน 
  ความเข้าใจ ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพบริการ โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.94) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.90-3.97) ทุกรายการ คือ 
  1. ความสามารถเข้าถึงความต้องการของผู้ใช้บริการ 
  2. การให้คําแนะนําและเอาใจใส่ผู้ใช้บริการ 
  3. การแก้ปัญหาให้แก่ผู้ใช้บริการอย่างรวดเร็ว 
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  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับเพศชาย และเพศหญิง ทุกระดับอายุ สถานภาพโสด และสมรส ทุกระดับ
การศึกษา ทุกอาชีพ ทุกระดับรายได้เฉล่ียต่อเดือน 
  การสร้างบริการให้เป็นรูปธรรม ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพบริการ โดยรวม อยู่ใน
ระดับมาก ( X = 4.11) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 4.07-4.14) ทุกรายการ คือ 
  1. สถานท่ีให้บริการสวยงาม สะอาด บรรยากาศดี 
  2. มีอุปกรณ์พร้อมสําหรับใช้บริการ 
  3. แบบฟอร์มขอใช้บริการเข้าใจง่ายและมีเพียงพอ 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับเพศชาย และเพศหญิง ทุกระดับอายุ สถานภาพโสด และสมรส ทุกระดับ
การศึกษา ทุกอาชีพ ทุกระดับรายได้เฉล่ียต่อเดือน 
 3. การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนความคิดเห็นที่มีต่อคุณภาพบริการติดตั้งและบํารุงรักษา
โทรศัพท์ศูนย์โทรศัพท์บางปู ในทัศนะของผู้ใช้บริการ จําแนกตามลักษณะส่วนบุคคล 
  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนความคิดเห็นท่ีมีต่อคุณภาพบริการติดตั้งและบํารุงรักษา
โทรศัพท์ศูนย์โทรศัพท์บางปู ในทัศนะของผู้ใช้บริการ จําแนกตามลักษณะส่วนบุคคล พบว่า ความคิดเห็นท่ีมีต่อ
คุณภาพบริการติดตั้งและบํารุงรักษาโทรศัพท์ศูนย์โทรศัพท์บางปู ในทัศนะของผู้ใช้บริการท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกัน 
ในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ดังน้ี 
  ความเชื่อถือได้  
  ผู้ใช้บริการที่มีสถานภาพสมรสต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพบริการ โดยรวม แตกต่างกันอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
ทุกรายการ คือ 
  1. มีความแน่นอนเช่ือถือได้ในการบริการ 
  2. พร้อมให้บริการและอุทิศเวลาให้บริการ 
  การตอบสนอง   
  ผู้ใช้บริการที่มีสถานภาพสมรสต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพบริการ โดยรวม แตกต่างกันอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
จํานวน 2 รายการ คือ 
  1. การให้บริการอย่างต่อเน่ือง 
  2. ผู้ให้บริการปฏิบัติต่อผู้รับบริการเป็นอย่างดี 
  ความสามารถ  
  ผู้ใช้บริการที่มีสถานภาพสมรสต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพบริการ โดยรวม แตกต่างกันอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
จํานวน 1 รายการ คือ พนักงานมีความรู้ความชํานาญในหลักวิชาท่ีให้บริการ 
  การเข้าถึงบริการ  
  ผู้ใช้บริการที่มีสถานภาพสมรสต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพบริการ โดยรวม แตกต่างกันอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
จํานวน 2 รายการ คือ 
  1. ผู้ใช้บริการใช้เวลารอคอยน้อย 
  2. เวลาให้บริการสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ 
  ความสุภาพอ่อนโยน   
  ผู้ใช้บริการท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพบริการ โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 
รายการ คือ สถานท่ีให้บริการติดต่อได้สะดวก 
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  ผู้ใช้บริการท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพบริการ โดยรวม แตกต่างกันอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
จํานวน 2 รายการ คือ  
  1. พนักงานสุภาพต่อผู้ใช้บริการ 
  2. พนักงานผู้ให้บริการมีบุคลิกดี 
  ผู้ใช้บริการท่ีมีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพบริการ โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 
รายการ คือ สถานท่ีให้บริการติดต่อได้สะดวก 
  การติดต่อส่ือสาร 
  ผู้ใช้บริการท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพบริการ โดยรวม แตกต่างกันอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
จํานวน 1 รายการ คือ มีการอธิบายขั้นตอนการให้บรกิาร 
  ผู้ใช้บริการท่ีมีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพบริการ โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 
รายการ คือ มีการอธิบายขั้นตอนการให้บริการ 
  ความซ่ือสัตย์  
  ผู้ใช้บริการท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพบริการ โดยรวม แตกต่างกันอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
จํานวน 1 รายการ คือ พนักงานให้บริการโดยไม่หวังผลตอบแทน 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ พนักงานให้บริการ    อย่าง
ตรงไปตรงมา 
  ความม่ันคง  
  ผู้ใช้บริการท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพบริการ โดยรวม แตกต่างกันอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
ทุกรายการ คือ  
  1. บริการราบร่ืนไม่มีปัญหาใด ๆ  
  2. บริการสร้างความเช่ือมั่นและไว้วางใจให้แก่ผู้ใช้บริการ 
  ผู้ใช้บริการท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพบริการ โดยรวม ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 
1 รายการ คือ บริการราบรื่นไม่มีปัญหาใด ๆ 
  ผู้ใช้บริการท่ีมีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพบริการ โดยรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
จํานวน 1 รายการ คือ บริการสร้างความเช่ือมั่นและไว้วางใจให้แก่ผู้ใช้บริการ 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ  บริการราบรื่น ไม่มีปัญหาใด ๆ  
  ความเข้าใจ  
  ผู้ใช้บริการท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพบริการ โดยรวม แตกต่างกันอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
จํานวน 1 รายการ คือ ความสามารถเข้าถึงความต้องการของผู้ใช้บริการ 
  ผู้ใช้บริการท่ีมีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพบริการ โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 2 
รายการ คือ  
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  1. ความสามารถเข้าถึงความต้องการของผู้ใช้บริการ 
  2. การให้คําแนะนําและเอาใจใส่ผู้ใช้บริการ 
 
อภิปรายผล 
 การศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการท่ีมีต่อคุณภาพบริการติดตั้งและบํารุงรักษาโทรศัพท์ศูนย์
โทรศัพท์บางปู อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ได้ผลการวิจัยท่ีสามารถนํามาอภิปรายผลดังนี้ 
 1. วิเคราะห์ความคิดเห็นท่ีมีต่อคุณภาพบริการติดตั้งและบํารุงรักษาโทรศัพท์ศูนย์โทรศัพท์บางปู ใน
ทัศนะของผู้ใช้บริการ จําแนกตามลักษณะส่วนบุคคล 
  ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพบริการติดตั้งและบํารุงรักษาโทรศัพท์ศูนย์โทรศัพท์บางปู ใน
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.92) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพ
บริการด้านความเช่ือถือได้ การสร้างบริการให้เป็นรูปธรรม ความสุภาพอ่อนโยน ความซ่ือสัตย์ ความเข้าใจ ความ
มั่นคง การตอบสนอง ความสามารถ การเข้าถึงบริการ และการติดต่อส่ือสาร อยู่ในระดับมาก ( X = 4.11, 4.11, 
4.07, 3.94, 3.94, 3.86, 3.82, 3.82, 3.82, และ 3.76 ตามลําดับ) จากข้อค้นพบดังกล่าว อย่างไรก็ตาม การใช้
โทรศัพท์เป็นส่ิงจําเป็นในการติดต่อส่ือสาร จําเป็นต้องทําให้เกิดความสมดุลระหว่างประโยชน์ท่ีได้รับและผลกระทบ
ท่ีเกิดขึ้น และต้องหาวิธีการป้องกันผลกระทบจนเป็นท่ียอมรับได้ และต้องให้ข้อมูลท่ีถูกต้องแก่ผู้ใช้บริการ เน่ืองจาก
เมื่อมีผู้ใช้บริการเพิ่มข้ึน ผู้ประกอบการก็จําเป็นต้องมีการเพ่ิมจํานวนบุคลากรท่ีให้บริการเพ่ือรองรับปริมาณการใช้
งานท่ีเพิ่มขึ้น เพื่อให้สามารถติดต่อส่ือสารถึงกันได้อย่างท่ัวถึงและรวดเร็ว 
 2. การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนความคิดเห็นท่ีมีต่อคุณภาพบริการติดตั้งและบํารุงรักษา
โทรศัพท์ศูนย์โทรศัพท์บางปู ในทัศนะของผู้ใช้บริการ จําแนกตามลักษณะส่วนบุคคล 
  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนความคิดเห็นท่ีมีต่อคุณภาพบริการติดตั้งและบํารุงรักษา
โทรศัพท์ศูนย์โทรศัพท์บางปู ในทัศนะของผู้ใช้บริการ จําแนกตามลักษณะส่วนบุคคล พบว่า ความคิดเห็นท่ีมีต่อ
คุณภาพบริการติดตั้งและบํารุงรักษาโทรศัพท์ศูนย์โทรศัพท์บางปู ในทัศนะของผู้ใช้บริการท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกัน 
ในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ดังน้ี 
  ความเช่ือถือได้ ผู้ใช้บริการท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพบริการ โดยรวม 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
  การตอบสนอง  ผู้ใช้บริการท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพบริการ โดยรวม 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
  ความสามารถ ผู้ใช้บริการที่มีสถานภาพสมรสต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพบริการ โดยรวม 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
  การเข้าถึงบริการ ผู้ใช้บริการท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพบริการ 
โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  
  ความสุภาพอ่อนโยน  ผู้ใช้บริการท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพบริการ 
โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   
  การติดต่อส่ือสาร ผู้ใช้บริการท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพบริการ 
โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   
  ความซ่ือสัตย์ ผู้ใช้บริการท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพบริการ โดยรวม 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  
  ความมั่นคง ผู้ใช้บริการท่ีมีสถานภาพสมรส อาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพบริการ 
โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ 0.05 ตามลําดับ 
  ความเข้าใจ ผู้ใช้บริการท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพบริการ โดยรวม 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  



 
วารสารวชิาการ “ลานปัญญา” ปีท่ี 12 ฉบบัท่ี 2 

โครงการบณัฑิตศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 

 14

  จากข้อค้นพบดังกล่าว การติดต่อส่ือสารทางด้านโทรศัพท์ท่ีกําลังพัฒนาสู่ยุคดิจิตอลความก้าวลํ้า
ทางด้านเทคโนโลยีไม่มีวันหยุดน่ิง ศูนย์โทรศัพท์จําเป็นต้องให้บริการส่ือสารท่ีทันสมัยมีคุณภาพ เพ่ือเป็นปัจจัยสําคัญ
ในการพัฒนาประเทศ ในขณะเดียวกันศูนย์โทรศัพท์ได้มอบโอกาสในการบริการส่ือสารท่ีมีคุณภาพในสังคมมาโดย
ตลอด โดยมีบริการโทรศัพท์พื้นฐาน สภาพการเปล่ียนแปลงตามกระแสโลกาภิวัฒน์ท้ังภายในและภายนอกประเทศ
ท่ีเกิดขึ้น ต้องอาศัยกําลังคนในองค์การเป็นปัจจัยสําคัญและมีค่าย่ิงท่ีจะผลักดันให้การบริการเป็นไปด้วยดี มี
ประสิทธิภาพ  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. บริษัทควรมีความพร้อมและอุทิศเวลา เพื่อให้ผู้ใช้บริการมีความเช่ือถือในการบริการของศูนย์โทรศัพท์ 
 2. บริษัทควรปฏิบัติต่อผู้ใช้บริการเป็นอย่างดีและอย่างต่อเนื่อง 
 3. พนักงานควรศึกษาความรู้และความชํานาญในหลักวิชาต่าง ๆ เพ่ิมมากข้ึน 
 4. บริษัทควรมีพนักงานท่ีมีการปฏิบัติงานท่ีรวดเร็วและรอบคอบในการบริการให้มากข้ึน เพื่อสะดวกแก่
ผู้ใช้บริการในการใช้เวลารอคอยน้อยลง 
 5. พนักงานควรปฏิบัติงานให้สุภาพเรียบร้อย และบุคลิกดีต่อผู้ใช้บริการ 
 6. พนักงานควรมีความซ่ือสัตย์ ตรงไปตรงมา โดยท่ีไม่หวังผลตอบแทนใด ๆ ท้ังส้ิน 
 7. บริษัทไม่ควรมีปัญหาใด ๆ ควรจะสร้างความเช่ือมั่นและความไว้วางใจให้แก่ผู้ใช้บริการ 
 8. บริษัทควรมีความสามารถในการเข้าถึงความต้องการของผู้ใช้บริการเพ่ือจะได้ทราบว่าผู้ใช้บริการ
ต้องการส่ิงใด 
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สํานักงานใหญ่* 
Opinions of Workers in Department of Asset Development 1-6 toward 

Problem in Debt Structure Adjustment of Asset Management Company 
“Commerce Bangkok Ltd”, at Headquarters. 
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Mr. Pornchai  Apithumvinai 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ความคิดเห็นของพนักงานฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์ 1-6 ต่อปัญหาการ
ปรับปรุงโครงสร้างหน้ีของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (บสก.) สํานักงานใหญ่ และเพ่ือ
เปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงานต่อปัญหาการปรับปรุงโครงสร้างหน้ี จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์
กลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์ 1 - 6 จํานวน 135 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม 
วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวน
แบบทางเดียว 
 ผลการวิจัยพบว่า พนักงานมีความคิดเห็นต่อปัญหาการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีในภาพรวมมีคะแนนเฉล่ียอยู่
ในระดับมาก 6 ด้าน เรียงลําดับจากมากไปน้อยคือ การสนับสนุนของฝ่ายงานท่ีเก่ียวข้อง ลูกหน้ีผู้บังคับบัญชา 
นโยบาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ อายุความบังคับคดี และต้นทุนการซ้ือหน้ีด้อยคุณภาพ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
ปัญหาในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ด้านการสนับสนุนของฝ่ายงานท่ีเก่ียวข้องอยู่ในระดับมาก ทุกรายการ ได้แก่ 
ระบบงานคอมพิวเตอร์ไม่มีระบบเตือนเร่ืองอายุความบังคับคดี กระบวนการดําเนินคดีมีความล่าช้า ระบบงานด้าน
สารสนเทศขาดประสิทธิภาพ ข้อมูลลูกหน้ีไม่ถูกต้อง เป็นต้น ด้านลูกหน้ีอยู่ในระดับมาก 4 รายการ เช่น ลูกหนี้ขาด
สภาพคล่องทางการเงิน ลูกหนี้มีเจตนาไม่ชําระหนี้ ด้านผู้บังคับบัญชา พนักงานมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุก
รายการ ได้แก่ ผู้บังคับบัญชาขาดความซ่ือสัตย์สุจริตและโปร่งใส ความคิดเห็นท่ีแตกต่างระหว่างผู้บังคับบัญชาแต่ละ
ระดับ ด้านนโยบายอยู่ในระดับมากทุกรายการได้แก่ พนักงานไม่เพียงพอการโยกย้ายพนักงานบ่อย ทําให้ขาดความ
ต่อเนื่องในการปรับโครงสร้างหน้ี เป็นต้น  ด้านอายุความบังคับคดีอยู่ในระดับมาก 2 รายการ เช่น ลูกหนี้ล้มละลาย
หน้ีสินอยู่ในความดูแลของพนักงานหมดอายุความบังคับคดี ด้านต้นทุนการซ้ือหนี้ด้อยคุณภาพอยู่ในระดับมาก  2 
รายการ เช่น ต้นทุนการซ้ือหนี้สูงกว่าเงินท่ีคาดว่าจะได้รับจากการบังคับคดีขายทอดตลาด การคํานวณต้นทุนราคา
ซ้ือหน้ีเกิดการผิดพลาดทําให้ต้นทุนราคาซ้ือหน้ีสูง ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงานต่อปัญหาการ
ปรับปรุงโครงสร้างหน้ี จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ พบว่า พนักงานมีความคิดเห็นต่อปัญหาการปรับปรุง
โครงสร้างหน้ีในภาพรวมไม่แตกต่างกัน พนักงานท่ีมีอายุประสบการณ์ทํางาน ระดับการศึกษา และตําแหน่งงาน
ต่างกัน มีความคิดเห็นด้านการสนับสนุนของฝ่ายงานท่ีเกี่ยวข้อง ด้านผู้บังคับบัญชา และด้านนโยบาย กฎระเบียบ 
ข้อบังคับ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 นอกน้ันไม่แตกต่าง 
 
Abstract 
 The objectives of this research were to study opinions of workers in department of asset 
development 1-6 toward problem in debt structure adjustment of Asset Management Company 
“Commerce Bangkok Ltd”, at headquarters and to compare opinions of workers based on 
demographic characteristics. The sample included 135 workers in department of asset development 
1-6. Questionnaires were used as a research tool. Data were analyzed based on percentage, mean, 
standard deviation, t-test, and analysis of variance. 
 The result of the research indicated that overall mean score of opinions of workers was 
determined at high level for 6 aspects. These aspects, arranged in descending order, included support 
of involved department, debtor, supervisor, laws and regulation policies, prescription, and cost of 

                                                        
** บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 



 
วารสารวชิาการ “ลานปัญญา” ปีท่ี 12 ฉบบัท่ี 2 

โครงการบณัฑิตศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 

 17

buying impaired debt. According to titles analysis, problems concerning improvement of debt 
structure in aspect of involved department were given opinion at high level in every title including 
lacking of computer system to remind about prescription, slow proceeding process, lack of efficient 
information system. For debtor aspects, there were two titles determined in high level including 
lacking of liquidity and intention not to repay the debt. For supervisior aspect, every title was 
detemined at high level including lacking of integrity and difference of opinions between supervisor 
from different level. In aspect of policies, every list was determined at high level either including 
insufficiency of a number of workers, effects of workers transference which leads to discontinuity in 
changing debt structure. For prescription aspect, two titles were at high level including debtors were 
bankrupted and the prescription was in a statue of limitation. For cost of buying impaired debt aspect, 
two titles were at high level including cost was higher than money received from auction and 
miscalculation of cost made the cost of debt higher. The comparison of opinions of workers toward 
the problem in debt structure adjustment based on demographic characteristics indicated that the 
overall opinions given were not different at significant level. Workers with different age, working 
experience, educational level, and positions had different opinions on aspects of supervisors and laws 
and regulation policies at 0.05 significant level. The others were not significantly different. 
 
ความนํา 
 นับตั้งแต่ประเทศไทย ประสบปัญหาวิกฤตการณ์ทางการเงินต้ังแต่ปี 2540 เป็นต้นมา  ส่งผลกับสภาวะ
เศรษฐกิจตกต่ําซ่ึงเป็นผลมาจากการขาดสภาพคล่องในระบบเศรษฐกิจ ทําให้ก่อให้เกิดหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ 
(Non-Performing Loan : NPLs) เพ่ิมขึ้นเป็นจํานวนมากอย่างรวดเร็ว สาเหตุของปัญหาดังกล่าวแบ่งออกเป็น 2 
ปัจจัย ดังน้ี 
 1. ปัจจัยภายนอก ได้แก่ การเปล่ียนแปลงระบบอัตราแลกเปล่ียนเมื่อวันท่ี 2 กรกฎาคม 2540 ทําให้
ลูกหน้ีสถาบันการเงินได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากอัตราแลกเปล่ียน เน่ืองจากลูกหน้ีได้กู้เงินจากกิจการวิเทศธน
กิจ จึงทําให้ภาระหน้ีของลูกหนี้เพิ่มขึ้น 
 2. ปัจจัยภายใน ซ่ึงเกิดจากการที่สถาบันการเงินพิจารณาให้สินเช่ือไม่รัดกุม และ วิเคราะห์สินเช่ือไม่
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีพึงปฏิบัติ ซ่ึงอาจจะเนื่องจากภาวการณ์แข่งขันของตลาดท่ีรุนแรง เช่น การให้สินเช่ือธุรกิจ
แก่อสังหาริมทรัพย์  ซ่ึงประเภทธุรกิจท่ีสถาบันการเงินได้รับความเสียหายมากที่สุด รวมท้ังยอดขายสินค้าบริการท่ี
ตกต่ํา เน่ืองจาก ผู้บริโภคมีกําลังซ้ือลดลง อีกท้ังการส่งออกสินค้าบริการท่ีตกตํ่าลงตามความซบเซาของเศรษฐกิจ
นานาประเทศ  ปัญหาดังกล่าวทําให้ผู้ประกอบการภาคธุรกิจไม่สามารถชําระหนี้คืนให้กับสถาบันการเงินได้ ปัจจัย
เหล่านี้เป็นสาเหตุให้ลูกหน้ีเกิดปัญหาด้านสภาพคล่อง ซ่ึงส่งผลให้เป็นหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้(Non-Performing 
Loans : NPLs) นอกจากจะเป็นอันตรายต่อระบบเศรษฐกิจแล้วสถาบันการเงินเองก็จะอ่อนแอลงไปอีก ซ่ึงการ
ปรับปรุงโครงสร้างหน้ีเป็นแนวทางหน่ึงท่ีทางการนํามาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาหน้ีดังกล่าว  
 การปรับปรุงโครงสร้างหน้ีท่ีมีปัญหา (Trouble Debt Restructuring : TDR) เป็นกระบวนการท่ีเจ้าหน้ี
และลูกหน้ีสมัครใจแก้ไขปัญหาภาระหนี้ร่วมกัน โดยไม่จํากัดวงเงินหน้ีท่ีจะตกลงกันระหว่างลูกหน้ีกับเจ้าหน้ี โดยมี
วัตถุประสงค์ให้สถาบันการเงินมีโอกาสได้รับชําระหน้ีคืนสูงสุด หรือเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดําเนิน
กิจการต่อไป อีกท้ังเป็นการช่วยเหลือฟื้นฟูกิจการของลูกหน้ีให้ฝ่าวิกฤตต่าง ๆ ไปด้วยดี โดยมีหลักเกณฑ์ท่ีแตกต่าง
กัน  
 ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ประกาศหลักเกณฑ์การปรับปรุงโครงสร้างหน้ีและหลักเกณฑ์การประเมิน
มูลค่าหลักประกันของสถาบันการเงิน เมื่อวันท่ี 2 มิถุนายน 2541 หลักเกณฑ์ดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมให้มีการเจรจา
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ปรับปรุงโครงสร้างหน้ีระหว่างภาคเอกชนและสถาบันการเงินให้เกิดผลโดยเร็ว และได้กําหนดนโยบายและมาตรการ
ในการปรับปรุงโครงสร้างหน้ี ในส่วนของสถาบันการเงินจะต้องดําเนินการ ดังน้ี 
 1. ต้องกําหนดนโยบายไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของ
สถาบันการเงินโดยผู้บริหารระดับสูงของสถาบันการเงินจะต้องมีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายและมาตรการ
ดังกล่าว 
 2. นโยบายและมาตรการท่ีกําหนดจะต้องครอบคลุมแนวทางในการพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ท้ัง
กระบวนการ 
 3. ต้องกําหนดระเบียบวิธีการปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษร และมีความรับผิดชอบในการปรับปรุงโครงสร้าง
หน้ี การอนุมัติ การรายงาน และการติดตามดูแลท่ีชัดเจนและแผนการปฏิบัติงาน (action plan) ในข้ันตอนต่าง ๆ 
ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 
 บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (บสก.)  จัดตั้งข้ึนตามแผนฟื้นฟูระบบสถาบันการเงินของ
กระทรวงการคลัง ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 14 สิงหาคม 2541 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารจัดการสินทรัพย์
ด้อยคุณภาพของธนาคารกรุงเทพพาณิชย์การ (BBC.) และเป็นเคร่ืองมือของรัฐในการบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อย
คุณภาพของธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงิน ท้ังแก้ปัญหาของลูกหน้ีให้พ้นสภาพความเป็นหน้ี ซ่ึงปัจจุบัน การ
ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ยังไม่สามารถประนอมหนี้ได้ตามเป้าหมายของ บสก.  สาเหตุเกิดจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น 
ลูกหน้ีไม่ให้ความร่วมมือ ปกปิดข้อมูลท่ีแท้จริง และการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ไปแล้ว ไม่ได้เอื้อประโยชน์ต่อ
ความสามารถในการชําระหนี้ของลูกหน้ี และการท่ีเจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจกระบวนการปรับปรุงโครงสร้าง
หน้ี  เป็นเหตุให้ลูกหน้ีย้อนกลับมาเป็นหนี้ท่ีมีปัญหา และรวมถึงปริมาณลูกหน้ีใหม่ท่ี บสก. ประมูลซ้ือทรัพย์มาจาก
สถาบันการเงินอื่นในช่วงเวลาท่ีผ่านมา เป็นต้น 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของพนักงานฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์ 1-6 ต่อปัญหาการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีของ
บริษัทบริหารสินทรัพย์  กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (บสก.) สํานักงานใหญ่ 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงานฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์ 1-6 ต่อปัญหาการปรับปรุงโครงสร้าง
หน้ีของบริษัทบริหารสินทรัพย์  กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (บสก.) สํานักงานใหญ่ จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ 
 
สมมุติฐานการวิจัย 
 ความคิดเห็นของพนักงานฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์ 1-6 ต่อปัญหาการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีของบริษัทบริหาร
สินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (บสก.) สํานักงานใหญ่ จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์แตกต่างกัน     
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ ได้แก่ แบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นโดยมีข้ันตอนตามลําดับ ดังน้ี 
 1. การศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัยครั้งน้ี 
 2. การจัดทําโครงสร้างของแบบสอบถาม ให้มี เน้ือหาครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งน้ี  
แบบสอบถามมี 2 ส่วน คือ 
  2.1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส  ระดับการศึกษา 
ประสบการณ์ทํางาน และ ตําแหน่งงาน จํานวน 6  ข้อ 
  2.2 ปัญหาการปรับปรุงโครงสร้างหน้ี แบ่งเป็น 2 ด้าน คือ ด้านมาตรการบริษัท ประกอบด้วย 
ผู้บังคับบัญชา นโยบาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ  การสนับสนุนของฝ่ายงานท่ีเกี่ยวข้อง และด้านโครงสร้างหนี้ 
ประกอบด้วย ลูกหน้ี หลักประกัน อายุความบังคับคดี ต้นทุนการซ้ือหนี้ด้อยคุณภาพ ลักษณะของแบบสอบถาม
เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับของลิเคิร์ท (Likert) จํานวน 33 ข้อ 
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 3. นําแบบสอบถามท่ีได้สร้างข้ึนให้อาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้
ตรวจสอบความสอดคล้องของเน้ือหา กับวัตถุประสงค์ของการวิจัย เป็นการศึกษาความเท่ียงตรง (validity) ของ
แบบสอบถาม แล้วนํามาปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้คําถามชัดเจน สามารถส่ือความหมายได้ตรงประเด็น และเหมาะสม
ย่ิงขึ้น 
 4. นําแบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย จํานวน 30 คน แล้วนํา
ข้อมูลมาหาค่าความเช่ือมั่น (reliability) ของแบบสอบถามโดยใช้ สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาของ ครอนบัค 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ 0.8520 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยจะดําเนินการเก็บข้อมูล โดยขอความร่วมมือจากกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นพนักงาน
ฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์ 1-6  ด้วยวิธีสะดวก โดยนําแบบสอบถามไปแจกให้กลุ่มตัวอย่างกรอกข้อมูล จํานวน 135 คน 
และ ขอรับคืนแบบสอบถามด้วยตนเอง ได้รับแบบสอบถามคืนมา 135 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100.00 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถาม  จะนํามาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ทุกชุด และนํามาลงรหัสประมวลผล
ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป หาความถี่  ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test , F-test  และ LSD 
ดังน้ี 
 1. วิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ความถี่และค่าร้อยละ (percentage) 
 2. วิเคราะห์ความคิดเห็นของพนักงานฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์ 1-6 ต่อปัญหาการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีของ
บริษัทบริหารสินทรัพย์  กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (บสก.) สํานักงานใหญ่ จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ โดยใช้
ค่าเฉล่ีย ( ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 
 3. เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( ) ของคะแนนความคิดเห็นของพนักงานฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์ 1-6 ต่อปัญหา
การปรับปรุงโครงสร้างหน้ีของบริษัทบริหารสินทรัพย์  กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (บสก.) สํานักงานใหญ่ จําแนกตาม
ลักษณะประชากรศาสตร์  โดยใช้ t-test และ F-test  
 4. เปรียบเทียบพหุคูณเพ่ือทดสอบค่าเฉล่ีย (  ) ของคะแนนความคิดเห็นของพนักงานฝ่ายพัฒนา
สินทรัพย์ 1-6  ต่อปัญหาการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของบริษัทบริหารสินทรัพย์  กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (บสก.) 
สํานักงานใหญ่ จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยวิธี Least Significant Difference (LSD) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  พนักงานท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 50.40 อายุ 41 – 50 ปี ร้อยละ 37.00 
รองลงมา 30 – 40 ปี ร้อยละ 34.10 สถานภาพ สมรส ร้อยละ 49.60 รองลงมา โสด ร้อยละ 46.70 ระดับ
การศึกษา ปริญญาตรี ร้อยละ 62.20 และปริญญาโท ร้อยละ 37.80 ประสบการณ์ทํางาน มากกว่า 10  ปี ร้อยละ 
58.60 รองลงมา 6 – 10 ปี ร้อยละ 17.00  ตําแหน่งงาน ระดับ 6 – 7 ร้อยละ 55.60 รองลงมา ระดับ 3 – 5 ร้อย
ละ 24.40 
 2. วิเคราะห์ความคิดเห็นของพนักงานฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์ 1-6 ต่อปัญหาการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
ของบริ ษัทบริหารสินทรัพย์  กรุงเทพพาณิชย์  จํา กัด  (บสก . ) สํานักงานใหญ่  จําแนกตามลักษณะ
ประชากรศาสตร์ 
  พนักงานมีความคิดเห็นต่อปัญหาการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ 
จํากัด (บสก.) สํานักงานใหญ่ ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.72) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านดังน้ี 
  1. ด้านมาตรการบริษัท 
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   พนักงาน มีความคิดเห็นโดยรวม ด้านมาตรการบริษัท อยู่ในระดับมาก ( X  = 3.89) เมื่อพิจารณาใน
ด้านย่อย ๆ ดังน้ี 
   1.1 ผู้บังคับบัญชา 
    พนักงาน มีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X  = 3.83) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
อยู่ในระดับมาก ( X  = 3.64 – 3.99)  ทุกรายการ 5 อันดับแรก คือ 
    1. ผู้บังคับบัญชา ขาดความซ่ือสัตย์สุจริตและโปร่งใส    
    2. ปัญหาความคิดเห็นท่ีแตกต่างระหว่างผู้บังคับบัญชาแต่ละระดับ 
    3. ขาดการแนะนําจากผู้บังคับบัญชา 
    4. ผู้บังคับบัญชา ขาดความรู้ความสามารถในการแก้ไขปัญหา 
    5. ความคิดเห็นของพนักงานไม่ได้รับการยอมรับจากผู้บังคับบัญชา 
    ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับพนักงาน เพศชาย และเพศหญิง อายุ น้อยกว่า 30 ปี , 30 – 40 ปี และ41 
– 50 ปี สถานภาพ โสด และสมรส การศึกษา ปริญญาตรี และปริญญาโท ประสบการณ์ทํางาน 6 – 10 ปี และ
มากกว่า10 ปี  ตําแหน่งงาน ระดับ 6 – 7 และรองผู้จัดการขึ้นไป 
   1.2 นโยบาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ 
    พนักงาน มีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X  = 3.82) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
อยู่ในระดับมาก ( X  =  3.51- 4.16) ทุกรายการ คือ  
    1. พนักงานมีจํานวนไม่เพียงพอกับปริมาณงาน 
    2. การโยกย้ายพนักงานบ่อยๆทําให้ขาดความต่อเน่ืองในการปรับปรุงโครงสร้างหน้ี 
    3. คําส่ังและนโยบายท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน มีความไม่ชัดเจนและมากเกินไป 
    4.  พนักงานไม่ได้รับการอบรมเพ่ือเพิ่มความรู้  ด้านการปรับปรุงโครงสร้างหน้ี 
    5. ขาดความยืดหยุ่นด้านนโยบายให้แก่ลูกหน้ี ของเง่ือนไขในการปรับปรุงโครงสร้างหน้ี 
    ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับพนักงาน อายุ 41 – 50 ปี และ มากกว่า 50 ปี สถานภาพ สมรส  
การศึกษา ปริญญาตรี ประสบการณ์ทํางาน 3 – 5 ปี , 6 – 10 ปี และ มากกว่า 10 ปี  
   1.3 การสนับสนุนของฝ่ายงานที่เก่ียวข้อง 
    พนักงาน มีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X  = 4.02) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
อยู่ในระดับมาก ( X  =  3.76 – 4.42)  ทุกรายการ 5  อันดับแรก  คือ 
    1. ระบบงานด้านคอมพิวเตอร์ ไม่มีระบบเตือนเร่ืองอายุความบังคับคดี และล้มละลาย   
    2. กระบวนการดําเนินคดี/บังคับคดี ของฝ่ายคดีมีความล่าช้าทําให้ลูกหน้ีไม่กระตือรือร้นเข้ามา
เจรจากับ บสก. 
    3. ระบบงานด้านสารสนเทศไม่มีประสิทธิภาพ ทําให้ได้รับข้อมูลของลูกหน้ีไม่ถูกต้อง 
    4. ฝ่ายงานท่ีเก่ียวข้องส่วนใหญ่ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องในการ
ปฏิบัติงาน 
    5. อุปกรณ์สํานักงาน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ และ Internet มีไม่เพียงพอต่อการใช้งานของ
พนักงาน 
    ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับพนักงานเพศชาย อายุ น้อยกว่า 30 ปี , 41 – 50 ปี และ มากกว่า 50 ปี  
สถานภาพ โสด และ สมรส  การศึกษา ปริญญาตรี และ ปริญญาโท ประสบการณ์ทํางานน้อยกว่า 3 ปี และ 
มากกว่า 10 ปี  ทุกระดับตําแหน่งงาน 
  2. ด้านโครงสร้างหนี้ 
   พนักงาน มีความคิดเห็นโดยรวม ด้านโครงสร้างหน้ี อยู่ในระดับมาก ( X  = 3.57) เมื่อพิจารณาใน
ด้านย่อย ๆ ดังน้ี 
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   2.1 ลูกหนี้ 
    พนักงาน  มีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X  = 3.85) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
อยู่ในระดับมาก ( X  =  3.72 – 4.21)  จํานวน 4 รายการ  คือ   
    1. ลูกหน้ีขาดสภาพคล่องทางการเงิน เนื่องจากธุรกิจประสบปัญหา ทําให้ไม่ชําระหนี้ได้ 
    2. ลูกหน้ีมีเจตนาไม่ชําระหน้ี 
    3. ลูกหน้ีไม่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลท่ีเป็นจริง หรือมีการประวิงเวลาในการชําระหน้ี 
    4. ลูกหน้ีขอลดเงินต้นบางส่วน และลดดอกเบี้ยคงค้างท้ังหมด (Hair  Cut) 
    ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับพนักงาน เพศชาย  อายุ 41 – 50 ปี และ มากกว่า 50 ปี  สถานภาพ 
สมรส การศึกษา ปริญญาตรี ประสบการณ์ทํางาน 3 – 5 ปี และ มากกว่า 10 ปี ตําแหน่งงาน ระดับ 6 – 7 และ 
รองผู้จัดการขึ้นไป 
   2.2 หลักประกัน 
    พนักงาน มีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X  = 3.29) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X  =  3.50) จํานวน 1 รายการ คือ ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างมีสภาพทรุดโทรมหรือก่อสร้าง
ไม่แล้วเสร็จ 100% 
    ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับพนักงานท่ีมี สถานภาพสมรส การศึกษา ปริญญาโท ตําแหน่งงานรอง
ผู้จัดการขึ้นไป 
   2.3 อายุความบังคับคดี 
    พนักงาน  มีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X  = 3.58)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X  =  3.60 - 3.69) จํานวน 2 รายการ  คือ 
    1. ลูกหน้ีถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือล้มละลาย ส่งผลต่ออํานาจต่อรองของเจ้าหน้ี 
    2. หน้ีท่ีอยู่ในความดูแลของพนักงาน หมดอายุความบังคับคดีทําให้ไม่สามารถสร้างสภาพบังคับ
ทางกฎหมายได้ 
    ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับพนักงาน เพศชาย และ เพศหญิง อายุ 41 – 50 ปี สถานภาพ สมรส 
การศึกษา ปริญญาโท ประสบการณ์ทํางาน 3 – 5 ปี และ มากกว่า 10 ปี ตําแหน่งงาน ระดับ 6 –7 และ รอง
ผู้จัดการขึ้นไป 
   2.4 ต้นทุนการซ้ือหนี้ด้อยคุณภาพ 
    พนักงาน  มีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X  = 3.55)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X  =  3.56 - 3.61) จํานวน 2 รายการ  คือ  
    1. ต้นทุนการซ้ือหน้ีสูงกว่าเงินท่ีคาดว่าจะได้รับจากการบังคับคดีขายทอดตลาด 
    2. การคํานวณต้นทุนราคาซ้ือหน้ีเกิดข้อผิดพลาดทําให้ต้นทุนราคาซ้ือหนี้สูงเกินไป 
    ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับพนักงาน อายุ 30 – 40 ปี สถานภาพ สมรส การศึกษา ปริญญาโท  
  3. การเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนความคิดเห็นของพนักงานฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์ 1-6 
ต่อปัญหาการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (บสก.) สํานักงานใหญ่ 
จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ 
   ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( ) ของคะแนนความคิดเห็นของพนักงานฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์ 1-6 
ต่อปัญหาการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีของบริษัทบริหารสินทรัพย์  กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (บสก.) สํานักงานใหญ่ 
จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ พบว่า พนักงานท่ีมีลักษณะประชากรศาสตร์ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัญหา
การปรับปรุงโครงสร้างหน้ีของบริษัทบริหารสินทรัพย์  กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (บสก.) สํานักงานใหญ่ ในภาพรวม ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  ดังน้ี 
   1. ด้านมาตรการบริษัท 
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    พนักงานท่ีมีลักษณะประชากรศาสตร์ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ด้านมาตรการบริษัท ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  เมื่อพิจารณาด้านย่อย ๆ ดังน้ี 
    1.1 ผู้บังคับบัญชา 
     พนักงานท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน1 รายการ คือ ผู้บังคับบัญชา 
ขาดความซ่ือสัตย์สุจริตและโปร่งใส 
     พนักงานท่ีมีตําแหน่งงานต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ การ
ใช้ดุลยพินิจส่วนตัวมากกว่าข้อมูลสนับสนุน ทําให้ยากแก่การปรับโครงสร้างหน้ี 
    1.2 นโยบาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ 
     พนักงานท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05  จํานวน 2 รายการ  
คือ 
     1. คําส่ังและนโยบายท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน  มีความไม่ชัดเจนและมากเกินไป 
     2. ขาดความยืดหยุ่นด้านนโยบายให้แก่ลูกหน้ี ของเง่ือนไขในการปรับปรุงโครงสร้างหน้ี 
     พนักงานท่ีมีประสบการณ์ทํางานต่างกันมีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 
รายการ คือ ขาดความยืดหยุ่นด้านนโยบายให้แก่ลูกหน้ี ของเง่ือนไขในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ 
     พนักงานท่ีมีตําแหน่งงานต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05  จํานวน 1รายการ คือ 
พนักงานไม่ได้รับการอบรม เพ่ือเพิ่มความรู้ด้านการปรับปรุงโครงสร้างหน้ี 
    1.3 การสนับสนุนของฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง 
     พนักงานท่ีมีประสบการณ์ทํางานต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 
รายการ คือ ระบบงานด้านคอมพิวเตอร์ ไม่มีระบบเตือนเรื่องอายุความบังคับคดี และ ล้มละลาย 
   2. ด้านโครงสร้างหนี้ 
    พนักงานท่ีมีลักษณะประชากรศาสตร์ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ด้านโครงสร้างหน้ี  ไม่
แตกต่างกันอย่างนัยสําคัญทางสถิติ  เมื่อพิจารณาด้านย่อย ๆ ดังน้ี 
 
    2.1 อายุความบังคับคดี 
     พนักงานที่มีสถานภาพสมรสต่างกัน  มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ 
หน้ีท่ีอยู่ในความดูแลของพนักงานหมดอายุความบังคับคดี  ทําให้ไม่สามารถสร้างสภาพบังคับทางกฎหมายได้ 
 
อภิปรายผล 
 การวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของพนักงานฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์ 1-6 ต่อปัญหาการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีของ
บริษัทบริหารสินทรัพย์  กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (บสก.) สํานักงานใหญ่  ได้ข้อมูลนํามาอภิปรายผล ดังนี้ 
 1. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  พนักงานท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 50.40 อายุ 41 - 50 ปี  ร้อยละ 37.00 
รองลงมา  30 - 40 ปี  ร้อยละ 34.10  สถานภาพ  สมรส  ร้อยละ 49.60 รองลงมา โสด  ร้อยละ 46.70 ระดับ
การศึกษา ปริญญาตรี ร้อยละ 62.20 ประสบการณ์ทํางาน มากกว่า 10  ปี ร้อยละ 58.60 ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับ
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ผลการวิจัยของ ศุภรักษ์  ไชยวงศ์  (2551) ศึกษาเร่ือง การศึกษาวิธีการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีของธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
จํากัด (มหาชน) ในจังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 30 – 40 ปี มี
สถานภาพ สมรส  ระดับการศึกษา ปริญญาตรี อายุการทํางานธนาคาร ตั้งแต่ 11 ปี แต่ไม่เกิน 15 ปี จากข้อค้นพบ
ดังกล่าว แสดงว่า พนักงานธนาคารท่ีทําหน้าท่ีเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างหน้ี มีคุณลักษณะคล้ายกับ พนักงาน
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (บสก.) สํานักงานใหญ่ น่ันคือ ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย สถานภาพสมรส 
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี และ ประสบการณ์การทํางานมากกว่า 10 ปี ซ่ึงระดับการศึกษา และประสบการณ์การ
ทํางาน เป็นส่ิงสําคัญท่ีนํามาใช้ในการบริหารจัดการการปรับปรุงโครงสร้างหน้ี ให้มีประสิทธิภาพท่ีสุด 
 2. ความคิดเห็นของพนักงานฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์ 1-6 ต่อปัญหาการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของบริษัท
บริหารสินทรัพย์  กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (บสก.) สํานักงานใหญ่ 
  พนักงานมีความคิดเห็นต่อปัญหาการปรับปรุงโครงสร้างหน้ี ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.72)  
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านมาตรการบริษัท มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 3.89) และ 
ด้านโครงสร้างหน้ี  มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 3.57)  เมื่อพิจารณารายละเอียดแต่ละด้าน ดังนี้ 
  ด้านมาตรการบริษัท  ประกอบด้วยด้านย่อย ๆ ดังน้ี 
  ผู้บังคับบัญชา  พนักงานให้ความคิดเห็นระดับมากในเรื่อง ปัญหาความคิดเห็นท่ีแตกต่างระหว่าง
ผู้บังคับบัญชาแต่ละระดับ ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ศุภรักษ์  ไชยวงศ์ (2551) ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาใน
การปรับปรุงโครงสร้างหน้ีของธนาคาร คือ ผู้บังคับบัญชา ไม่มีอํานาจในการตัดสินใจแก้ไขปรับปรุงโครงสร้างหน้ี 
แสดงว่า ผู้บังคับบัญชาของธนาคาร หรือ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด ไม่มีอํานาจในการตัดสินใจ
แก้ไขปรับปรุงโครงสร้างหน้ีด้วยตนเอง จําเป็นต้องฟังความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา แต่ละระดับ ซ่ึงมีความ
หลากหลาย ทําให้เกิดผลกระทบต่อการปรับปรุงโครงสร้างหน้ี เพราะผลสรุปอาจไม่สอดคล้องกับหลักการปรับปรุง
โครงสร้างหน้ี ท่ีมีประสิทธิผล 
  นโยบาย กฎ ระเบียบข้อบังคับ  พนักงานให้ความคิดเห็นระดับมากในเรื่องพนักงานมีจํานวนไม่
เพียงพอกับปริมาณงาน ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ  ไชยยันต์  สิทธิโชคพิพัฒน์ (2553) ศึกษาเร่ือง การติดตาม
หน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ กรณีศึกษา : บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด  ผลการศึกษาพบว่าปัญหาด้าน
ระเบียบ คําส่ัง พบว่า ปัญหาที่มีค่าความสําคัญในระดับท่ีมีอิทธิพลมาก ปัญหาด้านบุคลากร จํานวนพนักงานท่ี
ติดตามหน้ีมีไม่เพียงพอ เน่ืองจากมีปริมาณหน้ีค้างชําระเป็นจํานวนมาก ในขณะท่ีพนักงานต้องปฏิบัติหน้าท่ีหลัก
ด้านอื่นอีก จึงไม่สามารถติดตามหน้ีได้อย่างต่อเน่ือง และพนักงานยังไม่มีความชํานาญในการติดตามหนี้ แสดงว่า 
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด  มีพนักงานท่ีทําหน้าท่ีติดตามหน้ี จํานวนไม่เพียงพอกับปริมาณงาน 
และ พนักงานมีหน้าท่ีหลักด้านอื่น ๆ ต้องปฏิบัติอีก ทําให้ไม่สามารถทํางานได้อย่างเต็มท่ีและต่อเน่ือง โดยเฉพาะ
พนักงาน ยังไม่มีความชํานาญในการติดตามหนี้ 
  การสนับสนุนของฝ่ายงานท่ีเก่ียวข้อง  พนักงานให้ความคิดเห็นระดับมากในเรื่อง ฝ่ายงานท่ีเกี่ยวข้อง
ส่วนใหญ่ ไม่ให้ความร่วมมือ หรือสนับสนุนข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ  ไชย
ยันต์  สิทธิโชคพิพัฒน์ (2553) ศึกษา ปัญหาด้านหน่วยงานสนับสนุนท่ีเก่ียวข้อง พบว่า การปฏิบัติงานไม่เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน ไม่มีการส่ือสารเพื่อทําความเข้าใจในการทํางาน และไม่ได้รับการสนับสนุนหรืออํานวยความสะดวก 
แสดงว่า การปฏิบัติงานของพนักงานไม่สัมพันธ์กัน ไม่มีการส่ือสารเพ่ือให้เกิดความเข้าใจงานท่ีทํา โดยเฉพาะขาด
การสนับสนุนส่งเสริม และอํานวยความสะดวก เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ 
  ด้านโครงสร้างหนี้  ประกอบด้วยด้านย่อย ๆ ดังน้ี 
  ลูกหนี้  พนักงานให้ความคิดเห็นระดับมากในเรื่อง ลูกหน้ี ขาดสภาพคล่องทางการเงิน เน่ืองจากธุรกิจ
ประสบปัญหาทําให้ไม่ชําระหนี้ได้  ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ศุภรักษ์  ไชยวงศ์ (2551)  ผลการศึกษา ด้าน
ศักยภาพของลูกหน้ี ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญโดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก และ สําหรับปัญหาในการ
ปรับปรุงโครงสร้างหน้ีของลูกหน้ี พบปัญหาที่มีค่าเฉล่ีย อยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก คือ ลูกหนี้มี
ภาระหน้ีจํานวนมาก รองลงมาคือ กิจการยังคงมีปัญหาด้านการเงินขาดสภาพคล่อง และลูกหน้ีเหนียวหน้ี และภาวะ
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เศรษฐกิจท่ัวไปยังคงซบเซา จากสภาพเศรษฐกิจโลกท่ีซบเซา ส่งผลให้การดําเนินธุรกิจทุกประเภท ประสบปัญหามา
หลายปีพอสมควร ซ่ึงผู้ดําเนินธุรกิจ จําเป็นต้องรับผิดชอบการดําเนินงานอย่างครบวงจร ทําให้ต้องใช้ทรัพย์สินทุก
ระดับ ส่งผลให้มีภาระหน้ีจํานวนมาก 
  หลักประกัน  พนักงานให้ความคิดเห็นระดับมากในเรื่อง ที่ดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง มีสภาพทรุดโทรม
หรือก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ 100% ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ชุติมา  หันตรา (2550)  ศึกษาเร่ืองการสํารวจ
ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความไม่ประสบผลสําเร็จในการปฏิบัติงานปรับปรุงโครงสร้างหน้ี กรณีศึกษา บริษัทบริหาร
สินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด สํานักงานใหญ่  ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความไม่ประสบผลสําเร็จ
ในการปฏิบัติงานปรับปรุงโครงสร้างหนี้มากที่สุด องค์ประกอบหนี้  มาจากปัจจัยด้านหลักประกันปล่อยท้ิงร้างและมี
ผู้บุกรุก แสดงว่า พนักงานไม่ติดตามงานในหน้าท่ีอย่างต่อเนื่อง  อาจมีสาเหตุมาจาก จํานวนพนักงานมีไม่เพียงพอ 
ทําให้พนักงานแต่ละคนต้องรับผิดชอบงานหลายหน้าท่ี ไม่มีเวลาติดตามงานทุกเร่ืองอย่างต่อเน่ือง และตลอดเวลา 
  อายุความบังคับคดี  พนักงานให้ความคิดเห็นระดับมากในเรื่อง หน้ีท่ีอยู่ในความดูแลของพนักงาน
หมดอายุความบังคับคดี ทําให้ไม่สามารถสร้างสภาพบังคับทางกฎหมายได้ ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ชุติมา  
หันตรา (2550) พบว่า ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความไม่ประสบผลสําเร็จในการปฏิบัติงานปรับปรุงโครงสร้างหน้ีมาก
ท่ีสุด องค์ประกอบหน้ี  มาจากปัจจัยด้านอายุความบังคับคดีแตกต่างกัน เน่ืองจาก ลูกหน้ีมีภาระหนี้หลายวงเงิน  
แสดงว่าพนักงานไม่ได้ติดตามหน้ีของลูกหน้ีอย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอ  เน่ืองจากพนักงานแต่ละคน ต้องปฏิบัติงาน
หลายหน้าท่ี ทําให้ไม่มีเวลาเพียงพอ 
  ต้นทุนการซ้ือหนี้ด้อยคุณภาพ  พนักงานให้ความคิดเห็นระดับมากในเร่ือง  ต้นทุนการซ้ือหน้ี เกิด
ข้อผิดพลาด ทําให้ต้นราคาซื้อหนี้สูงเกินไป ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ชุติมา  หันตรา (2550)  พบว่า ปัจจัยท่ี
มีอิทธิพลต่อความไม่ประสบผลสําเร็จในการปฏิบัติงานปรับปรุงโครงสร้างหน้ีมากท่ีสุด องค์ประกอบหน้ี มาจาก
ปัจจัยด้านการคํานวณต้นทุนซ้ือหน้ี มีความไม่ชัดเจน ทําให้ไม่สามารถหาข้อยุติกับลูกหนี้ได้  แสดงว่า บริษัทบริหาร
สินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด ไม่มีผู้บริหารท่ีรับผิดชอบคํานวณต้นทุการซ้ือหน้ีอย่างมีระบบ และ มอบหมาย
วิธีการคํานวณ เพื่อให้พนักงานนําไปใช้ในการปฏิบัติงาน ได้อย่างสะดวก มีความถูกต้องและเหมาะสม 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยเร่ือง ความคิดเห็นของพนักงานฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์ 1-6 ต่อปัญหาการปรับปรุงโครงสร้าง
หน้ี บริษัทบริหารสินทรัพย์  กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (บสก.) สํานักงานใหญ่ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
 1. ผู้บังคับบัญชา ควรวิเคราะห์ข้อมูลหลากหลายและข้อเท็จจริงต่างๆ มาช่วยในการตัดสินใจ ควบคู่
แนวทางหลักการปฏิบัติท่ีมีอยู่แล้ว ซ่ึงจะทําให้สามารถตัดสินใจได้ถูกต้องเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดขององค์กร 
 2. บริษัทควรมีการทบทวนระเบียบคําส่ังและนโยบายในการปรับปรุงโครงสร้างหน้ี เพื่อลดข้ันตอนท่ี
ซํ้าซ้อนและมากเกินไป  โดยให้เพิ่มเติมวิธีการปฏิบัติงานท่ีทันสมัยรวดเร็ว  ท่ีจะทําให้พนักงานสามารถเข้าใจง่าย 
และ นําไปปฏิบัติงานได้ทันที 
 3. บริษัทควรผ่อนปรนเง่ือนไขการปรับปรุงโครงสร้างหน้ี  โดยบริษัทอาจจะใช้วิธีการต่างๆ เช่น ขยายระ
เวลาการชําระหน้ี (จากระยะส้ันเป็นระยะยาว) หรือชําระดอกเบี้ยใหม่ท่ีเกิดข้ึนทุกเดือน ส่วนดอกเบี้ยค้างเดิมให้ตั้ง
พักไว้ก่อนและให้ชําระในงวดสุดท้าย 
 4. บริษัทควรจัดให้มีการอบรมเพ่ือเพิ่มความรู้และทักษะในด้านการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ รวมถึงการ
ควบคุมติดตามลูกหน้ีที่ผิดนัดการชําระหนี้ รวมท้ังมีการแลกเปล่ียนประสบการณ์ทํางาน เพ่ือให้พนักงานมี
ประสิทธิภาพในการปรับปรุงโครงสร้างหน้ี 
 5. ระบบสารสนเทศ ควรมีการปรับปรุงหรือออกแบบโปรแกรม จัดเก็บข้อมูลทางคดีของลูกหนี้ให้ครบถ้วน
และควรมีระบบเตือนต่าง ๆ  เช่นอายุความบังคับคดี, ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด และล้มละลาย  
 6. พนักงานท่ีดูแลบัญชีลูกหน้ีของแต่ละราย ควรมีการวางแผนและควบคุมการติดตามลูกหน้ีอย่าง
สม่ําเสมอ และให้ได้ข้อยุติลูกหนี้ทุกราย ก่อนท่ีจะครบกําหนดระยะเวลาการบังคับคดี 



 
วารสารวชิาการ “ลานปัญญา” ปีท่ี 12 ฉบบัท่ี 2 

โครงการบณัฑิตศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 

 25

 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรศึกษาความคิดเห็นของพนักงานการนํานโยบายปรับปรุงโครงสร้างหน้ีไปปฏิบัติ เพื่อให้ทราบถึง
ปัญหาและอุปสรรค  
 2. ควรศึกษากลุ่มตัวอย่างท่ีมีขนาดใหญ่ขึ้น โดยขอบเขตการศึกษาไปยังสํานักงานต่างจังหวัด เพื่อท่ีจะได้
ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของสาขาต่างจังหวัดของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (บสก.) 
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ความคิดเหน็ของพนักงานต่อกระบวนการเปล่ียนแปลงโครงสร้างขององค์กร 
กรณีศึกษา: บริษัท ไบเออร์ไทย จํากัด* 

Employees’ Opinions toward the Change in Organizational Structure;  
Case Study: BAYER THAI Limited Company 

 
              นายวีระยุทธ์  วิริยะสหกิจ ** 

Mr. Verayut  Wiriyasahakit 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของพนักงานต่อกระบวนการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างขององค์กร กรณีศึกษา: บริษัท ไบเออร์ไทย จํากัด และ 2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นท่ีมีต่อ
กระบวนการเปล่ียนแปลงโครงสร้างขององค์กร ของพนักงาน จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้
ในการศึกษา ได้แก่ พนักงานประจําของบริษัท ไบเออร์ไทย จํากัด จํานวน 239 คน เคร่ืองมือท่ีใช้คือ แบบสอบถาม 
สถิติท่ีใช้คือ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทาง
เดียว 
 ผลการวิจัย พบว่า 1) พนักงาน บริษัท ไบเออร์ไทย จํากัด มีความคิดเห็นต่อกระบวนการเปล่ียนแปลง
โครงสร้างขององค์กรในภาพรวม คะแนนเฉล่ียความคิดเห็น อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
พนักงานมีความคิดเห็นโดยรวมแต่ละด้าน อยู่ในระดับปานกลาง เรียงลําดับจากคะแนนเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ด้าน
โครงสร้างองค์กร พนักงานมีความเห็นว่า การปรับโครงสร้างองค์กร ทําให้เกิดประสิทธิภาพในการควบคุม และการ
บริหารองค์กร มีความเหมาะสมในการแข่งขันทางธุรกิจ ต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายลดลง และมีวัตถุประสงค์ท่ี
ชัดเจนมากข้ึน ด้านกระบวนการในการปรับองค์กร พบว่ามีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เพ่ือสร้างความเข้าใจท้ังก่อน
ปรับและหลังปรับถึงผลกระทบของการปรับ  ด้านผลกระทบของการเปล่ียนแปลงองค์กร พบว่าวัฒนธรรมองค์กร
เปล่ียนไป การกําหนดมาตรฐานในการปฎิบัติงานมีความชัดเจนขึ้น ความสัมพันธ์ของพนักงาน และผู้บังคับบัญชา
เป็นทางการมากข้ึน และพนักงานต้องปรับตัวเข้ากับโครงสร้าง และกระบวนการทํางานใหม่ 2) ผลการเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นท่ีมี ต่อกระบวนการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างขององค์กร ของพนักงาน  จําแนกตามลักษณะ
ประชากรศาสตร์ พบว่าพนักงานมีความคิดเห็นต่อกระบวนการเปล่ียนแปลงโครงสร้างขององค์กร ในภาพรวม และ
พิจารณาเป็นรายด้าน โดยรวมทุกด้าน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ พนักงานท่ีมีระดับการศึกษา อายุงาน 
ต่างกันมีความคิดเห็นท่ีมีต่อกระบวนการเปล่ียนแปลงโครงสร้างขององค์กร เป็นรายข้อของท้ัง 3 ด้าน คือ ด้าน

                                                        
* บทความการค้นคว้าอิสระ 
** บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
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โครงสร้างองค์กร (นโยบาย, วัตถุประสงค์) ด้านกระบวนการในการปรับองค์กร และ ด้านผลกระทบของการ
เปล่ียนแปลงองค์กร (ด้านพฤติกรรม ด้านจิตวิทยา  ด้านสังคม และด้านการปฏิบัติงาน) แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
Abstract 
 The objectives of this research were to study opinions of employees toward the change 
in organizational structure of BAYER THAI limited company and to compare between opinions 
based on demographic characteristics of each employee. The sample included 239 employees in 
the company. Questionnaires were used as a research tool. Data were analyzed through 
percentage, mean, standard deviation, t-test, and analysis of variance.  
 The result of the research indicated that the overall mean score of opinions was 
determined at median level. With regard to aspects analysis, the overall opinions on individual 
aspects were at median level either. These aspects, arranged in descending order, included 
resulting in effectiveness of controlling and management, resulting in higher competitiveness, 
resulting in decrease in manufacturing cost, and resulting in clearer objectives. With regard to 
aspect of process in organizational change, the result indicated that there was information 
broadcasted in order to make understanding among employees about the effect of change- both 
before and after. With regard to the effect of organizational change aspect, the company 
experienced change in organizational norm, clearer identification of operating standard, improved 
relation between employees and supervisors in term of formality, and requirement for 
adaptation of employees toward new structure and new working process. The comparison of 
opinions toward the organizational structural change based on demographic characteristics 
showed that employees had overall opinions with no significant difference. Employees having 
different educational level, working age had overall opinions differently on three items – policy 
and objectives of organizational structure, process of organizational change, and effect of change 
in terms of behavior, psychology, society, and operation at 0.05 significant level. 
 
ความนํา 
 ปัจจุบันการทําธุรกิจเป็นเกมการแข่งขันท่ีมีความซับซ้อน และทวีความรุนแรงมากข้ึนทุกขณะ อัน
เน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงของปัจจัยแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วมากขึ้นกว่าในอดีต ด้วยสาเหตุน้ีองค์กร
ต่าง ๆ จึงจําเป็นต้องดําเนินการเพื่อตอบสนองต่อปัจจัยจากสภาพแวดล้อมท่ีเกิดข้ึน ให้ได้อย่างเหมาะสมและ
ทันท่วงที การเปล่ียนแปลงและความก้าวหน้าในสังคมปัจจุบัน ทําให้องค์กรหลายแห่งต้องปรับตัวจนมีโครงสร้างท่ี
ซับซ้อน และมีรูปแบบท่ีหลากหลายขึ้น ซ่ึงจะเห็นรูปแบบการปรับตัวในระดับต่าง ๆ เช่น การรื้อปรับระบบ  
(Reengineering) การแตกออกเป็นหน่วยธุรกิจย่อย (Business unit) การลดระดับการบังคับบัญชา (Delayering)  
หรือการลดขนาดองค์กร (Downsizing) เป็นต้น ทําให้มีการปรับเปล่ียนระบบและวิธีการทํางาน ซ่ึงจะส่งผลกระทบ
ต่อบุคลากรท่ีปฏิบัติท้ังในเชิงกายภาพและจิตใจ  ทําให้ฝ่ายบริหารไม่เพียงแต่ต้องตัดสินใจเปล่ียนโครงสร้างของ
องค์กร  แต่จะต้องสามารถวางแผนและทําการพัฒนาองค์กร เพ่ือเตรียมความพร้อมให้แก่ทั้งบุคคลและองค์กร การ
ขยายตัวและเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก เช่น เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม การเมือง เทคโนโลยี และโลกา
ภิวัตน์ เป็นต้น ตลอดจนสภาพแวดล้อมในการดําเนินงานต่าง ๆ ได้แก่ ลูกค้า คู่แข่งขัน ต่างก็มีอิทธิพลต่อการดํารง
อยู่ของทั้งองค์กรและบุคลากร  ประกอบกับแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในระดับมหภาคของประเทศ  ท่ีให้
ความสําคัญกับคุณภาพชีวิตของประชากร  ได้สร้างแรงผลักดันให้องค์กรธุรกิจต้องปรับตัวและดําเนินงานเพ่ือ
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ตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของแรงงานเพ่ือให้มีคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีดีข้ึน องค์กรต้องมีความยืดหยุ่นต่อ
แรงกดดันและสามารถตอบสนองต่อปัญหาท่ีเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และเหมาะสม เน่ืองจากการ
เปล่ียนแปลงและความผันผวนของสภาพแวดล้อม  อาจสร้างโอกาสหรืออุปสรรคให้แก่องค์กรได้ โดยโอกาสและ
อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนอาจจะมีรูปแบบท่ีแตกต่างจากอดีต ทําให้องค์กรต้องสามารถตอบสนองต่อปัญหาได้อย่างเป็น
ระบบและตรงประเด็น ซ่ึงต้องอาศัยความรู้ความสามารถและความพร้อมขององค์กร ในการรับรู้และตระหนักถึง
ปัญหา  การวิเคราะห์สาเหตุ และการแก้ไขท่ีถูกต้อง ผ่านทางทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีศักยภาพ  และเข้าใจความสัมพันธ์
ระหว่างตนเอง กลุ่ม องค์กร และสภาพแวดล้อมอย่างดี 
 นอกจากแรงผลักดันของกระแสการดําเนินงาน และปัจจัยแวดล้อมภายนอก ดังท่ีกล่าวมาแล้ว ผู้บริหารใน
องค์กรต่าง ๆ ยังจะต้องต่ืนตัวและให้ความสําคัญกับการดําเนินงานอย่างมีจริยธรรม ซ่ือสัตย์ และรับผิดชอบต่อ
สังคม ส่ิงแวดล้อม  ลูกค้าและพนักงาน โดยเฉพาะพนักงานซ่ึงเป็นส่วนประกอบท่ีสําคัญอันดับหน่ึงขององค์กร ท่ี
สมควรได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม และมีมนุษยธรรม เพ่ือให้เขามีความพอใจ และเต็มใจปฏิบัติงานท่ีตนได้รับ
มอบหมายอย่างเต็มความสามารถและเสียสละให้แก่องค์กร โดยพร้อมจะปฏิบัติงานอ่ืนท่ีอยู่นอกเหนือขอบเขตการ
ทํางานของตน  เพื่อให้องค์กรก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง จะเห็นได้ชัดว่า พลวัต ความซับซ้อน และความเกี่ยวข้อง
กันของปัจจัยแวดล้อมและแรงผลักดันภายในองค์กร นับเป็นสาเหตุของปัญหาและโอกาสในการอยู่รอดและ
เจริญเติบโตขององค์กร ดังน้ัน ผู้บริหารจะต้องกล้าตัดสินใจอย่างกล้าหาญ และเด็ดขาดท่ีจะเปล่ียนแปลงองค์กร 
ก่อนท่ีเหตุการณ์เล็ก ๆ จะลุกลามเป็นปัญหาร้ายแรงต่อไป 
 จากเหตุผลดังกล่าว ทําให้ผู้วิจัยซ่ึงปฏิบัติงานอยู่ในบริษัท ไบเออร์ไทย จํากัด มีความสนใจ ท่ีจะศึกษาค้นคว้า
ถึงความคิดเห็นของพนักงานต่อกระบวนการเปล่ียนแปลงโครงสร้างขององค์กร กรณีศึกษา : บริษัท ไบเออร์ไทย 
จํากัด ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงเปล่ียนแปลงโครงสร้างของบริษัท อันจะส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบัติของ
พนักงานในภาพรวม ให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลโดยตรงต่อองค์กร ได้เติบโตและเป็นองค์กรท่ีมีคุณภาพต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของพนักงานต่อกระบวนการเปล่ียนแปลงโครงสร้างขององค์กร กรณีศึกษา : 
บริษัท ไบเออร์ไทย จํากัด 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อกระบวนการเปล่ียนแปลงโครงสร้างขององค์กรของพนักงาน 
จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ 
 
สมมุติฐานการวิจัย 
 ความคิดเห็นท่ีมีต่อกระบวนการเปล่ียนแปลงโครงสร้างขององค์กรของพนักงาน จําแนกตามลักษณะ
ประชากรศาสตร์แตกต่างกัน 
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ ได้แก่ แบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นโดยมีข้ันตอนตามลําดับ ดังน้ี 
 1. การศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัยครั้งน้ี 
 2. การจัดทําโครงสร้างของแบบสอบถามให้มีเ น้ือหาครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งน้ี
แบบสอบถามมี 2 ส่วน ดังน้ี 
 2.1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ  สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา  อายุงาน และ
อัตราเงินเดือน จํานวน 6 ข้อ 
 2.2 ความคิดเห็นของพนักงานต่อกระบวนการเปล่ียนแปลงโครงสร้างขององค์กร ประกอบด้วย 
 2.2.1 ด้านโครงสร้างองค์กร(นโยบาย วัตถุประสงค์) 
 2.2.2 ด้านกระบวนการในการปรับองค์กร 
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 2.2.3 ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงองค์กร (ด้านพฤติกรรม ด้านจิตวิทยา ด้านสังคม  และด้านการ
ปฏิบัติงาน) ลักษณะของแบบสอบถาม เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ของลิเคิร์ท (Likert) จํานวน 23 ข้อ 
 3. นําแบบสอบถามท่ีได้สร้างขึ้น ให้อาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้
ตรวจสอบความสอดคล้องของเน้ือหากับวัตถุประสงค์ของการวิจัยเป็นการศึกษาความเท่ียงตรง (validity) ของ
แบบสอบถาม แล้วนํามาปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้คําถามชัดเจน สามารถส่ือความหมายได้ตรงประเด็น และเหมาะสม
ย่ิงขึ้น 
 4. นําแบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย จํานวน 30 คน แล้วนําข้อมูลมาหา
ค่าความเช่ือมั่น (reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค (Cronbach’s Alpha 
Coefficient)ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ 0.8140 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยการขอความร่วมมือจากพนักงานของบริษัท 
ไบเออร์ไทย จํากัด ท่ีเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยนําแบบสอบถามไปแจกให้กลุ่มตัวอย่างกรอกข้อมูล จํานวน 239 
ฉบับ แล้วขอรับคืนด้วยตนเอง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
  
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถาม  จะนํามาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ทุกชุด และนํามาลงรหัสประมวลผล
ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป หาความถ่ี  ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test , F-test  และLSD 
ดังน้ี 
 1. วิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ความถี่และค่าร้อยละ (percentage) 
 2. วิเคราะห์ประสิทธิภาพการปฏิบัติทํางานของพนักงานฝ่ายผลิต โดยใช้ค่าเฉล่ีย ( ) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) 
 3. เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( ) ของคะแนนความคิดเห็นต่อกระบวนการเปล่ียนแปลงโครงสร้างขององค์กร
ของพนักงาน จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ โดยใช้ t-test และ  F-test  
 4. เปรียบเทียบพหุคูณเพื่อทดสอบค่าเฉล่ีย ( ) ของคะแนนความคิดเห็นต่อกระบวนการเปล่ียนแปลง
โครงสร้างขององค์กรของพนักงาน จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน โดยวิธี Least Significant Difference (LSD) 
 
 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ข้อมูลท่ัวไปของพนักงาน 
  พนักงานฝ่ายผลิตส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 94.10 อายุ 25-40 ปี ร้อยละ 92.90 รองลงมา 41-50 ปี 
ร้อยละ 6.30  สถานภาพสมรส ร้อยละ 81.60 รองลงมา โสด ร้อยละ 15.90  ระดับการศึกษา อนุปริญญา/ปวส. 
ร้อยละ 76.60 รองลงมา ปริญญาตรี ร้อยละ 21.80 อายุงาน 7-10 ปี ร้อยละ 54.80 รองลงมา 10 ปีขึ้นไป ร้อยละ 
20.10 อัตราเงินเดือน 20,001-40,000บาท ร้อยละ 72.40 รองลงมา 10,000-20,000 บาท ร้อยละ 17.60  
 2. วิเคราะห์ความคิดเห็นท่ีมีต่อกระบวนการเปล่ียนแปลงโครงสร้างขององค์กรของพนักงานจําแนก
ตาม ลักษณะประชากรศาสตร์ 
  พนักงานมีความคิดเห็น ต่อกระบวนการเปล่ียนแปลงโครงสร้างขององค์กรในภาพรวม อยู่ในระดับปาน
กลาง ( X = 3.32) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ดังน้ี 
  1) ด้านโครงสร้างองค์กร (นโยบาย, วัตถุประสงค์) พนักงานมีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดับปาน
กลาง ( X = 3.39) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.52-3.59) จํานวน 3 รายการ คือ 
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   1. นโยบายการปรับองค์กรมีความเหมาะสมในการแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบัน 
   2. การปรับองค์กรทําให้เกิดประสิทธิภาพในการควบคุมและบริหารองค์กร 
   3. การปรับองค์กรทําให้ต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายของบริษัทลงลด 
   ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับเพศชาย อายุ 25-40 ปี สถานภาพสมรส อายุงาน 7-10 ปี อัตราเงินเดือน 
20,001-40,000 บาท 
  2) ด้านกระบวนการในการปรับองค์กร พนักงานมีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 
3.17) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.14-3.22) ทุกรายการ คือ 
   1. บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อการปรับองค์กร อย่าง
ท่ัวถึง 
   2. มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกระบวนการปรับองค์กรท้ังช่วงก่อนและระหว่างการปรับ 
อย่างต่อเน่ืองและท่ัวถึง 
   3. มีการพัฒนาและให้ความรู้แก่พนักงานก่อนการปรับองค์กร เพ่ือรองรับโครงสร้างท่ีเปล่ียนแปลง 
   4. มีการให้ข้อมูลถึงผลกระทบจากการปรับองค์กร ต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน 
   5. มีการพัฒนาระบบการทํางานอย่างต่อเน่ือง โดยมองปัญหาในการดําเนินงานท่ีเกิดขึ้นและ
ปรับปรุงแก้ไข 
   ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับเพศชายและเพศหญิง อายุ 25-40 ปี และ 41-50ปี สถานภาพโสดและ สมรส 
ระดับการศึกษา อนุปริญญา/ปวส. ปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี ทุกช่วงอายุงาน ทุกระดับอัตราเงินเดือน 
  3) ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงองค์กร (ด้านพฤติกรรม ด้านจิตวิทยา  ด้านสังคม และด้านการ
ปฏิบัติงาน) พนักงานมีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.33) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่
ในระดับมาก ( X = 3.56-3.69) จํานวน 2 รายการ คือ 
   1. การรับรู้เกี่ยวกับหน้าท่ีและความรับผิดชอบของตนเอง 
   2. ผลงานของท่านเป็นท่ียอมรับของเพ่ือนร่วมงานและหัวหน้างาน 
   ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับเพศชาย อายุ 25-40 ปี,สถานภาพโสดและ สมรส ระดับการศึกษา อนุปริญญา/
ปวส. อัตราเงินเดือน 20,001-40,000 บาท 
 3. เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนความคิดเห็นท่ีมีต่อกระบวนการเปล่ียนแปลงโครงสร้างขององค์กร
ของพนักงาน จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ 
  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนความคิดเห็นท่ีมีต่อกระบวนการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของ
องค์กรของพนักงาน จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ พบว่า พนักงานมีความคิดเห็นต่อกระบวนการ
เปล่ียนแปลงโครงสร้างขององค์กรในภาพรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
ดังน้ี 
  ด้านโครงสร้างองค์กร (นโยบาย, วัตถุประสงค์) พนักงานที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็น
โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 2 รายการคือ 
  1. พนักงานได้รับข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายท่ีชัดเจน และท่ัวถึง 
  2. การปรับองค์กรทําให้เกิดประสิทธิภาพในการควบคุมและบริหารองค์กร 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ การปรับองค์กรทําให้
ต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายของบริษัทลงลด 
  พนักงานท่ีมีอายุงานต่างกันมีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 2 รายการคือ 
  1. พนักงานได้รับข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายท่ีชัดเจน และท่ัวถึง 
  2. การปรับองค์กรทําให้ต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายของบริษัทลงลด 
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  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 4 รายการ คือ 
  1. ก่อนการปรับองค์กร ผู้บริหารมีการชี้แจงให้พนักงานทราบ 
  2. ผู้บริหารมีการชี้แจงให้พนักงานทราบเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการปรับองค์กร 
  3. การปรับองค์กรมีวัตถุประสงค์ท่ีชัดเจนต่อภาพรวมของการประกอบการและผลประโยชน์ตอบแทน
ของบริษัท 
  4. การปรับองค์กรทําให้เกิดประสิทธิภาพในการควบคุมและบริหารองค์กร 
  พนักงานท่ีมีอัตราเงินเดือนต่างกันมีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 3 รายการคือ 
  1. ก่อนการปรับองค์กร ผู้บริหารมีการชี้แจงให้พนักงานทราบ 
  2. พนักงานได้รับข้อมูลเก่ียวกับนโยบายท่ีชัดเจน และท่ัวถึง 
  3. การปรับองค์กรทําให้ต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายของบริษัทลงลด 
  ด้านกระบวนการในการปรับองค์กร พนักงานท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกันมีความคิดเห็นโดยรวม ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.01 จํานวน 1 รายการคือ มีการพัฒนาระบบการทํางานอย่างต่อเนื่อง โดยมองปัญหาในการดําเนินงานท่ีเกิดขึ้น
และปรับปรุงแก้ไข 
  พนักงานท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ บริษัทเปิด
โอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อการปรับองค์กร อย่างท่ัวถึง 
  พนักงานท่ีมีอายุงานต่างกันมีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการคือ 
  1. มีการให้ข้อมูลถึงผลกระทบจากการปรับองค์กร ต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน 
  2. บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อการปรับองค์กร อย่างท่ัวถึง 
  ด้านผลกระทบของการเปล่ียนแปลงองค์กร (ด้านพฤติกรรม ด้านจิตวิทยา ด้านสังคม และด้านการ
ปฏิบัติงาน) พนักงานท่ีมีอายุต่างกันมีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ พนักงานต้องปรับตัวเข้ากับ
โครงสร้างและกระบวนการทํางานใหม่ 
  พนักงานท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกันมีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการคือ พนักงานต้อง
ปรับตัวเข้ากับโครงสร้างและกระบวนการทํางานใหม่ 
  พนักงานท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 3 รายการ คือ 
  1. พนักงานต้องปรับตัวเข้ากับโครงสร้างและกระบวนการทํางานใหม่ 
  2. ผลงานของท่านเป็นท่ียอมรับของเพื่อนร่วมงานและหัวหน้างาน 
  3. การรับรู้เก่ียวกับหน้าท่ีและความรับผิดชอบของตนเอง 
  พนักงานท่ีมีอายุงานต่างกันมีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 6 รายการคือ  
  1. พนักงานต้องปรับตัวเข้ากับโครงสร้างและกระบวนการทํางานใหม่ 
  2. พนักงานมีความรู้สึกพอใจในโครงสร้างและกระบวนการปฏิบัติงานท่ีเปล่ียนแปลงไป 
  3. วัฒนธรรมในการปฏิบัติงานเปล่ียนแปลงไป โดยมีรูปแบบท่ีเป็นทางการมากขึ้น 
  4. ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับผู้บังคับบัญชาเปล่ียนแปลงไป โดยเป็นทางการมากขึ้น 
  5. ลักษณะงานท่ีทํามีความต่อเน่ือง 
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  6. ท่านพอใจงานในขอบเขตงานท่ีรับผิดชอบ 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ 
  1. ผลงานของท่านเป็นท่ียอมรับของเพ่ือนร่วมงานและหัวหน้างาน 
  2. การรับรู้เกี่ยวกับหน้าท่ีและความรับผิดชอบของตนเอง 
  พนักงานท่ีมีอัตราเงินเดือนต่างกันมีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  จํานวน 1 รายการคือ ความสัมพันธ์
ระหว่างพนักงานกับผู้บังคับบัญชาเปล่ียนแปลงไป โดยเป็นทางการมากขึ้น 
 
อภิปรายผล 
 การศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นของพนักงานต่อกระบวนการเปล่ียนแปลงโครงสร้างขององค์กร ได้ผลการวิจัย
ท่ีสามารถนํามาอภิปรายผลดังน้ี 
 
 
 1. ข้อมูลท่ัวไปของพนักงานฝา่ยผลิต 
  พนักงานฝ่ายผลิตส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 94.10 อายุ 25-40 ปี ร้อยละ 92.90 สถานภาพสมรส 
ร้อยละ 81.60 ระดับการศึกษา อนุปริญญา/ปวส. ร้อยละ 76.60 อายุงาน 7-10 ปี ร้อยละ 54.80 อัตราเงินเดือน 
20,001-40,000บาท ร้อยละ 72.40 ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของอัญชลี  โอปลอดแก้ว (2553, บทคัดย่อ) ศึกษา
เรื่อง ความคิดเห็นของข้าราชการตํารวจที่มีต่อการเปล่ียนแปลงโครงสร้างขององค์การ กรณีศึกษา:กองตํารวจส่ือสาร 
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ผลการศึกษาพบว่า ข้าราชการตํารวจส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 52.3  มีอายุ 
32-41 ปี คิดเป็นร้อยละ 41.1 สถานภาพสมรสคิดเป็นร้อยละ 67.4 แสดงว่าบริษัท ไบเออร์ไทย จํากัด มีพนักงาน
ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย สถานภาพสมรส อายุ 32-41ปี ซ่ึงมีลักษณะคล้ายกับข้าราชการตํารวจกองตํารวจส่ือสาร 
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ซ่ึงส่วนใหญ่ผู้ท่ีตอบแบบสอบถาม เป็นเพศชาย อยู่ในวัยกลางคน อายุ 30-40 ปี 
สถานภาพสมรส 
 2. วิเคราะห์ความคิดเห็นของพนักงานต่อกระบวนการเปล่ียนแปลงโครงสร้างขององค์กร จําแนกตาม
ลักษณะประชากรศาสตร์ 
  ความคิดเห็นของพนักงานต่อกระบวนการเปล่ียนแปลงโครงสร้างขององค์กรในภาพรวม อยู่ในระดับ
ปานกลาง ( X =3.32) พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า พนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านโครงสร้างองค์กร (นโยบาย, 
วัตถุประสงค์)  ด้านกระบวนการในการปรับองค์กร และผลกระทบของการเปล่ียนแปลงองค์กร(ด้านพฤติกรรม ด้าน
จิตวิทยา ด้านสังคม และด้านการปฏิบัติงาน) อยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.39,3.17 และ3.33 ตามลําดับ) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมาก 5 รายการคือ 
  1. นโยบายการปรับองค์กรมีความเหมาะสมในการแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบัน 
  2. การปรับองค์กรทําให้เกิดประสิทธิภาพในการควบคุมและบริหารองคก์ร 
  3. การปรับองค์กรทําให้ต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายของบริษัทลงลด 
  4. ผลงานของท่านเป็นท่ียอมรับของเพ่ือนร่วมงานและหัวหน้างาน 
  5. การรับรู้เกี่ยวกับหน้าท่ีและความรับผิดชอบของตนเอง 
  ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ อัญชลี  โอปลอดแก้ว (2553, บทคัดย่อ) ผลการวิจัยพบว่า ด้านการ
เปล่ียนแปลงโครงสร้างขององค์การ โดยภาพรวม พบว่า ข้าราชการตํารวจมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.32 เมื่อพิจารณาผลเป็นรายประเด็น พบว่า ประเด็น ท่าน คิดว่าการเปล่ียนแปลงโครงสร้าง 
อาจจะมีผลทําให้การ ย้ายเข้า-ย้ายออกของข้าราชการสูงขึ้นมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.98 ซ่ึงอยู่ในระดับมาก และด้านการ
เปล่ียนแปลงในการปฏิบัติงาน โดยภาพรวม พบว่า ข้าราชการตํารวจมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 3.47 เมื่อพิจารณาผลเป็นรายประเด็น พบว่า ประเด็นท่ี 11 ท่านคิดว่าในหน่วยงานของท่านควรมีการบอก
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กล่าวล่วงหน้าก่อนถูกเปล่ียนแปลงโครงสร้างขององค์การ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.16 ซ่ึงอยู่ในระดับมาก ประเด็นท่ี 12 
ท่านคิดว่าหลังการเปล่ียนแปลงโครงสร้างองค์การแล้ว หน่วยงานของท่านควรจะมีการนําเอาวิธีการทํางานใหม่ ๆ 
มาใช้ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.98 ซ่ึงอยู่ในระดับมาก ประเด็นที่ 8 ท่านคิดว่าหลังจากเปล่ียนแปลงโครงสร้างองค์การใน
หน่วยงานของท่านมีการหมุนเวียนงานกันทํามากขึ้น มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.63 ซ่ึงอยู่ในระดับมาก ประเด็นที่ 10 ท่าน
คิดว่าหลังจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างแล้วในหน่วยงานของท่านควรเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมใน
การกําหนดเป้าหมายของงานมากขึ้น มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.58 ซ่ึงอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ 
ธาริณี  เลาหวัฒน์ (2549, บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของพนักงานฝ่ายครัวการบิน ต่อการปรับองค์กรของ 
ฝ่ายครัวการบิน บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ผลการวิจัยพบว่า ด้านกระบวนการในการปรับองค์กร  
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น เห็นด้วยในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ีย 3 ลําดับแรก คือ มีการให้ข้อมูล
เก่ียวกับผลดีในการปรับองค์กร ท้ังในแง่ของ ภาพรวมในการดําเนินงานของฝ่ายฯ และในการปฏิบัติงานของ
พนักงาน รองลงมาคือมีการปรับโครงสร้างองค์กรโดยการรวมหน่วยงานท่ีทําหน้าท่ีเหมือนกันเข้าด้วยกัน ซ่ึงทําให้
องค์กรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ิมมากขึ้น และมีการให้ข้อมูลถึงผลกระทบจากการปรับองค์กรต่อการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน แสดงให้เห็นว่าการปรับโครงสร้างขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นด้านใด มีผลกระทบต่อการ
ปฏิบัติงาน ของพนักงาน ทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นพนักงานของรัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทเอกชน 
  ด้านผลกระทบจากการปรับองค์กร (ด้านพฤติกรรม ด้านจิตวิทยา ด้านสังคม และด้านการปฏิบัติงาน) 
ผลการวิจัยพบว่า พนักงาน มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.33) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง เช่นรายการ พนักงานต้องปรับตัวเข้ากับโครงสร้าง และกระบวนการทํางานใหม่  
รายการความสัมพันธ์ระหว่าง พนักงานกับผู้บังคับบัญชาเปล่ียนแปลงไป โดยเป็นทางการมากข้ึน ซ่ึงสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ ธาริณี  เลาหวัฒน์ (2549, บทคัดย่อ) ผลการวิจัยด้านผลกระทบจากการปรับองค์กร ในด้านจิตวิทยา  
ผู้ตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็น เห็นด้วยในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียลําดับแรกคือ การปรับองค์กรทําให้เกิดความ
สงสัย หรือความไม่เข้าใจในโครงสร้าง และกระบวนการทํางานท่ีเปล่ียนแปลงไป และด้านสังคม ผู้ตอบแบบสอบถาม
มีความคิดเห็น เห็นด้วยในระดับมาก ค่าเฉล่ียลําดับแรก คือ ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน กับผู้ปฏิบัติงานในสาย
งานเดียวกันเปล่ียนแปลงไปแสดงให้เห็นว่า การปรับเปล่ียนโครงสร้างขององค์กร ทําให้พนักงานจําเป็นต้องมี 
พฤติกรรม จิตวิทยา  สังคม และการปฏิบัติงาน เปล่ียนไปเพื่อให้สอดคล้องกับองค์กรท่ีมีการเปล่ียนแปลง 
 3. เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนความคิดเห็นท่ีมี ต่อกระบวนการเปล่ียนแปลงโครงสร้างขององค์กร
ของพนักงาน จําแนกตาม ลักษณะประชากรศาสตร์ 
  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนความคิดเห็นต่อกระบวนการเปล่ียนแปลงโครงสร้างขององค์กร
ของพนักงาน จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ พบว่า พนักงานมีความคิดเห็น ต่อกระบวนการเปล่ียนแปลง
โครงสร้างขององค์กรในภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ดังน้ี 
  ด้านโครงสร้างองค์กร (นโยบาย, วัตถุประสงค์) ด้านกระบวนการในการปรับองค์กร และด้าน
ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงองค์กร (ด้านพฤติกรรม ด้านจิตวิทยา ด้านสังคม และด้านการปฏิบัติงาน) พนักงาน
ท่ีมีอายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อายุงาน และอัตราเงินเดือน ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าพนักงานท่ีมีการศึกษา อายุงาน และอัตราเงินเดือน 
ต่างกันมีความคิดเห็น เป็นรายข้อ ด้านโครงสร้างองค์กร (นโยบาย, วัตถุประสงค์) แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.01 และ 0.05 
  พนักงานท่ีมีสถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และอายุงานต่างกันมีความคิดเห็น เป็นรายข้อ ด้าน
กระบวนการในการปรับองค์กร แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ 0.05 พนักงานที่มีอายุ 
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อายุงาน และอัตราเงินเดือน ต่างกัน มีความคิดเห็น เป็นรายข้อ ด้านผลกระทบ
ของการเปลี่ยนแปลงองค์กร (ด้านพฤติกรรม ด้านจิตวิทยา ด้านสังคม และด้านการปฏิบัติงาน) แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 
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  ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ อัญชลี  โอปลอดแก้ว (2553, บทคัดย่อ) ท่ีผลการทดสอบสมมติฐาน 
พบว่าปัจจัยท่ีมีผลต่อระดับความคิดเห็นของข้าราชการตํารวจส่ือสาร ท่ีมีต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างขององค์การ
ของกองตํารวจส่ือสาร สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ได้แก่ เพศ สถานภาพสมรส และระดับการศึกษา และสอดคล้อง
กับผลการวิจัยของ ฐาปนีย์  ศิริสมบูรณ์ (2552, บทคัดย่อ) ศึกษาเร่ืองการปรับองค์กรเพ่ือมุ่งสู่มาตรฐานการ
จัดบริการสําหรับคนไร้ท่ีพึ่ง พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีทําให้มีการปรับองค์กรแตกต่างกัน คือ เพศ การศึกษา 
สถานภาพการทํางาน ตําแหน่งงาน และการได้รับการอบรมเกี่ยวกับมาตรฐานฯ เช่นเดียวกับปัญหา และอุปสรรคท่ี
เกิดข้ึน จากข้อค้นพบดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า พนักงานท่ีมีสถานภาพส่วนตัวต่างกัน เช่น ระดับการศึกษา เพศ       
อายุงาน อัตราเงินเดือน ส่วนใหญ่ปฏิบัติหน้าที่ และความรับผิดชอบ แตกต่างกัน ทําให้มีความคิดเห็นแตกต่างกัน 
อาจได้จากประสบการณ์การปฏิบัติงาน การฝึกอบรม การเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาตนเองก็เป็นได้ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 
  1.1 ด้านโครงสร้างองค์กร (นโยบาย, วัตถุประสงค์) จากข้อมูลท่ีได้จากการวิจัยคร้ังน้ี องค์การควรให้ 
พนักงานได้รับข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายท่ีชัดเจนและทั่วถึง เพื่อให้พนักงานปฎิบัติงานได้สอดคล้องกับ นโยบายของ
องค์กร และควรจัดหน้าท่ีความรับผิดชอบในงานท่ีมีความท้าทายมากขึ้น เช่น ทําให้งานท่ีปฏิบัติมีคุณค่า และ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานมากขึ้นเป็นต้น เพื่อให้พนักงานรู้สึกผูกพันกับองค์การมากขึ้น 
  1.2 ด้านกระบวนการในการปรับองค์กรจากข้อมูลท่ีได้จากการวิจัยคร้ังน้ี บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงาน
ได้แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อการปรับองค์กรอย่างท่ัวถึง ซ่ึงทําให้พนักงานมีความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า
และมีส่วนร่วมรับผิดชอบการดําเนินการขององค์กร 
  1.3 ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงองค์กร (ด้านพฤติกรรม ด้านจิตวิทยา ด้านสังคม และด้าน 
การปฏิบัติงาน) จากข้อมูลที่ได้จากการวิจัยครั้งน้ี สามารถนําไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการ โดยต้องช้ีแจงให้พนักงานต้องปรับตัวเข้ากับโครงสร้างและกระบวนการทํางานใหม่ เพื่อให้พนักงานมีการ
ปฏิบัติงานให้กับโครงสร้างองค์กรใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาเก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพการส่ือสารในองค์กรกับการปฏิบัติงานของ
พนักงาน ในมุมมองของผู้บริหาร เพื่อนําไปสู่การพัฒนาการปฏิบัติงานของพนักงานให้มีประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น 
 2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและ คุณภาพชีวิตในการทํางาน
ของพนักงานแต่ละสาขา เพ่ือจะได้นําไปใช้ในการพัฒนาองค์กรต่าง ๆ โดยทําการเปรียบเทียบเป็นบริษัทกับบริษัทว่า 
มีวิธีการดําเนินการขององค์กรอย่างไรบ้าง 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยเร่ืองน้ีมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของประชาชนตําบลบางขุนกองต่อกระบวนการจัดการ
ขยะมูลฝอย ขององค์การบริหารส่วนตําบลบางขุนกอง อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี และเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็น
ต่อกระบวนการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตําบลบางขุนกอง ในทัศนะของประชาชน จําแนกตามลักษณะ
ประชากรศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างจํานวน 356 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถ่ี 
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน การทดสอบความแตกต่างการหาค่าเฉล่ียโดยใช้ค่าที และการวิเคราะห์ความ
แปรปรวน 
 ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อกระบวนการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตําบล
บางขุนกอง ในภาพรวม คะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็น 
โดยรวม คะแนนเฉล่ียอยู่ในระดับมาก 1 ด้าน คือ ด้านการเก็บรวบรวม และการขนส่ง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อท่ีมีคะแนน
เฉล่ียอยู่ในระดับมาก คือ องค์การบริหารส่วนตําบล มีการกําหนดวัน เวลา และเส้นทางในการให้บริการจัดเก็บขยะมูล
ฝอยอย่างเหมาะสม ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อกระบวนการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตําบลบาง
ขุนกอง ในทัศนะของประชาชน จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ ในภาพรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ประชาชนที่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน จํานวนสมาชิกในครัวเรือนต่างกัน มีความคิดเห็น 
โดยรวม ด้านการเก็บรวบรวมและการขนส่ง แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เช่นรายการ องค์การ
บริหารส่วนตําบลสามารถแก้ไขปัญหาเมื่อมีขยะมูลฝอยตกหล่น หรือตกค้างอยู่จํานวนมาก โดยสามารถเก็บขนออกไปได้
อย่างรวดเร็ว และประชาชนท่ีมีจํานวนสมาชิก ในครัวเรือนต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ด้านการกําจัดขั้นสุดท้าย 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เช่นรายการ องค์การบริหารส่วนตําบลมีการกําจัดขยะมูลฝอยโดยไม่มี
ข้อร้องเรียนจากประชาชนท่ัวไป 
 
Abstract 

The objectives of this research were to study opinions of populace toward Bang Khun 
Kong the eliminating procedure for garbage which run by Bang Khun Kong sub-district 
administrative organization of Bang Kruia district in Nonthaburi province and to compare opinions 
based on demographic characteristics. The sample group included 356 people. Questionnaires 
were used as a research tool. Data were analyzed by frequency, percentage, mean, standard 
deviation, t-test, and analysis of variance. 
 The results indicated that mean score of overall opinions was at median level. Regarding 
to aspect analysis, one aspect- garbage collection and transportation- was founded to be at high 
level. Down to lists analysis, lists, which were given opinions at high level, were such as “sub-
district administrative organization had appropriate schedule for eliminating garbage. The 
comparison of opinions based on demographic characteristics revealed that overall opinions 
toward the eliminating procedure for garbage from different demographic characteristics were not 
different at significant level. Moreover, regarding to aspects    comparison, people with different 
monthly income and members in family had different opinions toward garbage collection and 
transportation aspect at 0.05 significant level. This referred to ability to solve the problem when 
there was a lot of garbage missed out or left over and ability to transport the garbage rapidly. 
Regarding to last step of garbage elimination aspect, people with different members in family had 
not different opinions at 0.05 significant level. This referred to garbage elimination without 
complains from surrounding people. 
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ความนํา 
 การจัดการขยะตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับท่ี 9 (2545 – 2549) และนโยบายท่ีเก่ียวข้อง ได้
กําหนดให้มีการจัดการในรูปแบบของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด (resource conservation 
and recovery) โดยมุ้งเน้นให้มีระบบการบริหารจัดการขยะในชุมชนแบบครบวงจร ต้ังแต่จุดเริ่มต้นของการเกิด
ขยะ จนถึงการกําจัดขั้นสุดท้าย และจะให้ความสําคัญต่อการนําขยะท่ีมีศักยภาพกลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด 
และลดปริมาณขยะท่ีต้องนําไปกําจัดให้เหลือน้อยท่ีสุด โดยระบบการบริหารจัดการมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาค
ส่วนท้ังจากหน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้อง ในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น จากภาคเอกชนและประชาชน 
โดยมีนโยบายและเป้าหมายด้านการจัดการขยะของประเทศในระยะยาว 
 ขยะมูลฝอยเกิดขึ้นเน่ืองจากความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การเพิ่มขึ้นของประชากรอย่างรวดเร็ว และ
พฤติกรรมการอุปโภคบริโภคเปล่ียนไป มีการใช้บรรจุภัณฑ์จําพวกพลาสติกเพ่ิมขึ้น ขยะมูลฝอยมีองค์ประกอบท่ี
สามารถนํามาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของปริมาณมูลขยะท่ีเกิดข้ึน แต่ปัจจุบันอัตราการ
นําขยะกลับมาใช้ใหม่มีเพียงร้อยละ 22 ดังน้ัน เพ่ือเป็นการช่วยรักษาสภาวะแวดล้อม ทุกคนจึงควรมีส่วนร่วมในการ
ลดขยะและใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยโดยเริ่มจากตนเอง ครอบครัว และชุมชน องค์การบริหารส่วนตําบลซ่ึงเป็น
ส่วนหนึ่งของชุมชน จึงต้องมีส่วนช่วยเหลือในการพัฒนาชุมชนอย่างย่ังยืน โดยการดําเนินการส่งเสริมแนะนําให้
ประชาชนในชุมชนได้รู้ เข้าใจ และตระหนักถึงปัญหาส่ิงแวดล้อม สร้างจิตสํานึกแก่ชุมชน ให้รู้จักรับผิดชอบในการ
รักษาความสะอาดทั้งในบ้านเรือนของตนเอง และภายนอกบ้าน ไม่ว่าจะเป็นถนนหนทาง สถานท่ีทํางาน หรือท่ี
สาธารณะอื่น ๆ ให้รู้จักท้ิงขยะมูลฝอยลงในภาชนะให้เป็นท่ีเป็นทางไม่ท้ิงเกล่ือนกลาด ลดปริมาณขยะและใช้
ประโยชน์จากขยะมูลฝอยให้ได้มากท่ีสุด  
 ผู้วิจัยสนใจ/อยากทราบ ความคิดเห็นของประชาชนท่ีอาศัยในชุมชน เป็นเรื่องท่ีต้องดําเนินการทุกวัน 
เพราะเป็นส่ิงท่ีเกิดขึ้นจากกิจกรรมต่าง ๆ  ในการดําเนินชีวิตประจําวันของประชาชนหากไม่มีการบริหารจัดการท่ีดี
จะก่อให้เกิดปัญหาที่ส่งผลรุนแรงข้ึน  เน่ืองจากปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนท่ี
อยู่ในพ้ืนที่และบริเวณใกล้เคียง ปัญหาการจัดการของเสียโดยเฉพาะอย่างย่ิงขยะ จึงเป็นปัญหาท่ีหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบต้องเร่งดําเนินการท้ังด้านการแก้ไขและป้องกัน อย่างไรก็ดี การดําเนินงานแก้ไขและป้องกันปัญหาขยะ
มิใช่เร่ืองท่ีทําได้โดยง่ายและในเวลาท่ีรวดเร็ว  ท้ังนี้เพราะการบริหารจัดการระบบกําจัดขยะท่ีมีประสิทธิผล ต้องใช้
งบประมาณจํานวนมาก และต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ท้ังหน่วยงานทางวิชาการ ด้านเทคโนโลยี
การกําจัดขยะ เทคโนโลยีการบริหารจัดการระบบกําจัดขยะ และหน่วยงานท่ีสนับสนุนการดําเนินงาน เช่น 
สํานักงานนโยบายและแผนส่ิงแวดล้อม สํานักงานจังหวัด สํานักงบประมาณ ฯลฯ การบริหารจัดการขยะเป็นปัญหา
ท่ีทุกท้องถิ่นต้องเลือกแนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสม เพื่อให้การจัดการขยะมีประสิทธิภาพและสนองต่อความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ่น  ปัญหาสําคัญที่สุดในการแก้ไขและป้องกันปัญหาขยะ คือ การบริหารจัดการระบบกําจัด
ขยะ ซ่ึงได้แก่ การหาพื้นที่กําจัดขยะ การจัดเก็บและรวบรวมขยะ การขนส่งขยะ การกําจัดขยะ และการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมขยะ เพราะเร่ืองเหล่าน้ีเป็นเร่ืองท่ีต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชน ดังน้ันผู้วิจัยจึงประสงค์จะ
ทําการศึกษาถึงกระบวนการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตําบลบางขุนกอง อําเภอบางกรวย จังหวัด
นนทบุรี จากความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา จึงทําให้ผู้วิจัยซ่ึงเป็นเจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบล
บางขุนกอง เพื่อทราบถึงปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในการกําจัดขยะ ตลอดจนศึกษาเพ่ือหาวิธีการท่ีจะแก้ไขปัญหา
ท่ีเกิดข้ึน และหาแนวทางการแก้ไขท่ีมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของประชาชนตําบลบางขุนกองต่อกระบวนการจัดการ ขยะมูลฝอยขององค์การ
บริหารส่วนตําบลบางขุนกอง อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 
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 2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อกระบวนการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตําบลบางขุน
กอง ในทัศนะของประชาชน จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ 
 
สมมุติฐานของการวิจัย 
 ความคิดเห็นต่อกระบวนการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตําบลบางขุนกอง ในทัศนะของ
ประชาชน จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ แตกต่างกัน 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบางขุนกอง อําเภอ
บางกรวย จังหวัดนนทบุรี ซ่ึงมีท้ังหมด 6 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านบางขุนกอง บ้านวัดซองพลู บ้านวัดไทยเจริญ บ้าน 
บางนายไกร บ้านวัดอุทยาน บ้านคลองบางราวนก จํานวน 4,762 ครัวเรือน (ท่ีมา : องค์การบริหารส่วนตําบล 
บางขุนกอง, กุมภาพันธ์ 2554) เลือกเป็นกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 356 ครัวเรือน โดยสุ่มเลือกตัวแทนมาครัวเรือนละ 1 
คน รวม 356 คน โดยใช้ตารางกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie and Morgan (1970, p.608) 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ แบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นโดยมีขั้นตอนตามลําดับ ดังน้ี  
 1. การศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัยคร้ังน้ี 
 2. การจัดทําโครงสร้างของแบบสอบถาม ให้มีเน้ือหาครอบคลุมวัตถุประสงค์ของ   การวิจัยคร้ังน้ี 
แบบสอบถามมี 2 ส่วน คือ 
 2.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรสระดับการศึกษา อาชีพ 
รายได้ต่อเดือน และจํานวนสมาชิกในครัวเรือน รวมท้ังหมดจํานวน 7 ข้อ 
 2.2 กระบวนการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตําบลบางขุนกอง จํานวน 4 ด้าน  ได้แก่  
ด้านการทิ้งขยะ ด้านการจัดการขยะมูลฝอย ณ แหล่งท่ีเกิด ด้านการเก็บรวบรวมและการขนส่ง และด้านการกําจัดขั้น
สุดท้าย ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับของ ลิเคิร์ท (Likert) จํานวน 26 ข้อ 
 3. นําแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นให้อาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้
ตรวจสอบความสอดคล้องของเน้ือหา กับวัตถุประสงค์ของการวิจัย เป็นการศึกษาความเท่ียงตรง (validity) ของ
แบบสอบถาม แล้วนํามาปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้คําถามชัดเจนสามารถส่ือความหมายได้ตรงประเด็นและเหมาะสม
ย่ิงขึ้น 
 4. นําแบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย จํานวน 30 คน แล้วนํา
ข้อมูลดังกล่าวมาหาค่าความเช่ือมั่น (reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.8812 
 
วิธีการรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บข้อมูล โดยขอความร่วมมือจากกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นประชาชน
ท่ีอาศัยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบางขุนกอง โดยนําแบบสอบถามไปแจกให้กลุ่มตัวอย่างกรอกข้อมูล จํานวน 
356 ครัวเรือน 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ข้อมูลท่ีได้จากการตอบแบบสอบถาม จะนํามาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ทุกชุด และนํามาลงรหัส  
ประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป หาความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test F-test และ  
LSD ดังน้ี 
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 1. วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ความถี่ และค่าร้อยละ (Percentage) 
 2. วิเคราะห์ความคิดเห็นต่อกระบวนการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตําบลบางขุนกอง ใน
ทัศนะของประชาชน จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ โดยใช้ค่าเฉล่ีย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 
 3. เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( )  ของคะแนนความคิดเห็นต่อกระบวนการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การ
บริหารส่วนตําบลบางขุนกอง ในทัศนะของประชาชน จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ โดยใช้ t-test และ  
F-test 
 4. เปรียบเทียบพหุคูณ เพื่อทดสอบค่าเฉล่ีย ( ) ของคะแนนความคิดเห็นต่อกระบวนการจัดการขยะมูล
ฝอยขององค์การบริหารส่วนตําบลบางขุนกอง ในทัศนะของประชาชน จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยวิธี 
Least Significant Difference (LSD) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 54.21 อายุ 40-55 ปี ร้อยละ 43.54 รองลงมา 25-39 
ปี ร้อยละ 24.44 สถานภาพสมรส ร้อยละ 59.84 รองลงมา โสด ร้อยละ 29.49 ระดับการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรี 
ร้อยละ 58.99 รองลงมา ปริญญาตรี ร้อยละ 35.96 รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 27.81 รองลงมา พนักงาน
บริษัท/ลูกจ้าง ร้อยละ 27.25 มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 5,000-10,000 บาท ร้อยละ 48.31 รองลงมา ต่ํากว่า 5,000 
บาท ร้อยละ 20.51 จํานวนสมาชิกในครัวเรือน 3-4 คน ร้อยละ 48.88 รองลงมา 5-6 คน ร้อยละ 27.25  
 2. วิเคราะห์ความคิดเห็นต่อกระบวนการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตําบลบางขุนกอง  
ในทัศนะของประชาชน จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ 
  ประชาชนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตําบลบางขุน
กอง ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.38) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ดังน้ี 
  ด้านการท้ิงขยะ ประชาชนมีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.10) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 2.88-3.28) ทุกรายการ 5 อันดับแรก คือ 
  1. องค์การบริหารส่วนตําบลมีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในเร่ืองเก่ียวกับการจัดการขยะ
มูลฝอย อย่างสม่ําเสมอ 
  2. องค์การบริหารส่วนตําบลมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตื่นตัว และมีความตระหนักในปัญหา
ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นในชุมชน 
  3. องค์การบริหารส่วนตําบลมีการรณรงค์ให้ประชาชนลดปริมาณขยะมูลฝอย โดยการลดการใช้สินค้าท่ี
ก่อให้เกิดขยะ 
  4. องค์การบริหารส่วนตําบลมีกิจกรรมส่งเสริมให้ประชาชนคัดแยกขยะมูลฝอยออกเป็นประเภทต่างๆ 
เพื่อการนําขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ 
  5. องค์การบริหารส่วนตําบล เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเสนอปัญหา และแนวทาง
แก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในชุมชน ในการประชุมสภาอบต. 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับเพศชาย และเพศหญิง ทุกระดับอายุ ทุกสถานภาพสมรส การศึกษาต่ํากว่า
ปริญญาตรี และปริญญาตรี ทุกอาชีพ ทุกระดับรายได้ จํานวนสมาชิกในครัวเรือน 1-2 คน, 3-4 คน และ 5-6 คน 
  ด้านการจัดการขยะมูลฝอย ณ แหล่งท่ีเกิด ประชาชนมีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง 
( X = 3.36) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.62-3.68) จํานวน 3 รายการ คือ 
  1. ประชาชนใช้ถังขยะท่ีมีขนาด นํ้าหนักและรูปทรงท่ีเหมาะสม มีฝาปิด ไม่ผุกร่อนง่าย   
  2. ประชาชนสามารถจัดหาภาชนะสําหรับท้ิงขยะที่เหมาะสม และจัดวางในตําแหน่งท่ีเหมาะสม สะดวกต่อ
การเก็บรวบรวมและการขนส่ง 
  3. ประชาชนมีถังขยะท่ีถูกต้องตามสุขลักษณะอย่างเพียงพอ 
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  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับเพศชาย และเพศหญิง อายุ 25-39 ปี, 40-55 ปี และ 55 ปีข้ึนไป สถานภาพโสด 
และสมรส การศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรี และปริญญาตรี ทุกอาชีพ มีรายได้ 5,000-10,000 บาท, 10,001-15,000 
บาท และมากกว่า 15,000 บาท จํานวนสมาชิกในครัวเรือน 3-4 คน และ 5-6 คน 
  ด้านการเก็บรวบรวมและการขนส่ง ประชาชนมีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.56) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.53-3.67) จํานวน 6 รายการ 5 อันดับแรก คือ 
  1. องค์การบริหารส่วนตําบลมีการกําหนดวัน เวลาและเส้นทางในการให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย 
อย่างเหมาะสม 
  2. องค์การบริหารส่วนตําบลมีจัดการเร่ืองรถขยะ และอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ถังใส่ขยะ รถเข็น อย่าง
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
  3. องค์การบริหารส่วนตําบลสามารถจัดเก็บขยะมูลฝอยตรงตามเวลาท่ีกําหนดไว้ 
  4. องค์การบริหารส่วนตําบลมีกระบวนการจัดเก็บขยะมูลฝอยท่ีเหมาะสม 
  5. องค์การบริหารส่วนตําบลมีการประชาสัมพันธ์ วัน เวลา และเส้นทางการให้บริการจัดเก็บขยะมูล
ฝอยอย่างต่อเน่ือง 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับเพศชาย และเพศหญิง อายุตํ่ากว่า 25 ปี และ 55 ปีขึ้นไป อาชีพค้าขาย/ธุรกิจ
ส่วนตัว 
  ด้านการกําจัดขั้นสุดท้าย ประชาชนมีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.47) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.52-3.61) จํานวน 3 รายการ คือ 
  1. องค์การบริหารส่วนตําบลมีการกําจัดขยะมูลฝอยโดยไม่มีข้อร้องเรียนจากประชาชนท่ัวไป 
  2. องค์การบริหารส่วนตําบล มีการจัดเก็บขยะให้หมดไป หรือน้อยลงอย่างมีประสิทธิภาพ 
  3. องค์การบริหารส่วนตําบลสามารถทําลายขยะได้โดยไม่ก่อให้เกิดปัญหาด้านมลพิษ และส่ิงแวดล้อม 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับเพศชาย และเพศหญิง อายุต่ํากว่า 25 ปี และ 40-55 ปี สถานภาพโสด และสมรส 
อาชีพพนักงานบริษัท/ลูกจ้าง และค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว มีรายได้ 10,001-15,000 บาท 
 3. การเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( ) ของคะแนนความคิดเห็นต่อกระบวนการจัดการขยะมูลฝอยของ
องค์การบริหารส่วนตําบลบางขุนกอง ในทัศนะของประชาชน จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ 
  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( ) ของคะแนนความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดการขยะมูลฝอยของ
องค์การบริหารส่วนตําบลบางขุนกอง ในทัศนะของประชาชน พบว่า ความคิดเห็นเก่ียวกับกระบวนการจัดการขยะ
มูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตําบลบางขุนกอง ในทัศนะของประชาชน จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ ใน
ภาพรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ดังน้ี 
  ด้านการท้ิงขยะ  
  ประชนชนท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ องค์การบริหารส่วน
ตําบลมีการจัดทํา และประชาสัมพันธ์ บทบัญญัติในด้านการจับ–ปรับ ในการทิ้งขยะไม่ถูกท่ี อย่างสม่ําเสมอ 
  ประชนชนท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ 
  1. องค์การบริหารส่วนตําบล เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเสนอปัญหา และแนวทาง
แก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในชุมชน ในการประชุมสภาอบต. 
  2. องค์การบริหารส่วนตําบลมีการจัดทํา และประชาสัมพันธ์ บทบัญญัติในด้านการจับ–ปรับ ในการท้ิง
ขยะไม่ถูกท่ีอย่างสม่ําเสมอ 
  ประชนชนท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ 
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องค์การบริหารส่วนตําบลมีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องเก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอย อย่าง
สม่ําเสมอ 
  ประชนชนท่ีมีจํานวนสมาชิกในครัวเรือนต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ  
  1. องค์การบริหารส่วนตําบล เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเสนอปัญหา และแนวทาง
แก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในชุมชน ในการประชุมสภาอบต. 
  2. องค์การบริหารส่วนตําบลมีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในเร่ืองเก่ียวกับการจัดการขยะ
มูลฝอย อย่างสม่ําเสมอ 
  ด้านการจัดการขยะมูลฝอย ณ แหล่งที่เกิด  
  ประชนชนเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ ประชาชนนํา
ขยะมูลฝอยท่ีคัดแยกแล้วใส่ถุง หรือถังขยะแบบแยกประเภทตามท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลแนะนําหรือจัดหาไว้ให้ 
  ประชนชนท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ ประชาชนหันมาใช้
ภาชนะ เช่น ปิ่นโต จาน และกล่องใส่อาหารแทนการใช้ถุงพลาสติก และกล่องโฟม 
  ประชนชนท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 2 รายการ คือ 
  1. ประชาชนใช้ถังขยะท่ีมีขนาด นํ้าหนักและรูปทรงท่ีเหมาะสม มีฝาปิด ไม่ผุกร่อนง่าย 
  2. ประชาชนมีถังขยะท่ีถูกต้องตามสุขลักษณะอย่างเพียงพอ 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ ประชาชนหันมาใช้
ภาชนะ เช่น ปิ่นโต จาน และกล่องใส่อาหารแทนการใช้ถุงพลาสติก และกล่องโฟม 
  ด้านการเก็บรวบรวมและการขนส่ง  
  ประชนชนท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ องค์การ
บริหารส่วนตําบลมีการประชาสัมพันธ์ วัน เวลา และเส้นทางการให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอยอย่างต่อเน่ือง 
  ประชนชนท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ 
คือ องค์การบริหารส่วนตําบลมีการประชาสัมพันธ์ วัน เวลา และเส้นทางการให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอยอย่าง
ต่อเน่ือง 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 3 รายการ คือ 
  1. องค์การบริหารส่วนตําบลสามารถจัดเก็บขยะมูลฝอยตรงตามเวลาท่ีกําหนดไว้ 
  2. องค์การบริหารส่วนตําบลสามารถแก้ไขปัญหาเมื่อมีขยะมูลฝอยตกหล่น หรือตกค้างอยู่จํานวนมาก 
โดยสามารถเก็บขนออกไปได้อย่างรวดเร็ว 
  3. องค์การบริหารส่วนตําบลมีกระบวนการจัดเก็บขยะมูลฝอยท่ีเหมาะสม 
  ประชนชนท่ีมีจํานวนสมาชิกในครัวเรือนต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 4 
รายการ คือ 
  1. องค์การบริหารส่วนตําบลสามารถแก้ไขปัญหาเมื่อมีขยะมูลฝอยตกหล่น หรือตกค้างอยู่จํานวนมาก 
โดยสามารถเก็บขนออกไปได้อย่างรวดเร็ว 
  2. องค์การบริหารส่วนตําบลมีการติดตามการแก้ไขปัญหาในเร่ืองการเก็บรวบรวมและขนขยะอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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  3. องค์การบริหารส่วนตําบลมีกระบวนการจัดเก็บขยะมูลฝอยท่ีเหมาะสม 
  4. องค์การบริหารส่วนตําบลมีจัดการเร่ืองรถขยะ และอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ถังใส่ขยะ รถเข็น อย่าง
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
  ด้านการกําจัดขั้นสุดท้าย  
  ประชนชนที่มีจํานวนสมาชิกในครัวเรือนต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 
รายการ คือ องค์การบริหารส่วนตําบลมีการกําจัดขยะมูลฝอยโดยไม่มีข้อร้องเรียนจากประชาชนท่ัวไป 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ 
  1. องค์การบริหารส่วนตําบล มีการจัดเก็บขยะให้หมดไป หรือน้อยลงอย่างมีประสิทธิภาพ 
  2. องค์การบริหารส่วนตําบลสามารถทําลายขยะได้โดยไม่ก่อให้เกิดปัญหาด้านมลพิษ และส่ิงแวดล้อม 
 
อภิปรายผล 
 การศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนตําบลบางขุนกองต่อกระบวนการจัดการขยะมูลฝอยของ
องค์การบริหารส่วนตําบลบางขุนกอง อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ได้ผลการวิจัยท่ีสามารถนํามาอภิปรายผล
ดังน้ี 
 1. ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 54.21 อายุ 40-55 ปี ร้อยละ 43.54 สถานภาพสมรส 
ร้อยละ 59.84 ระดับการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 58.99 รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 27.81 มีรายได้
เฉล่ียต่อเดือน 5,000-10,000 บาท ร้อยละ 48.31 จํานวนสมาชิกในครัวเรือน 3-4 คน ร้อยละ 48.88 ซ่ึงสอดคล้อง
กับผลการวิจัยของ ชฎาภรณ์  ภูบุญอ่ิม (2550) ศึกษาเรื่อง การจัดการขยะมูลฝอยในเขตชุมชน ตําบลท่าวังตาล 
อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษา พบว่า ผู้ให้ข้อมูลเป็นเพศหญิง ร้อยละ 60.92 และเพศชายร้อยละ 
39.08  มีอายุเฉล่ีย 46.73 ปี ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสแล้ว และมากกว่าครึ่งมีสมาชิกในครัวเรือน 3-4 คน ส่วน
ใหญ่ ร้อยละ 51.44  มีการศึกษาระดับประถมศึกษา ผู้ให้ข้อมูลมีรายได้เฉล่ีย 113,194.69 บาท ต่อปี จากข้อค้นพบ
ดังกล่าว ในพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงเป็นไปตามข้อมูลท่ีได้สํารวจมา 
 2. วิเคราะห์ความคิดเห็นต่อกระบวนการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตําบล บางขุนกอง  
ในทัศนะของประชาชน จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ 
  ประชาชนมีความคิดเห็นเก่ียวกับกระบวนการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตําบลบางขุน
กอง ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.38) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็น
เก่ียวกับด้านการเก็บรวบรวมและการขนส่ง อยู่ในระดับมาก ( X = 3.56) สําหรับด้านการท้ิงขยะ ด้านการจัดการ
ขยะมูลฝอย ณ แหล่งท่ีเกิด และด้านการกําจัดขั้นสุดท้าย อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.10, 3.36 และ 3.47 
ตามลําดับ) ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ชฎาภรณ์  ภูบุญอ่ิม (2550) ท่ีพบว่า ผู้ให้ข้อมูล มีพฤติกรรมด้านการ
เก็บรวบรวมขยะ ในระดับเหมาะสมมาก ร้อยละ 51.15  และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สําอางค์  นันทะแสง 
(2551) ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารการจัดการขยะมูลฝอย
ของเทศบาลเมืองมหาสารคาม อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ประชาชนมี
ความเห็นด้วยกับการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองมหาสารคาม อยู่ในระดับมาก คือ ด้านการเก็บรวบรวม
และการขนส่ง เห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลาง 2 ด้าน คือ ด้านการกําจัดขั้นสุดท้าย และด้านการท้ิงขยะมูลฝอย 
ตามลําดับ จากข้อค้นพบดังกล่าว จากกระบวนการจัดการขยะมีขั้นตอนในการทํางานหลายขั้นตอน เร่ิมต้ังแต่เก็บ
รวบรวมขยะ การขนส่งไปยังจุดพักขยะ แปรสภาพ และการกําจัดหรือทําลาย ซ่ึงแต่ละขั้นตอนต้องใช้อุปกรณ์ 
เครื่องมือ ความเช่ียวชาญเป็นพิเศษ จึงเป็นภาระหนักย่ิงขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีต้องรับผิดชอบท้ังการ
จัดหางบระมาณ บุคลากร การบํารุงรักษา และการบริหารจัดการ จึงพบว่า รูปแบบและวิธีการขององค์กรปกครอง
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ส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร ดังน้ัน จึงมีการให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะบาง
ขึ้นตอน 
 3. การเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( ) ของคะแนนกระบวนการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วน
ตําบลบางขุนกอง ในทัศนะของประชาชน จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ 
  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนความคิดเห็นเก่ียวกับกระบวนการจัดการขยะมูลฝอยของ
องค์การบริหารส่วนตําบลบางขุนกอง ในทัศนะของประชาชน พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดการขยะ
มูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตําบลบางขุนกอง ในทัศนะของประชาชน ในภาพรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ดังนี้ 
  ด้านการเก็บรวบรวมและการขนส่ง  
  ประชนชนท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ 
คือ องค์การบริหารส่วนตําบลมีการประชาสัมพันธ์ วัน เวลา และเส้นทางการให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอยอย่าง
ต่อเน่ือง 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 3 รายการ คือ 
  1. องค์การบริหารส่วนตําบลสามารถจัดเก็บขยะมูลฝอยตรงตามเวลาท่ีกําหนดไว้ 
  2. องค์การบริหารส่วนตําบลสามารถแก้ไขปัญหาเมื่อมีขยะมูลฝอยตกหล่น หรือตกค้างอยู่จํานวนมาก 
โดยสามารถเก็บขนออกไปได้อย่างรวดเร็ว 
  3. องค์การบริหารส่วนตําบลมีกระบวนการจัดเก็บขยะมูลฝอยท่ีเหมาะสม 
  ประชนชนท่ีมีจํานวนสมาชิกในครัวเรือนต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 4 
รายการ คือ 
  1. องค์การบริหารส่วนตําบลสามารถแก้ไขปัญหาเมื่อมีขยะมูลฝอยตกหล่น หรือตกค้างอยู่จํานวนมาก 
โดยสามารถเก็บขนออกไปได้อย่างรวดเร็ว 
  2. องค์การบริหารส่วนตําบลมีการติดตามการแก้ไขปัญหาในเร่ืองการเก็บรวบรวมและขนขยะอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  3. องค์การบริหารส่วนตําบลมีกระบวนการจัดเก็บขยะมูลฝอยท่ีเหมาะสม 
  4. องค์การบริหารส่วนตําบลมีจัดการเรื่องรถขยะ และอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ถังใส่ขยะ รถเข็น อย่าง
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
  ด้านการกําจัดขั้นสุดท้าย  
  ประชนชนท่ีมีจํานวนสมาชิกในครัวเรือนต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 
รายการ คือ องค์การบริหารส่วนตําบลมีการกําจัดขยะมูลฝอยโดยไม่มีข้อร้องเรียนจากประชาชนทั่วไป 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ 
  1. องค์การบริหารส่วนตําบล มีการจัดเก็บขยะให้หมดไป หรือน้อยลงอย่างมีประสิทธิภาพ 
  2. องค์การบริหารส่วนตําบลสามารถทําลายขยะได้โดยไม่ก่อให้เกิดปัญหาด้านมลพิษ และส่ิงแวดล้อม 
  ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของสําอางค์ นันทะแสง (2551) ท่ีพบว่า ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็น
ของประชาชนที่มีต่อการบริหารการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองมหาสารคาม อําเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม จําแนกตามเพศ พบว่า ประชาชนท่ีมีเพศต่างกันมีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกัน เมื่อจําแนกราย
ด้าน พบว่า ด้านการจัดการขยะมูลฝอย ณ แหล่งเกิด แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จากข้อ
ค้นพบดังกล่าว  การบริหารจัดการระบบกําจัดขยะ เป็นระบบการบริหารที่องค์การบริหารส่วนตําบลหลายแห่งและ
หลายระดับต้องร่วมกันจัดการ ดังน้ัน ในระยะแรกของการดําเนินงานโครงการ ทุกองค์การที่เข้าร่วมต้องทําความ
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เข้าใจร่วมกันให้เกิดความชัดเจนและตรงกันเก่ียวกับนโยบายการดําเนินงาน ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
โครงการ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนนําขยะมูลฝอยท่ีคัดแยกแล้วใส่ถุง หรือถังขยะแบบแยก
ประเภทตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลแนะนําหรือจัดหาไว้ให้ 
 2. ประชาชนที่มีอายุ และสถานภาพสมรสต่างกัน ควรมีการจัดทํา และประชาสัมพันธ์บทบัญญัติในด้าน
การจับ-ปรับ ในการทิ้งขยะไม่ถูกที่ให้มากขึ้น 
 3. ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยใน
ชุมชน ในการประชุมเวทีต่าง ๆ ท่ี อบต. จัดขึ้น 
 4. ควรมีการประชาสัมพันธ์ วัน เวลา และเส้นทางการให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอยให้มากข้ึน 
 5. ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องเก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอยให้มากขึ้น และ
แก้ไขปัญหาขยะตกหล่น หรือตกค้างอยู่จํานวนมาก ควรมีกระบวนการจัดเก็บขยะมูลฝอย ในเรื่องการเก็บรวบรวม
และขนขยะอย่างมีประสิทธิภาพ 
 6. ควรรณรงค์ให้ประชาชนใช้ถังขยะท่ีมีขนาด นํ้าหนักและรูปทรงท่ีเหมาะสม มีฝาปิด ไม่ผุกร่อนง่าย 
ถูกต้องตามสุขลักษณะ และควรหันมาใช้ภาชนะ เช่น ปิ่นโต จาน และกล่องใส่อาหารแทนการใช้ถุงพลาสติก และ
กล่องโฟมมากขึ้น ส่วนองค์การบริหารส่วนตําบลควรจัดเก็บขยะมูลฝอยตรงตามเวลาที่กําหนดไว้  
 7. ควรมีการจัดเก็บขยะและทําลายขยะโดยไม่ก่อให้เกิดปัญหาด้านมลพิษ และส่ิงแวดล้อม และมีการ
กําจัดขยะมูลฝอยโดยไม่มีข้อร้องเรยีนจากประชาชนทั่วไป 
 8. ควรมีการบริหารจัดการจัดเก็บขยะให้ระบบระเบียบมากขึ้น หรือนําขยะท่ีนํากลับมาใช้ใหม่ไปรีไซเคิล
ให้มากขึ้น 
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ความคิดเห็นของผู้อยู่อาศัยท่ีมีต่อการดําเนินการของส่วนกลางของนติิบุคคล 
อาคารชุดรังสิต ซิตี ้(แฟลตปลาทอง)* 

Opinions of Residents toward Operation of Centralized Entity of Rangsit City 
Blocked Building (Pratong Flat) 

 
             นายอิศรเศรณี  การงาน** 

Mr. Issaraseiranee Kanngan 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้อยู่อาศัยท่ีมีต่อการดําเนินการของส่วนกลางของ
นิติบุคคลอาคารชุดรังสิต ซิตี้ (แฟลตปลาทอง) และ 2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้อยู่อาศัย ท่ีมีต่อการ
ดําเนินการของส่วนกลางของนิติบุคคลอาคารชุดรังสิต ซิตี้ (แฟลตปลาทอง) จําแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้อยู่อาศัยในอาคารชุดรังสิต ซิต้ี (แฟลตปลาทอง) จํานวน 201 คน เครื่องมือท่ีใช้คือ 
แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้คือ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบความแตกต่างการหาค่าเฉล่ีย โดยใช้ 
ค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว 
 ผลการวิจัย พบว่า 1) ผู้อยู่อาศัยมีความคิดเห็นต่อการดําเนินการของส่วนกลางของนิติบุคคลอาคารชุด
รังสิต ซิตี้ (แฟลตปลาทอง) ในภาพรวม คะแนนเฉล่ียความคิดเห็น อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ผู้อยู่อาศัยมีความคิดเห็นโดยรวมแต่ละด้าน อยู่ในระดับปานกลาง เรียงลําดับจากคะแนนเฉล่ียมากที่สุด คือ 
ด้านการบริหารจัดการเงินค่าส่วนกลาง ด้านอํานาจหน้าที่ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด ด้านการบริหารจัดการ
ข้อบังคับการใช้สาธารณูปโภคส่วนกลาง และด้านค่าส่วนกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อที่ผู้อยู่อาศัยพึงพอใจ เช่น 
การดูแล ซ่อมแซม บํารุงรักษาทรัพย์ส่วนกลางอย่างสม่ําเสมอ การให้บริการต่าง ๆ ท่ีจําเป็นหรือเมื่อร้องขอ 2) ผล
การเปรียบเทียบความคิดเห็นท่ีมีต่อการดําเนินการของส่วนกลางของนิติบุคคลอาคารชุดรังสิต ซิตี้ ของผู้อยู่อาศัย
จําแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล พบว่าผู้อยู่อาศัยท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการดําเนินการของ
ส่วนกลางของนิติบุคคลอาคารชุด ในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ผู้อยู่อาศัย ท่ีมี
ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็น เป็นรายข้อของ 3 ด้าน คือ ด้านอํานาจหน้าท่ีผู้จัดการนิติ
บุคคลอาคารชุด ด้านการบริหารจัดการเงินค่าส่วนกลาง และด้านค่าส่วนกลาง แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.05 
 
Abstract 
 The objectives of this research were to study opinions of residents toward the operation 
of centralized entity of Rangsit city blocked building (Pratong flat) and to compare opinions based 
on personal status. Sample included 201 residents living in Rangsit city blocked building. 

                                                        
* บทความการค้นคว้าอิสระ 
** บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
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Questionnaires were used as a research tool. Statistical data used were percentage, mean, 
standard deviation, t-test, and one-way analysis of variance.  
 The result of the research indicated that mean score of opinions toward the operation of 
centralized entity was determined at median level. With regard to aspect analysis, overall 
opinions toward all aspect were considered at median level. These aspects arranged in 
descending order were comprised of financial management of centered fees aspect, power and 
responsibility of administrator, management and regulation of using centered utilities, and 
amount of centered fees. According to lists that residents were present, there were such as 
“overlooking fixing and maintaining the centered asset as always” and “services were provided 
when needed or asked for”. The comparison of opinions of residents based on personal status 
indicated that residents with different educational level had different opinions toward the 
operation of centered administrator at 0.05 significant level. Residents with different educational 
level and monthly income had different opinions on lists of three aspects including power of 
administrator, financial management of centered fees, and amount of centered fees at 0.05 
respectively.   
 
ความนํา 
 ส่ิงจําเป็นสําหรับการดํารงชีวิตในทัศนะของสังคมไทย คือ ปัจจัย 4 อันได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารักษา
โรคและที่อยู่อาศัยสําหรับท่ีอยู่อาศัยเป็นท่ีอยู่ร่วมกันของสมาชิกในครอบครัว ดังน้ัน การเลือกท่ีอยู่อาศัยจึงต้องใช้
ความพิถีพิถันและคิดพิจารณาถึงความพึงพอใจในหลาย ๆ ด้านก่อนตัดสินใจซื้อท่ีอยู่อาศัย น้ัน ๆ 
 สังคมไทยปัจจุบันผู้คนจากชนบทเข้ามาทํามาหากินในเมืองโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครมากขึ้น ๆ ทําให้
พ้ืนท่ีอยู่อาศัยในกรุงเทพมหานครมีไม่มากพอต่อความต้องการจึงได้มีการขยายแหล่งท่ีอยู่อาศัยออกไปในแถบชาน
เมืองหรือปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร เช่น จังหวัดปทุมธานี นนทบุรี เป็นต้น เพราะมีการคมนาคมท่ีสะดวก
รวดเร็ว เน่ืองจากผู้บริโภคสมัยน้ีไม่นิยมท่ีจะซ้ืออสังหาริมทรัพย์ท่ีมีขนาดใหญ่มากนัก หรือเป็นบ้านเด่ียวเพราะมี
ราคาสูงแต่นิยมเช่าห้องหรือซ้ือคอนโดมิเนียมเพราะส่วนใหญ่คอนโดมิเนียมหรือกฎหมายเรียกว่าอาคารชุดมีส่ิง
อํานวยความสะดวกครบครันมีความสะดวกในการคมนาคมการส่ือสารต่างๆและท่ีสําคัญราคาไม่สูงเกินไปนัก ทําให้
สามารถจัดหาตามกําลังซ้ือหรือรายได้ของตนได้ 
 อาคารชุดเป็นอาคารที่แยกกรรมสิทธิ์การถือครองออกเป็นส่วนๆโดยแต่ละส่วนประกอบด้วย กรรมสิทธ์ิใน
ทรัพย์สินส่วนบุคคลและกรรมสิทธิ์ร่วมในทรัพย์สินส่วนกลาง ซ่ึงทรัพย์สินส่วนบุคคล คือ ตัวห้องชุด ทรัพย์สิน
ส่วนกลาง คือ ส่วนอ่ืน ๆ ของอาคาร ได้แก่ พื้นดินท่ีต้ังอาคารชุดน้ัน ลิฟต์ บันได ทางเดิน ดาดฟ้า สระว่ายน้ํา ฟิต
เนต ท่ีจอดรถ ไฟฟ้าส่องสว่าง สํานักงานนิติบุคคล เป็นต้น ดังน้ันเมื่ออยู่อาศัยในอาคารชุดจึงต้องช่วยกันดูแลใน
ทรัพย์สินส่วนกลางท้ังหมด การดูแลตามมาด้วยค่าใช้จ่าย ซ่ึงเจ้าของห้องทุกคนต้องจ่ายเงิน เรียกว่า “ค่าใช้จ่าย
ส่วนกลาง” 
 พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.2522 และแก้ไขฉบับท่ี 4 พ.ศ.2551 กําหนดให้ทุกอาคารชุดต้องจด
ทะเบียนเป็น “นิติบุคคลอาคารชุด”  ซ่ึงอาจอยู่ในรูปบริษัทจํากัด มีผู้จัดการคนหนึ่งซ่ึงจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติ
บุคคลก็ได้ ในกรณีนิติบุคคลเป็นผู้จัดการ ให้นิติบุคคลตั้งบุคคลธรรมดาคนหนึ่งเป็นผู้ดําเนินการแทนนิติบุคคลใน
ฐานะผู้จัดการจัดการเป็นบุคคลท่ีได้รับแต่งต้ังจากมติท่ีประชุมใหญ่เจ้าของร่วมและต้องนําหลักฐานหรือสัญญาจ้าง
ไปจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีภายใน 30 วัน นับแต่วันท่ีท่ีประชุมใหญ่เจ้าของร่วมมีมติ ผู้จัดการเป็น
ผู้ดําเนินการต่าง ๆ ตามอํานาจหน้าท่ีท่ีกําหนด เพ่ือประโยชน์ร่วมกันของผู้อยู่อาศัยทุกคน แต่ในทางปฏิบัติอาจมิได้
เป็นเช่นน้ัน อาจมีปัญหาจากการบริหารจัดการของผู้จัดการ เช่น นําเงินค่าใช้จ่ายส่วนกลางไปใช้ส่วนตัว ไม่ติดตาม
เร่งรัดหน้ีจากผู้อยู่อาศัยท่ีค้างชําระค่าใช้จ่ายส่วนกลางเรียกรับผลประโยชน์จากผู้อยู่อาศัยในการออกหนังสือรับรอง
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หน้ีไม่จัดให้มีทรัพย์ส่วนกลางให้ตรงตามท่ีโฆษณาไว้ ไม่ยอมชําระค่าใช้จ่ายส่วนกลางสําหรับห้องชุดท่ียังขายไม่หมด
ไม่ดูแลมลภาวะต่างๆเสียงรบกวน เป็นต้น 
 อาคารชุด รังสิต ซิต้ีเป็นอาคารชุดตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.2522 และฉบับแก้ไขดังกล่าวข้างต้น 
เดิมช่ือว่า แฟลตปลาทอง ต้ังอยู่เลขท่ี 366/38 ถนนรังสิต จังหวัดปทุมธานี ต่อมาเจ้าของประสบปัญหาทางการเงิน
จึงขายต่อให้บริษัท ซามิสตาร์ โฮม จํากัด แล้วเปล่ียนช่ือเป็น “รังสิต ซิต้ี”  
 เน่ืองจาก ผู้อยู่อาศัยต่างประสบปัญหาจากการบริหารส่วนกลาง ผู้วิจัยจึงสนใจจะศึกษาความคิดเห็นของผู้
อยู่อาศัยท่ีมีต่อการดําเนินการของส่วนกลางของนิติบุคคลอาคารชุด รังสิต ซิต้ี (แฟลตปลาทอง) เพ่ือจะได้แจ้งให้นิติ
บุคคลอาคารชุด รังสิต ซิต้ีดําเนินการแก้ไขปรับปรุงส่วนท่ีเป็นปัญหา เพื่อประโยชน์ร่วมกันของผู้อยู่อาศัยต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้อยู่อาศัยท่ีมีต่อการดําเนินการของส่วนกลางของนิติบุคคลอาคารชุด รังสิต 
ซิต้ี(แฟลตปลาทอง) 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นท่ีมีต่อการดําเนินการของส่วนกลางของนิติบุคคลอาคารชุด รังสิต ซิต้ี 
(แฟลตปลาทอง) ของผู้อยู่อาศัยจําแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล 
 
สมมุติฐานการวิจัย 
 ความคิดเห็นที่มีต่อการดําเนินการของส่วนกลางของนิติบุคคลอาคารชุด รังสิต ซิต้ี (แฟลตปลาทอง) ของผู้
อยู่อาศัย จําแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล แตกต่างกัน 
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ ได้แก่ แบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นโดยมีข้ันตอนตามลําดับ ดังน้ี 
 1. ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับงานวิจัยครั้งน้ี 
 2. การจัดทําโครงสร้างของแบบสอบถามให้มีเ น้ือหาครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งน้ี 
แบบสอบถามมี 2 ส่วน คือ 
 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ
สมรส จํานวนสมาชิกที่อยู่ร่วมกัน รายได้ต่อเดือน ระยะเวลาท่ีอยู่อาศัยในอาคารชุดรังสิต ซิตี้ จํานวน 7 ข้อ 
 ส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นของผู้อยู่อาศัยท่ีมีต่อการดําเนินการของส่วนกลางนิติบุคคลอาคารชุดรังสิต ซิตี้ 
(แฟลตปลาทอง) แบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ 
 1. ด้านอํานาจหน้าท่ีผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด จํานวน 11 ข้อ 
 2. ด้านการบริหารจัดการเงินค่าส่วนกลาง จํานวน 9 ข้อ 
 3. ด้านค่าส่วนกลาง จํานวน 3 ข้อ 
 4. ด้านการบริหารจัดการข้อบังคับการใช้สาธารณูปโภคส่วนกลาง จํานวน 2 ข้อ 
 ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ของลิเคิร์ท (Likert) จํานวน 25 ข้อ 
ได้แก่ 
 3. นําแบบสอบถามท่ีได้สร้างขึ้นให้อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้
ตรวจสอบความสอดคล้องของเน้ือหากับวัตถุประสงค์ของการวิจัย เป็นการศึกษาความเท่ียงตรง (validity) ของ
แบบสอบถาม แล้วนําไปปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้คําถามชัดเจน สามารถส่ือความหมายได้ตรงประเด็นและเหมาะสม
ย่ิงขึ้น 
 4. นําแบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการทําวิจัย จํานวน 30 คน แล้วนํา
ข้อมูลดังกล่าวมาหาค่าความเช่ือมั่น (reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้สูตรการหาสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบัค (Crondbach’s Alpha Coefficient)ได้ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ 0.9240 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยนําแบบสอบถามไปแจกผู้อยู่อาศัยท่ีอยู่อาศัยในอาคารชุดรังสิต ซิตี้ 
(แฟลตปลาทอง)โดยใช้วิธีตามสะดวก จํานวน 201 ชุดได้กรอกข้อมูลแล้วรับคืนด้วยตนเอง จํานวน 201 ชุด คิดเป็น
ร้อยละ 100.00 
 
การวิเคราะหข์้อมูล 
 ข้อมูลท่ีได้จากการตรวจสอบแบบถามจะนํามาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ทุกชุด และนํามาลงรหัส
ประมวลผลข้อมูล โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป หาความถ่ี ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)  t-test และ F-test 
ดังน้ี 
 1. การวิเคราะห์สถานภาพท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ความถี่ และค่าร้อยละ (percentage) 
 2. การวิเคราะห์ความคิดเห็นท่ีมีต่อการดําเนินการของส่วนกลางของนิติบุคคลอาคารชุดรังสิต ซิตี้ (แฟลต
ปลาทอง) ของผู้อยู่อาศัยจําแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล ใช้การหาค่าเฉล่ีย ( X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 
 3. การเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนความคิดเห็นท่ีมีต่อการดําเนินการของส่วนกลางของนิติ
บุคคลอาคารชุดรังสิต ซิตี้ (แฟลตปลาทอง) ของผู้อยู่อาศัยจําแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล โดยใช้ t-test และ F-
test 
 4. เปรียบเทียบพหุคูณเพื่อทดสอบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนความคิดเห็นท่ีมีต่อการดําเนินการของ
ส่วนกลางของนิติบุคคล อาคารชุด รังสิตซิตี้ (แฟลตปลาทอง) ของผู้อยู่อาศัย จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน 
โดยวิธี Least Significant Difference (LSD) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 61.69 อายุมากกว่า 45 ปี ร้อยละ 30.35 รองลงมา 
25-35 ปี ร้อยละ 27.86 ระดับการศึกษา อนุปริญญา ร้อยละ 35.32 รองลงมา ปริญญาตรี ร้อยละ 30.85  
สถานภาพสมรส ร้อยละ 79.10 รองลงมา โสด ร้อยละ 14.93 จํานวนสมาชิกท่ีอยู่ร่วมกัน3 คนร้อยละ 47.76 
รองลงมา 2 คน ร้อยละ 29.85 รายได้ต่อเดือน 10,000-30,000บาท ร้อยละ 76.12 รองลงมา ต่ํากว่า10,000 บาท 
ร้อยละ 21.39 ระยะเวลาที่อยู่อาศัยในอาคารชุดรังสิตซิตี้ (แฟลตปลาทอง) มากกว่า 3 ปี ร้อยละ 52.24 รองลงมา 
1-3 ปี ร้อยละ 35.82 
 2. วิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้อยู่อาศัยที่มีต่อการดําเนินการของส่วนกลางของนิติบุคคลอาคารชุด  
รังสิต ซิตี้ (แฟลตปลาทอง) 
  ผู้อยู่อาศัยมีความคิดเห็นต่อการดําเนินการของส่วนกลางของนิติบุคคลอาคารชุดรังสิต ซิตี้ (แฟลตปลา
ทอง) ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 2.60) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ดังน้ี 
  1) ด้านอํานาจหน้าท่ีผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด ผู้อยู่อาศัย มีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดับปาน
กลาง ( X = 2.60) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 2.51-2.83) จํานวน 8 รายการ 5
อันดับแรก คือ 
   1. มีความริเริ่มของตนเองในกรณีจําเป็นและรีบด่วน 
   2. การปฏิบัติตามมติท่ีประชุมเจ้าของร่วม 
   3. มีการดูแลรักษาทรัพย์ส่วนกลาง 
   4. การดําเนินการที่จําเป็นและเร่งด่วนมักดําเนินการเหมือนจัดการทรัพย์สินของตนเอง 
   5. เป็นผู้แทนนิติบุคคล (บริษัท) เพื่อติดต่อกับบุคคลภายนอก 
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   ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับผู้อยู่อาศัยท่ีมี สถานภาพสมรส จํานวนสมาชิกท่ีอยู่ร่วมกัน 3คน รายได้ต่อเดือน 
10,000-30,000 บาท 
  2) ด้านการบริหารจัดการเงินค่าส่วนกลาง ผู้อยู่อาศัย มีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง 
( X =2.62 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 2.57-2.71) ทุกรายการ 5 อันดับแรก คือ 
   1. ดูแล ซ่อมแซม บํารุงรักษาทรัพย์ส่วนกลางอย่างสม่ําเสมอ 
   2. การให้บริการต่างๆ ท่ีจําเป็นหรือเมื่อร้องขอ 
   3. จัดซ้ือส่ิงอํานวยความสะดวกสาธารณะใหม่ๆ เข้ามาใช้อยู่เสมอ 
   4. การใช้จ่ายค่าส่วนกลางมีเหตุผลโปร่งใสตรวจสอบได้ 
   5. ทรัพย์ส่วนกลางมีสภาพพร้อมใช้งานได้เสมอ 
   ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับเพศชาย และเพศหญิง อายุต่ํากว่า 25 ปี, 26-35 ปี และ36-45 ปี ระดับ
การศึกษา สูงกว่าปริญญาตรี สถานภาพสมรส จํานวนสมาชิกท่ีอยู่ร่วมกัน 3 คนและมากกว่า 3 คน รายได้ต่อเดือน 
ต่ํากว่า 10,000 บาท และ 10,000-30,000บาท ระยะเวลาท่ีอยู่อาศัย 1-3 ปี 
  3) ด้านค่าส่วนกลาง ผู้อยู่อาศัยมีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 2.55) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ( X =2.54- 2.57) ทุกรายการ คือ 
   1. ค่านํ้า-ค่าไฟฟ้า คิดอัตราพิเศษจากการประปาและการไฟฟ้าเหมาะสม 
   2. ค่าชําระค่าส่วนกลางไม่เกิน 6 เดือน มีเบี้ยปรับเหมาะสม 
   3. อัตราค่าส่วนกลางประจําเดือนตามอัตราส่วนกรรมสิทธิ์เหมาะสม 
   ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับเพศชาย และเพศหญิง อายุ36-45 ปี ระดับการศึกษา ปริญญาตรี และสูงกว่า
ปริญญาตรี สถานภาพสมรส จํานวนสมาชิกท่ีอยู่ร่วมกัน1คน และ3 คน ระยะเวลาท่ีอยู่อาศัย 1-3  ปี รายได้ต่อ
เดือน 10,000-30,000 บาท 
  4) ด้านการบริหารจัดการข้อบังคับการใช้สาธารณูปโภคส่วนกลาง ผู้อยู่อาศัย มีความคิดเห็นโดยรวม 
อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 2.56 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 2.55-2.58) ทุก
รายการ คือ 
   1. การห้ามสมาชิกหรือบริวารนําสินค้าหรือส่ิงใด ๆ  มาวางขายบนพื้นท่ีสาธารณะ 
   2. การห้ามนําป้ายโฆษณาหรือส่ิงอื่นท่ีใช้ประโยชน์อย่าง เดียวกัน ติดตั้งหรือวางในทรัพย์ส่วนกลาง
เว้นแต่ได้รับอนุญาต 
   ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับเพศชาย และเพศหญิง อายุตํ่ากว่า 25 ปี 26-35 ปี และ 36-45 ปี ระดับ
การศึกษา ตํ่ากว่าอนุปริญญา อนุปริญญา และสูงกว่าปริญญาตรี สถานภาพโสด และสมรส จํานวนสมาชิกที่อยู่
ร่วมกัน1 คน 2 คน และ 3 คน ระยะเวลาท่ีอยู่อาศัย ตํ่ากว่า 1 ปี และ 1-3 ปี รายได้ต่อเดือน 10,000-30,000 บาท 
และ 30,001-40,000 บาท 
 3. เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนความคิดเห็นท่ีมีต่อการดําเนินการของส่วนกลางของนิติบุคคล 
อาคารชุดรังสิต ซิตี้ (แฟลตปลาทอง) ของผู้อยู่อาศัย จําแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล 
  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนความคิดเห็นท่ีมีต่อการดําเนินการของส่วนกลางของนิติบุคคล
อาคารชุด รังสิต ซิต้ี (แฟลตปลาทอง) ของผู้อยู่อาศัย จําแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล พบว่า ผู้อยู่อาศัย ท่ีมีระดับ
การศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็น ต่อการดําเนินการของส่วนกลางของนิติบุคคลในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ดังน้ี 
  ด้านอํานาจหน้าท่ีของผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด ผู้อยู่อาศัย ท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความ
คิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ ดําเนินการแก้ไขอย่างรวดเร็วเมื่อได้รับแจ้งทรัพย์
ส่วนกลางเสียหาย 
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  ผู้อยู่อาศัย ที่มีจํานวนสมาชิกอยู่ร่วมกัน ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ 
พิจารณาแบบแปลนการตกแต่งต่อเติมห้องชุดด้วยความเป็นธรรมและรวดเร็ว 
  ผู้อยู่อาศัยท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการคือ มีการดูแล
รักษาทรัพย์ส่วนกลาง 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการคือ ฟ้องบังคับชําระหน้ีจาก
เจ้าของส่วนท่ีค้างชําระเกิน 6 เดือน 
  ผู้อยู่อาศัยท่ีมีรายได้ต่อเดือนต่างกัน ความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการคือ มีการทําบัญชี
รายรับรายจ่ายประจําเดือนและปิดประกาศไม่น้อยกว่า 15 วัน 
  ด้านการบริหารจัดการเงินค่าส่วนกลาง ผู้อยู่อาศัย ท่ีมีระดับการศึกษา ต่างกันมีความคิดเห็นโดยรวม 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 2 รายการ คือ 
  1. ผู้อยู่อาศัยสามารถแสดงความคิดเหน็เก่ียวกับค่าใช้จ่ายส่วนกลางได้ 
  2. พนักงานท่ีปฏิบัติหน้าท่ีประจําอาคารชุดบริการด้วยความเต็มใจ ย้ิมแย้มแจ่มใส 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ 
  1. การใช้จ่ายค่าส่วนกลางมีเหตุผลโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
  2. การให้บริการต่างๆ ท่ีจําเป็นหรือเมื่อร้องขอ 
  ผู้อยู่อาศัยท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ การ
ให้บริการต่าง ๆ ท่ีจําเป็นหรือเมื่อร้องขอ   
  ผู้อยู่อาศัยท่ีมีรายได้ต่อเดือน และ ระยะเวลาท่ีอยู่อาศัยในอาคารชุด รังสิต ซิตี้ (แฟลตปลาทอง)  
ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ จัดซ้ือส่ิงอํานวยความสะดวกสาธารณะใหม่ ๆ เข้ามา
ใช้อยู่เสมอ 
  ด้านค่าส่วนกลางผู้อยู่อาศัย ท่ีมีระดับการศึกษา ต่างกันมีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05  
จํานวน 1 รายการ คือ อัตราค่าส่วนกลางประจําเดือนตามอัตราส่วนกรรมสิทธ์ิเหมาะสม 
  ผู้อยู่อาศัยท่ีมีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ จัดซ้ือส่ิง
อํานวยความสะดวกสาธารณะใหม่ ๆ เข้ามาใช้อยู่เสมอ 
 
อภิปรายผล 
 ความคิดเห็นของผู้อยู่อาศัยท่ีมีต่อการดําเนินการของส่วนกลางของนิติบุคคลอาคารชุดรังสิต ซิตี้ (แฟลต
ปลาทอง) ได้ผลการวิจัยท่ีสามารถนํามาอภิปรายผลดังนี้ 
 1. ข้อมูลท่ัวไปของผู้อยู่อาศัย 
  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 61.69 อายุมากกว่า 45 ปี ร้อยละ 30.35 ระดับ
การศึกษา อนุปริญญา ร้อยละ 35.32 สถานภาพสมรส ร้อยละ 79.10 จํานวนสมาชิกที่อยู่ร่วมกัน 3 คน ร้อยละ 
47.76  รายได้ต่อเดือน 10,000-30,000บาท ร้อยละ 76.12  ระยะเวลาท่ีอยู่อาศัยในอาคารชุดรังสิต ซิตี้ มากกว่า 3 
ปี ร้อยละ 52.24  ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ  เอกลักษณ์ เฉลิมชีพ (2548, บทคัดย่อ) ทําการศึกษา เรื่อง 
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ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อราคาห้องชุดของอาคารชุดประเภทตากอากาศในพ้ืนท่ีเขตปกครองพิเศษเมืองพัทยา ผล
การศึกษาพบว่า กลุ่มปัจจัยท่ีมีผลต่อราคาห้องชุด ในเมืองพัทยา  ประกอบด้วย 5 กลุ่มปัจจัย เรียงลําดับความสําคัญ
จากมากไปน้อย ได้แก่ (1) ปัจจัยส่ิงอํานวยความสะดวกพื้นฐาน มีค่านํ้าหนักความสําคัญของปัจจัย เท่ากับ 33.69% 
ประกอบด้วยตัวแปร 5 ตัวแปร ได้แก่ อัตราส่วนจํานวนลิฟต์โดยสารต่อจํานวนห้องชุด จํานวนค่าใช้จ่ายส่วนกลางต่อ
ตารางเมตร อัตราส่วนจํานวนท่ีจอดรถต่อจํานวนห้องชุด จํานวนห้องชุดในอาคารชุด และพื้นท่ีห้องชุด (2) ปัจจัย
ทําเลท่ีตั้ง มีค่านํ้าหนักความสําคัญของปัจจัย เท่ากับ 22.35% ประกอบด้วยตัวแปร 3 ตัวแปร ได้แก่ ความกว้างของ
ถนนหน้าโครงการ ทําเลท่ีตั้งติดถนนหลัก ถนนรอง ซอยทางท่ัวไป และการรักษาความปลอดภัย (3) ปัจจัยส่ิงอํานวย
ความสะดวกและบริการ มีค่าน้ําหนักความสําคัญของปัจจัย เท่ากับ 18.96% ประกอบด้วยตัวแปร 4 ตัวแปร ได้แก่ 
การจัดสวนภูมิทัศน์ภายในโครงการสระว่ายนํ้า สถานท่ีออกกําลังกาย และการสัญจรภายในโครงการ (4) ปัจจัย
คุณภาพอาคารชุด มีค่านํ้าหนักความสําคัญของปัจจัย เท่ากับ 12.63% ประกอบด้วย ตัวแปร 6 ตัวแปร ได้แก่ 
จํานวนช้ันของอาคารชุด อายุอาคารชุด ทัศนียภาพ ระยะทางห่างจากทะเล เน้ือท่ีโครงการ และช้ันท่ีมีการซ้ือขาย 
(5) ปัจจัยการบริหารจัดการ มีค่านํ้าหนักความสําคัญของปัจจัย เท่ากับ 12.37% ประกอบด้วยตัวแปร 3 ตัวแปร 
ได้แก่ การบํารุงรักษาอาคาร การรักษาความสะอาดภายในอาคาร และสภาพแวดล้อม 
 2. วิเคราะห์ความคิดเห็นท่ีมีต่อการดําเนินการของส่วนกลางของนิติบุคคล อาคารชุดรังสิต ซิตี้ 
(แฟลตปลาทอง) ของผู้อยู่อาศัยจําแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล 
  ผู้อยู่อาศัยมีความคิดเห็นต่อการดําเนินการของส่วนกลางของนิติบุคคล อาคารชุดรังสิต ซิตี้ (แฟลตปลา
ทอง) ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  ( X = 2.60)  พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้อยู่อาศัยอาคารชุดรังสิต ซิต้ี 
(แฟลตปลาทอง) มีความคิดเห็นเก่ียวกับ ด้านอํานาจหน้าที่ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด ด้านการบริหารจัดการเงินค่า
ส่วนกลาง ด้านค่าส่วนกลาง ด้านการบริหารจัดการข้อบังคับการใช้สาธารณูปโภคส่วนกลาง อยู่ในระดับปานกลางทุก
ด้าน 
  สําหรับด้านอํานาจหน้าท่ีผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับปาน
กลาง ( X =2.51-2.83) จํานวน 8 รายการคือ 
  1. มีความริเริ่มของตนเองในกรณีจําเป็นและรีบด่วน 
  2. การปฏิบัติตามมติท่ีประชุมเจ้าของร่วม 
  3. มีการดูแลรักษาทรัพย์ส่วนกลาง 
  4. การดําเนินการท่ีจําเป็นและเร่งด่วนมักดําเนินการเหมือนจัดการทรัพย์สินของตนเอง 
  5. เป็นผู้แทนนิติบุคคล (บริษัท) เพื่อติดต่อกับบุคคลภายนอก 
  6. สามารถระงับข้อขัดแย้ง หรือข้อพิพาทด้วยสันติวิธีและ รวดเร็ว 
  7. มีการทําบัญชีรายรับรายจ่ายประจําเดือนและปิดประกาศไม่น้อยกว่า 15 วัน 
  8. ฟ้องบังคับชําระหน้ีจากเจ้าของส่วนที่ค้างชําระเกิน 6 เดือน 
  ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ นภารัตน์ คงศิริขันธ์ (2552, บทคัดย่อ) ศึกษาเร่ือง แนวทางการ
บริหารงานเชิงกายภาพสําหรับอาคารชุดพักอาศัย ระดับล่าง ในเขตกรุงเทพมหานครเพื่อลดสภาวะขัดแย้งจากการ
อยู่อาศัยร่วมกัน  ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อการกําหนดแนวทางการบริหารเชิงกายภาพ สําหรับอาคารชุดพัก
อาศัยประกอบด้วย 6 ปัจจัยกายภาพ ได้แก่ อายุอาคาร จํานวนช้ัน จํานวนห้องชุด พื้นท่ีอาคารทั้งหมด พื้นที่
ส่วนกลาง และระบบอาคาร และ4 ปัจจัยบริหารงาน ได้แก่ โครงสร้างการบริหาร การเงิน เทคนิควิธีการ และ
บุคลากร ภายใต้รูปแบบความสัมพันธ์เชิงปริมาณและคุณภาพ ส่วนสภาวะขัดแย้งจากการอยู่อาศัยร่วมกัน ของผู้อยู่
อาศัยอาคารชุดพักอาศัยระดับล่างในเขตกรุงเทพมหานคร มีสาเหตุมาจากความไม่สอดคล้องกันระหว่างกายภาพกับ
การบริหารจัดการโดยเฉพาะอย่างย่ิง ในประเด็นเก่ียวกับนโยบายการบริหารจัดการและการบริหารการเงิน ดังน้ัน 
แนวทางการบริหารงานเชิงกายภาพสําหรับอาคารชุดพักอาศัยระดับล่างในกรุงเทพมหานคร เพ่ือลดสภาวะการ
ขัดแย้งจากการอยู่อาศัยร่วมกัน และเพ่ือส่งเสริมระดับความพึงพอใจของผู้อยู่อาศัยจึงควรเป็นแบบ “การมีส่วนร่วม
เชิงนโยบายบนฐานการสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วม ในพื้นท่ีส่วนกลางและส่ิงอํานายความสะดวกพ้ืนฐาน” 
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 3. การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนความคิดเห็นท่ีมีต่อการดําเนินการของส่วนกลางของนิติบุคคล 
อาคารชุดรังสิต ซิตี้ (แฟลตปลาทอง) ของผู้อยู่อาศัย จําแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล 
  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนความคิดเห็นท่ีมีต่อการดําเนินการของส่วนกลางของนิติบุคคล
อาคารชุดรังสิต ซิตี้ (แฟลตปลาทอง) ของผู้อยู่อาศัย จําแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล พบว่า ผู้อยู่อาศัยท่ีมีระดับ
การศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็น ต่อการดําเนินการของส่วนกลางของนิติบุคคลในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ดังน้ี 
  ด้านอํานาจหน้าท่ีผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด ด้านการบริหารจัดการเงินค่าส่วนกลาง และด้าน 
ค่าส่วนกลาง ผู้อยู่อาศัยท่ีมี ระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.01 และ มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05 และ 0.01 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าผู้อยู่อาศัยที่มี อายุ ระดับการศึกษา ต่างกันมีความคิดเห็นโดยรวม ด้านอํานาจหน้าท่ี
ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และผู้อยู่อาศัยท่ีมีระดับการศึกษา
ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ด้านการบริหารจัดการเงินค่าส่วนกลาง และด้านค่าส่วนกลาง แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 ตามลําดับ 
  ผู้อยู่อาศัยท่ีมีอายุ ระดับการศึกษา จํานวนสมาชิกท่ีอยู่ร่วมกัน และรายได้ต่อเดือน ต่างกัน มีความ
คิดเห็น เป็นรายข้อ ด้านอํานาจหน้าท่ีของผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด  แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.01 และ 0.05 
  ผู้อยู่อาศัยท่ีมีระดับการศึกษา สถานภาพสมรส  รายได้เฉล่ียต่อเดือน และระยะเวลาท่ีอยู่ร่วมกัน  
ต่างกัน มีความคิดเห็น เป็นรายข้อ ด้านการบริหารจัดการเงินค่าส่วนกลาง แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01 และ 0.05 
  ผู้อยู่อาศัยท่ีมีระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือน ต่างกัน มีความคิดเห็นเป็นรายข้อ ด้านค่าส่วนกลาง 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
  ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ พีระพร สุภาวัฒน์ (2550, บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่องแนวทางการบริหาร
จัดการท่ีอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด : ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพการณ์จริงและความคาดหวังของผู้ใช้อาคาร 
ผลการวิจัยพบว่า ผู้อยู่อาศัยมีระดับความพึงพอใจในอาคารชุดมากถึงมากท่ีสุดและมีระดับความคาดหวังให้ปรับปรุง
น้อยถึงปานกลาง ซ่ึงปัญหาท่ีพบสามารถสรุปประเด็นอันเนื่องมาจากปัญหาท่ีเกิดจากการออกแบบ จากตัวบุคคล 
และจากระบบการทํางาน การแก้ไขปัญหาในบางด้านอาจมีข้อจํากัด เช่น ด้านการออกแบบอาจมีข้อจํากัดทางด้าน
สถานท่ี แต่การแก้ไขปัญหาด้านการทํางานในตัวบุคคลและระบบการทํางานสามารถแก้ไขได้ ซ่ึงแล้วแต่กรณีหรือ
ปัญหาท่ีเกิดข้ึน เพื่อระบบการบริหารงานท่ีดีฝ่ายบริหารอาคารควรส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการทํางาน
ภายในองค์กร และมีความเข้าใจเป้าหมายในการบริหารอาคาร ได้แก่ การบํารุงรักษาอาคารและทรัพย์สินให้คงอยู่ใน
สภาพดี มีอายุการใช้งานท่ียาวนาน บริหารจัดการทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้มีประสิทธิภาพ และ เกิดประโยชน์สูงสุด 
อํานวยความสะดวกและให้บริการ โดยคํานึงถึงความพอใจของผู้ใช้ให้มีความพึงพอใจสูงสุด และการสร้าง
ภาพลักษณ์ท่ีดี และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอาคารให้ได้รับประโยชน์สูงสุด 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 
 1. ด้านอํานาจหน้าท่ีผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด  จากข้อมูลท่ีได้จากการวิจัยครั้งน้ี นิติบุคคลอาคารชุดควร
พิจารณาแบบแปลนการตกแต่งต่อเติมห้องชุดด้วยความเป็นธรรมและรวดเร็ว เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยรู้สึกผูกพันกับท่ีอยู่
อาศัยมากขึ้น 
 2. ด้านการบริหารจัดการเงินค่าส่วนกลาง จากข้อมูลท่ีได้จากการวิจัยครั้งนี้ นิติบุคคลอาคารชุดควรให้
พนักงานพนักงานท่ีปฏิบัติหน้าที่ประจําอาคารชุดบริการด้วยความเต็มใจย้ิมแย้มแจ่มใส  ซ่ึงทําให้ผู้อยู่อาศัย มี
ความรู้สึกว่าอาคารชุดน่าอยู่ 
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 3. ด้านค่าส่วนกลาง จากข้อมูลท่ีได้จากการวิจัยคร้ังน้ีนิติบุคคลอาคารชุดควรพิจารณา อัตราค่าส่วนกลาง
ประจําเดือนตามอัตราส่วนกรรมสิทธ์ิเหมาะสม และเป็นธรรม ต่อผู้อยู่อาศัย 
 4. ด้านการบริหารจัดการข้อบังคับการใช้สาธารณูปโภคส่วนกลางจากข้อมูลท่ีได้จากการวิจัยครั้งน้ี นิติ
บุคคลอาคารชุดควรมีการห้ามนําป้ายโฆษณาหรือส่ิงอื่นท่ีใช้ประโยชน์อย่างเดียวกันติดตั้งหรือวางในทรัพย์ส่วนกลางเว้น
แต่ได้รับอนุญาต เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน ของผู้อยู่อาศัย เพื่อนําไปสู่การพัฒนาการ
ดําเนินการของส่วนกลางของนิติบุคคลให้มีประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น 
 2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและ คุณภาพชีวิตในการทํางาน
ของผู้อยู่อาศัย เพ่ือจะได้นําไปใช้ในการพัฒนาอาคารชุดโดยทําการเปรียบเทียบกับอาคารชุดอ่ืน มีวิธีการดําเนินการ
ของนิติบุคคลอาคารอย่างไรบ้าง 
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