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 วารสารวิชาการ “ลานปญญา” ฉบับน้ี เปนฉบับท่ี 1 ของปท่ี 13 
ประจําเดือนมกราคม-มิถุนายน 2556 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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กลยุทธการสะสมศัพท์ด้วยตนเองในชั้นเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที ่2* 
 

รศ.ดร.สุรศักดิ์   หลาบมาลา** 
 
คํานํา (introduction) 
 การรู้หลายภาษาเป็นข้อได้เปรียบ ภายในเวลาอีกไม่กี่ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2558) อาเชียนจะเปิดประเทศทํา
ธุรกิจร่วมกันเป็นกลุ่ม ภาษาอังกฤษจะกลายเป็นภาษากลางของประชาชนของอาเชียน ดังน้ันรัฐต้องให้การศึกษา
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาท่ี 2 แก่ประชาชนโดยผ่านทางการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษา
สําหรับประชาชน 
 กลยุทธการสะสมศัพท์ด้วยตนเองเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาท่ี
สอง กลยุทธการสะสมศัพท์ด้วยตนเอง (vocabulary self-collection strategy - VSS) ได้นํามาใช้เพื่อกระตุ้น
ผู้เรียนให้เรียนคําใหม่ วิธีการจะให้ความสําคัญกับศัพท์ท่ีเป็นเน้ือหา (content words) ท่ีผู้เรียนต้องการจะเรียน 
รู้สึกว่าเป็นคําที่น่าสนใจ และมีความสําคัญต่อพวกเขา (Martin, et al., 2002) 
 กลยุทธการสะสมศัพท์ด้วยตนเองหรือ VSS อาศัยหลักสําคัญ 3 ประการ คือ (1) ผู้เรียนเรียนรู้ศัพท์ใหม่ 
โดยอาศัยประสบการณ์ส่วนตัว และความรู้เกี่ยวกับโลกรอบตัว ซ่ึงจะช่วยให้เขาสร้างความสัมพันธ์ระหว่างความรู้
เดิมและศัพท์ใหม่ท่ีเรียน ดังน้ันจึงเป็นการไม่ยากที่ผู้เรียนจะเข้าใจความหมาย และจําศัพท์ใหม่ได้ (2) กลยุทธการ
สะสมศัพท์ด้วยตนเองกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนท่ีสัมพันธ์กับศัพท์ใหม่ ซ่ึงเป็นปัจจัยจูงใจให้เรียนศัพท์ใหม่ (3) กล
ยุทธการสะสมศัพท์ด้วยตนเองเพิ่มความอยากเรียนและสะสมศัพท์ใหม่ได้ดีขึ้น VSS มีขั้นตอนดังนี้ 
 
การแจ้งล่วงหน้า (preview) 
 ครูโดยปกติจะแจ้งกิจกรรมประจําช่ัวโมงหรือประจําวันให้ผู้เรียนทราบก่อนลงมือสอน การแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้าว่าจะเรียนอะไรจะช่วยสร้างความตระหนักทางปัญญา เป็นการกําหนดกิจกรรมประจําวัน เป็นตัวโยง
ระหว่างกิจกรรมกับบทเรียน และช่วยในการนําเสนอหัวข้อใหม่ การแจ้งล่วงหน้าสามารถใช้ในการสอนภาษาอังกฤษ
ทุกบริบทของการเรียน และทุกระดับความรู้ของผู้เรียนใช้ในการสอนภาษาอังกฤษ ไวยากรณ์และการสอนศัพท์ การ
แจ้งให้ผู้เรียนทราบกิจกรรมที่จะปฏิบัติก่อนสอนในตัวอย่างท่ีเสนอน้ีเป็นการแนะนําผู้เรียนให้เห็นการใช้ไวยากรณ์ 
ควบคู่ไปกับการใช้กลยุทธการสะสมศัพท์ด้วยตนเอง (Becker, 2002) ครูอาจจะปรับใช้ขั้นตอนดังต่อไปนี้ได้ 
 1. ก่อนท่ีผู้เรียนจะมาถึง ครูเขียนกิจกรรมประจําวันบนกระดาน เป็นประโยค future tense เมื่อผู้เรียน
มาถึงแล้วให้อ่านทีละคน เช่น Today we will do the vocabulary Self-Collection. First we will read a 
portion of text from ………… Second we are going to have small-group discussions. เป็นต้น 
 2. หลังจากอ่านเอกสารแล้ว ครูเปล่ียนประโยคเป็น simple past และ future เช่น  
  First we read the portion of text from ………….. 
  Second we will have small-group discussions 
  ครูควรซํ้าประโยคเช่นน้ี เมื่อเปล่ียนข้ันตอนของ VSS เพื่อให้ผู้เรียนคุ้นกับ tenses และโครงสร้างของ
ประโยค 
 3. เมื่อผู้เรียนคุ้นกับ tenses และโครงสร้างของประโยค (sentences structures) ครูเปล่ียนรูปใหม่ของ 
tense และการใช้ (usage) ภาษาท่ีสัมพันธ์กับกิจกรรม เช่น 
   By 8.45 we will have finished our reading. By 9.15 we will have completed our 
discussions. ครูอาจจะทําเช่นน้ีจนจบทุกขั้นตอน 

                                            
  * บทความ 
**

 ข้าราชการบํานาญ 
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 4. เมื่อเรียนจบหน่วยการเรียนประจําวันแล้ว ครูอาจจะใช้ past perfect tense เช่น  
   We had finished our reading before completing our discussions. You all had 
done a good job today. I am very proud of you. เป็นต้น ส่ิงท่ีขาดไม่ได้คือการให้กําลังใจผู้เรียน 
 
การกําหนดเอกสารให้อ่าน (assigned reading) 
 เอกสารท่ีครูและผู้เรียนเลือกอ่านควรเป็นเอกสารท่ีคุ้นเคย เช่น หนังสือพิมพ์ ภาษาอังกฤษของไทย 
หนังสือแนะนําการท่องเท่ียว หรือศิลปวัฒนธรรมไทย เป็นต้น บริบทของเร่ืองควรอยู่ในวิสัยท่ีผู้เรียนจะคาดเดา 
ความหมายของศัพท์ใหม่ได้ และไม่ควรมีศัพท์ใหม่มากเกินกว่า 15 คํา โดยประมาณ ผู้เรียนจะสามารถเข้าใจเนื้อหา
จากส่ิงท่ีอ่านได้ถ้าหากเขารู้ศัพท์ไม่ต่ํากว่า 95% ของศัพท์ท้ังหมดในเรื่อง เหตุการณ์ประจําวันหรือเรื่องของ
สังคมไทยจะเป็นบทความท่ีง่ายพอที่ผู้เรียนจะเข้าใจ ครูควรเลือกใช้เนื้อหาจากหลายแหล่ง 
 หลังจากอ่านจบแล้วให้ผู้เรียนทํารายการศัพท์ท่ีเขาต้องการจะจดลงในสมุดศัพท์ของตน เสร็จแล้วให้
ผู้เรียนแต่ละคนเลือกศัพท์จากรายการของตนมา 1 คํา เป็นศัพท์ท่ีตนเห็นว่าศัพท์น้ันมีความสําคัญพอท่ีทุกคนในช้ัน
ควรรู้ และให้เหตุผลในการเลือกศัพท์มาด้วย เช่น มีความสําคัญต่อการเข้าใจท้องเร่ือง หรือเป็นศัพท์แปลกใหม่ ออก
เสียงน่าสนใจหรือไพเราะ เป็นต้น 
 
อภิปรายกลุ่มเล็ก (small – group discussions) 
 ถ้าหากช้ันเรียนมีขนาดเล็กแต่ละกลุ่มควรมีสมาชิกระหว่าง 2-5 คน ถ้าหากชั้นเรียนขนาดใหญ่ก็จัดกลุ่ม
ใหญ่ แต่ไม่ควรเกินกลุ่มละ 10 คน ถ้าหากมีผู้เรียนในช้ันไม่ถึง 20 คน ครูอาจจะให้แต่ละคนเลือกศัพท์ 2-3 คําก็ได้ 
ผู้เรียนแต่ละคนนําเสนอศัพท์ของตนต่อกลุ่ม โดยตอบคําถามต่อไปนี้ 
 1. ศัพท์คําน้ีอยู่ตรงไหนของเร่ืองท่ีอ่าน 
 2. ผู้เรียนคิดว่าศัพท์คําน้ันหมายความว่าอะไร จากบริบทของเร่ืองท่ีอ่าน 
 3. ทําไมผู้เรียนจึงคิดว่าศัพท์คําน้ันมีความสําคัญพอที่ทุกคนควรจะเรียนรู้ 
 
การนําเสนอหน้าชั้น (class presentations) 
 แต่ละกลุ่มคงจะมีศัพท์มากกว่า 1 คํา ให้กลุ่มนําเสนอศัพท์ตามแนวคําถาม 3 ข้อ ในระหว่างการอภิปราย
ของช้ัน กระตุ้นให้ผู้เรียนเพิ่มความหมายของศัพท์ท่ีตนรู้โดยการอธิบายประสบการณ์เก่ียวกับศัพท์และความรู้เก่า
เกี่ยวกับศัพท์น้ันๆ หลังจากท้ังช้ันทําความเข้าใจกับความหมายของศัพท์แล้ว ให้ท้ังช้ันจัดทํารายการศัพท์ขั้นสุดท้าย 
พร้อมคําแปลหรือความหมายของศัพท์ท่ีได้จากบริบทของเรื่องท่ีอ่าน 
 
ตรวจสอบโดยพจนานุกรม (dictionary check) 
 ให้ผู้เรียนทุกคนจดรายการศัพท์ลงในสมุดศัพท์ของตน พร้อมคําแปลท่ีตนเข้าใจ แล้วตรวจสอบกับ
ความหมายของศัพท์ในพจนานุกรม เพ่ือเน้นยํ้าความเข้าใจหรือปรับความเข้าใจของตน วิธีน้ีจะทําให้ผู้เรียนเข้าใจ
ความหมายของศัพท์ได้มากขึ้น และผู้เรียนจะได้เรียนรู้ความหมายเพิ่มเติมของศัพท์นั้นจากพจนานุกรมอีกด้วย 
 
การเสริมแรงศัพท์ (vocabulary reinforcement) 
 เมื่อผู้เรียนเปรียบเทียบความหมายของศัพท์ท่ีได้จากบริบทของเรื่องท่ีอ่านและบริบทท่ีพบในพจนานุกรม 
ความหมายของศัพท์ท้ัง 2 แหล่งจะเสริมแรงซ่ึงกันและกัน ครูให้กําลังใจผู้เรียนในการใช้ศัพท์เหล่าน้ันในช้ันเรียนใน
การเขียนและการพูดภาษาอังกฤษ 
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การประเมิน (assessment) 
 ครูสามารถทราบว่าศัพท์คําไหนมีความสําคัญเพียงพอท่ีผู้เรียนจะจดจําจากรายการศัพท์ของผู้เรียน ครูต้อง
ฟังเหตุผลท่ีผู้เรียนเลือกศัพท์คําน้ัน และการอภิปรายว่าศัพท์นั้นหมายความอย่างไร โดยอาศัยบริบทของเร่ืองท่ีอ่าน 
ครูสามารถสังเกตความสามารถของผู้เรียนในการใช้ศัพท์ในบริบทต่างๆ เช่น จากโครงสร้างของประโยคและ
หลากหลายความหมายของศัพท์ ผู้เรียนอาจจะใช้ลักษณะการประเมินความหมายหลากหลายและโครงสร้างของการ
ใช้ศัพท์ในประโยคจากการประเมินผลงานของตนเองในการอภิปรายกลุ่มและอภิปรายช้ัน และครูยังสามารถใช้
ลักษณะการประเมินน้ีในการวางแผนการสอนทักษะการเรียนรู้ศัพท์ ซ่ึงผู้เรียนต้องการทักษะน้ีมาก 
 
บทสรุป (conclusion) 
 การเรียนรู้ศัพท์เป็นเรื่องท่ีไม่สนุกสําหรับนักเรียนท่ีเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาท่ีสอง กลยุทธการสะสม
ศัพท์โดยตนเองมีความสําคัญต่อผู้เรียนและเป็นศัพท์ท่ีผู้เรียนได้อ่านและได้เรียนจริง การเสริมแรงศัพท์ก็จําเป็น การ
เรียนซํ้าๆ จากการอ่านและการอภิปรายท้ังในกลุ่มเล็กและในช้ันเรียน มีความหมายมากกว่าการเรียนท่องศัพท์ซํ้าๆ 
แบบเดิม การเรียนซํ้าในลักษณะ VSS นี้สามารถทําได้ท้ังทักษะการพูด การอ่าน การฟัง และการเขียน การเรียน
ศัพท์ใหม่ต้องอาศัยความรู้เดิมของผู้เรียน VSS ให้โอกาสผู้เรียนเลือกศัพท์ด้วยตนเองและใช้ความรู้เดิมของตนด้วย 
เมื่อบทความที่ให้อ่านมีส่วนเก่ียวพันกับความรู้เก่าของผู้เรียน การเรียนรู้ศัพท์ใหม่จึงเป็นการเสริมแรงกัน การเรียนรู้
ศัพท์เป็นกระบวนการท่ีใช้เวลานาน ต้องการทั้งเวลาและความอดทน ถ้าหากครูใช้กลยุทธ VSS ในช้ันเรียนบ่อยๆ 
ผู้เรียนจะได้รับประโยชน์ที่กล่าวมาแล้วท้ังหมด และผู้เรียนไม่ควรลืมว่า Practice makes Perfect. 
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การมีส่วนร่วมของกลุ่มอาสาสมัครชุมชนในการพัฒนาตําบลบางเมือง 
อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ* 

Participation of  Volunteer Groups in Community Development of  
Bang Muang District, Samut Prakarn Province 

 
         นางธิติพร   หล้าสุด** 
         Mrs.Thitipotn   Lasud 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของกลุ่มอาสาสมัครชุมชน ในการพัฒนาตําบลบาง
เมือง อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ และเพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตําบลบาง
เมืองของกลุ่มอาสาสมัครชุมชน จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ กลุ่ม
อาสาสมัครท่ีอาศัยอยู่ในตําบลบางเมือง อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 201 คน เครื่องมือ
ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ข้อมูลคือ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที 
และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว 
 ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มอาสาสมัครชุมชนมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของกลุ่มอาสาสมัครชุมชนใน 
การพัฒนา ตําบลบางเมือง ในภาพรวม คะแนนเฉล่ียความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของกลุ่มอาสาสมัครชุมชนโดยรวมคะแนนเฉล่ีย อยู่ในระดับมาก ท้ัง 4 ด้าน
เรียงลําดับจากมากไปน้อย คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ  ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ ด้าน 
การมีส่วนร่วมในการประเมินผล และด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ ได้แก่ 
ชุมชนมีส่วนร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ร่วมส่งเสริมสวัสดิการและนันทนาการ ด้านการมี 
ส่วนร่วมในผลประโยชน์ได้แก่ ได้รับการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและมีความสามัคคีจาก 
การปฏิบัติงานร่วมกันด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล  ได้แก่ ชุมชนร่วมสรุปผลการปฏิบัติงาน และร่วม
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ได้แก่ ชุมชนมีส่วนร่วมเสนอปัญหา ร่วม
วางแผนกําหนดกิจกรรม ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนความคิดเห็นท่ีมีต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ตําบลบางเมืองของกลุ่มอาสาสมัครชุมชน จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ พบว่า กลุ่มอาสาสมัครชุมชนท่ีมีอายุ 
รายได้เฉล่ียต่อเดือน และ ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในตําบลบางเมือง ต่างกัน มีความคิดเห็นในภาพรวมและโดยรวมท้ัง 
4 ด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เช่น มีส่วนร่วมตัดสินใจ
อนุมัติโครงการและกิจกรรม ต่าง ๆ ของตําบล ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ เช่น มีส่วนร่วมรณรงค์ด้าน
สาธารณสุข เช่น ร่วมป้องกันไข้เลือดออก เดินรณรงค์ในวันเอดส์โลก ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ เช่นได้รับ
ความสะดวกจากการพัฒนาตําบลด้านสาธารณูปโภค ด้านไฟฟ้า ประปา ถนน และด้านการมีส่วนร่วมใน 
การประเมินผล เช่นมีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ และติดตามผลการดําเนินโครงการกิจกรรมการพัฒนา
ตําบล  
 
Abstract 
 This research studied the participation of local volunteers in community development of 
Bangmuang district, Samut Prakarn province, and to compare the participation of local volunteers 

                                            
 * บทความการค้นคว้าอิสระ 
** บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
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in community development based on demographical characteristic. The sample included 201 
volunteers living in Bang Muang district, Samut Prakarn province. Questionnaires were used as a 
research tool. Data were analyzed by percentage, mean, standard deviation, t-test, and one-way 
analysis of variance.  
 The results of the research indicated that overall mean score of the volunteer group’s 
opinion towards participation in community development was high. Considering each aspect 
separately, all 4 aspects were given high opinions mean score, which could be ranked in 
descending order as follows: participation in operation, participation in benefit share, participation 
in evaluation, and participation in decision making. Participation in operation was about 
traditional and cultural activities of the district and supporting welfare and recreation activities; 
participation in benefit share was about receiving life safety and assets protection from 
community development; and participation in evaluation was about assessment of result of 
operation and examination of fund usage; and participation in decision making was about taking 
part in the proposal of problems and planning of activity schedule. Comparing the mean score of 
volunteer group s’ opinions toward community development in Bang Muang district demographic 
characteristics, results revealed that the volunteer groups, having different ages, occupations and 
living periods in Bang Muang district had different overall opinions at the level of 0.05. 
Considering each aspect, the research found that the volunteer groups which have different ages, 
earning per month, and living periods in Bang Muang district, had significantly different towards 4 
aspects at 0.05. 
 
ความนํา 
 การพัฒนาของประเทศไทยช่วงท่ีผ่านมา นับตั้งแต่มีการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็น
การพัฒนาโดยภาครัฐเป็นหลัก ซ่ึงได้มุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นสําคัญ ส่งผลทําให้การพัฒนาขาดความสมดุล 
เศรษฐกิจดี สังคมมีปัญหา การพัฒนาไม่ย่ังยืน แม้จะมีการปรับบทบาทของรัฐให้เป็นแกนนําการพัฒนา โดย
ดําเนินการร่วมกับประชาชนในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525 - 2529) แต่การมี
ส่วนร่วมของประชาชนยังมีอยู่ในระดับท่ีต่ํามาก เนื่องจากสังคมไทยมีวัฒนธรรมการพัฒนาประเทศ ท่ีประชาชนมี
ความเข้าใจว่าตนเองเป็นผู้รับบริการ ในขณะที่ฝ่ายรัฐหรือราชการก็คิดหรือเช่ือว่าตนเองเป็นฝ่ายให้บริการทําให้การ
ดําเนินกิจกรรม และโครงการพัฒนาไม่สามารถแก้ไขปัญหา และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่าง
แม่นยํา และผลการพัฒนาไม่ย่ังยืน เพราะชุมชน และสังคมขาดความรู้สึกเป็นเจ้าของการพัฒนานั้น ๆ  
 การมีส่วนร่วมของประชาชนมีความสําคัญอย่างย่ิงต่อการพัฒนาของท้องถิ่นโดยเฉพาะการพัฒนาท้องถิ่น
ในรูปแบบของเทศบาล ซ่ึงเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในระดับรากหญ้า ท่ีใกล้ชิดประชาชนมากท่ีสุด มีอํานาจ
หน้าท่ีในการแก้ไขปัญหา และตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ดังนั้นการพัฒนาของเทศบาลจะ
สามารถแก้ไขปัญหา และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างถูกต้องตรงจุดมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลเพียงใดน้ัน การมีส่วนร่วมของประชาชนจึงเป็นปัจจัยที่สําคัญย่ิงโดยประชาชนในเขตเทศบาลได้จัดต้ัง
องค์กรภาคประชาชนขึ้นเป็นกลุ่มอาสาสมัครชุมชน เพื่อเข้าร่วมเป็นตัวแทนของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น  
และในการน้ีผู้วิจัยเป็นผู้หน่ึงท่ีปฏิบัติงานในเทศบาล ได้ตระหนัก และเห็นความสําคัญของการมีส่วนร่วมของกลุ่ม
อาสาสมัครชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่น โดยถือว่า “ไม่มีใครรู้ปัญหาของคนในท้องถ่ินได้ดีเท่ากับคนในท้องถิ่นเอง”  
จึงสนใจท่ีจะศึกษาการมีส่วนร่วมของกลุ่มอาสาสมัครชุมชนในการพัฒนาตําบลบางเมือง และปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อ
การมีส่วนร่วมของกลุ่มอาสาสมัครชุมชน เพื่อนําผลการวิจัยท่ีได้มาเป็นแนวทางในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
กลุ่มอาสาสมัครชุมชนในการพัฒนาตําบลบางเมือง และเป็นแนวทางการปฏิบัติงานของเทศบาล เพื่อการแก้ไข
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ปัญหา และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ซ่ึงจะนําไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิต และความ
อยู่ดีมีสุขของประชาชนในท้องถิ่น ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญท่ีอยู่ บนหลักแห่งการปกครองตนเอง โดยยึดคน
เป็นศูนย์กลางการพัฒนา เพ่ือการพัฒนาประเทศอย่างย่ังยืน และมีดุลยภาพ ท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
และส่ิงแวดล้อม 
  จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ทําให้ผู้วิจัยมีความสนใจต้องการศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของกลุ่มอาสาสมัคร
ชุมชนในการพัฒนาตําบลบางเมือง อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 1. เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของกลุ่มอาสาสมัครชุมชนในการพัฒนา ตําบลบางเมือง อําเภอเมือง
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 
 2. เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการพัฒนา ตําบลบางเมืองของกลุ่มอาสาสมัครชุมชน จําแนกตาม
ลักษณะประชากรศาสตร์ 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 การมี ส่วนร่วมในการพัฒนาตําบลบางเมืองของก ลุ่มอาสาสมัคร ชุมชน  จําแนกตามลักษณะ
ประชากรศาสตร์แตกต่างกัน 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษานี้คือ กลุ่มอาสาสมัครชุมชนท่ีอาศัยอยู่ในตําบลบางเมือง อําเภอเมือง
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ได้แก่กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) และกลุ่มผู้นําชุมชน ท่ีอยู่ใน
หมู่ท่ี 4,6,8,9 และหมู่ท่ี 10 จํานวน 420 คน (ท่ีมา : เทศบาลเมืองปากนํ้า จังหวัดสมุทรปราการ เดือนมกราคม 
2555) 
 กลุ่มตัวอย่างคือกลุ่มอาสาสมัครชุมชนท่ีอาศัยอยู่ในตําบลบางเมือง เลือกเป็นกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตาราง
กําหนดขนาด กลุ่มตัวอย่างของ Krejcie and Morgan (1970, p.608) ได้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 201 คน 
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ ได้แก่ แบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นโดยแบบสอบถามมี 2 ส่วน คือ 
 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน และ
ระยะเวลาท่ีอาศัยอยู่ในตําบลบางเมือง ลักษณะของคําถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (check list) จํานวน 6 ข้อ 
 ส่วนท่ี 2 การมีส่วนร่วมของกลุ่มอาสาสมัครชุมชนในการพัฒนาตําบลบางเมือง แบ่งออกเป็น 4 ด้านได้แก่ 
การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ การมีส่วนร่วม ในผลประโยชน์ การมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผล ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ของลิเคิร์ท (Likert) จํานวน 28 ข้อ 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยนําแบบสอบถามแจกให้กับกลุ่มตัวอย่างกลุ่มอาสาสมัครชุมชนที่
อาศัยอยู่ในตําบลบางเมือง อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ได้แก่ กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขมูล
ฐาน(อสม.) และกลุ่มผู้นําชุมชน ที่อยู่ในหมู่ท่ี 4,6,8,9 และหมู่ท่ี 10 จํานวน 201 คน โดยวิธีการเก็บแบบสะดวก 
และรอรับแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง  
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ข้อมูลท่ีได้จากการตอบแบบสอบถาม นํามาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ทุกชุด และนํามาลงรหัส 
ประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป หาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test, F-test และ 
LSD ดังน้ี 
 1. วิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ความถี่ และค่าร้อยละ (percentage) 
 2. วิเคราะห์ความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตําบลบางเมือง ของกลุ่มอาสาสมัครชุมชนจําแนก
ตามลักษณะประชากรศาสตร์ โดยใช้ค่าเฉล่ีย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 
 3. เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( ) ของคะแนนความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตําบลบางเมืองของ
กลุ่มอาสาสมัครชุมชน จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ โดยใช้ t-test และ F-test 
 4. เปรียบเทียบพหูคูณ เพื่อทดสอบค่าเฉล่ีย ( ) ของคะแนนความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ตําบลบางเมืองของกลุ่มอาสาสมัครชุมชน จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน โดยวิธี Least Significant 
Difference (LSD)   
 
สรุปผลการวิจัย 
  1. ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 83.10 อายุ 45 ปีขึ้นไป ร้อยละ 56.70 รองลงมา 
25-35 ปี ร้อยละ 22.40 การศึกษา ประถม เท่ากับ มัธยม ร้อยละ 41.30 รองลงมา ปริญญาตรี/สูงกว่า ร้อยละ 
10.40 อาชีพ รับจ้าง ร้อยละ 60.20 รองลงมา ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 19.40 รายได้เฉล่ียต่อเดือน 5,000-10,000 
บาท ร้อยละ 74.10 รองลงมา ต่ํากว่า 5,000 และ10,001-15,000 บาท ร้อยละ 9.00 ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในตําบล
บางเมือง ต้ังแต่กําเนิด ร้อยละ 56.70  รองลงมา 5-10 ปี ร้อยละ 22.40 และน้อยท่ีสุด ต่ํากว่า 5 ปี ร้อยละ 6.00  
 2. วิเคราะห์ความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตําบลบางเมืองของกลุ่มอาสาสมัครชุมชน
จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์  
  กลุ่มอาสาสมัครชุมชนมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนา ตําบลบางเมือง ในภาพรวม อยู่ใน
ระดับมาก ( X = 4.31) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ดังน้ี 
  ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ กลุ่มอาสาสมัครชุมชนมีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดับมาก 
( X = 4.30) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.56) จํานวน 1 รายการ คือ ท่านมีส่วน
ร่วมในการเสนอปัญหา และความต้องการในการพัฒนาตําบล ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับ กลุ่มอาสาสมัครชุมชนเพศหญิง 
อายุ 36-40 ปี และ 40 ปีข้ึนไป อาชีพรับจ้าง รายได้เฉล่ียต่อเดือน 5,000 -10,000 บาทและ ระยะเวลาท่ีอาศัยอยู่
ในตําบลบางเมือง 5-10 ปี 
  ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ กลุ่มอาสาสมัครชุมชนมีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดับมาก 
( X = 4.34) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.52 - 4.56) จํานวน 2 รายการ คือ 
  1. ท่านมีส่วนร่วมในกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีในตําบล เช่น วันลอยกระทง วันสงกรานต์ 
  2. ท่านมีส่วนร่วมส่งเสริมสวัสดิการ และนันทนาการในตําบล เช่น การแข่งขันกีฬา การปรับปรุงลาน
กีฬานันทนาการ 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับ กลุ่มอาสาสมัครชุมชน เพศหญิง อายุ 40 ปี ข้ึนไป การศึกษาระดับประถม อาชีพ 
รับจ้าง และ ระยะเวลาท่ีอาศัยอยู่ในตําบลบางเมือง 11-15 ปี 
  ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ กลุ่มอาสาสมัครชุมชน มีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดับมาก 
( X = 4.36) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.58) จํานวน 1 รายการ คือ ท่านได้รับ
ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินจากผลการพัฒนาตําบล ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับ กลุ่มอาสาสมัครชุมชน เพศหญิง 
และเพศชาย อายุ 40 ปี ขึ้นไป อาชีพรับจ้าง และธุรกิจส่วนตัว ระยะเวลาท่ีอาศัยอยู่ ในตําบลบางเมือง ต้ังแต่กําเนิด 
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  ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล กลุ่มอาสาสมัครชุมชน มีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดับมาก 
( X = 4.21) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.57) จํานวน 1 รายการ คือ ท่านมีส่วน
ร่วมในการสรุปผลการปฏิบัติงาน และความก้าวหน้าของโครงการพัฒนาต่าง ๆ ของตําบล ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับ กลุ่ม
อาสาสมัครชุมชน ท่ีมีอายุ 40 ปีข้ึนไป การศึกษาระดับประถม อาชีพรับจ้าง รายได้เฉล่ียต่อเดือน 5,000-10,000 
บาท ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในตําบลบางเมืองตั้งแต่กําเนิด 
 3. เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย  ( )  ของคะแนนความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตําบลบางเมือง
ของกลุ่มอาสาสมัครชุมชน จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ 
  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนความคิดเห็นท่ีมีต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตําบลบาง
เมืองของกลุ่มอาสาสมัครชุมชน จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ พบว่า กลุ่มอาสาสมัครชุมชน ท่ีมี อายุ อาชีพ 
และ ระยะเวลาท่ีอาศัยอยู่ในตําบลบางเมือง ต่างกัน มีความคิดเห็น ในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ดังน้ี 
  ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
  กลุ่มอาสาสมัครชุมชน เพศชายและเพศหญิง มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ 
ท่านมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหา และความต้องการในการพัฒนาตําบล และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ ท่านมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนา และแก้ไขปัญหาของ
ตําบล 
  กลุ่มอาสาสมัครชุมชน ที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และแตกต่างกันอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
  กลุ่มอาสาสมัครชุมชน ท่ีมีระดับการศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  กลุ่มอาสาสมัครชุมชน ท่ีมีอาชีพ ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ทุกรายการ 
  กลุ่มอาสาสมัครชุมชน ท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01
  กลุ่มอาสาสมัครชุมชน ท่ีมีระยะเวลาท่ีอาศัยอยู่ ในตําบลบางเมือง ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม  
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.01 ทุกรายการ 
  ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ 
  กลุ่มอาสาสมัครชุมชน เพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ  
  กลุ่มอาสาสมัครชุมชน ที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  
  กลุ่มอาสาสมัครชุมชน ท่ีมีระดับการศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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  ผู้ตอบแบบสอบถาม ท่ีมีอาชีพ ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และแตกต่างกันอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
  กลุ่มอาสาสมัครชุมชน ท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
  กลุ่มอาสาสมัครชุมชน ท่ีมีระยะเวลาท่ีอาศัยอยู่ ในตําบลบางเมือง ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม  
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.01 และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
  ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ 
  กลุ่มอาสาสมัครชุมชน เพศชายและเพศหญิง มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ 
ท่านได้รับประโยชน์จากการพัฒนาตําบลให้  มีความเจริญก้าวหน้าท้ังด้านวัตถุ และจิตใจ 
  กลุ่มอาสาสมัครชุมชน ท่ีมีอายุต่างกัน  มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และแตกต่างกันอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
  กลุ่มอาสาสมัครชุมชน ท่ีมีระดับการศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
  กลุ่มอาสาสมัครชุมชน ท่ีมีอาชีพ ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
  กลุ่มอาสาสมัครชุมชน ท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน  ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
  กลุ่มอาสาสมัครชุมชน ท่ีมีระยะเวลาท่ีอาศัยอยู่ ในตําบลบางเมือง ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม  
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.01 และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
  ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
  กลุ่มอาสาสมัครชุมชน เพศชายและเพศหญิง มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
  กลุ่มอาสาสมัครชุมชน ท่ีมีอายุต่างกัน  มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และแตกต่างกันอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
  กลุ่มอาสาสมัครชุมชน ท่ีมีระดับการศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
  กลุ่มอาสาสมัครชุมชน ท่ีมีอาชีพ ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ทุกรายการ  
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  กลุ่มอาสาสมัครชุมชน ที่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
และแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05 
  กลุ่มอาสาสมัครชุมชน ท่ีมีระยะเวลาท่ีอาศัยอยู่ ในตําบลบางเมือง ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม  
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.01 ทุกรายการ 
 
อภิปรายผล 
 การศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของกลุ่มอาสาสมัครชุมชนในการพัฒนาตําบลบางเมือง  อําเภอเมือง
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ได้ผลการวิจัยท่ีสามารถนํามาอภิปรายผลดังน้ี  
 1. วิเคราะห์การมีส่วนร่วมในการพัฒนา ตําบลบางเมือง ของกลุ่มอาสาสมัครชุมชนจําแนกตาม
ลักษณะประชากรศาสตร์ 
  กลุ่มอาสาสมัครชุมชน มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนา ตําบลบางเมือง ในภาพรวม อยู่ใน
ระดับมาก ( X = 4.31) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ดังน้ี 
  ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ กลุ่มอาสาสมัครชุมชน มีความคิดเห็น โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
( X = 4.30) 
  ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ กลุ่มอาสาสมัครชุมชน มีความคิดเห็น โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
( X = 4.34) 
  ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ กลุ่มอาสาสมัครชุมชน มีความคิดเห็น โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
( X = 4.36)  
  ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล กลุ่มอาสาสมัครชุมชน มีความคิดเห็น โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
( X = 4.21)  
  ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ยศ พรมรัตน์ (2554, บทคัดย่อ) ศึกษาเร่ือง การมีส่วนร่วมของสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตําบลในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: กรณีศึกษาอําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ 
ผลการวิจัยพบว่า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมีส่วนร่วมพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก ( X  = 4.11, S.D. = .31) และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ด้านร่วมพิจารณา
โครงการ ( X  = 4.17, S.D. = .36) รองลงมา ได้แก่ ด้านร่วมประเมินผล ( X  = 4.15, S.D. = .48) ด้านร่วม
ตัดสินใจ ( X  = 4.09, S.D. = .51) ด้านร่วมดําเนินงาน ( X  = 4.07, S.D. = .48) และด้านการเข้าร่วมประชุม ( X  
= 4.06, S.D. = .51) ตามลําดับ และ สอดคล้องกับ ผลการวิจัยของ เกรียงไกร ป้องศรี (2552,บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง 
การมีส่วนร่วมของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ในการวางแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนตําบล
ในเขตอําเภอ     หนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า ทัศนคติและอุดมการณ์ประชาธิปไตยของสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด มีนัยสําคัญที่จะทําให้การมีส่วนร่วม  ในการวางแผน
พัฒนาท้องถิ่นสูงขึ้น 
  จากข้อค้นพบดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ควรมีการพัฒนาการ มีส่วนร่วมของ
สมาชิก ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น  ควรจัดให้สมาชิก มีโอกาสท่ี เท่าเทียมสามารถแสดงความคิดเห็น
ได้อย่างเต็มท่ี และควรมีการปฏิบัติงานร่วมกันกับทุก ๆ ฝ่าย รวมถึงให้ประชาชนในชุมชนมีโอกาส มีส่วนร่วมในทุก
ขั้นตอนกระบวนการในการทํางาน เพื่อศึกษาปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหา และหาทางออกร่วมกัน ท้ังน้ีจะ
ทํา ให้อาสาสมัครชุมชนและประชาชนในท้องถิ่นร่วมมือกัน  ช่วยพัฒนาตําบลบางเมือง  อําเภอเมืองสมุทรปราการ
ให้ ลุล่วงสําเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 2. การเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนความคิดเห็นท่ีมีต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตําบล
บางเมืองของกลุ่มอาสาสมัครชุมชน จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ 
  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนความคิดเห็นท่ีมีต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตําบลบาง
เมืองของกลุ่มอาสาสมัครชุมชน จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ พบว่า กลุ่มอาสาสมัครชุมชน ท่ีมี เพศ ระดับ
การศึกษา และรายได้เฉล่ียต่อเดือน ต่างกัน มีความคิดเห็น ในภาพรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
  กลุ่มอาสาสมัครชุมชน ท่ีมีอายุ อาชีพ และระยะเวลาท่ีอาศัยอยู่ ในตําบลบางเมือง ต่างกัน มีความ
คิดเห็น ในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ดังน้ี 
  ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
  กลุ่มอาสาสมัครชุมชน เพศชายและเพศหญิง มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิต ิ
  กลุ่มอาสาสมัครชุมชน ท่ีมีอายุ และรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
  กลุ่มอาสาสมัครชุมชน ท่ีมีระดับการศึกษา อาชีพ และระยะเวลาท่ีอาศัยอยู่ ในตําบลบางเมืองต่างกัน 
มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  
  ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ 
  กลุ่มอาสาสมัครชุมชน เพศชายและเพศหญิง มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ 
  กลุ่มอาสาสมัครชุมชน ท่ีมีอายุ อาชีพ และระยะเวลาท่ีอาศัยอยู่ ในตําบลบางเมือง ต่างกัน มีความ
คิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01   
  กลุ่มอาสาสมัครชุมชน ท่ีมีระดับการศึกษา และรายได้เฉล่ียต่อเดือน ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   
  ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน ์
  กลุ่มอาสาสมัครชุมชน เพศชายและเพศหญิง และระดับการศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
  กลุ่มอาสาสมัครชุมชน ที่มีอายุ ระยะเวลาท่ีอาศัยอยู่ ในตําบลบางเมือง และอาชีพ ต่างกัน มีความ
คิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
  กลุ่มอาสาสมัครชุมชน ท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
  กลุ่มอาสาสมัครชุมชน ท่ีมีเพศ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   
  กลุ่มอาสาสมัครชุมชน ท่ีมีอายุ  อาชีพ  และระยะเวลาท่ีอาศัยอยู่ ในตําบลบางเมือง ต่างกัน มีความ
คิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  
  กลุ่มอาสาสมัครชุมชน ท่ีมีระดับการศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ   
  จากผลงานวิจัยท่ีได้ แสดงว่า อายุท่ีแตกต่างกัน คือ การมีวุฒิภาวะเพิ่มขึ้น อาชีพท่ีแตกต่างกัน คือมี
รายได้ท่ีแตกต่างกันทําให้มี ความต้องการท่ีแตกต่างกันส่งผลให้ความคิดและการพัฒนาตนมีเพิ่มข้ึน ระยะเวลาอยู่
อาศัยในตําบลบางเมือง อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ท่ีต่างกัน หมายถึง การมีความรักความ
ผูกพันในถ่ินฐานท่ีอยู่อาศัย จากวุฒิภาวะ ความคิดและการพัฒนาตนเพ่ิมข้ึน และระยะเวลาอยู่อาศัยยาวนาน ทําให้
มีความเข้าใจสภาพการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างละเอียดถี่ถ้วนมากข้ึน ทําให้ กลุ่มอาสาสมัครชุมชน ท่ีมีอายุ และอาชีพ และ
ระยะเวลาท่ีอยู่อาศัย ในตําบลบางเมือง อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ต่างกัน มีความคิดเห็นใน
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เร่ืองต่าง ๆ แตกต่างกัน ตามระดับอายุ อาชีพ และระยะเวลาที่อยู่อาศัย ในตําบลบางเมือง อําเภอเมือง
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ควรจัดให้อาสาสมัครชุมชน  ในตําบลมีโอกาสท่ีเท่าเทียมกันสามารถ
แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ได้อย่างเต็มท่ี โดยเฉพาะ การเสนอปัญหา และความต้องการในการ
พัฒนาตําบล ให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจพัฒนางบประมาณตามแผนและโครงการพัฒนาตําบล 
 2. ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรม 
ต่าง ๆ ร่วมกัน ให้มากที่สุดเพ่ือร่วมกันพัฒนาชุมชนของตนเองซ่ึงทําให้ประชาชนรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาท้องถ่ิน และควรจัดให้ประชาชนในชุมชนมีโอกาส มีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนกระบวนการในการ
พัฒนาท้องถิ่น โดยเฉพาะส่วนร่วมรณรงค์ด้านสาธารณสุข เพื่อร่วมป้องกันโรคระบาดต่าง ๆ รวมท้ังการพัฒนาอาชีพ
ของสมาชิกในชุมชน เพื่อให้มีฐานะความเป็นอยู่ท่ีมั่นคงและดีขึ้น รวมท้ังการพัฒนาวัด ซ่ึงเป็นศูนย์รวมจิตใจของ
ท้องถิ่น และ สวนสาธารณะสถานท่ีรวมของชุมชนในการออกกําลังกายและพักผ่อน 
 3. ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ ควรจัดให้้ประชาชนมีบทบาทหลักในการพัฒนาโดยได้้แสดงความ
คิดเห็น การเขียน การพูด ร่วมสละทรัพย์ ์ วัสดุ แรงกายและเวลา เป็นการเพิ่มการพัฒนาชุมชนให้มีความ
เจริญก้าวหน้าท้ังด้านวัตถุและจิตใจ เช่น มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อินเตอร์เน็ตตําบล มีอาชีพ ทําให้มีรายได้เพิ่มขึ้น มี
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 4. ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผลควรเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมติดตาม
และประเมินผล เพ่ือสามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนให้บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมาย เช่นการมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการดําเนินงานต่าง ๆ การใช้จ่ายงบประมาณ การจัดซ้ือจัดจ้างตามโครงการ ติดตามความก้าวหน้าของ
โครงการ และสรุปผลความก้าวหน้าของโครงการพัฒนาต่าง ๆ  
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของกลุ่มอาสาสมัครชุมชนในการพัฒนาตําบลบางเมือง อําเภอ
เมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อนําไปสู่การพัฒนาการบริหารจัดการตําบลท่ีอยู่อาศัยให้มีประสิทธิผล
เพิ่มมากขึ้น 
 2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของกลุ่มอาสาสมัครชุมชนในการพัฒนาตําบลบางเมือง  
อําเภอเมืองสมทุรปราการ จังหวัดสมุทรปราการและตําบลอ่ืน ๆ ในอําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 
ในลักษณะเดียวกัน เพื่อนําผลการวิจัยมาปรับปรุง ให้การพัฒนาตําบลบางเมือง  อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัด
สมุทรปราการ มีคุณภาพ โปร่งใส และมีประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม 
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             นายไพศาล โสภณชัยพร** 

Mr. Paisal Sophonchaiporn 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยเร่ืองน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาความคิดเห็นของพนักงานท่ีมีต่อการบริหารงานคุณภาพ ISO 
9001: 2000 ของบริษัท โปรเฟสช่ันนัลคอมพิวเตอร์ จํากัด และ เปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อการบริหารงาน
คุณภาพของบริษัท โปรเฟสช่ันนัลคอมพิวเตอร์ จํากัด ในทัศนะของพนักงานจําแนกตามลักษณะส่วนบุคคล กลุ่ม
ตัวอย่างคือ พนักงานบริษัท โปรเฟสช่ันนัลคอมพิวเตอร์ จํากัด จํานวน 136 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็น
แบบสอบถาม ค่าความเช่ือมั่น 0.97 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
ทดสอบความแตกต่างการหาค่าเฉล่ียโดยใช้ค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวน 
 ผลการวิจัยพบว่า พนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานคุณงาน ISO 9001: 2000 ของบริษัท 
โปรเฟสช่ันนัลคอมพิวเตอร์ จํากัดค่าเฉล่ียความคิดเห็นในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็น           
รายด้าน พบว่า ด้านการวางแผน (plan) ได้แก่ ผู้บริหารให้ความสําคัญและส่งเสริมกิจกรรมระบบคุณภาพ  
วัตถุประสงค์ของการดําเนินกิจกรรมคุณภาพของบริษัทฯ มีความชัดเจนเข้าใจง่าย สามารถนําไปปฏิบัติ ให้บรรลุผล
สําเร็จโดยง่าย และพนักงานยินดีมีส่วนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในการดําเนินกิจกรรมหากมีโอกาส ด้านการลงมือ
ปฏิบัติตามแผน (do) ได้แก่ กระบวนการคุณภาพช่วยให้งานมีคุณภาพขึ้น ทําให้มีข้อผิดพลาดน้อยลง และช่วยให้
การทํางานร่วมกับหน่วยงานอื่นมีประสิทธิภาพดีขึ้น ด้านการศึกษา/ ติดตามประเมินผล (check) ได้แก่ การ
มอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชา เข้าใจง่ายเป็นขั้นตอนและชัดเจนพนักงานมีความเข้าใจ ในระบบคุณภาพมากข้ึน 
สามารถปฏิบัติงานเสร็จเร็วขึ้น ด้านการกําหนดมาตรการปรับปรุงแก้ไข (act) ได้แก่ ผู้บริหารลงมือแก้ไขปัญหา
ข้อบกพร่องได้รวดเร็ว พนักงานมีโอกาสในการร่วมคิดแก้ไขปัญหาและพัฒนามากขึ้น หาข้อผิดพลาดได้ง่ายขึ้น และ
สามารถเข้ากับผู้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงานเป็นอย่างดี  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นท่ีมีต่อการบริหารงาน
คุณภาพ ISO 9001: 2000 ของบริษัท โปรเฟสช่ันนัลคอมพิวเตอร์ จํากัด ในทัศนะของพนักงาน จําแนกตาม อายุ 
อายุงาน ตําแหน่งงานต่างกัน พบว่า มีความแตกต่างกันท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ในด้านผู้บริหารให้
ความสําคัญและส่งเสริมกิจกรรมระบบคุณภาพ กิจกรรมหรือกระบวนการคุณภาพ ของบริษัท ฯ สามารถนําไป
ปฏิบัติได้ง่าย บรรลุผลสําเร็จได้โดยง่ายข้ึน กระบวนการคุณภาพช่วยให้ การทํางานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนมี
ประสิทธิภาพดีขึ้น ช่วยให้มีคุณภาพมากข้ึน มีข้อผิดพลาดน้อยลง สามารถติดตามงานได้ง่ายข้ึน การประเมินผลงาน
ยุติธรรม และวัตถุประสงค์ของการดําเนินกิจกรรมคุณภาพ ของบริษัทฯ มีความชัดเจนเข้าใจง่าย 
 
Abstract 
 The objectives of this research were to study opinions of staff on Quality Management in 
term of ISO 9001:2000 standard of Professional Computer Company and to compare opinions of 
staff on ISO Quality Management in attitude of staff based on personal characteristics. The 

                                            
 * บทความการค้นคว้าอิสระ 
** บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
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sample included 136 staff in Professional Computer Company. Questionnaires, reliability at 0.97, 
were used as a research tool. Data were analyzed by frequency, percentage, mean, standard 
deviation, t-test, and analysis of variance.  
 The results of the research indicated that the mean score of overall opinions of staff on 
Quality Management in term of ISO 9001:2000 standard was at medium level. Break the results 
into aspects: Planning, including the management focuses and promotes. Objective of quality 
management implementation is clear, easy to understand, can achieve easily and employees are 
willing to participate in committee activities if possible. Doing, including the quality management 
help the task quality up, make fewer errors and work with other agencies with better 
performance. Check, including the assignment of a supervisor is clear and easy to understand 
each steps. Employees have more understanding of the quality management and helps work 
done faster. Acting, including administrators act quickly to fix the flaws, Employees have the 
opportunity to share ideas, solutions and more development, Find errors more easily, Colleagues 
and supervisors work together very well. Comparisons of the ISO 9001:2000 quality management 
of Professional Computer Company in the opinion of employees by age, job experience, and 
position are found to be different at a significant level of 0.05 include the management focuses 
and promotes quality management activities, Quality management can be easily achieved, The 
simple process of quality management enables integration with other agencies to improve 
efficiency, The job has more quality with fewer errors and monitors more easily, The 
performance evaluation is fairer, Objective of quality management implementation is clear. 
 
ความนํา 
 บริษัท โปรเฟสช่ันนัล คอมพิวเตอร์ จํากัด ดําเนินธุรกิจด้านการวางระบบสารสนเทศแบบครบวงจร 
(Total IT Solutions) ได้แก่ การจําหน่าย ให้เช่า และบริการดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร์ รวมถึงการให้บริการ
ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริหารจัดการศูนย์คอมพิวเตอร์ด้วยบุคลากรมืออาชีพ ในด้านการตลาด
น้ัน บริษัทฯ เน้นลูกค้ากับภาครัฐ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และธนาคาร ผ่านตัวแทนขายและพนักงานขายของ
บริษัทฯ โดยจัดทําโครงการต่าง ๆ ด้าน IT โดยการนําเสนอ Solution และการบริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มี
การควบคุมต้นทุนของสินค้า การจัดส่ง รวมถึงการบริหารการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ และการพัฒนาความสามารถ
ของพนักงานอย่างต่อเนื่อง สําหรับสินค้าท่ีจัดจําหน่ายน้ันบริษัทฯ คัดสรรผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตช้ันนําท่ีมีคุณภาพและ
ช่ือเสียงสูง เช่น IBM, HP, CISCO, Oracle และ Microsoft นําเสนอลูกค้า 
 เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า บริษัทฯ ได้พัฒนาตนเองให้อยู่ในระดับมาตรฐานจนได้รับการรับรอง
มาตรฐาน ISO 9001 : 2000 จากสถาบัน MASCI มาตรฐาน CMM level 2 และบริษัทฯ ยังมีความมุ่งมั่นท่ีจะ
พัฒนาบุคลากรท่ีมีจํานวนมาก 213 คนให้มีคุณภาพตลอดเวลา และปัจจุบันเตรียมการเพื่อการรองรับ ITIL 
(Information Technology Infrastructure Library) นอกเหนือจากใบรับรองต่าง ๆ ท่ีพนักงานได้รับมามากกว่า 
100 ใบรับรอง 
 ในการดําเนินธุรกิจของบริษัท ฯ ท่ีผ่านมามีการพัฒนาเปล่ียนแปลงเป็นอย่างมาก เพื่อให้สามารถดํารงอยู่
ได้กับการตลาดท่ีมีการแข่งขันสูง และรวมถึงการแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นภายในองค์กรในทุกด้าน ดังน้ันการนําการบริหาร
คุณภาพด้านการให้บริการจึงเป็นส่ิงจําเป็น และต้องได้รับการพัฒนาอย่างจริงจังและต่อเน่ือง นั่นคือผู้บริหารต้องทํา
ให้องค์กรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริการลูกค้าท่ีมีความต้องการไม่ส้ินสุดให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด 
การนําการบริหารคุณภาพจึงเป็นภารกิจท่ีสําคัญท่ีต้องกระทําเพื่อความอยู่รอด และเจริญก้าวหน้าขององค์กร โดย
การนําเทคนิคต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมมาใช้เพ่ือพัฒนาบุคลากร องค์กรให้มีคุณภาพ มุ่งเน้นการสร้างวัฒนธรรมท่ีมี
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คุณภาพให้เกิดขึ้นในองค์กร  มีระบบการทํางานเป็นกระบวนการอย่างชัดเจน การมีส่วนร่วมของทุกคนในองค์กร 
เป็นต้น  
 การบริหารคุณภาพ ISO 9001:2000 เป็นระบบคุณภาพท่ีมีการตรวจสอบจากองค์กรภายใน (internal 
audit) ตลอดเวลาทํางาน โดยทีมงานของบริษัท ฯ ท่ีได้รับการแต่งตั้งจากตัวแทนในองค์กรมีวาระทํางานหน่ึงปี และ 
สถาบันตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน ISO จากสถาบัน MASCI (external audit) ซ่ึงจะเข้ามาตรวจสอบตามตาราง
ตรวจสอบของสถาบัน จึงทําให้บรรยากาศการทํางานมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามกระบวนการทํางาน (system 
process) และตรวจสอบ (document control) ไม่มีความผิดพลาดหรือถ้ามีก็น้อย จึงทําให้การทํางานเป็นไปด้วย
ประสิทธิภาพ 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยซ่ึงเป็นพนักงานของบริษัท โปรเฟสช่ันนัลคอมพิวเตอร์ จํากัด จึงสนใจท่ีจะ
ศึกษาถึงความคิดเห็นของพนักงานท่ีมีต่อการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2000 ว่ามีปัญหาและอุปสรรคใน 
การบริหารจัดการและมีแนวทางการปรับปรุงเพื่อให้การดําเนินการมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ขององค์กร 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของพนักงานท่ีมีต่อการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2000 ของบริษัท         
โปรเฟสช่ันนัลคอมพิวเตอร์ จํากัด 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นท่ีมีต่อการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2000 ของบริษัท โปรเฟสช่ัน
นัลคอมพิวเตอร์ จํากัดในทัศนะของพนักงาน จําแนกตามลักษณะส่วนบุคคล 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 ความคิดเห็นท่ีมีต่อการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2000 ของบริษัท โปรเฟสช่ันนัลคอมพิวเตอร์ 
จํากัดในทัศนะของพนักงานจําแนกตามลักษณะส่วนบุคคล แตกต่างกัน 
 1. ประชากร คือ พนักงานบริษัท โปรเฟสช่ันนัล คอมพิวเตอร์ จํากัด จํานวน 213 คน (ท่ีมา : บริษัท โปร
เฟสช่ันนัลคอมพิวเตอร์ จํากัด เดือนพฤษภาคม 2555)  
 2. กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา ได้จากการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (simple random sampling) จากกลุ่ม
ประชากรโดยกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie and Morgan (1970,  
p. 608) ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 136 คน 
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ เป็นแบบสอบถามจํานวน 1 ฉบับ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ  
 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส 
อายุงาน ตาํแหน่งงาน และรายได้เฉล่ียต่อเดือน จํานวน 7 ข้อ 
 ส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นของพนักงานที่มีต่อการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2000 ของบริษัท  
โปรเฟสช่ันนัลคอมพิวเตอร์ จํากัด แบ่งออกเป็น 4 ด้านได้แก่ ด้านการวางแผน (plan) ด้านการลงมือปฏิบัติตามแผน 
(do) ด้านการศึกษา/ติดตามประเมินผล (check) และด้านการกําหนดมาตรการปรับปรุงแก้ไข (act) ลักษณะของ
แบบสอบถาม เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  ของลิเคิร์ท (Likert) จํานวน 23 ข้อ 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 การรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยการขอความร่วมมือจากพนักงานท่ี
ปฏิบัติงานในบริษัท โปรเฟสช่ันนัล คอมพิวเตอร์จํากัด โดยนําแบบสอบถามไปแจกให้กลุ่มตัวอย่างกรอกข้อมูล 
จํานวน 136 ฉบับ แล้วขอรับคืนด้วยตนเอง ได้รับแบบสอบถามคืน โดยเก็บแบบสอบถามช่วงวันท่ี 1 – 31 ตุลาคม 
2555 โดยวิธีการเก็บแบบสะดวก ได้รับแบบสอบถามคืนมา 136ชุด คิดเป็นร้อยละ 100.00 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ข้อมูลท่ีได้จากการตอบแบบสอบถาม จะนํามาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ทุกชุด และนํามาลงรหัส 
ประมวลผลข้อมูลโดยโปรแกรมสําเร็จรูป หาความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test, F-test และ  
LSD ดังน้ี 
 1. วิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ค่าความถ่ี และค่าร้อยละ (percentage) 
 2. วิเคราะห์ความคิดเห็นท่ีมีต่อการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2000 ของบริษัท โปรเฟสช่ันนัล
คอมพิวเตอร์ จํากัด ในทัศนะของพนักงาน จําแนกตามลักษณะส่วนบุคคลโดยใช้ค่าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตาฐาน (SD) 
 3.  เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนความคิดเห็นท่ีมีต่อการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2000 
ของบริษัท โปรเฟสช่ันนัลคอมพิวเตอร์ จํากัด ในทัศนะของพนักงาน จําแนกตามลักษณะส่วนบุคคล โดยใช้ t-test 
และ F-test 
 4. เปรียบเทียบพหุคูณ เพ่ือทดสอบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนความคิดเห็นท่ีมีต่อการบริหารงานคุณภาพ 
ISO 9001 : 2000 ของบริษัท โปรเฟสช่ันนัลคอมพิวเตอร์ จํากัด ในทัศนะของพนักงาน จําแนกตามลักษณะส่วน
บุคคล  จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน โดยวิธี Least Significant Difference (LSD) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความความคิดเห็นท่ีมีต่อการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2000 ของบริษัท  
โปรเฟสชั่นนัลคอมพิวเตอร์ จํากัดในทัศนะของพนักงาน สามารถสรุปได้ ดังน้ี 
 1. ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  พนักงานที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 67.65 อายุ 36-45 ปี ร้อยละ 42.65
รองลงมา 25-35 ปี ร้อยละ 38.24 ระดับการศึกษา สูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 50.00 รองลงมา ปริญญาตรี ร้อยละ 
44.12 สถานภาพสมรส ร้อยละ 44.85 รองลงมา โสด ร้อยละ 43.38 อายุงาน มากกว่า 5 ปี ร้อยละ 66.18  
รองลงมา 3–5 ปี ร้อยละ 25.74 ตําแหน่งงาน พนักงานท่ัวไป ร้อยละ 84.56 และหัวหน้าแผนก ร้อยละ 15.44  
รายได้เฉล่ียต่อเดือน 30,000–50,000 บาท ร้อยละ 57.35 รองลงมา 50,000 บาทข้ึนไป ร้อยละ 27.21    
 2. วิเคราะห์ความคิดเห็นของพนักงานท่ีมีต่อการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2000 ของบริษัท 
โปรเฟสชั่นนัลคอมพิวเตอร์ จํากัด 
  พนักงานท่ีตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001: 2000 ของ
บริษัทโปรเฟสช่ันนัลคอมพิวเตอร์ จํากัด ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.08) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
ดังน้ี 
  ด้านการวางแผน (plan) 
  พนักงาน มีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.10) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.04–3.23) ทุกรายการ คือ 
  1. กิจกรรมหรือกระบวนการคุณภาพ ISO 9001 ของบริษัทฯ สามารถนําไปปฏิบัติได้ง่าย 
  2. ยินดีมีส่วนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในการดําเนินกิจกรรม ISO 9001 หากมีโอกาส 
  3. วัตถุประสงค์ของการดําเนินกิจกรรมคุณภาพ ISO 9001ของบริษัทฯ มีความชัดเจนเข้าใจง่าย 
  4. กิจกรรมคุณภาพ ISO 9001 ช่วยให้เป้าหมาย ของบริษัท ฯ บรรลุผลสําเร็จได้โดยง่ายขึ้น 
  5. ผู้บริหารให้ความสําคัญและส่งเสริมกิจกรรม ISO 9001 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับพนักงานเพศชายและเพศหญิง อายุ 25-35 ปี และ 36-45 ปี การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี ทุกสถานภาพสมรส อายุงาน 3-5 ปี และมากกว่า 5 ปี ตําแหน่งพนักงานท่ัวไป 
ทุกกลุ่มรายได้เฉล่ียต่อเดือน 
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  ด้านการลงมือปฏิบัติตามแผน (do) 
  พนักงานมีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.13) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า         
อยู่ในระดับปานกลาง ( X  = 3.12 - 3.13) ทุกรายการ คือ 
  1. กระบวนการคุณภาพ ISO 9001 ช่วยให้งานของท่านมีคุณภาพขึ้น  
  2. กระบวนการคุณภาพ ISO 9001 ทําให้มีข้อผิดพลาดน้อยลง 
  3. กระบวนการ ISO 9001 ช่วยให้การทํางานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนมีประสิทธิภาพดีข้ึน 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับพนักงานเพศชายและเพศหญิง อายุต่ํากว่า 25 ปี 25-35 ปี และ 36–45 ปี ทุก
ระดับการศึกษา ทุกสถานภาพสมรส อายุงาน 3–5 ปี และมากกว่า 5 ปี ตําแหน่งพนักงานท่ัวไป รายได้เฉล่ียต่อ
เดือนตํ่ากว่า 30,000 บาท และ 30,000–50,000 บาท 
  ด้านการศึกษา / ติดตามประเมินผล (check) 
  พนักงานมีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.01) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่
ในระดับปานกลาง ( X = 2.90 - 3.07) ทุกรายการ 5 อันดับแรก คือ 
  1. เข้าใจการทํางานของหน่วยอื่นมากขึ้น 
  2. มีการฝึกอบรมเพียงพอ 
  3. การมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชา เข้าใจง่ายเป็นขั้นตอนและชัดเจน 
  4. ความเข้าใจในระบบคุณภาพ ISO 9001 มากขึ้น 
  5. ช่วยทําให้งานเสร็จเร็วข้ึน 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับพนักงานเพศชายและเพศหญิง ทุกกลุ่มอายุ ทุกระดับการศึกษา ทุกสถานภาพ
สมรส อายุงาน 3–5 ปี และมากกว่า 5 ปี ทุกระดับตําแหน่งงาน ทุกกลุ่มรายได้เฉล่ียต่อเดือน 
  ด้านการกําหนดมาตรการปรับปรุงแก้ไข (act) 
  พนักงานมีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.08) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่
ในระดับปานกลาง ( X = 3.01-3.15) ทุกรายการ 5 อันดับแรก คือ 
  1. สามารถหาข้อผิดพลาดได้ง่ายขึ้น 
  2. ผู้บริหารลงมือแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องได้รวดเร็ว 
  3. สามารถเข้ากับผู้บังคับบัญชา และเพ่ือนร่วมงานเป็นอย่างดี 
  4. เพื่อนร่วมงานสนใจร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี 
  5. มีโอกาสในการร่วมคิดแก้ไขปัญหาและพัฒนามากขึ้น 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับพนักงานเพศชายและเพศหญิง ทุกกลุ่มอายุ ทุกระดับการศึกษา ทุกสถานภาพ
สมรส ทุกกลุ่มอายุงาน ตําแหน่งพนักงานท่ัวไป ทุกกลุ่มรายได้เฉล่ียต่อเดือน 
 3. การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนความคิดเห็นท่ีมีต่อการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2000 
ของบริษัท โปรเฟสชั่นนัลคอมพิวเตอร์ จํากัดในทัศนะของพนักงาน จําแนกตามลักษณะส่วนบุคคล 
  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนความคิดเห็นของพนักงานท่ีมีต่อการบริหารงานคุณภาพ ISO 
9001 : 2000 ของบริษัท โปรเฟสช่ันนัลคอมพิวเตอร์ จํากัด ในทัศนะของพนักงาน จําแนกตามลักษณะส่วนบุคคล 
พบว่า พนักงานท่ีมีอายุงาน ตําแหน่งงาน ต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2000  
ในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 และพนักงานที่มี อายุ ต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
การบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2000 ในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน ดังน้ี 
  ด้านการวางแผน (plan) 
  พนักงานที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 3 รายการ คือ 
  1. วัตถุประสงค์ของการดําเนินกิจกรรมคุณภาพ ISO 9001ของบริษัทฯ มีความชัดเจนเข้าใจง่าย 
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  2. กิจกรรมหรือกระบวนการคุณภาพ ISO 9001 ของบริษัทฯ สามารถนําไปปฏิบัติได้ง่าย 
  3. กิจกรรมคุณภาพ ISO 9001 ช่วยให้เป้าหมาย ของบริษัทฯ บรรลุผลสําเร็จได้โดยง่ายขึ้น 
  พนักงานท่ีมีอายุงานต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ทุกรายการ คือ 
  1. วัตถุประสงค์ของการดําเนินกิจกรรมคุณภาพ ISO 9001ของบริษัทฯ มีความชัดเจนเข้าใจง่าย 
  2. กิจกรรมหรือกระบวนการคุณภาพ ISO 9001 ของบริษัทฯ สามารถนําไปปฏิบัติได้ง่าย 
  3. กิจกรรมคุณภาพ ISO 9001 ช่วยให้เป้าหมาย ของบริษัทฯ บรรลุผลสําเร็จได้โดยง่ายขึ้น 
  4. ยินดีมีส่วนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในการดําเนินกิจกรรม ISO 9001 หากมีโอกาส 
  5. ผู้บริหารให้ความสําคัญและส่งเสริมกิจกรรม ISO 9001 
  พนักงานท่ีมีตําแหน่งงานต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 3 รายการ คือ 
  1. วัตถุประสงค์ของการดําเนินกิจกรรมคุณภาพ ISO 9001 ของบริษัทฯ มีความชัดเจนเข้าใจง่าย 
  2. กิจกรรมหรือกระบวนการคุณภาพ ISO 9001 ของบริษัทฯ สามารถนําไปปฏิบัติได้ง่าย      
  3. กิจกรรมคุณภาพ ISO 9001 ช่วยให้เป้าหมาย ของบริษัทฯ บรรลุผลสําเร็จได้โดยง่ายขึ้น 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ ผู้บริหารให้ความสําคัญ
และส่งเสริมกิจกรรม ISO 9001 
  พนักงานท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 2 รายการ คือ 
  1. วัตถุประสงค์ของการดําเนินกิจกรรมคุณภาพ ISO 9001 ของบริษัทฯ มีความชัดเจนเข้าใจง่าย 
  2. กิจกรรมหรือกระบวนการคุณภาพ ISO 9001 ของบริษัทฯ สามารถนําไปปฏิบัติได้ง่าย 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ กิจกรรมคุณภาพ ISO 
9001 ช่วยให้เป้าหมาย ของบริษัทฯ บรรลุผลสําเร็จได้โดยง่ายขึ้น 
  ด้านการลงมือปฏิบัติตามแผน (do)  
  พนักงานท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ
กระบวนการคุณภาพ ISO 9001 ช่วยให้งานของท่านมีคุณภาพขึ้น 
  พนักงานท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ   
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ  
กระบวนการ ISO 9001 ช่วยให้การทํางานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนมีประสิทธิภาพดีข้ึน 
  พนักงานท่ีมีอายุงานต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01   
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ทุกรายการ 
  1. กระบวนการ ISO 9001 ช่วยให้การทํางานร่วมกับหน่วยงานอื่นมีประสิทธิภาพดีขึ้น 
  2. กระบวนการคุณภาพ ISO 9001 ช่วยให้งานของท่านมีคุณภาพขึ้น 
  3. กระบวนการคุณภาพ ISO 9001 ทําให้มีข้อผิดพลาดน้อยลง 
  พนักงานท่ีมีตําแหน่งงานต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 2 รายการ 
  1. กระบวนการคุณภาพ ISO 9001 ช่วยให้งานของท่านมีคุณภาพขึ้น 
  2. กระบวนการคุณภาพ ISO 9001 ทําให้มีข้อผิดพลาดน้อยลง 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ กระบวนการ ISO 9001 
ช่วยให้การทํางานร่วมกับหน่วยงานอื่นมีประสิทธิภาพดีขึ้น 
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  พนักงานท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ 
คือ กระบวนการคุณภาพ ISO 9001 ช่วยให้งานของท่านมีคุณภาพขึ้น 
  ด้านการศึกษา / ติดตามประเมินผล (check)  
  พนักงานท่ีมีอายุงานต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 6 รายการ คือ 
  1. ความเข้าใจในระบบคุณภาพ ISO 9001 มาก ขึ้น 
  2. ช่วยให้การติดตามงานได้ง่ายขึ้น 
  3. ช่วยทําให้งานเสร็จเร็วข้ึน 
  4. ทําให้สภาพแวดล้อมท่ีทํางานดีขึ้น 
  5. การมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชา เข้าใจง่ายเป็นขั้นตอนและชัดเจน 
  6. เข้าใจการทํางานของหน่วยอื่นมากขึ้น 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ 
  1. มีการฝึกอบรมเพียงพอ 
  2. การทํางานขัดแย้งกันน้อยลง 
  พนักงานท่ีมีตําแหน่งงานต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ทุกรายการ คือ 
  1. ความเข้าใจในระบบคุณภาพ ISO 9001 มากขึ้น 
  2. ช่วยให้การติดตามงานได้ง่ายขึ้น 
  3. ช่วยทําให้งานเสร็จเร็วข้ึน 
  4. ทําให้สภาพแวดล้อมท่ีทํางานดีขึ้น 
  5. มีการฝึกอบรมเพียงพอ 
  6. การทํางานขัดแย้งกันน้อยลง 
  7. การมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชา เข้าใจง่ายเป็นขั้นตอนและชัดเจน 
  8. เข้าใจการทํางานของหน่วยอื่นมากขึ้น 
  ด้านการกําหนดมาตรการปรับปรุงแก้ไข (act) 
  พนักงานท่ีมีอายุงานต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01   
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ทุกรายการ คือ 
  1. สามารถหาข้อผิดพลาดได้ง่ายขึ้น 
  2. เพื่อนร่วมงานสนใจร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี 
  3. ผู้บริหารลงมือแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องได้รวดเร็ว      
  4. การประเมินผลงานยุติธรรมขึ้น 
  5. มีโอกาสในการร่วมคิดแก้ไขปัญหาและพัฒนามากขึ้น 
  6. ท่านสามารถเข้ากับผู้บังคับบัญชา และเพ่ือนร่วมงานเป็นอย่างดี 
  7. กิจกรรมคุณภาพ ISO 9001 จะช่วยให้ท่านเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพได้ 
  พนักงานท่ีมีตําแหน่งงานต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 6 รายการ คือ 
  1. สามารถหาข้อผิดพลาดได้ง่ายขึ้น 
  2. ผู้บริหารลงมือแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องได้รวดเร็ว       
  3. การประเมินผลงานยุติธรรมขึ้น 
  4. มีโอกาสในการร่วมคิดแก้ไขปัญหาและพัฒนามากขึ้น 
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  5. ท่านสามารถเข้ากับผู้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงานเป็นอย่างดี 
  6. กิจกรรมคุณภาพ ISO 9001 จะช่วยให้ท่านเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพได้ 
 
อภิปรายผล 
 ความคิดเห็นของพนักงานท่ีมีต่อการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2000 ของบริษัท โปรเฟสช่ันนัล
คอมพิวเตอร์ จํากัด  ได้ข้อมูลท่ีควรนํามาอภิปราย ดังน้ี 
 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นท่ีมีต่อการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2000 ของบริษัท โปรเฟสช่ันนัล
คอมพิวเตอร์ จํากัด พนักงานท่ีตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2000  
ของบริษัท โปรเฟสชั่นนัลคอมพิวเตอร์ จํากัด ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ดังน้ี 
 ด้านการวางแผน (plan) พนักงานมีความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2000 ของ
บริษัท โปรเฟสช่ันนัลคอมพิวเตอร์ จํากัด โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง พนักงานมีความคิดเห็นต่อ 
การบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2000 เก่ียวกับกิจกรรมหรือกระบวนการคุณภาพ ISO 9001:2000 ของบริษัทฯ 
สามารถนําไปปฏิบัติได้ง่าย โดยยินดีมีส่วนข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในการดําเนินกิจกรรม ISO 9001 หากมีโอกาส  
วัตถุประสงค์ของการดําเนินกิจกรรมคุณภาพ ISO 9001: 2000 ของบริษัทฯ มีความชัดเจนเข้าใจง่าย กิจกรรม
คุณภาพ ISO 9001:2000 ช่วยให้เป้าหมาย ของบริษัทฯ บรรลุผลสําเร็จได้โดยง่ายขึ้น และผู้บริหารให้ความสําคัญ
และส่งเสริมกิจกรรม ISO 9001: 2000 
 ด้านการลงมือปฏิบัติตามแผน (do) พนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานคุณภาพ ISO 
9001:2000 ของบริษัท โปรเฟสช่ันนัลคอมพิวเตอร์ จํากัด โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง พนักงานมีความ
คิดเห็นต่อการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2000 เกี่ยวกับกระบวนการ ISO 9001: 2000 ช่วยให้การทํางาน
ร่วมกับหน่วยงานอื่นมีประสิทธิภาพดีขึ้น กระบวนการคุณภาพ ISO 9001 : 2000 ช่วยให้งานมีคุณภาพข้ึน และ
กระบวนการคุณภาพ ISO 9001: 2000 ทําให้มีข้อผิดพลาดน้อยลง 
 ด้านการศึกษา / ติดตามประเมินผล (check) พนักงานมีความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารงานคุณภาพ ISO 
9001:2000 ของบริษัท โปรเฟสช่ันนัลคอมพิวเตอร์ จํากัด โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง พนักงานมีความ
คิดเห็นต่อการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2000 เก่ียวกับการช่วยให้การติดตามงานได้ง่ายขึ้น การทํางานขัดแย้ง
กันน้อยลง ทําให้สภาพแวดล้อมท่ีทํางานดีขึ้น ช่วยทําให้งานเสร็จเร็วขึ้น มีความเข้าใจในระบบคุณภาพ ISO 9001: 
2000 มากขึ้น มีการฝึกอบรมเพียงพอ มีการมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชา เข้าใจง่ายเป็นขั้นตอนและชัดเจน  
และเข้าใจการทํางานของหน่วยอื่นมากขึ้น 
 ด้านการกําหนดมาตรการปรับปรุงแก้ไข (act) พนักงานมีความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารงานคุณภาพ 
ISO 9001:2000 ของบริษัท โปรเฟสช่ันนัลคอมพิวเตอร์ จํากัด โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง พนักงานมีความ
คิดเห็นต่อการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2000 เก่ียวกับกิจกรรมคุณภาพ ISO 9001: 2000 จะช่วยให้
เจริญก้าวหน้าในวิชาชีพได้ การประเมินผลงานยุติธรรมขึ้น เพ่ือนร่วมงานสนใจร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี มีโอกาสใน
การร่วมคิดแก้ไขปัญหาและพัฒนามากข้ึน สามารถเข้ากับผู้บังคับบัญชา และเพ่ือนร่วมงานเป็นอย่างดีผู้บริหารลงมือ
แก้ไขปัญหาข้อบกพร่องได้รวดเร็ว และสามารถหาข้อผิดพลาดได้ง่ายข้ึน 
 ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับผลการวิจัยของ วิชัย  โอฬารวงศากาญจน์ (2548) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีส่งผลสําเร็จต่อ
การจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อม โดยนําระบบ ISO 14001 มาใช้ศึกษากรณี บริษัท สายไฟฟ้า ไทยยาซากิ จํากัด  
พบว่า ปัจจัยด้านนโยบาย แผนงาน และการดําเนินงานของบริษัทเป็นปัจจัยท่ีสําคัญท่ีสุดอันดับ 1 ในความคิดเห็น
ของพนักงาน เน่ืองจากองค์ประกอบท้ัง 3 ด้าน ผู้บริหารระดับสูงมีการปฏิบัติตามข้อกําหนดต่าง ๆ อย่างจริงจังและ
ต่อเน่ือง รวมท้ังการแปลงนโยบายออกมาเป็นแนวทางปฏิบัติงานได้ง่าย ซ่ึงส่งผลดีกับองค์กรในภารวม ส่วนในด้าน
ความรู้ความเข้าใจของพนักงาน เน่ืองจากมีแผนงานท่ีชัดเจนแล้ว ย่อมก่อให้เกิดความชํานาญในงานและสามารถ
ปฏิบัติด้วยความต้ังใจ ทําให้การบริหารจัดการมีความชัดเจนมากขึ้น ด้านจิตสํานึกและการมีส่วนร่วมในงานของ
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พนักงาน ทําให้พนักงานเกิดความรักและใส่ใจในการรักษาส่ิงแวดล้อมภายในองค์กร ทําให้พนักงานรู้จักคิดพิจารณา
ว่าควรปฏิบัติงานอย่างไรในด้านความรับผิดชอบและดูแลเอาใจใส่ ติดตามและประเมินผล 
 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนความคิดเห็นท่ีมีต่อการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2000 ของ
บริษัท โปรเฟสช่ันนัลคอมพิวเตอร์ จํากัดในทัศนะของพนักงาน จําแนกตามลักษณะส่วนบุคคล 
 พนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2000 ของบริษัท โปรเฟสชั่นนัล
คอมพิวเตอร์ จํากัด จําแนกตามลักษณะส่วนบุคคล พบว่า พนักงานท่ีมีอายุงาน ตําแหน่งงาน ต่างกัน มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2000 ในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 และ
พนักงานท่ีมี อายุ ต่างกัน มีความคิดเห็น ในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน ดังน้ี 
 ด้านการวางแผน (plan) 
 พนักงานท่ีมีอายุงานต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01   
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 พนักงานที่มีอายุต่างกัน มีความ
คิดเห็น โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  
 พนักงานท่ีมีตําแหน่งงาน และรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน  มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ 0.05 
 ด้านการลงมือปฏิบัติตามแผน (do)  
 พนักงานท่ีมีอายุงาน ตําแหน่งงานต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ 0.05 
 พนักงานท่ีมีอายุ และรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ ท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
 พนักงานท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
 ด้านการศึกษา / ติดตามประเมินผล (check)    
 พนักงานท่ีมีอายุงานต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01   
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01และ 0.05  
 พนักงานท่ีมีตําแหน่งงานต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
 ด้านการกําหนดมาตรการปรับปรุงแก้ไข (act) 
 พนักงานท่ีมีอายุงาน และตําแหน่งงานต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  
 ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ บัณฑิต คงตระกูล (2553) ศึกษาเร่ือง การบริหารงานกิจกรรม 5ส. 
ของศูนย์ไปรษณีย์ด่วนพิเศษกรุงเทพฯ พบว่า พนักงานที่มีระดับการศึกษา และอายุต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การบริหารงานกิจกรรม 5ส. ของศูนย์ไปรษณีย์ด่วนพิเศษกรุงเทพฯ ในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.01 และ 0.05 ตามลําดับ การบริหารงานคุณภาพ ISO 9001: 2000 ของบริษัท โปรเฟสช่ันนัล
คอมพิวเตอร์ จํากัด  น้ันมีวิธีการปฏิบัติงานเพ่ือควบคุมการดําเนินงานต่าง ๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ี
กําหนดไว้ เป็นไปตามแผนการจัดการ มีการฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้และความชํานาญ พร้อมท้ังติดตามผลการ
ดําเนินงาน และควรมีการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้แน่ใจว่าระบบท่ีจัดทําขึ้นมีความ
เหมาะสม และสามารถนําไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของพนักงานท่ีมีต่อการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2000 ของ
บริษัท โปรเฟสช่ันนัลคอมพิวเตอร์ จํากัด ข้อมูลท่ีได้จากการวิจัยครั้งน้ีจะเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในพัฒนาคุณภาพการ
บริหารงานและปรับปรุงเพ่ือให้การดําเนินการมีประสิทธิภาพ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. ด้านการวางแผน (plan) ควรพัฒนาและรักษาระดับในด้านกระบวนการคุณภาพ ISO 9001 เพ่ือให้
พนักงานที่ปฏิบัตงานภายในบริษัทฯสามารถนําไปปฏิบัติได้ง่ายขึ้น และควรให้พนักงานได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วม
เป็นในการเป็นคณะกรรมการในการดําเนินกิจกรรม ISO 9001 และควรมีการกําหนดวัตถุประสงค์ของการดําเนิน
กิจกรรมคุณภาพ ISO 9001ของบริษัทฯ ให้ชัดเจนเพื่อพนักงานระดับล่างเข้าใจง่าย เพ่ือช่วยให้เป้าหมายของบริษัท 
ฯ น้ันสามารถบรรลุผลสําเร็จง่าย และผู้บริหารควรให้ความสําคัญในการทํากิจกรรมคุณภาพและส่งเสริมกิจกรรม 
ISO 9001 เพื่อความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพ และความีประสิทธิภาพของการดําเนินงานภายในองค์กร 
 2. ด้านการลงมือปฏิบัติตามแผน (do) ควรมีการจัดวางระบบบริหารงาน เพ่ือพัฒนาเกี่ยวกับกระบวนการ 
ISO 9001 เพื่อการประกันคุณภาพซ่ึงทําให้เช่ือมั่นได้ว่ากระบวนต่าง ๆ ได้รับการควบคุม และสามารถตรวจสอบได้
โดยผ่านเอกสารท่ีระบุขั้นตอน วิธีการทํางาน เพื่อช่วยให้งานมีคุณภาพขึ้น  และยังลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
ให้น้อยลง  สามารถทํางานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มความมั่นใจได้ว่าบุคลากรในองค์กรรู้
หน้าที่ความรับผิดชอบและขั้นตอนต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน 
 3. ด้านการศึกษา/ติดตามประเมินผล (check) บริษัทฯ ควรเร่งพัฒนาปรับปรุงด้านสภาพแวดล้อมท่ี
ทํางานให้ดีขึ้นอย่างต่อเน่ือง การมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชานั้นควรเข้าใจง่ายมีความชัดเจน เพื่อช่วยให้การ
ติดตามงานนั้นง่ายขึ้น งานเสร็จเร็วขึ้น และต้องมีการฝึกอบรมให้ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ มี
การจดบันทึกข้อมูลรวมท้ังการตรวจสอบการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามท่ีระบุไว้ในเอกสารหรือไม่ มีการแก้ไข
ข้อผิดพลาดรวมท้ังมีแนวทางในการป้องกันข้อผิดพลาดเดิม เพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจในระบบคุณภาพ ISO 
9001 มากข้ึน และยังสามารถลดความขัดแย้งในการทํางานของพนักงานภายในองค์การได้อีกทางหน่ึง 
 4. ด้านการกําหนดมาตรการปรับปรุงแก้ไข (act) ควรพัฒนาปรับปรุงเกี่ยวกับกิจกรรมคุณภาพ ISO 9001 
เน้นบทบาทของผู้บริหารระดับสูงท่ีจะต้องให้ความสําคัญ สามารถแก้ไขปัญหาและข้อผิดพลาดง่ายและรวดเร็ว 
สามารถนําระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2000 ไปใช้ได้อย่างไม่มีขีดจํากัด การประเมินผลงานพนักงาน
น้ันมีความยุติธรรม ให้พนักงานได้มีโอกาสร่วมช่วยคิดช่วยแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นภายในองค์กร และช่วยพัฒนาให้
พนักงานเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ และสามารถเข้ากับผู้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงานเป็นอย่างดี เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางานดีข้ึน  
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรศึกษาเก่ียวกับทักษะและศักยภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานท่ีมีต่อการบริหารงานคุณภาพ ISO 
9001: 2000 ของบริษัท โปรเฟสช่ันคอมพิวเตอร์ จํากัด เพื่อนําข้อมูลท่ีได้ไปใช้ในการกําหนดนโยบายและมาตรการ
เพื่อรองรับผลท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต 
 2. ศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคของพนักงานในบริษัทอ่ืน ๆ ท่ีมีการบริหารคุณภาพ ISO 9001: 2000 ใน
เขตกรุงเทพมหานคร เพื่อนําผลท่ีได้ไปเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงให้เกิดศักยภาพในการปฏิบัติงานของ ให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด 
 3. ควรศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลอ่ืนๆ เช่น พื้นฐานความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารคุณภาพ ISO 9001: 
2000 ว่ามีผลต่อการพัฒนาหรือไม่ 
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Opinions of Workers toward the Process of Activity Project Called 5 S in 
Factories Owned by Kim Pai Lamitube Co., Ltd. 

 
        นางสาวศิริวรรรณ พิพัฒน์รัตนกุล** 
        Miss Siriwan Pipatrattanakun 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยเร่ืองน้ีมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความคิดเห็นของพนักงานในการดําเนินโครงการกิจกรรม 5ส. 
โรงงาน บริษัท เหรียญทองลามิทิวบ์ จํากัด และเพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นในการดําเนินโครงการกิจกรรม 5ส. 
ของพนักงาน จําแนกตามลักษณะส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างจํานวน 132 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็น
แบบสอบถาม ค่าความเช่ือมั่น 0.90 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
การทดสอบความแตกต่างการหาค่าเฉล่ียโดยใช้ค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวน 
 ผลการวิจัยพบว่า พนักงานมีความคิดเห็นในการดําเนินโครงการกิจกรรม 5ส. ในภาพรวม คะแนนเฉล่ียอยู่
ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า พนักงานมีความคิดเห็น โดยรวม คะแนนเฉล่ียอยู่ในระดับปาน
กลางทุกด้าน เรียงลําดับจากมาก คือ ปัจจัยความสําเร็จของกิจกรรม 5ส. คือ ผู้บริหารระดับสูงต้องให้ความสําคัญ
และสนับสนุนอย่างจริงจัง ขั้นตอนกิจกรรม 5ส. คือ บริษัทประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทุกคนรับทราบกิจกรรม 5ส. 
และประโยชน์ของการดําเนินกิจกรรม 5ส. คือ ขจัดความผิดพลาดในการทํางาน เช่น หยิบใช้วัสดุผิด ฯลฯ ผลการ
เปรียบเทียบความคิดเห็นในการดําเนินโครงการกิจกรรม 5ส. ของพนักงานจําแนกตามลักษณะส่วนบุคคล พบว่า  
พนักงานท่ีมีเพศ และตําแหน่งงานต่างกัน มีความคิดเห็น ในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า พนักงานที่มีเพศ ตําแหน่งงาน และระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็น 
โดยรวม ด้านขั้นตอนกิจกรรม 5ส. แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ 0.05 ตามลําดับ 
พนักงานท่ีมีเพศต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ด้านประโยชน์ของการดําเนินกิจกรรม 5ส. แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และพนักงานท่ีมีเพศ และตําแหน่งงานต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ด้านปัจจัย
ความสําเร็จของกิจกรรม 5ส. แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ 0.05 ตามลําดับ 
 
Abstract 
 The objectives of this research were to study the opinions of workers toward the process 
of activity project called 5 S in factories owned by Kim Pai Lamitube Co., Ltd., and to compare 
these opinions based on personal characteristics. Sample group included 132 workers. 
Questionnaires were used as a research tool 0.90 reliability. Data were analyzed by frequency, 
percentage, mean, standard deviation, t-test, and analysis of variance.  
 The result of the research indicated that the overall mean score of opinions given by 
workers was moderatel. According to aspect analysis, overall mean scores of opinions toward 
each aspect were also moderate, arranged in descending order were: factors of success in 5 S 
activities, procedure of 5 S activities, and benefits of 5 S activities. Factors of success in 5 S 

                                            
 * บทความการค้นคว้าอิสระ 
** บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการท่ัวไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
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activities referred to a huge and significant support from high ranked managers. Procedure of 5 S 
activities referred to a declaration of information to every worker. Benefits of 5 S activities 
referred to an elimination of some mistakes occurring when working, such as using wrong 
materials, etc. The comparison of opinions toward the process of activity project called 5 S based 
on personal characteristics indicated that workers with different gender and position had different 
opinions at a 0.01 significant level. The comparison of procedure of 5 S activities aspects found 
that workers with different gender and position had different opinions at a 0.01 significant level 
while those with different educational level had different opinions at a 0.05 significant level. 
Comparison of benefits of 5 S activities aspect revealed that workers with different gender had 
different opinions at a 0.01. Comparison of factors of success in 5 S activities aspect discovered 
that workers with different gender and position had different opinions at 0.01 and 0.05 significant 
levels respectively.  
 
ความนํา 
 จากแนวโน้มของธุรกิจในยุคโลกาภิวัฒน์ทําให้ธุรกิจต่าง ๆ มีการแข่งขันท่ีทวีความรุนแรงมากข้ึนในปัจจุบัน 
และแนวโน้มกลายเป็นตลาดการค้าเพียงแห่งเดียว (one world one order) (ดนัย เทียนพุฒ, 2545, หน้า 4) 
วงการธุรกิจไทยก็ได้รับผลกระทบจากแนวโน้มธุรกิจดังกล่าวด้วย กล่าวคือ การทําธุรกิจให้ประสบความสําเร็จหรือ
ในการที่จะธํารงรักษาสถานภาพทางธุรกิจให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งขันได้จําเป็นท่ีจะต้องมีการปรับเปล่ียนกลยุทธ์
ในหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการตลาด ด้านการบริหารงานภายในองค์การ การวางแผนการผลิต เป็นต้น ซ่ึงจะ
ทําให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยภาพรวมขององค์การ บางครั้งจะพบว่าโดยธรรมชาติของคนมักจะละเลย
หรือมองข้ามส่ิงเล็ก ๆ น้อย ๆ ท่ีอาจจะเป็นสาเหตุหรือปัจจัยของเรื่องใหญ่ กล่าวคือ ส่ิงท่ีมองเห็นว่าเป็นส่ิงเล็กน้อย
และไม่คาดคิดว่าการท่ีจะละเลยการทํากิจกรรมบางอย่างจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิผลโดยรวมขององค์การ ความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยถือเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคนภายในองค์การท่ีจะต้องคอยเอาใจใส่ดูแลในการจัดการ 
เพื่อให้โรงงานสะอาดและมีความเรียบร้อย จึงเป็นส่ิงท่ีผู้บริหารจะต้องให้ความสนใจเอาใจใส่ ควบคุมดูแลในเร่ือง
ดังกล่าวเบื้องต้น เทคนิค 5ส. จึงเป็นทางเลือกหน่ึงในการดําเนินกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ 
 เทคนิค 5ส. เป็นเทคนิคท่ีนิยมใช้กันมากในประเทศญี่ปุ่น เกิดขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1985 เป็นกิจกรรมเพิ่มความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย ประกอบด้วยหัวใจสําคัญ คือ 
 สะสาง (seiri) คือ การแยกของท่ีไม่จําเป็นออกจากสถานท่ีทํางานและกําจัดท้ิงไป 
 สะดวก (seiton) คือ การจัดวางส่ิงของต่าง ๆ ในท่ีทํางานให้เป็นระเบียบเพื่อให้สะดวกในการค้นหาและ
หยิบไปใช้ 
 สะอาด (seiso) คือ การทําความสะอาดสถานท่ีทํางานอย่างสม่ําเสมอ ปราศจากฝุ่นบนพื้นเคร่ืองจักรและ
เคร่ืองมือต่าง ๆ 
 สุขลักษณะ (seiketsu) คือ การดูแลรักษามาตรฐานความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้คงอยู่ตลอดในภาพเดิม
โดยคํานึงถึงสุขภาพอนามัยด้วย 
 สร้างนิสัย (shitsuke) คือ การฝึกอบรมพนักงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเต็มใจจนเป็นนิสัย 
 การปฏิบัติกิจกรรม 5ส. จะต้องอาศัยองค์ประกอบหลาย ๆ ด้านจึงจะทําให้เห็นผลงานหรือบรรลุเป้าหมาย
อย่างแท้จริง โดยเฉพาะองค์การท่ีมีขนาดใหญ่ต้องอาศัยความร่วมมือของบุคคล คือ ตัวพนักงานเอง หัวหน้า
หน่วยงาน รวมถึงผู้บริหารระดับสูงท่ีจะต้องเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของกิจกรรม 5ส. การแบ่งเวลาในช่วงงาน
ประจําท่ีทําอยู่ องค์ประกอบทางด้านสถานท่ี องค์ประกอบทางด้านเงินทุน การช่วยเหลือกันของหน่วยงานต่าง ๆ 
จากการกล่าวมาข้างต้นจึงพบว่า การปฏิบัติกิจกรรม 5ส. จะไม่ประสบความสําเร็จทุก ๆ องค์การ บางองค์การ
อาจจะใช้เวลาส้ันในการบรรลุเป้าหมาย ในขณะท่ีบางองค์การอาจจะใช้เวลานานกว่าท่ีจะบรรลุเป้าหมายได้ การวัด
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ประสิทธิภาพของโครงการจึงเป็นเคร่ืองมือท่ีหน่วยงานต่าง ๆ ท้ังขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ ให้ความสําคัญ
นํามาใช้เป็นดัชนีวัดความสําเร็จของโครงการ โครงการกิจกรรม 5ส. ก็จัดไว้เป็นโครงการหน่ึงท่ีมีการกําหนดนโยบาย 
วัตถุประสงค์ และการประเมินผลท่ีชัดเจน โรงงาน บริษัท เหรียญทองลามิทิวบ์ จํากัด ได้ริเร่ิมโครงการกิจกรรม 5ส. 
ต้ังแต่ พ.ศ. 2540 ถึงปัจจุบันโดยใช้เป็นปัจจัยพื้นฐานในการบริหารงานเพ่ือคุณภาพ เป็นแนวทางในการจัดการ
สถานท่ีทํางานเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย โครงการ 5ส. เป็นแนวทางเพื่อการบรรลุเป้าหมายของโรงงาน
ประกอบด้วย 
  Productivity  คือ การเพ่ิมผลผลิตสูงขึ้น 
  Quality  คือ คุณภาพดีขึ้น 
  Cost  คือ ต้นทุนต่ําลง 
  Delivery  คือ การส่งสินค้าได้ทันเวลา 
  Safety  คือ การเกิดความปลอดภัยในการทํางาน 
  Morale  คือ ขวัญและกําลังใจของพนักงานดีขึ้น 
 โครงการ 5ส. ของโรงงาน บริษัท เหรียญทองลามิทิวบ์ จํากัด ถือได้ว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ในกระบวนการ
จัดการ การบริหารงานของบริษัทฯ ผู้วิจัยเป็นพนักงานในบริษัทน้ีจึงสนใจท่ีจะทําการศึกษา ความคิดเห็นของ
พนักงานในการดําเนินโครงการกิจกรรม 5ส. โรงงงาน บริษัท เหรียญทองลามิทิวบ์ จํากัด 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของพนักงานในการดําเนินโครงการกิจกรรม 5ส. โรงงาน บริษัท เหรียญทองลา
มิทิวบ์ จํากัด 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นในการดําเนินโครงการกิจกรรม 5ส. ของพนักงานจําแนกตามลักษณะส่วน
บุคคล 
 
สมมุติฐานของการวิจัย 
 ความคิดเห็นในการดําเนินโครงการกิจกรรม 5ส. ของพนักงาน จําแนกตามลักษณะส่วนบุคคลแตกต่างกัน 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือ พนักงานของโรงงานบริษัท เหรียญทองลามิทิวบ์ จํากัด จํานวน 205 คน 
(ท่ีมา : ฝ่ายบุคคล, 2553)  
 กลุ่มตัวอย่างเลือกจากพนักงานบริษัท เหรียญทองลามิทัวบ์ จํากัด เลือกเป็นกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มตาม
สะดวก และขนาดกลุ่มตัวอย่างได้จากตารางกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie and Morgan (1970, p.608) 
ได้กลุ่มตัวอย่าง 132 คน 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนโดยขั้นตอนตามลําดับ ดังน้ี 
 1. ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 2. จัดทําโครงสร้างของแบบสอบถามให้มีเน้ือหาครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งน้ี แบบสอบถาม
ประกอบด้วย 2 ตอน คือ 
 2.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา 
ตําแหน่งงาน และรายได้เฉล่ียต่อเดือน จํานวน 6 ข้อ 
 2.2 ความคิดเห็นของพนักงานในการดําเนินโครงการกิจกรรม 5ส. โรงงานบริษัท เหรียญทองลามิทิวบ์ 
จํากัด แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ขั้นตอนกิจกรรม 5ส. ประโยชน์ของการดําเนินกิจกรรม 5ส. และปัจจัย
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ความสําเร็จของกิจกรรม 5ส. ลักษณะของแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับของลิเคิร์ท (Likert 
Scale) จํานวน 25 ข้อ 
 3. นําแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นให้อาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้
ตรวจสอบความสอดคล้องของเนื้อหากับวัตถุประสงค์ของการวิจัย เป็นการศึกษาความเท่ียงตรง (validity) ของ
แบบสอบถาม แล้วนํามาปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้คําถามชัดเจนสามารถส่ือความหมายได้ตรงประเด็นและเหมาะสม
ย่ิงขึ้น 
 4. นําแบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย จํานวน 30 คน แล้วนํา
ข้อมูลดังกล่าวมาหาความเช่ือมั่น (reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบัค 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม เท่ากับ 0.9017 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดําเนินการเก็บข้อมูลด้วยการขอความร่วมมือจากกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นพนักงาน
โรงงาน บริษัท เหรียญทองลามิทิวบ์ จํากัด โดยแจกแบบสอบถามตามสะดวก จํานวน 132 ชุด แล้วขอรับคืนด้วยจน
เอง จึงได้รับแบบสอบถามคืน 132 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ข้อมูลท่ีได้จากการตอบแบบสอบถามจะนํามาตรวจความถูกต้องสมบูรณ์ทุกชุด และนํามาลงรหัส
ประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป ดังน้ี 
 1. วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ความถี่และค่าร้อยละ (percentage) 
 2. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นในการดําเนินโครงการกิจกรรม 5ส. ของพนักงานจําแนกตาม
ลักษณะส่วนบุคคล โดยใช้ค่าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 
 3. เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนความคิดเห็นในการดําเนินโครงการกิจกรรม 5ส. ของพนักงาน
จําแนกตามลักษณะส่วนบุคคล โดยใช้ t-test และ F-test   
 4. เปรียบเทียบพหุคูณเพื่อทดสอบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนความคิดเห็นในการดําเนินโครงการกิจกรรม 
5ส. ของพนักงานจากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน โดยวิธีของ Least Significant Difference (LSD) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 68.20 อายุตํ่ากว่า 25 ปี ร้อยละ 43.90 รองลงมา 
31-45 ปี ร้อยละ 27.30 สถานภาพโสด ร้อยละ 65.90 รองลงมา สมรส ร้อยละ 28.80 ระดับการศึกษาตํ่ากว่า
ปริญญาตรี ร้อยละ 74.20 และปริญญาตรี ร้อยละ 25.80 ตําแหน่งพนักงานท่ัวไป ร้อยละ 90.20 และหัวหน้างาน 
ร้อยละ 9.80 มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่ํากว่า 10,000 บาท ร้อยละ 64.40 รองลงมา 10,000-20,000 บาท ร้อยละ 
32.60  
 2. วิเคราะห์ความคิดเห็นในการดําเนินโครงการกิจกรรม 5ส. ของพนักงาน จําแนกตามลักษณะส่วน
บุคคล 
  พนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินโครงการกิจกรรม  5ส.ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง 
( X = 3.40) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ดังน้ี 
  ขั้นตอนกิจกรรม 5ส. พนักงานมีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.39) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.52-3.53) จํานวน 2 รายการ คือ 
  1. บริษัทประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทุกคนรับทราบกิจกรรม 5 ส. 
  2. บริษัทประกาศนโยบายกิจกรรม 5ส. ชัดเจน 
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  ประโยชน์ของการดําเนินกิจกรรม 5ส. พนักงานมีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 
3.39) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.31-3.49) ทุกรายการ คือ 
  1. ขจัดความผิดพลาดในการทํางาน เช่น หยิบใช้วัสดุผิด ฯลฯ 
  2. ช่วยลดภาระเก็บเอกสารซ้ําซ้อน ลดเวลาในการค้นหา 
  3. ทําให้พนักงานมีสุขภาพกายและจิตดี 
  4. ช่วยขจัดความส้ินเปลืองทรัพยากรบุคคล วัสดุ และงบประมาณ 
  5. ทําให้สถานท่ีทํางานสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย 
  6. ขจัดสภาพแวดล้อมการทํางานไม่ดี 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับเพศชาย  
  ปัจจัยความสําเร็จของกิจกรรม 5ส. พนักงานมีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 
3.42) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.57-3.64) จํานวน 2 รายการ คือ 
  1. ผู้บริหารระดับสูงต้องให้ความสําคัญและสนับสนุนอย่างจริงจัง 
  2. พนักงานทุกคนต้องมีส่วนร่วมในกิจกรรม 5 ส. 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับพนักงานท่ีมีอายุต่ํากว่า 25 ปี สถานภาพโสด การศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรี 
ตําแหน่งพนักงานทั่วไป  
 3. การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนความคิดเห็นในการดําเนินโครงการกิจกรรม 5ส.ของพนักงาน 
จําแนกตามลักษณะส่วนบุคคล 
  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินโครงการกิจกรรม 5ส. ของ
พนักงาน จํานวนตามลักษณะส่วนบุคคล พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินโครงการกิจกรรม 5ส. ของพนักงาน
ท่ีมีเพศ และตําแหน่งงานต่างกัน ในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน ดังน้ี 
  ขั้นตอนกิจกรรม 5ส. 
  พนักงานเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 4 รายการ คือ  
  1. บริษัทประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทุกคนรับทราบกิจกรรม 5ส. 
  2. มีการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานกิจกรรม 5ส. 
  3. กําหนดเวลาแน่นอนในการตรวจสอบ ประเมินผลและแก้ไข 
  4. มีการวัดผลและสรุปผลการดําเนินกิจกรรม 5ส. 
  พนักงานท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 4 รายการ คือ 
  1. บริษัทประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทุกคนรับทราบกิจกรรม 5ส. 
  2. เพื่อให้กิจกรรม 5ส. สําเร็จ จึงมีการแบ่งพื้นท่ีรับผิดชอบชัดเจน 
  3. กําหนดเวลาแน่นอนในการตรวจสอบ ประเมินผลและแก้ไข 
  4. มีการวัดผลและสรุปผลการดําเนินกิจกรรม 5ส. 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 3 รายการ คือ  
  1. บริษัทประกาศนโยบายกิจกรรม 5ส. ชัดเจน 
  2. บริษัทให้การอบรมพนักงานทุกคนให้ทราบโครงการกิจกรรม 5ส. 
  3. สํารวจพื้นท่ีเพ่ือกําหนดแผนงาน พร้อมท้ังดําเนินการปรับปรุงตามกิจกรรม 5ส. 
  พนักงานที่มีสถานภาพสมรสต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 2 รายการ คือ 
  1. บริษัทให้การอบรมพนักงานทุกคนให้ทราบโครงการกิจกรรม 5ส. 
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  2. บริษัทประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทุกคนรับทราบกิจกรรม 5ส. 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ  
  1. เพ่ือให้กิจกรรม 5ส. สําเร็จ จึงมีการแบ่งพื้นท่ีรับผิดชอบชัดเจน 
  2. กําหนดเวลาแน่นอนในการตรวจสอบ ประเมินผลและแก้ไข 
  พนักงานที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 3 รายการ 
คือ 
  1. เพ่ือให้กิจกรรม 5ส. สําเร็จ จึงมีการแบ่งพื้นท่ีรับผิดชอบชัดเจน 
  2. สํารวจพื้นท่ีเพื่อกําหนดแผนงาน พร้อมท้ังดําเนินการปรับปรุงตามกิจกรรม 5ส. 
  3. กําหนดเวลาแน่นอนในการตรวจสอบ ประเมินผลและแก้ไข 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ  
  1. บริษัทให้การอบรมพนักงานทุกคนให้ทราบโครงการกิจกรรม 5ส. 
  2. มีการวัดผลและสรุปผลการดําเนินกิจกรรม 5ส. 
  พนักงานท่ีมีตําแหน่งงานต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 3 รายการ คือ 
  1. กําหนดเวลาแน่นอนในการตรวจสอบ ประเมินผลและแก้ไข 
  2. รักษาสถานการณ์ดําเนินการกิจกรรม 5ส. ให้เป็นไปอย่างต่อเน่ือง 
  3. มีการวัดผลและสรุปผลการดําเนินกิจกรรม 5ส. 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ  
  1. บริษัทประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทุกคนรับทราบกิจกรรม 5ส. 
  2. มีการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานกิจกรรม 5ส. 
  พนักงานท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 3 รายการ คือ 
  1. บริษัทประกาศนโยบายกิจกรรม 5ส. ชัดเจน 
  2. เพ่ือให้กิจกรรม 5ส. สําเร็จ จึงมีการแบ่งพื้นท่ีรับผิดชอบชัดเจน 
  3. กําหนดเวลาแน่นอนในการตรวจสอบ ประเมินผลและแก้ไข 
  ประโยชน์ของการดําเนินกิจกรรม 5ส.  
  พนักงานเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ทุกรายการ คือ 
  1. ช่วยขจัดความส้ินเปลืองทรัพยากรบุคคล วัสดุ และงบประมาณ 
  2. ทําให้สถานท่ีทํางานสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย 
  3. ช่วยลดภาระเก็บเอกสารซํ้าซ้อน ลดเวลาในการค้นหา 
  4. ขจัดความผิดพลาดในการทํางาน เช่น หยิบใช้วัสดุผิด ฯลฯ 
  5. ขจัดสภาพแวดล้อมการทํางานไม่ดี 
  6. ทําให้พนักงานมีสุขภาพกายและจิตดี 
  พนักงานที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 2 รายการ คือ 
  1. ช่วยขจัดความส้ินเปลืองทรัพยากรบุคคล วัสดุ และงบประมาณ 
  2. ทําให้สถานท่ีทํางานสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ ขจัดสภาพแวดล้อม 
การทํางานไม่ดี 
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  พนักงานที่มีสถานภาพสมรสต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ ขจัดความ
ผิดพลาดในการทํางาน เช่น หยิบใช้วัสดุผิด ฯลฯ 
  พนักงานท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 2 รายการ คือ 
  1. ช่วยขจัดความส้ินเปลืองทรัพยากรบุคคล วัสดุ และงบประมาณ 
  2. ทําให้สถานท่ีทํางานสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย 
  พนักงานท่ีมีตําแหน่งงานต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ ทําให้พนักงาน
มสุีขภาพกายและจิตดี 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ  
  1. ขจัดความผิดพลาดในการทํางาน เช่น หยิบใช้วัสดุผิด ฯลฯ 
  2. ขจัดสภาพแวดล้อมการทํางานไม่ดี 
  พนักงานท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 2 รายการ คือ 
  1. ช่วยขจัดความส้ินเปลืองทรัพยากรบุคคล วัสดุ และงบประมาณ 
  2. ขจัดสภาพแวดล้อมการทํางานไม่ดี 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ ช่วยลดภาระเก็บเอกสาร
ซํ้าซ้อน ลดเวลาในการค้นหา 
  ปัจจัยความสําเร็จของกิจกรรม 5ส. 
  พนักงานเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 7 รายการ คือ 
  1. ผู้บริหารทุกระดับต้องเป็นแกนนําในการดําเนินกิจกรรม 
  2. พนักงานทุกฝ่ายในบริษัทต้องให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรม 
  3. ต้องมีการจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นและส่งเสริมในระหว่างดําเนินกิจกรรม 5ส. 
  4. ผู้บริหารระดับสูงควรตรวจผลการดําเนินกิจกรรม 5ส. 
  5. บริษัทต้องกําหนดแผนการดําเนินกิจกรรม 5ส. ให้ชัดเจน 
  6. ผลพลอยได้ของกิจกรรม 5ส. คือความสวยงามแต่หัวใจของกิจกรรม คือ เพ่ิมประสิทธิภาพการ
ทํางานรวดเร็วถูกต้อง ต้นทุนตํ่า ฯลฯ 
  7. กิจกรรม 5ส. ทําให้พนักงานมั่นใจในคุณภาพชีวติในการทํางานในบริษัท 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือพนักงานทุกคนต้องมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม 5ส. 
  พนักงานท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 4 รายการ คือ  
  1. ผู้บริหารระดับสูงต้องให้ความสําคัญและสนับสนุนอย่างจริงจัง 
  2. ผู้บริหารระดับสูงควรตรวจผลการดําเนินกิจกรรม 5ส. 
  3. บริษัทต้องกําหนดแผนการดําเนินกิจกรรม 5ส. ให้ชัดเจน 
  4. ผลพลอยได้ของกิจกรรม 5ส. คือความสวยงามแต่หัวใจของกิจกรรม คือ เพิ่มประสิทธิภาพการ
ทํางานรวดเร็วถูกต้อง ต้นทุนตํ่า ฯลฯ 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ กิจกรรม 5ส.ทําให้
พนักงานมั่นใจในคุณภาพชีวิตในการทํางานในบริษัท 
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  พนักงานท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ พนักงาน
ทุกคนต้องมีส่วนร่วมในกิจกรรม 5ส. 
  พนักงานท่ีมีตําแหน่งงานต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 2 รายการ คือ  
  1. พนักงานทุกคนต้องมีส่วนร่วมในกิจกรรม 5ส. 
  2. พนักงานทุกฝ่ายในบริษัทต้องให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรม 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ ผู้บริหารระดับสูงต้องให้
ความสําคัญและสนับสนุนอย่างจริงจัง 
  พนักงานท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ 
พนักงานทุกฝ่ายในบริษัทต้องให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรม 
 
อภิปรายผล 
 การศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของพนักงานในการดําเนินโครงการกิจกรรม 5ส. โรงงาน บริษัท เหรียญทอง
ลามิทิวบ์ จํากัด ได้ผลการวิจัยท่ีสามารถนํามาอภิปรายผลดังน้ี 
 1. วิเคราะห์ความคิดเห็นในการดําเนินโครงการกิจกรรม 5ส. ของพนักงาน จําแนกตามลักษณะส่วน
บุคคล 
  พนักงานมีความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินโครงการกิจกรรม 5ส. ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง 
( X = 3.40) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า พนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยความสําเร็จของกิจกรรม 5ส. 
ขั้นตอนกิจกรรม 5ส. และประโยชน์ของการดําเนินกิจกรรม 5ส. อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.42, 3.39 และ 3.39 
ตามลําดับ) ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุเทพ กล่ันรักษา (2549) ศึกษา เรื่อง กลยุทธ์การจัดกิจกรรม 5ส. : 
กรณีศึกษา บริษัท เบนวู้ด ดีไซน์ จํากัดผลการศึกษา พบว่า ระดับประสิทธิภาพของระบบการทํางานของ บริษัท 
เบนวู้ด ดีไซน์ จํากัด ก่อนและหลังการใช้กลยุทธ์การจัดกิจกรรม 5ส. พบว่า ระดับประสิทธิภาพโดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง จากข้อค้นพบดังกล่าว เป็นปัจจัยพื้นฐานการบริหารคุณภาพท่ีจะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมท่ีดีในท่ีทํางาน 
เพื่อให้เกิดบรรยากาศท่ีน่าทํางานเกิดความสะอาดเรียบร้อยในสํานักงาน  ถูกสุขลักษณะ  ลดความสูญเปล่าท่ี
ก่อให้เกิดต้นทุนท่ีไม่จําเป็น ประการสําคัญช่วยสร้างทัศนคติท่ีดีของพนักงานต่อองค์กร ทําให้พนักงานใช้
ความสามารถของตนเองได้เต็มศักยภาพ ซ่ึงกิจกรรมน้ีเป็นอีกกลยุทธ์ท่ีเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการพัฒนา
คุณภาพการทํางานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อประโยชน์ขององค์กรอย่างเป็นรูปธรรม 
 2. การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนความคิดเห็นในการดําเนินโครงการกิจกรรม 5ส.ของพนักงาน 
จําแนกตามลักษณะส่วนบุคคล 
  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินโครงการกิจกรรม 5ส. ของ
พนักงาน จํานวนตามลักษณะส่วนบุคคล พบว่า ความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินโครงการกิจกรรม 5ส. ของพนักงาน
ท่ีมีเพศ และตําแหน่งงานต่างกัน ในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน ดังน้ี 
  ขั้นตอนกิจกรรม 5ส. พนักงานท่ีมีเพศ ตําแหน่งงาน และระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็น 
โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 ตามลําดับ 
  ประโยชน์ของการดําเนินกิจกรรม 5ส. พนักงานท่ีมีเพศต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
  ปัจจัยความสําเร็จของกิจกรรม 5ส. พนักงานท่ีมีเพศ ตําแหน่งงานต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ 0.05 ตามลําดับ 
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  ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ บัณฑิต คงตระกูล (2553) ศึกษา เร่ือง การบริหารงานกิจกรรม 5ส. 
ของศูนย์ไปรษณีย์ด่วนพิเศษกรุงเทพฯ ผลการวิจัยพบว่า พนักงานมีระดับการศึกษา และอายุต่างกัน มีความคิดเห็น
เก่ียวกับการบริหารงานกิจกรรม 5ส. ของศูนย์ไปรษณีย์กรุงเทพฯ ในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.01 และ 0.05 ตามลําดับ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า พนักงานท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความ
คิดเห็นโดยรวม ด้านสะอาด ด้านสุขลักษณะ และด้านสร้างนิสัย แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
และพนักงานท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ด้านสะสาง แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 จากข้อ
ค้นพบดังกล่าว กิจกรรม 5ส. เป็นพ้ืนฐานในการนําวิธีการบริหารใหม่ ๆ เข้ามาใช้ในหน่วยงาน แล้วนํามาปรับให้เกิด
วิธีอย่างง่าย ๆ โดยจะเริ่มต้นจากการเสริมสร้างความเข้าใจ ตามด้วยการเร่ิมทํา 5ส. โดย ส. ท่ีสําคัญท่ีจะต้องทําก่อน
ก็คือ 3ส. แรกนั่นคือ 1.สะสาง 2.สะอาด 3.สะดวก ท่ีเร่ิมจาก 3ส.น้ีก่อนเพราะทําง่าย คือทํากับวัตถุ  หลังจากน้ันถึง
จะเริ่มทํา 2ส. หลัง คือ 4.สุขลักษณะ 5.สร้างนิสัย ซ่ึงอันน้ีต้องใช้เวลาเนื่องจากเป็นการทํากับคน ถ้าทําตาม
กระบวนการแบบนี้พนักงานจะปรับตัวและปฏิบัติให้เห็นผลอย่างชัดเจน และรวดเร็วมากข้ึน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. จากข้อมูลท่ีได้ บริษัทควรมีการประชาสัมพันธ์และกําหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานกิจกรรม 5ส. ให้
พนักงานทุกคนรับทราบอย่างท่ัวถึง กําหนดเวลาในการตรวจสอบ ประเมินผล และแก้ไขให้มีความแน่นอนมากย่ิงขึ้น 
และมีการวัดผลและสรุปผลการดําเนินกิจกรรม 5ส. และประกาศให้พนักงานรับทราบโดยท่ัวกัน 
 2. บริษัทควรมีการจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้กําลังใจพนักงานในระหว่างดําเนินกิจกรรม 5ส. 
บริษัทควรจัดทําประโยชน์ของการดําเนินกิจกรรม 5ส. ให้ดีย่ิงขึ้น เช่น ขจัดความส้ินเปลืองทรัพยากรบุคคล วัสดุ 
และงบประมาณ จัดสถานท่ีทํางานให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย ลดภาระเก็บเอกสารซํ้าซ้อน ลดเวลาในการ
ค้นหาข้อมูล ขจัดความผิดพลาดในการหยิบใช้วัสดุผิด ขจัดสภาพแวดล้อมในการทํางานท่ีไม่ดี ทําให้พนักงานมี
สุขภาพร่างกายและจิตใจท่ีดี 
 3. พนักงานทุกคนควรได้รับการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรม 5ส. อย่างจริงจัง เพื่อสามารถนําความรู้ท่ี
ได้มาใช้ในการปฏิบัติงานให้ความร่วมมือ และมีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรม 5ส. เพ่ือการปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพ
ต่อไป 
 4. ผู้บริหารทุกระดับจะต้องเป็นแกนนําในการดําเนินกิจกรรม เพื่อให้พนักงานปฏิบัติตาม และผู้บริหาร
ระดับสูงควรติดตามผลการดําเนินกิจกรรม 5ส. เพื่อท่ีจะทราบรายละเอียดในการดําเนินกิจกรรมนํามาแก้ไขปรับปรุง
ได้ทันท่วงที 
 5. บริษัทควรกําหนดแผนการดําเนินกิจกรรม 5ส. ให้ชัดเจน เพื่อจะเป็นผลพลอยได้ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการทํางานท่ีรวดเร็วถูกต้อง และลดต้นทุนการดําเนินธุรกิจ บริษัทควรจัดทํากิจกรรม 5ส. ให้พนักงานมี
ความมั่นใจกับคุณภาพชีวิตในการทํางานท่ีบริษัทแห่งนี้มากขึ้น 
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ปัญหาการส่งออกหน่อไม้ฝรั่งของผู้ประกอบการส่งออกในจังหวัดนครปฐม 
Problems concerning Asparagus exporters in Nakhonpatom* 

 
        นางสาวเบญจวรรณ  สร้อยผาบ** 
        Miss Benjawan  Soipaab  
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยเร่ืองน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัญหาการส่งออกหน่อไม้ฝร่ังของผู้ประกอบการส่งออก ใน
จังหวัดนครปฐม 2) เปรียบเทียบปัญหาการส่งออกหน่อไม้ฝร่ังของผู้ประกอบการส่งออกในจังหวัดนครปฐม จําแนก
ตามสถานภาพของผู้ประกอบการส่งออกหน่อไม้ฝรั่ง ในจังหวัดนครปฐม กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ประกอบการส่งออก
หน่อไม้ฝรั่ง ในจังหวัดนครปฐม จํานวน 80 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบความแตกต่างการหาค่าเฉล่ียโดยใช้ค่าที และ 
การวิเคราะห์ความแปรปรวน 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้ประกอบการส่งออกมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการส่งออกหน่อไม้ฝรั่งในจังหวัด
นครปฐม ค่าเฉล่ียความคิดเห็นในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการเมืองและ
กฎหมาย เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ได้แก่ มีการกีดกันสินค้าขาเข้าหน่อไม้ฝร่ังของไทยใน
ประเทศคู่ค้า และภาษีขาออกของไทยและภาษีขาข้าวของประเทศคู่ค้ามีผลต่อธุรกิจส่งออกหน่อไม้ฝรั่ง ด้าน
เศรษฐกิจ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ค่าแรงเป็น 300 บาท/วัน เป็นปัญหาต่อธุรกิจ และ
คุณภาพสินค้าหน่อไม้ฝร่ังของประเทศคู่แข่งมีผลกระทบต่อการส่งออกหน่อไม้ฝรั่งของไทย ด้านสภาพแวดล้อมทาง
สังคมและวัฒนธรรม เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ปัญหาการจัดทําเอกสารการส่งออก
หน่อไม้ฝร่ังของไทย และภาษาท่ีใช้ในการส่ือสารระหว่างไทยกับประเทศคู่ค้า มีปัญหา ด้านสภาพแวดล้อมทาง
เทคโนโลยี เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ความสามารถในการควบคุมสารเคมีไม่ให้ปนเปื้อน
ในหน่อไม้ฝรั่งส่งออก และการผลิตหน่อไม้ฝร่ังส่งออกมีปัญหาทางเทคโนโลยีเมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่ง 2) การ
เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา การส่งออกหน่อไม้ฝร่ังของผู้ประกอบการส่งออกใน
จังหวัดนครปฐม จําแนกตามเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือน รูปแบบธุรกิจ ทุนจด
ทะเบียน และอายุการประกอบธุรกิจส่งออกในภาพรวม พบว่าไม่แตกต่างกัน เฉพาะด้านเทคโนโลยี ผู้ประกอบการ
ส่งออกที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการส่งออกหน่อไม้ฝร่ังแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 ได้แก่ คือ ทัศนคติของผู้บริโภค ในประเทศคู่ค้า มีผลต่อการบริโภคหน่อไม้ฝรั่งของไทย 
 
Abstract 
 The objectives of this research were to 1) Study the problems concerning Asparagus 
export of exporters in Nakhonpatom province. 2) Compare the range of problems concerning 
Asparagus export of exporters in Nakhonpatom province. The sampling data is 80 Asparagus 
exporters in Nakhonpatom. Questionnaires were used as a research tool. Data were analyzed 
based on frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, and analysis of variance. 
 The results of the research indicated that 1) the exporters’ opinion concerning the 
problem of Asparagus exports from Nakhonpatom, on average considered to be in moderate 
level. Two dimensions of the problems were Politics and Laws and regulations. The opinions of 

                                            
 * บทความการค้นคว้าอสิระ 
** บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
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both were considered to be a high level, Problems were existence of trade barrier against Thai 
Asparagus in trading countries, the impact of export duty and import duty on the Asparagus 
export business, etc. Local economic aspect, the opinions were at the high level, with operating 
problem rising from the minimum wage to 300 baht per day. Also the quality of the Asparagus of 
competitors affects Thai Asparagus exporters. In the Law and regulation aspect, the opinion was 
at a high level, for instance problem of document processing, problem of international 
communication with trading partners, etc. For Technology environment aspect, The opinion were 
at a high level for Chemical contaminated control capabilities for exported Asparagus and relative 
difficulty in producing Asparagus for export compared with international competitors, etc. 2) 
comparing the mean score of opinion concerning Asparagus exporters in Nakhonpatom province 
based on gender, age, marriage status, educational degree, average earnings per month, business 
pattern, authorized capital and operating period, overall these factors were of no account only 
the Technology aspect and  the different age of entrepreneurs at 0.05 were at a statistically 
significant level. 
 
ความนํา 
 ผักและผลไม้สดนับเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญของไทยอีกประเภทหน่ึงท่ีนําเงินตราเข้าประเทศปีละหลาย
พันล้านบาทท้ังในรูปของผักและผลไม้สด แช่เย็นแช่แข็ง และสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรผู้เพาะปลูกและผู้ส่งออก
ของไทยได้เป็นอย่างดี ด้วยสภาพดินฟ้าอากาศของประเทศทําให้ประเทศไทยเป็นแหล่งเพาะปลูกผักผลไม้
หลากหลายชนิดและเป็นท่ีนิยมบริโภคท้ังในประเทศ และต่างประเทศ อาทิ ญี่ปุ่น สหภาพยุโรป จีน และฮ่องกง 
ดังน้ัน การเพาะปลูกจึงไม่ได้มุ่งเพียงเพ่ือการบริโภคภายในประเทศเท่าน้ัน แต่ยังมุ่งเพื่อการส่งออกไปยังตลาด
ต่างประเทศด้วย อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าผักและผลไม้สดของไทยจะมีมูลค่าการส่งออกมากในแต่ละปี เมื่อเทียบกับ
สินค้าอุตสาหกรรม แต่มักประสบปัญหาในกระบวนการผลิตและการส่งออกหลายประการ อาทิ ปัญหาด้านภาษี 
ปัญหาสินค้าไม่ได้คุณภาพตามมาตรฐาน ปัญหามาตรการกีดกันทางการค้า ปัญหาด้านสุขอนามัย ปัญหาการแข่งขัน 
และปัญหารการขนส่ง เป็นต้น 
 หน่อไม้ฝร่ัง (Asparagus) มีถ่ินกําเนิดดั้งเดิมอยู่บริเวณพ้ืนท่ีเขตติดต่อระหว่างทวีปเอเชียและทวีปยุโรป 
โดยชาวกรีกและชาวโรมันเป็นผู้บุกเบิกรู้จักนําเอาผลผลิตหน่อไม้ฝรั่งมาบริโภคเมื่อ 200 ปีก่อนคริสต์ศักราช และ
เผยแพร่นําไปปลูกในดินแดนอื่นท่ัวทวีปยุโรป เพราะมีความเช่ือว่าหน่อไม้ฝรั่งเป็นอาหารเพื่อสุขภาพ รับประทาน
แล้วร่างกายแข็งแรง มีกําลังกายดี ในทวีปเอเชียชาวจีนรู้จักนําหน่อไม้ฝร่ังมาทําเป็นยาและใช้ดองกับเหล้าเพื่อบํารุง
สุขภาพ ต่อมาชาวยุโรปยุคล่าอาณานิคมเป็นผู้นําเมล็ดพันธุ์หน่อไม้ฝร่ังไปขยายพันธุ์เผยแพร่ในทวีปอเมริกา และ
ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงปัจจุบันประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศออสเตรเลียต่างก็มีช่ือเสียงด้านการปรับปรุงพันธ์ุ
หน่อไม้ฝร่ังและผลิตเมล็ดพันธุ์หน่อไม้ฝร่ังจําหน่ายในเชิงการค้าและได้รับความนิยมไปท่ัวโลก 
 หน่อไม้ฝรั่ง (Asparagus) จัดเป็นพืชผักท่ีมีบทบาทสําคัญในลําดับแรก ๆ ของชนิดผักท่ีมีการส่งออก และ
นํารายได้เข้าสู่ประเทศไทยอย่างต่อเน่ืองตลอดมา หน่อไม้ฝร่ังเป็นพืชผักท่ีให้ผลตอบแทนท่ีดี และมีความมั่นคงแก่
เกษตรกรผู้ปลูกและมีผู้นิยมบริโภคหน่อไม้ฝรั่งค่อนข้างแพร่หลายท่ัวโลก เน่ืองจากสามารถนํามาใช้ประกอบอาหาร
ได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นอาหารไทย จีน และญี่ปุ่น ซ่ึงผักชนิดอื่นไม่สามารถนํามาทดแทนได้ หน่อไม้ฝรั่งเป็นผัก
ท่ีสามารถเก็บรักษาไว้ได้นาน ไม่มีปัญหาด้านการเน่าเสีย และสามารถนํามาประกอบอาหารได้ท้ังในรูปสด หรือ
ผลิตผลแปรรูป เช่น หน่อไม้ฝรั่งแช่แย็น และหน่อไม้ฝร่ังบรรจุในนํ้าเกลือ เป็นต้น 
 ในการซ้ือ-ขายสินค้า (โดยเฉพาะธุรกิจนําเข้า – ส่งออก) จะมีเง่ือนไขในการขาย ดังน้ี 
 1. F O B (Free on Board) = F.A.S + Export Handling Charge เป็นราคาท่ีรวมค่าใช้จ่ายทุกชนิดจน
สินค้าขึ้นเรือ หรือเครื่องบิน เช่น ค่าบรรจุหีบห่อ ค่าขนส่ง ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตลอดจน ค่ายกสินค้า ลงเรือ ต้ังแต่โรงงาน
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จนถึงสินค้าขึ้นเรือ ณ ท่าเรือต้นทางอย่างเรียบร้อย หรือเคร่ืองบิน ผู้ขายจะส้ินสุดภาระรับผิดชอบเมื่อส่งมอบสินค้า
ผ่านกราบเรือไปแล้ว ณ ท่าเรือต้นทางดังกล่าว แต่ไม่รวมค่าระวาง และค่าประกันสินค้า โดยค่าใช้จ่าย 2 ประเภท
หลัง ผู้ซ้ือจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายต่างๆ และความเสียหายของสินค้าเร่ิมจากจุดส่งมอบดังกล่าวในการ
ผ่านพิธีการศุลกากรขาออกเป็นหน้าท่ีของฝ่ายผู้ขายเป็นฝ่ายดําเนินการ 
 2. C&F หรือ CNF (cost and freight) F.O.B + Ocean or Air Freight คือราคา F.O.B. บวกด้วยค่า
ระวางถึงเมืองปลายทาง ภาระความรับผิดชอบเหมือนกับกรณี CIF เพียงแต่ไม่มีเรื่องของการประกันสินค้าเสียหาย
ขณะส่ง  ภาระการรับความเส่ียงภัยและความเสียหายในสินค้าตกเป็นของผู้ซ้ือ ถ้าผู้ซ้ือต้องการประกันในส่วนน้ีต้อง
ออกค่าใช้จ่ายเอง 
 ปัจจุบัน การส่งออกหน่อไม้ฝร่ังของไทย พบว่า มีปัญหามากมายหลายด้าน อันได้แก่ ปัญหาด้านการผลิต
และคุณภาพของสินค้า ปัญหาด้านราคา ปัญหาด้านการตลาด และปัญหาด้านการยอมรับจากต่างประเทศ ซ่ึงการ
วิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยมีความมุ่งหมายท่ีจะศึกษาปัญหาการส่งออกหน่อไม้ฝร่ังของผู้ประกอบการส่งออก ในจังหวัด
นครปฐม เพื่อนําผลท่ีได้จากการวิจัยมาใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้น และเป็นประโยชน์ต่อการวาง
นโยบาย และมาตรการส่งเสริมต่าง ๆ อีกท้ังยังเป็นการสนับสนุนนโยบายการปลูกผลผลิตเพื่อการส่งออกของ
ประเทศ และยังมีการพัฒนาการส่งออกต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาปัญหาการส่งออกหน่อไม้ฝร่ังของผู้ประกอบการส่งออกในจังหวัดนครปฐม 
 2. เพื่อเปรียบเทียบปัญหาการส่งออกหน่อไม้ฝร่ังของผู้ประกอบการส่งออกในจังหวัดนครปฐม จําแนกตาม
สถานภาพของผู้ประกอบการส่งออกหน่อไม้ฝร่ัง ในจังหวัดนครปฐม 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 ปัญหาการส่งออกหน่อไม้ฝรั่งของผู้ประกอบการส่งออกในจังหวัดนครปฐม จําแนกตามสถานภาพของ
ผู้ประกอบการส่งออก แตกต่างกัน 
 1. ประชากร คือ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ ผู้ประกอบการส่งออกหน่อไม้ฝรั่ง ในจังหวัดนครปฐม  
จํานวน 102 ราย (ท่ีมา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, ธันวาคม 2555) 
 2. กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา เลือกจากประชากรเป็นกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางกําหนดขนาดของ 
Krejcie and Morgan (1970, p.608)  ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 80 ราย 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน โดยมีขั้นตอนตามลําดับ ดังน้ี 
 1. การศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 2. การจัดทําโครงสร้างของแบบสอบถาม ให้มีเ น้ือหาครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยคร้ังน้ี 
แบบสอบถามมี 2 ตอน คือ 
 2.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ผู้ประกอบการส่งออกหน่อไม้ฝรั่ง ในจังหวัดนครปฐม 
ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือน รูปแบบธุรกิจ ทุนจดทะเบียน และ
อายุการประกอบธุรกิจส่งออก รวม 8 ข้อ 
 2.2 ปัญหาการส่งออกหน่อไม้ฝรั่งของผู้ประกอบการส่งออก ในจังหวัดนครปฐม แบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 
การเมืองและกฎหมาย เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม และสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยี 
 ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน ประมาณค่า 5 ระดับของลิเคิร์ท (Likert) จํานวน 28  
ข้อ ได้แก่ 
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 (1) การเมืองและกฎหมาย  จํานวน 9 ข้อ 
 (2) เศรษฐกิจ    จํานวน 9 ข้อ 
 (3) สภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม จํานวน 5 ข้อ 
 (4) สภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยี  จํานวน 5 ข้อ 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 ผู้วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยการขอความร่วมมือจากกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ประกอบการส่งออก
หน่อไม้ฝรั่ง ในจังหวัดนครปฐม โดยนําแบบสอบถามไปแจกให้กลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (purposive 
sampling) ได้กรอกข้อมูล จํานวน 80 ฉบับ แล้วขอรับคืนด้วยตนเอง ได้รับแบบสอบถามคืนมาจํานวน 80 ชุด คิด
เป็นร้อยละ 100.00  
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
           ข้อมูลท่ีได้จากการตอบแบบสอบถาม จะนํามาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ทุกชุด และลงรหัส
ประมวลผลข้อมูล โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป 
 1. วิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ความถี่ และค่าร้อยละ (percentage) 
 2. วิเคราะห์ปัญหาการส่งออกหน่อไม้ฝร่ังในจังหวัดนครปฐม จําแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบ
สอบถาม  โดยใช้การหาค่าเฉล่ีย ( X )38 38 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 
 3. เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( X )38 ของคะแนนปัญหาการส่งออกหน่อไม้ฝร่ังของผู้ประกอบการส่งออกใน
จังหวัดนครปฐม จําแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ t-test และ F-test 
 4. เปรียบเทียบพหุคูณ เพื่อทดสอบค่าเฉล่ีย ( X )38 ของคะแนนปัญหาการส่งออกหน่อไม้ฝร่ังของ
ผู้ประกอบการในจังหวัดนครปฐม จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน โดยใช้วิธี Least Significant Difference 
(LSD)    
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล 
  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 66.25 อายุ 41-50 ปี ร้อยละ 65.00 รองลงมา 
มากกว่า 50 ปี ร้อยละ 20.00 สถานภาพ สมรส ร้อยละ 87.50 รองลงมา โสด ร้อยละ 10.00 ระดับการศึกษา  
ต่ํากว่า ม.6 ร้อยละ 65.00 รองลงมา ม.6/ปวช./ปวส. ร้อยละ 28.75 รายได้เฉล่ียต่อเดือน มากกว่า 1 ล้านบาท  
ร้อยละ 51.25 รองลงมา 500,000-1 ล้านบาท ร้อยละ 41.25 รูปแบบธุรกิจ บริษัทจํากัด ร้อยละ 52.50 รองลงมา 
เจ้าของคนเดียว ร้อยละ 45.00 ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท – 5 ล้านบาท ร้อยละ 47.50 รองลงมา มากกว่า 5 ล้าน
บาท ร้อยละ 43.75 อายุการประกอบธุรกิจส่งออก มากกว่า 10 ปี ร้อยละ 82.50 รองลงมา 5-10 ปี ร้อยละ 15.00 
 2. วิเคราะห์ความปัญหาการส่งออกหน่อไม้ฝรั่งของผู้ประกอบการส่งออกในจังหวัดนครปฐม จําแนก
ตามสถานภาพของผู้ประกอบการส่งออก 
  ผู้ประกอบการส่งออกมีระดับปัญหาเกี่ยวกับการส่งออกหน่อไม้ฝรั่งในจังหวัดนครปฐม ในภาพรวม อยู่
ในระดับปานกลาง ( X = 3.46) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน สรุปได้ดังน้ี 
  การเมืองและกฎหมาย 
  ผู้ประกอบการส่งออก มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการส่งออก โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X =
3.47) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.51-3.91) จํานวน 5 รายการ คือ 
  1. มีการกีดกันสินค้าขาเข้าหน่อไม้ฝรั่งของไทยในประเทศคู่ค้า 
  2. ภาษีขาออกของไทยและภาษีขาข้าวของประเทศคู่ค้ามีผลต่อธุรกิจส่งออกหน่อไม้ฝร่ัง 
  3. ผลกระทบจากความแตกต่างของกฎหมายของประเทศคู่ค้ามีผลต่อการส่งออกหน่อไม้ฝรั่ง 
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  4. การปฏิบัติที่อยู่นอกเหนือกฎหมายมีผลกระทบต่อการค้าระหว่างประเทศ 
  5. ความขัดแย้งและความรุนแรงมีผลต่อการค้าระหว่างประเทศ 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับผู้ประกอบการส่งออก เพศชาย และเพศหญิง อายุ 30 – 40 ปี สถานภาพโสด และ
สมรส จบการศึกษา ม.6/ปวช./ปวส. และปริญญาตรี รายได้เฉล่ียต่อเดือน มากกว่า 1 บ้านบาท รูปแบบธุรกิจ 
บริษัทจํากัด ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท – 5 ล้านบาท และมากกว่า 5 ล้านบาท อายุการประกอบธุรกิจส่งออก 5 – 
10 ปี และมากกว่า 10 ปี 
  เศรษฐกิจ 
  ผู้ประกอบการส่งออก มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการส่งออก โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.66) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.64 – 3.95) จํานวน 7 รายการ 5 อันดับแรก คือ 
  1. ค่าแรงเป็น 300 บาท/วัน เป็นปัญหาต่อธุรกิจ 
  2. คุณภาพสินค้าหน่อไม้ฝร่ังของประเทศคู่แข่งมีผลกระทบต่อการส่งออกหน่อไม้ฝร่ังของไทย 
  3. สินค้าราคาสูงขึ้นเป็นปัญหาต่อธุรกิจ 
  4. การปรับค่านํ้ามัน/แก๊ส มีผลกระทบต่อธุรกิจส่งออกหน่อไม้ฝร่ัง 
  5. การท่ีไทยตั้งอยู่ศูนย์กลางประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคมีความได้เปรียบคู่แข่ง 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับผู้ประกอบการส่งออก เพศชาย และเพศหญิง 41-50 ปี สถานภาพ สมรส และ
หม้าย/หย่าร้าง จบการศึกษาต่ํากว่า ม.6 และปริญญาตรี รายได้เฉล่ียต่อเดือน 500,000-1 ล้านบาท และมากกว่า 1 
ล้านบาท รูปแบบธุรกิจเจ้าของคนเดียว และบริษัทจํากัด ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท-5 ล้านบาท และมากกว่า 5 
ล้านบาท อายุการประกอบธุรกิจส่งออก 5-10 ปี และมากกว่า 10 ปี 
  สภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม 
  ผู้ประกอบการส่งออก มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการส่งออก โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.54) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.66-3.91) จํานวน 3 รายการ คือ 
  1. ปัญหาการจัดทําเอกสารการส่งออกหน่อไม้ฝร่ังของไทย 
  2. ภาษาท่ีใช้ในการส่ือสารระหว่างไทยกับประเทศคู่ค้ามีปัญหา 
  3. การเรียกเก็บเงินใต้โต๊ะของเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องมีผลกระทบต่อการส่งออก 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับผู้ประกอบการส่งออก เพศชาย และเพศหญิง อายุ 30–40 ปี 41–50 ปี และ
มากกว่า 50 ปี สถานภาพโสด และสมรส ทุกระดับการศึกษา ทุกระดับรายได้เฉล่ียต่อเดือน อายุการประกอบธุรกิจ
ส่งออก 5– 0 ปี และมากกว่า 10 ปี 
  สภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยี 
  ผู้ประกอบการส่งออก มีความคิดเห็นเก่ียวกับปัญหาการส่งออก โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 
3.16) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.61–3.69) จํานวน 2 รายการ คือ 
  1. ความสามารถในการควบคุมสารเคมีไม่ให้ปนเปื้อนในหน่อไม้ฝรั่งส่งออก 
  2. การผลิตหน่อไม้ฝร่ังส่งออกมีปัญหาทางเทคโนโลยีเมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่ง 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับผู้ประกอบการส่งออก เพศชาย และเพศหญิง อายุ 41-50 ปี และมากกว่า 50 ปี 
สถานภาพสมรส จบการศึกษาต่ํากว่า ม.6 และปริญญาตรี รายได้เฉล่ียต่อเดือน 500,000-1 ล้านบาท และมากกว่า 
1 ล้านบาท รูปแบบธุรกิจ เจ้าของคนเดียว และบริษัทจํากัด  ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท-5 ล้านบาท และมากกว่า 5 
ล้านบาท  อายุการประกอบธุรกิจส่งออก 5-10 ปี และมากกว่า 10 ปี 
  3. การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนปัญหาการส่งออกหน่อไม้ฝร่ังของผู้ประกอบการส่งออกใน
จังหวัดนครปฐม จําแนกตามสถานภาพของผู้ประกอบการส่งออกหน่อไม้ฝรั่ง ในจังหวัดนครปฐม 
  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนปัญหาการส่งออกหน่อไม้ฝร่ังของผู้ประกอบการส่งออกใน
จังหวัดนครปฐมของผู้ประกอบการส่งออก จําแนกตามสถานภาพของผู้ประกอบการส่งออกหน่อไม้ฝร่ัง พบว่า 
ผู้ประกอบการส่งออกท่ีมีเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือน รูปแบบธุรกิจ ทุนจด
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ทะเบียน และอายุการประกอบธุรกิจส่งออก ต่างกัน มีความคิดเห็นในภาพรวมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ดังน้ี 
 การเมืองและกฎหมาย 
 ผู้ประกอบการส่งออกท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ มีการกีดกัน
สินค้าขาเข้าหน่อไม้ฝรั่งของไทยในประเทศคู่ค้า 
 ผู้ประกอบการส่งออกท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 2 รายการ คือ 
 1. ภาษีขาออกของไทยและภาษีขาข้าวของประเทศคู่ค้ามีผลต่อธุรกิจส่งออกหน่อไม้ฝรั่ง 
 2. มีการกีดกันสินค้าขาเข้าหน่อไม้ฝรั่งของไทยในประเทศคู่ค้า 
 และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ ผลกระทบจากความ
แตกต่างของกฎหมายของประเทศคู่ค้ามีผลต่อการส่งออกหน่อไม้ฝร่ัง 
 เศรษฐกิจ 
 ผู้ประกอบการส่งออก เพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ 
สินค้าราคาสูงข้ึนเป็นปัญหาต่อธุรกิจ 
 ผู้ประกอบการส่งออกท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 2 
รายการ คือ 
 1. ธุรกิจของท่านประสบปัญหาการแข่งขันจากประเทศคู่แข่ง 
 2. การที่ไทยตั้งอยู่ศูนย์กลางประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคมีความได้เปรียบคู่แข่ง 
 ผู้ประกอบการส่งออกท่ีมีทุนจดทะเบียนต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ 
 1. ค่าแรงเป็น 300 บาท/วัน เป็นปัญหาต่อธุรกิจ 
 2. ภาวะเศรษฐกิจของไทยปัจจุบันเป็นปัญหาอุปสรรคต่อธุรกิจ 
 ผู้ประกอบการส่งออกท่ีมีอายุการประกอบธุรกิจส่งออกต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 
1 รายการ คือ ภาวะเศรษฐกิจของไทยปัจจุบันเป็นปัญหาอุปสรรคต่อธุรกิจ 
 สภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม 
 ผู้ประกอบการส่งออกท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ ปัญหาการ
จัดทําเอกสารการส่งออกหน่อไม้ฝร่ังของไทย 
 และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ สังคมและวัฒนธรรมมีผล
ต่อพฤติกรรมการบริโภคของประชากรในประเทศคู่ค้า 
 ผู้ประกอบการส่งออกท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ 
ปัญหาการจัดทําเอกสารการส่งออกหน่อไม้ฝรั่งของไทย 
 ผู้ประกอบการส่งออกท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ  
ภาษาท่ีใช้ในการส่ือสารระหว่างไทยกับประเทศคู่ค้ามีปัญหา 
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 ผู้ประกอบการส่งออกท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน และทุนจดทะเบียน ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 จํานวน 1 รายการ คือ สังคมและวัฒนธรรมมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคของประชากรในประเทศคู่ค้า 
 ผู้ประกอบการส่งออกท่ีมีรูปแบบธุรกิจต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ  
ทัศนคติของผู้บริโภคในประเทศคู่ค้ามีผลต่อการบริโภคหน่อไม้ฝร่ังของไทย 
 สภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยี 
 ผู้ประกอบการส่งออกท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ ท่ี
ระวางขนส่งทางอากาศมีจํากัดกระทบต่อการส่งออก 
 ผู้ประกอบการส่งออกที่มีสถานภาพสมรสต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ  
การคัดแยกเกรดหน่อไม้ฝรั่งส่งออกมีปัญหาทางเทคนิค 
 ผู้ประกอบการส่งออกท่ีมีรูปแบบธุรกิจต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ ท่ี
ระวางขนส่งทางอากาศมีจํากัดกระทบต่อการส่งออก 
 
อภิปรายผล 
 การวิจัยเร่ือง ปัญหาการส่งออกหน่อไม้ฝร่ังของผู้ประกอบการส่งออกในจังหวัดนครปฐม  ซ่ึงได้ข้อมูลท่ี
ควรนํามาอภิปรายผล ดังนี้ 
 การวิเคราะห์ปัญหาการส่งออกหน่อไม้ฝรั่งของผู้ประกอบการส่งออก ในจังหวัดนครปฐม ผู้ประกอบการ
ส่งออกหน่อไม้ฝรั่ง มีระดับปัญหาเกี่ยวกับการส่งออกหน่อไม้ฝร่ัง ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านดังน้ี 
 การเมืองและกฎหมาย ผู้ประกอบการส่งออก มีระดับปัญหาเกี่ยวกับการส่งออกหน่อไม้ฝรั่งในจังหวัด
นครปฐม โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ซ่ึงผู้ประกอบการส่งออกมีระดับปัญหาเก่ียวกับ รัฐบาลควรมีการกีดกัน
สินค้าขาเข้าหน่อไม้ฝรั่งของไทยในประเทศคู่ค้า ควรจํากัดในเรื่องของภาษีขาออกของไทยและภาษีขาเข้าของ
ประเทศคู่ค้าท่ีมีผลต่อธุรกิจส่งออกหน่อไม้ฝรั่ง ผลกระทบจากความแตกต่างของกฎหมายของประเทศคู่ค้ามีผลต่อ
การส่งออกหน่อไม้ฝร่ัง การปฏิบัติท่ีอยู่นอกเหนือกฎหมายมีผลกระทบต่อการค้าระหว่างประเทศ และความขัดแย้ง
และความรุนแรงมีผลต่อการค้าระหว่างประเทศ อยู่ในระดับมาก    
 เศรษฐกิจ ผู้ประกอบการส่งออก มีระดับปัญหาเก่ียวกับการส่งออกหน่อไม้ฝรั่งในจังหวัดนครปฐม โดยรวม 
อยู่ในระดับมาก  ซ่ึงผู้ประกอบการส่งออกมีระดับปัญหาเก่ียวกับ ค่าแรงเป็น 300 บาท/วัน เป็นปัญหาต่อธุรกิจ  
คุณภาพสินค้าหน่อไม้ฝร่ังของประเทศคู่แข่งมีผลกระทบต่อการส่งออกหน่อไม้ฝรั่งของไทย  สินค้าราคาสูงขึ้นเป็น
ปัญหาต่อธุรกิจ การปรับค่านํ้ามัน/แก๊ส มีผลกระทบต่อธุรกิจส่งออกหน่อไม้ฝร่ัง การท่ีไทยต้ังอยู่ศูนย์กลางประเทศ
ต่าง ๆ ในภูมิภาคมีความได้เปรียบคู่แข่ง การซ้ือหน่อไม้ฝรั่งผ่านกลุ่มเกษตรกรมีปัญหาต่อธุรกิจ และธุรกิจของท่าน
ประสบปัญหาการแข่งขันจากประเทศคู่แข่ง อยู่ในระดับมาก  และผู้ประกอบการส่งออกท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน 
มีระดับปัญหาเกี่ยวกับการส่งออกหน่อไม้ฝร่ัง โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ ธุรกิจของท่าน
ประสบปัญหาการแข่งขันจากประเทศคู่แข่ง และการท่ีไทยตั้งอยู่ศูนย์กลางประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคมีความ
ได้เปรียบคู่แข่ง   
 สภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม ผู้ประกอบการส่งออก มีระดับปัญหาเกี่ยวกับการส่งออก
หน่อไม้ฝร่ังในจังหวัดนครปฐม โดยรวม อยู่ในระดับมาก ซ่ึงผู้ประกอบการส่งออกมีระดับปัญหาเกี่ยวกับปัญหาการ
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จัดทําเอกสารการส่งออกหน่อไม้ฝรั่งของไทย ภาษาท่ีใช้ในการส่ือสารระหว่างไทยกับประเทศคู่ค้ามีปัญหา และ 
การเรียกเก็บเงินใต้โต๊ะของเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องมีผลกระทบต่อการส่งออก อยู่ในระดับมาก   
 สภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยี ผู้ประกอบการส่งออก มีระดับปัญหาเก่ียวกับการส่งออกหน่อไม้ฝร่ังใน
จังหวัดนครปฐม โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ซ่ึงผู้ประกอบการส่งออกมีระดับปัญหาเก่ียวกับความสามารถใน 
การควบคุมสารเคมีไม่ให้ปนเปื้อนในหน่อไม้ฝรั่งส่งออก และการผลิตหน่อไม้ฝรั่งส่งออกมีปัญหาทางเทคโนโลยีเมื่อ
เทียบกับประเทศคู่แข่ง อยู่ในระดับมาก และผู้ประกอบการส่งออกที่มีอายุต่างกัน มีระดับปัญหาเกี่ยวกับการส่งออก
หน่อไม่ฝร่ัง โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ ท่ีระวางขนส่งทางอากาศมีจํากัดกระทบต่อการส่งออก
มาก ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ  
 ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางการค้าระหว่างประเทศของ ชนงค์กรณ์  
กุณฑลบุตร (2548) กล่าวว่า การบริหารงานของผู้บริหารในบริษัทระหว่างประเทศนั้น ส่ิงท่ีสําคัญ ได้แก่ ผู้บริหาร
ต้องทําหน้าท่ีบนสภาพแวดล้อมท่ีมีความหลากหลาย นอกจากต้องคํานึงถึงปัจจัยในท้องถิ่นท่ีตนรับผิดชอบ 
ขณะเดียวกันก็ต้องคํานึงถึงสภาพแวดล้อมในประเทศของกิจการและสภาพแวดล้อมระหว่างประเทศท่ีส่งผลต่อการ
ดําเนินกิจการอีกด้วย สภาพแวดล้อมท่ีจะต้องพิจารณาในการจัดการระหว่างประเทศประกอบด้วย 4 ปัจจัย คือ 
สภาพแวดล้อมด้านการเมืองและกฎหมาย (political and laws environment) สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ 
(economic environment)  สภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม (social and culture environment) และ 
สภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยี (technology environment) และสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีผลกระทบ
ต่อการทําธุรกิจระหว่างประเทศ ของ Michael R. Czinkota, Ilkka A. Ronkaimen and Michael H. Moffet 
(1993, p.192) กล่าวถึง การทําธุรกิจระหว่างประเทศว่าควรมีความเขาใจในด้านสภาพแวดล้อมทางการเมือง
กฎหมาย และวัฒนธรรมระหว่างประเทศ โดยควรให้ความสนใจปัจจัยด้านต่างๆ คือ สภาพแวดล้อมทางการเมือง
และกฎหมาย politics and lows ได้แก่ ปัจจัยด้านข้อห้ามและข้ออนุญาตทางการค้า การควบคุมด้านการส่งออก 
การควํ่าบาตรทางการค้า และสงครามภายใน และความปลอดภัยภายในประเทศ และความท้าทายทางด้าน
วัฒนธรรมthe cultural challenge ส่วนประกอบของวัฒนธรรม ได้แก่ ภาษาท้ังภาษาพูดและภาษากาย ศาสนา 
ค่านิยมและทัศนคติ วิธีการกระทําและธรรมเนียมการปฏิบัติ ส่วนประกอบที่เป็นปัจจัยสําคัญ เช่น โครงสร้างพ้ืนฐาน
ทางเศรษฐกิจ ระบบทางการเงิน และการตลาด ความสุนทรีย์ การศึกษา และสถาบันทางสังคม และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ธีรพงษ์  ร่วมญาติ (2549) ศึกษาเร่ือง การศึกษาธุรกิจส่งออกผักสดในประเทศไทย พบว่า ปัญหาสําคัญ
ของระบบธุรกิจส่งออกผักสดคือ การควบคุมคุณภาพและปริมาณผลผลิต ปัญหาต้นทุนท่ีเพิ่มขึ้น การแข่งขัน
ภายในประเทศและตลาดโลกที่รุนแรง โดยผลการวิเคราะห์พบว่า ระดับปัญหาการดําเนินงานของผู้ส่งออกผักอยู่ใน
ระดับปานกลางในทุกด้าน ส่วนกลยุทธ์ท่ีเหมาะสมสําหรับผู้ส่งออก ได้แก่ การหาตลาดใหม่ การควบคุมคุณภาพใน
การผลิต การสร้างมาตรฐานและตราสินค้า ซ่ึงสามารถใช้กําหนดแนวทางการพัฒนาการตลาดและปรับปรุงการ
ดําเนินงาน ธุรกิจส่งออกของผู้ทําธุรกิจรายเดิม และผู้ส่งออกรายใหม่ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและสามารถ
แข่งขันในตลาดโลก อีกท้ังใช้เป็นแนวทางในการกําหนดนโยบายของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และการขยายตลาด
หน่อไม้ฝร่ังของไทย ยังมีความเป็นไปได้สูง เน่ืองจากตลาดต่างประเทศยังมีความต้องการมาก โดยมีเง่ือนไขว่าในด้าน
การผลิตจะต้องมีการปรับปรุงคุณภาพของผลผลิตให้ได้มาตฐานตามความต้องการของตลาดให้มากข้ึน ต้องมีการ
วางแผนและควบคุมปริมาณการผลิตให้สม่ําเสมอด้วย ส่วนในด้านการตลาดทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต้องมีการ
ประชาสัมพันธ์และหาตลาดหน่อไม้ฝร่ัง 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ผลจากการศึกษาเรื่อง ปัญหาการส่งออกหน่อไม้ฝรั่งของผู้ประกอบการส่งออก ในจังหวัดนครปฐม มี
ข้อเสนอแนะดังน้ี 
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 1. การเมืองและกฎหมาย ควรศึกษาถึงผลกระทบจากความแตกต่างของกฎหมายของประเทศคู่ค้ามีผลต่อ
การส่งออกหน่อไม้ฝรั่ง ควรมีต้ังนโยบายและควบคุมการค้าเสรีในเร่ืองของภาษีขาออกของไทยและภาษีขาเข้าของ
ประเทศคู่ค้ามีผลต่อธุรกิจส่งออกหน่อไม้ฝรั่ง ควรส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตสิตค้าให้มีการกีดกันสินค้าขาเข้า
หน่อไม้ฝรั่งของไทยในประเทศคู่ค้า 
 2. เศรษฐกิจ การที่ไทยต้ังอยู่ศูนย์กลางประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคนั้นควรส่งเสริมให้มีความได้เปรียบคู่แข่ง
ควรศึกษาถึงโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ และต้องคํานึงถึงภาวะเศรษฐกิจของไทยในปัจจุบันท่ีเป็นปัญหาและ
อุปสรรคต่อการดําเนินธุรกิจ ควรมีการตั้งกําแพงภาษีของสินค้าท่ีมีราคาสูงขึ้นเพื่อมิให้เป็นปัญหาต่อธุรกิจ ควรปรับ
ค่าแรงเป็น 300 บาท/วัน ควรมีการควบคุมสินค้าเพื่อมิให้ธุรกิจของท่านประสบปัญหาการแข่งขันจากประเทศคู่แข่ง 
และควรควบคุมคุณภาพสินค้าหน่อไม้ฝร่ังของประเทศคู่แข่ง เพื่อมิให้มีผลกระทบต่อการส่งออกหน่อไม้ฝรั่งของไทย 
 3. สภาพแวดลอม้ทางสังคมและวัฒนธรรม ควรศึกษาถึงสังคมและวัฒนธรรมมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภค
ของประชากรในประเทศคู่ค้า ควรศึกษาทัศนคติของผู้บริโภคในประเทศคู่ค้ามีผลต่อการบริโภคหน่อไม้ฝร่ังของไทย 
ควรศึกษาแนวคิดในการทําธุรกิจเพื่อลดปัญหาการจัดทําเอกสารการส่งออกหน่อไม้ฝร่ังของไทย และควรมีการเรียนรู้
ภาษาท่ีใช้ในการส่ือสารระหว่างไทยกับประเทศคู่ค้าท่ีมีปัญหา 
 4. สภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยี ควรปรับปรุงคุณภาพของผลผลิตและมีการคัดแยกเกรดหน่อไม้ฝร่ัง
ส่งออกเพื่อไม่ให้มีปัญหาทางเทคนิคให้ได้มาตรฐาน ควรมีการจัดหาท่ีระวางขนส่งทางอากาศให้เพียงพอเพื่อไม่ให้มี
ผลกระทบต่อการส่งออกและได้รับความเสียหาย ควรมีการวางแผนและควบคุมปริมาณการผลิตหน่อไม้ฝรั่งให้มี
ผลผลิตมากเพียงพอสําหรับจัดส่งให้ลูกค้าต่างประเทศตลอดท้ังปี 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาคร้ังต่อไป 
 1. ควรศึกษาศักยภาพในการส่งออกหน่อไม้ฝร่ังของผู้ประกอบการส่งออกของประเทศไทย 
 2. ควรศึกษาและวิเคราะห์ระบบธุรกิจหน่อไม้ฝรั่งในส่งออกในจังหวัดอื่น ๆ  
 3. ควรวิเคราะห์เศรษฐกิจการส่งออกหน่อไม้ฝร่ังของประเทศไทย เพื่อรวบรวมปัญหาและอุปสรรคในการ
ส่งออกของผู้ประกอบการ  
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ความคิดเหน็เก่ียวกับความอยู่รอดของการประกอบธุรกิจนวดแผนไทย 
อําเภอเมือง จังหวัดระยอง* 

A survey of Thai massage entrepreneurs in Muang district 
of Rayong province 

 
              นางกนกลดา  เปียผ้ึง** 

Miss Kanoklada  Piapueng 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยเร่ืองน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับความอยู่รอดของการประกอบธุรกิจ      
นวดแผนไทย อําเภอเมือง จังหวัดระยอง 2) เปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับความอยู่รอดของการประกอบธุรกิจ
นวดแผนไทย ของผู้ประกอบการ จําแนกตามข้อมูลของผู้ประกอบการ กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 60 คน เครื่องมือท่ีใช้
ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ
ความแตกต่างการหาค่าเฉล่ียโดยใช้ค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวน 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ความคิดเห็นเก่ียวกับความอยู่รอดของการประกอบธุรกิจนวดแผนไทย อําเภอเมือง 
จังหวัดระยอง ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้านได้แก่         
ด้านศักยภาพของผู้ประกอบการ ได้แก่ มีใจรักในงานบริการ สามารถปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ได้เป็น
อย่างดี ด้านการบริหารและการดําเนินการ ได้แก่ บรรยากาศภายในร้านต้องสะอาด และรู้สึกสบายเมื่อเข้าไปใช้
บริการ ด้านการบริหารการตลาด ได้แก่ มีรูปแบบการให้บริการนวดท่ีหลากหลายให้เลือกตามความต้องการของ
ลูกค้า ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ ระบบการสรรหาพนักงานนวดที่มีความรู้ความสามารถผ่านการรับรอง
มาตรฐานจากหน่วยงานท่ีน่าเช่ือถือ และด้านการบริหารการเงินและบัญชี ได้แก่ มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอและ
สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ดี 2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับความอยู่รอดของการประกอบธุรกิจนวด
แผนไทย จําแนกตามข้อมูลของผู้ประกอบการ พบว่า ผู้ประกอบการที่มีรูปแบบการจัดต้ังธุรกิจต่างกัน มีความ
คิดเห็นในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ในด้านการบริหารและการดําเนินการ 
เก่ียวกับการติดประกาศนียบัตรรับรองการอบรมของพนักงานนวดทุกคนให้ลูกค้าได้เห็นอย่างชัดเจน และมี 
การสํารวจความพึงพอใจของลูกค้าและนํามาปรับปรุงการให้บริการอยู่เสมอ ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ใน
เรื่องพนักงานนวดต้องมีมนุษยสัมพันธ์ดี สุภาพพูดจาไพเราะ ต้องสามารถผูกใจพนักงานนวดให้อยู่กับองค์กรนาน ๆ 
ด้วยการดูแลรายได้ ความปลอดภัย และสวัสดิการตามกฎหมายแรงงาน ด้านการบริหารการเงินและบัญชี ในเร่ือง
ต้องมีระบบบัญชีท่ีดี มีระบบการบริหารการเงินและการตรวจสอบท่ีดี มีการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายท่ีดี และ
ผู้ประกอบการท่ีมีอายุต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านศักยภาพของผู้ประกอบการ แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ในเรื่อง มีความสามารถในการติดต่อกับหน่วยงานราชการ ที่ออกใบอนุญาตเป็น
อย่างดี และสามารถปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี และด้านการบริหารและการดําเนินการ ได้แก่ 
มีป้ายบอกอัตราค่าบริการชัดเจน และมีการสํารวจความพึงพอใจของลูกค้าและนํามาปรับปรุงการให้บริการอยู่เสมอ 
 
Abstract 
 The objectives of this research were 1) survey of Thai massage entrepreneurs in the 
Muang district of Rayong province and 2) to analyze the the data gained from sample group 60.  

                                            
 * บทความการค้นคว้าอิสระ 
** บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
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Questionnaires were used as a research tool. Data were analyzed based on frequency, 
percentage, mean, standard deviation, t-test, and analysis of variance. 
 The results of the research indicated that 1) in the opinion of entrepreneurs concerning 
the Thai massage business in the Muang district of Rayong province was rated at a high level. 
With regard to different aspects of the entrepreneurs were analysis of a high opinion in every 
aspect. For example; the entrepreneur capabilities concerning being service-center minded and 
well-adapted to conditions. Business administration and operation clean, relaxed and cozy 
atmosphere, Marketing administration offering type of massages to meet consumer’s need, 
human resources administration recruitment of capability and high standard of service from 
credible agencies, Financing administration and accountancy, capital adequacy source of capital 
accessibility. 2) The comparative aspect of the survey found that entrepreneurs whose businesses 
set up format are varied had different opinions calculated at 0.05 statistically significant level. For 
Business administration and operating aspect, the seminar recruitment certificate of every 
massage therapists would be exposed clearly for consumer and consumer’s satisfaction would 
be surveyed to used as base of service improvement. For human resource administration, the 
massage therapist must be guaranteed of having good human relation and gentleness. The 
entrepreneur must provide minimum salary, safety and welfare to massage therapist according to 
workforce act in order to maintain long-lasting employment period. For Financing administration 
and accountancy, entrepreneur must have good accounting and financing administrative system 
as well as cost of capital and expenses control. Considering the different ages of entrepreneur in 
aspect analysis, we found that for entrepreneur capabilities aspect there were different opinions 
calculated at 0.05 statistically significant level in terms of connecting with government agencies 
who issue licenses and well-adjusted to situation. For business and operating administration 
aspect, there is a board showing the service rate clearly and the survey about consumer’s 
satisfaction will be provided and use as a guideline for further service improvement. 
 
ความนํา 
 เมื่อพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรือง ผ่านมาทางประเทศจีน และเข้ามาสู่เมืองไทย โดยการนํา ของพระสงฆ์ 
หลักฐานการนวดท่ีเก่าแก่ท่ีสุดคือ ศิลาจารึก ท่ีขุดพบท่ีป่ามะม่วง ในสมัย พ่อขุนรามคําแหง ในสมัยโบราณน้ัน 
ความรู้เก่ียวกับการแพทย์ และการนวดของไทย จะส่ังสอนสืบต่อกัน เป็นทอดๆ โดยครูจะรับศิษย์ไว้ แล้วค่อยส่ัง
ค่อยสอนให้จดจําความรู้ต่างๆ ซ่ึงความรู้ ที่สืบทอดกันมานั้น อาจเพ่ิมขึ้น สูญหาย หรือผิดแปลกไปบ้าง ตาม
ความสามารถของครู และศิษย์ท่ีสืบทอดกันมาในสมัยกรุงศรีอยุธยา รัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 
การแพทย์แผนไทยน้ัน เจริญรุ่งเรืองมากโดยเฉพาะอย่างย่ิง การนวดแผนไทย จากหลักฐานทําเนียบศักดินา 
ข้าราชการฝ่ายทหาร และพลเรือน ทรงโปรดให้มีการ แต่งตั้งกรมหมอนวด ให้บรรดาศักดิ์เป็นปลัดฝ่ายขวา มีศักดิ
นา 300 ไร่ ฝ่ายซ้ายมีศักดินา 400 ไร่ หลักฐานจากจดหมายเหตุราชฑูตลาลูแบร์ ประเทศฝรั่งเศส ในบันทึกเรื่อง
หมอนวดในแผ่นดินสยาม มีความว่า "ในกรุงสยาม น้ัน ถ้ามีใครป่วยไข้ลง ก็จะเริ่มทําเส้นสายยืด โดยผู้ชํานาญทางน้ี 
ข้ึนไปบนร่างกายคนไข้แล้วใช้เท้าเหยียบ" 
  ภาวะสงคราม ท้ังยังถูกจับเป็นเชลยส่วนหน่ึง เหลือหมอพระตามหัวเมืองจํานวนมาก พระบาทสมเด็จพระ
พุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ทรงโปรดให้ระดมปั้นรูปฤาษีดัดตน 80 ท่า และจารึกสรรพวิชาการนวดไทย ลงบนแผ่นหิน
อ่อน 60 ภาพ แสดงจุดนวดต่างๆ อย่างละเอียด ประดับบนผนังศาลาราย และบนเสาภายในวัดพระเชตุพนวิมลมัง
คลาราม เพ่ือให้ประชาชนได้ศึกษาโดยท่ัวกัน 
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ต่อมาใน พ.ศ.2375 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้บูรณะวัดโพธ์ิใหม่ 
ทรงให้ หล่อรูปฤษีดัดตน เป็นโลหะ และทรงให้รวบรวมตําราการนวด และตําราการแพทย์ จารึกในวัดโพธ์ิ เพื่อ
เผยแพร่ให้ประชาชน ท่ัวไปศึกษา และนําความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป 
  ใน พ.ศ. 2397 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดให้หมอนวดและหมอยา ถวายการรักษา
ความเจ็บป่วยยาม ทรงพระประชวร แม้เสด็จประพาสแห่งใด ต้องมีหมอนวดถวายงานทุกคร้ัง 
  ใน พ.ศ. 2499 พระบาทสมเด็จพระปิยะมหาราช ทรงโปรดเกล้าฯให้แพทย์หลวงทําการสังคายนา และ
แปลตําราแพทย์จาก ภาษาบาลี และสันสกฤตเป็นภาษาไทย เรียกว่าตําราแพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ (ฉบับหลวง) 
(นวดแผนไทย, 2553) 
 ปญัหาเศรษฐกิจถดถอยของประเทศไทย เป็นปัญหาท่ีเรื้อรังยาวนาน บางทีดูเหมือนจะแก้ไขได้ บางคร้ังก็ดู
เหมือนเศรษฐกิจจะดีขึ้น แต่ไปๆ มาๆ ก็กลับมาสู่ยุคถดถอยเหมือนเดิม ภาวะความตึงเครียดท่ีเราจะเอาแน่เอานอน
อะไรไม่ได้กับ สภาวะเศรษฐกิจเย่ียงน้ี จึงทําให้ผู้คนในสังคมเกิดความเครียดเป็นอย่างมาก 
 ธุรกิจท่ีเกี่ยวกับการคลายเครียดในท่ีน้ี เป็นธุรกิจท่ีให้บริการลูกค้าโดยอิงศีลธรรมเป็นท่ีต้ังในการประกอบ
ธุรกิจซ่ึงธุรกิจน้ีก็คือ ธุรกิจนวดแผนไทย สาเหตุท่ีธุรกิจนี้น่าจะไปได้รุ่ง ก็เพราะ ปัญหาของคนท่ัวไป คือ ความเครียด 
เมื่อมีความเครียดแล้วร่างกายก็จะทรุดโทรมตามไปด้วย ดังท่ีทฤษฎี Three Sound ของ ร้อย ศาสตราจารย์ ดร. จิต
จํานงค์ สุภาพ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการเมืองไทย ได้กล่าวไว้ว่า “Sound body is in a sound mind” หมายความ
ว่าจิตใจอยู่เหนือร่างกาย ถ้าจิตใจดีแล้วร่างกายก็จะดีตาม เพราะความเครียดเป็นเรื่องของจิตใจ เมื่อจิตใจไม่ 
ร่างกายจะดีได้อย่างไรกัน ซ่ึงจะสอดคล้องกับพุทธภาษิตท่ีว่า นโมปุพพงคมาธัมมา คือ ใจเป็นนายกายเป็นบ่าว กาย
และ สัมพันธ์กันหากใจไม่สบายแล้วก็จะมีผลกระทบต่อร่างกายด้วย 
 ธุรกิจนวดแผนไทย จึงเป็นธุรกิจท่ีสามารถตอบสนองความต้องการตรงนี้ได้ เพราะว่า ธุรกิจนี้ไม่เพียงแต่
เป็นการบริการเพ่ือผ่อนคลายความเครียดให้ลูกค้าเพียงอย่างเดียว เท่าน้ัน แต่ยังช่วยให้ ร่างกายของลูกค้าดี ขึ้นด้วย
การนวดในลักษณะต่างๆ อีกด้วย เพราะทุกวันน้ีคนในสังคมไทยในปัจจุบันเร่ิมให้ความสําคัญและใส่ใจสุขภาพกัน
มากข้ึน โดยเฉพาะการใช้วิถีของธรรมชาติบําบัด เช่น การนวด การใช้สมุนไพร การใช้หลักของภูมิ ปัญญาบรรพบุรุษ
มาช่วยในเร่ืองของการเสริมสร้างความสวยงามให้กับร่างกาย ฯลฯ ความโชคดีของคนไทยที่ว่า ในพื้นท่ีแหลม ทอง
ของเราน้ียังมีพืชพันธุ์ธัญญาหาร อยู่มากมาย เราสามารถนํามาใช้ท้ัง ดูแลส่งเสริมสุขภาพของเรา ดังน้ันวิถี ทางทาง
ธรรมชาติจึงเป็นท่ีนิยมอย่างในปัจจุบัน ถือเป็นโอกาสทองสําหรับผู้ประกอบการ ทุกท่าน ท่ีจะลงทุนทําธุรกิจนวด
แผนไทย เพราะการนวดแผนไทยนับว่าเป็น ภูมิปัญญาไทยท่ีโด่งดังไกลไปท่ัวโลก และภูมิปัญญาตรงนี้ได้ถูกสืบสาน
ต่อ จวบจนถึงปัจจุบัน (นักรบ พิมพ์ขาว, 2552) 
 ประเทศไทยมีการทําการค้าประกอบธุรกิจกับต่างประเทศท้ังในภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาค
บริการ โดยท่ีการค้าหรือการส่งออกในภาคบริการของไทยมีบทบาทสําคัญต่อการสนับสนุนการขยายตัวทางด้าน
การค้าและการลงทุนมาอย่างต่อเนื่อง ดังเช่น ธุรกิจบริการนวดแผนไทย ท่ีได้รับความนิยมจากชาวต่างประเทศเป็น
อย่างมาก ท้ังในวงการแพทย์และบุคคลท่ัวไป เน่ืองจากเป็นการบําบัดรักษาด้วยวิธีการทางธรรมชาติ เช่น ในวงการ
กายภาพบําบัด ประเทศสหรัฐอเมริกา การนวดแผนไทยได้รับความนิยมอย่างย่ิงจนมีการเปิดสอนและให้การรักษา
ด้วยวิธีการนวดแผนไทยกันอยู่ท่ัวไป และยังมีชาวตะวันตกอีกเป็นจํานวนมากท่ีได้มีโอกาสเข้ามาเรียนรู้วิธีการนวด
แผนไทยจากเมืองไทย แล้วนํากลับไปเปิดสถานบริการนวดแผนไทยยังต่างประเทศ 
 ปัจจุบัน การนวดแผนไทยประสบกับภาวะการแข่งขันค่อนข้างสูง ผู้ประกอบการหันมาดําเนินธุรกิจน้ี
เพิ่มข้ึน 10-20 % ต่อปี นอกจากผู้ประกอบการรายใหม่แล้ว การนวดแผนไทยยังกลายเป็นบริการเสริมของธุรกิจท่ีมี
อยู่แล้ว เช่น ตามร้านสถานเสริมสวย เสริมความงาม หรือโรงพยาบาลบางแห่งแม้ผู้ประกอบการจะหันมาทําธุรกิจน้ี
กันมาก แต่ส่วนหนึ่งเป็นการเปิดธุรกิจโดยไม่มีการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ การพัฒนาที่ดีเพียงพอ 
ผู้ประกอบการท่ีเปิดธุรกิจนวดแผนไทยจึงต้องปิดตัวเองไปหลายราย และเน่ืองจากธุรกิจน้ี จัดเป็นบริการเสริมท่ี
นอกเหนือจากปัจจัยส่ี ดังน้ัน การแข่งขันจึงเน้นไปท่ีการบริการท่ีดีได้มาตรฐาน และมีจุดเด่นของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็น
ด้านการตกแต่งสถานท่ีให้ดูสะอาด สวยงาม สบายตา สถานท่ีตั้ง มีท่ีจอดรถสะดวก ไปมาง่าย มีบริการท่ีหลากหลาย
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ให้ลูกค้าเลือก เช่น นวดตัว นวดฝ่าเท้า นวดน้ํามันหอมระเหย นวดประคบด้วยสมุนไพร การต้อนรับของพนักงานท่ี
สุภาพเรียบร้อย การนวดได้คุณภาพตามมาตรฐาน จะเห็นว่า ผู้ประกอบการท่ีประสบความสําเร็จ ต้องพัฒนาทักษะ
ความรู้ให้แก่บุคคลากรอยู่ตลอดเวลา รวมถึงพัฒนารูปแบบบริการให้ดีขึ้น (ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏภูเก็ต, 2553) 
 เน่ืองจากผู้วิจัยมีประสบการณ์ตรงจากวิชาชีพนวดแผนไทยซ่ึงเป็นอาจารย์สอนและประกอบธุรกิจนวด
แผนไทยอยู่ จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา ค้นคว้าถึง ความคิดเห็นเก่ียวกับความอยู่รอดของการประกอบธุรกิจนวดแผน
ไทย อําเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยทําการศึกษาถึงการบริหารจัดการ, การสร้างตราสินค้า (brand), นวัตกรรมการ
บริการ, และในส่วนอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจนวดแผนไทย รวมท้ังข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อผู้ประกอบการและผู้ท่ี
สนใจเข้าสู่ธุรกิจน้ีจะได้นําแนวทางการบริหารและจัดการให้ธุรกิจนวดแผนไทยประสบผลสําเร็จต่อไปได้ด้วยดี 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับความอยู่รอดของการประกอบธุรกิจนวดแผนไทย อําเภอเมือง จังหวัด
ระยอง 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับความอยู่รอดของการประกอบธุรกิจนวดแผนไทย ของ
ผู้ประกอบการ จําแนกตามข้อมูลของผู้ประกอบการ 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 ความคิดเห็นเก่ียวกับความอยู่รอดของการประกอบธุรกิจนวดแผนไทยของผู้ประกอบการ จําแนกตาม
ข้อมูลของผู้ประกอบการ แตกต่างกัน 
 1. ประชากร คือ ผู้ประกอบการสถานบริการนวดแผนไทย อําเภอเมือง จังหวัดระยอง จํานวน 73 แห่ง 
(ท่ีมา : จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ในจังหวัดระยอง ปี 2555) 
 2. กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา ได้จากการสุ่มตัวอย่างจากประชากรโดยการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย  
(simple  random  sampling) ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ได้จากตารางกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie and 
Morgan (1970, p.608) ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 60 คน 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน โดยมีขั้นตอนตามลําดับ ดังน้ี 
 1. การศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัยคร้ังน้ี 
 2. การจัดทําโครงสร้างของแบบสอบถาม ให้มีเนื้อหาครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งน้ีแบบสอบ 
ถามมี 2 ส่วน คือ 
 2.1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการประกอบ
ธุรกิจ รายได้เฉล่ียต่อเดือน รูปแบบการจัดตั้งธุรกิจ และจํานวนพนักงานนวด 
 2.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความอยู่รอดของการประกอบธุรกิจนวดแผนไทย แบ่งออกเป็น 5 ด้าน แบ่ง
ออกเป็น ด้านศักยภาพของผู้ประกอบการ ด้านการบริหารและการดําเนินการ ด้านการบริหารการตลาด ด้านการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ และด้านการบริหารการเงินและบัญชี ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน 
ประมาณค่า 5 ระดับ ของลิเคิร์ท (Likert) จํานวน 35 ข้อ   
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 การรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยการขอความร่วมมือจากกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็น
ผู้ประกอบการ นวดแผนไทย อําเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยนําแบบสอบถามไปแจกให้กลุ่มตัวอย่างกรอกข้อมูลช่วง
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เดือน ธันวาคม 2555 จํานวน 60 ฉบับ แล้วขอรับคืนด้วยตนเอง ได้รับแบบสอบถามคืนมาจํานวน 60 ชุด คิดเป็น
ร้อยละ 100.00 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ข้อมูลท่ีได้จากการตอบแบบสอบถาม จะนํามาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ทุกชุด และนํามาลงรหัส
ประมวลผลข้อมูล โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป หาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test, F-test 
และ LSD ดังน้ี 
 1. วิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ความถี่และค่าร้อยละ (percentage) 
 2. วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความอยู่รอดของธุรกิจนวดแผนไทยในจังหวัดระยอง จําแนกตามข้อมูลของ
ผู้ประกอบการ โดยใช้ค่าเฉล่ีย ( X )48 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 
 3. เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( X )48 ของคะแนนปัจจัยท่ีมีผลต่อความอยู่รอดของธุรกิจนวดแผนไทยในจังหวัด
ระยอง ของผู้ประกอบการ จําแนกตามข้อมูลของผู้ประกอบการ โดยใช้ t-test และ F-test 
 4. เปรียบเทียบพหุคูณ เพ่ือทดสอบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนความคิดเห็นเก่ียวกับความอยู่รอดของการ
ประกอบธุรกิจนวดแผนไทย ของผู้ประกอบการ จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยวิธีของ Least Significant 
Difference (LSD) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ผู้ประกอบการที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 61.67 อายุ 31-40 ปี ร้อยละ 41.67 
รองลงมา อายุ 51-60 ปี ร้อยละ 21.67 ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ร้อยละ 48.33 รองลงมา ต่ํากว่าปริญญาตรี 
ร้อยละ 26.67 ระยะเวลาในการประกอบธุรกิจ 3-5 ปี ร้อยละ 45.00 รองลงมา 6-8 ปี ร้อยละ 33.33 รายได้เฉล่ีย
ต่อเดือน 20,000 - 50,000 บาท ร้อยละ 43.33 รองลงมา น้อยกว่า 20,000 บาท ร้อยละ 30.00 รูปแบบการจัดตั้ง
ธุรกิจ เจ้าของคนเดียวร้อยละ 73.33 รองลงมา ห้างหุ้นส่วนจํากัด ร้อยละ 18.33 จํานวนพนักงานนวด 1 - 3 คน 
ร้อยละ 48.33 รองลงมา มากกว่า 6 คน ร้อยละ 26.67 
 2. การวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับความอยู่รอดของการประกอบธุรกิจนวดแผนไทย อําเภเมือง 
จังหวัดระยอง 
  ผู้ประกอบการมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความอยู่รอดของการประกอบธุรกิจนวดแผนไทยในภาพรวม อยู่
ในระดับมาก ( X = 3.93) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ดังน้ี 
  ด้านศักยภาพของผู้ประกอบการ 
  ผู้ประกอบการมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความอยู่รอดของการประกอบธุรกิจนวดแผนไทยโดยรวม อยู่ใน
ระดับมาก ( X = 3.86) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ มีใจรักในงานบริการ ( X = 
4.25) รองลงมาคือ สามารถปรับตัวให้ทันต่อสถาน การณ์ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี ( X = 4.02) ส่วนความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับปานกลางคือ มีเครือข่ายธุรกิจท่ีดี ( X = 3.48) 
  ด้านการบริหารและการดําเนินการ 
  ผู้ประกอบการมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความอยู่รอดของการประกอบธุรกิจนวดแผนไทยโดยรวม อยู่ใน
ระดับมาก ( X = 3.95) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากคือ บรรยากาศภายในร้านต้อง
สะอาด และรู้สึกสบาย เมื่อเข้าไปใช้บริการ ( X = 4.17) รองลงมาคือ การรักษาความสะอาดร้านและอุปกรณ์
เคร่ืองใช้ให้สะอาด ปลอดภัยอยู่เสมอ ( X = 4.10) 
  ด้านการบริหารการตลาด 
  ผู้ประกอบการมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความอยู่รอดของการประกอบธุรกิจนวดแผนไทยโดยรวม อยู่ใน
ระดับมาก ( X = 3.86) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากคือ มีรูปแบบการให้บริการนวด
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ท่ีหลากหลายให้เลือกตามความต้องการของลูกค้า ( X = 4.03) รองลงมาคือ การส่งเสริมการตลาดต้องหลายรูปแบบ 
เช่น ระบบสมาชิกมีส่วนลด ( X = 4.02) ส่วนความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลางคือ การประชาสัมพันธ์ต้องทําอย่าง
ต่อเน่ืองโดยใช้ส่ือต่างๆ เช่น ใบปลิว นิตยสารสุขภาพและ internet ( X = 3.45) 
  ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
  ผู้ประกอบการมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความอยู่รอดของการประกอบธุรกิจนวดแผนไทยโดยรวม อยู่ใน
ระดับมาก ( X = 3.91) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากคือ ระบบการสรรหาพนักงาน
นวดท่ีมีความรู้ความสามารถผ่านการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานท่ีน่าเช่ือถือ ( X = 4.00) รองลงมาคือ พัฒนา
อบรมเทคนิคการนวดและภาษาในการส่ือสารให้กับพนักงานนวดอยู่เสมอ ( X = 3.95) 
  ด้านการบริหารการเงินและบัญชี 
  ผู้ประกอบการมีความคิดเห็นเก่ียวกับความอยู่รอดของการประกอบธุรกิจนวดแผนไทย โดยรวม อยู่ใน
ระดับมาก ( X = 4.08) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากคือ มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอ
และสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนท่ีดี ( X = 4.17) รองลง มาคือ มีระบบการบริหารการเงินและการตรวจสอบที่ดี 
( X = 4.08) 
 3. การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนความคิดเห็นเกี่ยวกับความอยู่รอดของการประกอบธุรกิจนวด
แผนไทย จําแนกตามข้อมูลของผู้ประกอบการ 
  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนความคิดเห็นเก่ียวกับความอยู่รอดของ การประกอบธุรกิจนวด
แผนไทย จําแนกตามข้อมูลของผู้ประกอบการ พบว่า ผู้ประกอบการที่มีรูปแบบการจัดตั้งธุรกิจต่างกัน ในภาพรวม 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ดังน้ี 
  ด้านศักยภาพของผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.01 จํานวน 1 รายการ คือ มีความสามารถในการติดต่อกับหน่วยงานราชการ ท่ีออกใบอนุญาตเป็นอย่างดี 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ มีขีดความสามารถใน
การแข่งขันสูง 
  ด้านการบริหารและการดําเนินการ ผู้ประกอบการท่ีมีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
จํานวน 1 รายการ คือ มีระบบการจัดเก็บประวัติลูกค้าและการบริการท่ีดี 
  ผู้ประกอบการที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ มีป้ายบอก
อัตราค่าบริการชัดเจน 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ มีการสํารวจความพึง
พอใจของลูกค้าและนํามาปรับปรุงการให้บริการอยู่เสมอ 
  ผู้ประกอบการที่มีรูปแบบการจัดต้ังธุรกิจต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ 
  1. ติดประกาศนียบัตรรับรองการอบรมของพนกังานนวดทุกคนให้ลูกค้าได้เห็นอย่างชัดเจน 
  2. มีการสํารวจความพึงพอใจของลูกค้าและนํามาปรับปรุงการให้บริการอยู่เสมอ 
  ผู้ประกอบการท่ีมีจํานวนพนักงานนวดต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
  ด้านการบริหารการตลาด ผู้ประกอบการท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 
รายการ คือ ทําเลท่ีต้ังเดินทางสะดวก มีท่ีจอดรถ 
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  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ รู้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
และความต้องการของลูกค้า 
  ผู้ประกอบการท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ ราคา
ค่าบริการเหมาะสมกับบริการท่ีได้รับ 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ รู้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
และความต้องการของลูกค้า 
  ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ผู้ประกอบการที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 
1 รายการ คือ พัฒนาอบรมเทคนิคการนวดและภาษาในการสื่อสารให้กับพนกังานนวดอยู่เสมอ 
  ผู้ประกอบการท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ 
  1. พัฒนาอบรมเทคนิคการนวดและภาษาในการส่ือสารให้กับพนักงานนวดอยู่เสมอ 
  2. มีชุดฟอร์มให้พนักงานใส่ 
  ผู้ประกอบการท่ีมีระยะเวลาในการประกอบธุรกิจต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 
รายการ คือ พัฒนาอบรมเทคนิคการนวดและภาษาในการส่ือสารให้กับพนักงานนวดอยู่เสมอ 
  ผู้ประกอบการท่ีมีรูปแบบการจัดตั้งธุรกิจต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ 
พนักงานนวดต้องมีมนุษย์สัมพนัธ์ดี สุภาพพูดจาไพเราะ 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ ต้องสามารถผูกใจ
พนักงานนวดให้อยู่กับองค์กรนานๆ ด้วยการดูแลรายได้ ความปลอดภัยและสวัสดิการตามกฎหมายแรงงาน 
  ด้านการบริหารการเงินและบัญชี ผู้ประกอบการท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 จํานวน 1 รายการ คือ มีระบบบัญชีท่ีดี 
  ผู้ประกอบการท่ีมีรูปแบบการจัดตั้งธุรกิจต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ 
มีระบบการบริหารการเงินและการตรวจสอบท่ีดี 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ 
  1. มีระบบบัญชีท่ีดี 
  2. มีการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายท่ีดี 
  ผู้ประกอบการท่ีมีจํานวนพนักงานนวดต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ 
มีการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายท่ีดี 
 
อภิปรายผล 
 การวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นเกี่ยวกับความอยู่รอดของการประกอบธุรกิจนวดแผนไทย อําเภอเมือง จังหวัด
ระยอง อภิปรายผลได้ดังน้ี 
 1. จากผลวิจัย ผู้ประกอบการมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความอยู่รอดของการประกอบธุรกิจนวดแผนไทย ใน
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ผู้ประกอบการมีความคิดเห็นในทุกด้าน อยู่ในระดับมาก 
ข้อค้นพบดังกล่าวเป็นไปตามลักษณะแนวคิดของธุรกิจบริการ (ศิริพร เพชรคง, 2554) ซ่ึงกล่าวว่า ธุรกิจบริการน้ัน
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เป็นงานท่ีซับซ้อน หลากหลาย และมีความละเอียดอ่อน เพราะไม่เพียงแต่ผู้ประกอบการจะต้องมีสินค้าหรือบริการท่ี
มีคุณภาพเท่าน้ัน แต่จะต้องสามารถเข้าถึงหรือสร้างการยอมรับ ให้เกิดการตัดสินใจซื้อบนความพอใจของลูกค้าอย่าง
มีประสิทธิภาพ การตลาดบริการ (Service Marketing) จึงเป็นงานท่ีมีความท้าทาย และมีความสําคัญต่อ
ความสําเร็จหรือความล้มเหลวของธุรกิจ เพ่ือให้ธุรกิจบริการสามารถสร้างความได้เปรียบและประสบความสําเร็จใน
การแข่งขัน โดยลักษณะของผลิตภัณฑ์บริการน้ันมีความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นสินค้า ซ่ึงสามารถจําแนกความ
แตกต่างออกเป็น 5 ประการ ดังน้ี 
  1.1 บริการไม่สามารถจับต้องได้ (Intangibility) กล่าวคือ บริการไม่สามารถมองเห็นได้ หรือรู้สึกได้
ก่อนซ้ือ ผู้บริโภคจะรับรู้บริการได้จากความรู้สึกส่วนบุคคลในขณะท่ีได้รับบริการ หรือหลังจากรับบริการไปแล้ว 
  1.2 บริการไม่สามารถแบ่งแยกได้ (Inseparability) เน่ืองจากการบริการมีข้อจํา กัดในเรื่องของผู้
ให้บริการที่เป็นบุคคลและเวลา จึงทํา ให้สามารถบริการได้เพียงคร้ังละราย ในขณะท่ีสินค้าสามารถผลิตได้จํานวน
มาก และสามารถแบ่งย่อยขายให้ผู้บริโภคพร้อมกันหลาย ๆ รายได้ 
  1.3 บริการมีความไม่แน่นอน (Variability) การควบคุมคุณภาพของการบริการเป็นไปได้ยาก ซ่ึงต่าง
จากการผลิตสินค้าท่ีสามารถควบคุมวัตถุดิบและเครื่องจักรได้ จะเห็นได้จากการที่เราไปร้านตัดผมและเลือกตัดผม
กับช่างคนเดิมก็อาจตัดผมได้ไมเ่หมือนกันในแต่ละครั้ง 
  1.4 บริการจัดทํา มาตรฐานได้ยาก (Heterogeneous) เน่ืองจากปัจจัยหลักของการบริการคือ คน  
การสร้างมาตรฐานโดยอาศัยการจัดการคนจึงเป็นเร่ืองยาก 
  1.5 บริการไม่สามารถเก็บไว้ได้ (Perishability) การบริการจะเกิดข้ึนก็ต่อเมื่อมีการซ้ือและรับบริการใน
ขณะเดียวกัน ซ่ึงต่างจากธุรกิจสินค้าท่ีผู้ผลิตสามารถคาดคะเนล่วงหน้าและทําการผลิตสินค้าเก็บไว้ เพ่ือรองรับความ
ต้องการซ้ือท่ีเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ 
 2.  จากการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนความคิดเห็นเกี่ยวกับความอยู่รอดของการประกอบธุรกิจนวด
แผนไทย จําแนกตามข้อมูลของผู้ประกอบการพบว่า ผู้ประกอบการท่ีมีรูปแบบการจัดตั้งธุรกิจท่ีต่างกัน ให้ความ
คิดเห็นเกี่ยวกับความอยู่รอดของการประกอบธุรกิจนวดแผนไทย ในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 นอกน้ันไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้านของความอยู่รอดของการประกอบธุรกิจนวดแผนไทย 
พบว่า ผู้ประกอบการที่มีรูปแบบการจัดตั้งธุรกิจท่ีต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความอยู่รอดของการประกอบธุรกิจ
นวดแผนไทย ด้านการบริหารการเงินและบัญชี แตกต่างกัน ผู้ประกอบการที่มีอายุต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า ด้านศักยภาพของผู้ประกอบการ และด้านการบริหารและการดําเนินการ แตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยบางส่วนของ สุนันทา  พึ่งชาติไทย (2550, บทคัดย่อ) ศึกษาเร่ือง การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน
ธุรกิจบริการนวดแผนไทยในกรุงเทพมหานคร จากผลการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการในท้ัง 2 กรณี แสดง
ว่า โครงการธุรกิจนวดแผนไทยในกรุงเทพมหานคร  ให้ผลตอบแทนท่ีไม่คุ้มค่าในการลงทุน และสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยบางส่วนของ หัสยา สําเร็จย่ิง (2551, บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง ศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประเภทธุรกิจนวดแผนไทย ในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี  ผลการศึกษา 
พบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการ คือ ด้านบริหารการตลาด ด้านการบริหารจัดการ 
ด้านการบริหารการเงินและบัญชี และด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
 
ข้อเสนอแนะ 
  จากผลการวิจัยเร่ือง ความคิดเห็นเกี่ยวกับความอยู่รอดของการประกอบธุรกิจนวดแผนไทย อําเภอเมือง 
จังหวัดระยอง มีข้อเสนอแนะดังน้ี 
 1. ด้านศักยภาพของผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการควรมีความสามารถในการติดต่อกับหน่วยงานราชการท่ี
ออกใบอนุญาตเป็นอย่างดี และผู้ประกอบการควรมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง 



วารสารวชิาการ “ลานปัญญา” ปีท่ี 13 ฉบบัท่ี 1 
โครงการบณัฑิตศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 

 52

 2. ด้านการบริหารและการดําเนินการ ควรมีระบบการจัดเก็บประวัติลูกค้าและการบริการท่ีดี ควรมีป้าย
บอกอัตราค่าบริการท่ีชัดเจน มีการสํารวจความพึงพอใจของลูกค้าอย่างต่อเนื่องและควรนํามาปรับปรุงการให้บริการ
อยู่เสมอ ควรมีการติดประกาศนียบัตรรับรองการอบรมของพนักงานนวดทุกคนให้ลูกค้าได้เห็นอย่างชัดเจน   
 3. ด้านการบริหารการตลาด ผู้ประกอบการควรศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าและกลุ่มเป้าหมาย ความ
ต้องการของลูกค้า ควรมีการหาทําเลท่ีตั้งของสถานท่ีเพื่อให้ลูกค้าสามารถเดินทางมาใช้บริการได้สะดวก ควรมีท่ี
จอดรถสําหรับรองรับลูกค้าเป็นอย่างดี และควรมีราคาค่าบริการเหมาะสมกับบริการท่ีได้รับ 
 4. ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ผู้ประกอบการควรมีการพัฒนาอบรมเทคนิคการนวดและภาษาในการ
ส่ือสารให้กับพนักงานนวดอยู่เสมอ และควรมีชุดฟอร์มให้พนักงานใส่ขณะให้บริการ ผู้ประกอบการควรมีการให้
สวัสดิการกับพนักงานและสามารถผูกใจพนักงานนวดให้อยู่กับองค์กรนานๆ ด้วยการดูแลรายได้ ความปลอดภัยและ
สวัสดิการตามกฎหมายแรงงาน 
 5. ด้านการบริหารการเงินและบัญชี ควรมีระบบบัญชีท่ีดี ควรมีระบบการบริหารการเงินและการ
ตรวจสอบท่ีดี และควรมีการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายท่ีดี เพ่ือให้องค์กรมีกําไรจากการดําเนินการ 
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 การวิจัยเ ร่ืองน้ีมี วัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการจัดการธุรกิจบริการสถานดูแลผู้สูงอายุในเขต
กรุงเทพมหานคร 2) เปรียบเทียบการจัดการธุรกิจบริการสถานดูแลผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร ของ
ผู้ประกอบการ จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ประกอบธุรกิจบริการสถานดูแลผู้สูงอายุ   
ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 105 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ความถ่ี 
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบความแตกต่างการหาค่าเฉล่ียโดยใช้ค่าที และการวิเคราะห์
ความแปรปรวน 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้ประกอบการมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการการจัดการธุรกิจบริการสถานดูแลผู้สูงอายุ
ในเขตกรุงเทพมหานคร ค่าเฉล่ียความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ด้านการจัดการ 3 อันดับแรก ได้แก่ มีการควบคุมการปฏิบัติงานที่ดี มีการวางแผนงานปฏิบัติงานไว้ล่วงหน้า และมี
การวางแผนเพ่ือลดผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงในอนาคตเป็นอย่างดี ด้านการตลาด 3 อันดับแรก ได้แก่ ทําเล
ท่ีต้ังมีการคมนาคมท่ีสะดวกในทุกด้าน มีระบบการตลาดกับลูกค้าทางส่ืออิเลคโทรนิค และมีการแนะนําผู้ใช้บริการ
รายใหม่โดยผู้ท่ีเคยใช้บริการเดิม ด้านการจัดการการเงิน ได้แก่ มีการจัดทําบัญชีรับ-จ่าย อย่างรัดกุม ด้านบุคลากร  
3 อันดับแรก ได้แก่ ต้องมีทักษะความชํานาญเฉพาะ ด้านการดูแลผู้สูงอายุ สามารถสร้างขวัญกําลังใจที่ตรงกับความ
ต้องการของพนักงาน และมีความสามารถจัดหาบุคลากรได้อย่างเพียงพอตามเกณฑ์มาตรฐาน 2) ผลการ
เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนระดับความสําคัญของการจัดการธุรกิจบริการสถานดูแลผู้สูงอายุในเขต
กรุงเทพมหานคร จําแนกตามจํานวนเงินทุน ต่างกัน พบว่า มีความแตกต่างกันท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิต 
0.05 ในเรื่องของการมีความสามารถจัดหาบุคลากรได้อย่างเพียงพอตามเกณฑ์มาตรฐานมีเป้าหมายในการประกอบ
ธุรกิจท่ีชัดเจน มีภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ีให้ปลอดภัย สะอาด สวยงาม สงบ และสามารถจัดหาแหล่งเงินทุนท่ีมีต้นทุน
ตํ่าได้อย่างหลากหลาย และรูปแบบความเป็นเจ้าของธุรกิจ ต่างกัน พบว่า มีความแตกต่างกันในด้านมีการวาง
แผนการจ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
Abstract 
 The objectives of this research were 1) to study Eldercare Business management in 
Bangkok 2) to compare Eldercare Business management in Bangkok that is classified the standards 
of demography. The sample included 136 owners of elderly business entrepreneur. 
Questionnaires were used as a research tool. Data were analyzed by frequency, percentage, 
mean, standard deviation, t-test, and analysis of variance. 
 The results of the research indicated that 1) the entrepreneurs agree to manage 
Eldercare Business management moderately. Consideration for each model that the three 
management models are good controlled performance, planed performance beforehand and 
planning for decrease changing in the future well. Next is marketing models are the convenient 
location, electronic communication system and the assistant for the new customers. For finance 
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model is careful accountant. For personnel models are specific skillful crews that are able to 
support the crews’ morale well, ability to manage the enough crews 2) compare the importance 
average about Eldercare Business management in Bangkok. Classifying the budgets that have 
found difference of ability to find the skillful crews follow the standard. There are clear objective 
for engagement in business that are good and suitable location to run. Ability to classify the low 
budget variously and business models are difference. The research has found the different 
business plans efficiently. 
 
ความนํา 
 จากการสํารวจประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทย พ.ศ.2550 ของสํานักงานสถิติแห่งชาติ พบว่าประชากร
ของประเทศไทยมีถึงประมาณ 7 ล้านคน คิดเป็นเกือบร้อยละ 11 ของประชากรท้ังประเทศท่ีมีอยู่ประมาณ 65.6 
ล้านคน แสดงว่าประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้ว การเปล่ียนเป็นประชากรสูงวัยของไทยน้ันเกิดข้ึนในระยะเวลา
ท่ีส้ันมาก โดยอัตราการเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างรวดเร็วน้ี สาเหตุหลักทางประชากร คือการลดภาวะเจริญพันธ์ หรือ
ภาวการณ์เกิดอย่างรวดเร็วจากช่วงปี 2506-2507 สตรีคนหน่ึงมีบุตรโดยเฉล่ียประมาณ 6 คน ลดลงเหลือ 4 คน 
ในช่วงทศวรรษ 2520 และในปัจจุบัน เหลือประมาณ 1.6 คนต่อสตรี 1 คน ส่งผลให้สัดส่วนประชากรผู้สูงอายุ
เพิ่มขึ้นจาก ร้อยละ 5 ในปี 2493 เป็นเกือบ ร้อยละ 11 ในปัจจุบัน และประชากรในวัยแรงงาน ซ่ึงเป็นฐานท่ีสําคัญ
ของการผลิตเกื้อหนุนต่อประชากรผู้สูงอายุ มีแนวโน้มลดลงโดยตลอด และคาดว่าประชากรในวัยแรงงานท่ีจะต้อง
เกื้อหนุนต่อผู้สูงอายุจะมีแนวโน้มลดลงไปอีกในอนาคต 
 ในสภาวะปัจจุบันสังคมทุกระดับต่างประสบปัญหากับวิกฤตการณ์ในทุกๆ ด้าน ท้ังด้านเศรษฐกิจ  
การเมือง สังคม วัฒนธรรม ส่ิงแวดล้อมต่างๆ มีภาวการณ์บีบตัว ทําให้ต้องมีการแข่งขันกันสูงในทุกๆ ด้านประชากร
ในวัยทํางานแทบทุกคนต่างมีภาระหน้าท่ีท่ีต้องทํางานนอกบ้าน  ทําให้ผู้สูงอายุเกิดความเหงา โดดเด่ียว เหมือนถูก
ทอดทิ้งให้อยู่ตามลําพังผู้สูงอายุท่ีมีสุขภาพแข็งแรง เน่ืองจากมีการดูแลสุขภาพตนเอง ออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอ 
จะมีกลุ่มที่เข้าร่วมกิจกรรม สันทนาการเป็นชมรมต่างๆ ส่วนผู้สูงอายุกลุ่มท่ีมีโรคประจําตัว มีโรคต้องรักษาเรื้อรัง ไม่
สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ต้องได้รับการรักษาตัวอย่างต่อเน่ืองในระยะยาว หรือผู้สูงอายุท่ีได้รับการรักษาตัวใน
โรงพยาบาลแล้วต้องการฟื้นฟู พักฟื้น เป็นภาระหน้าท่ีของบุตรหลานโดยตรงที่จะต้องรับผิดชอบดูแลบิดามารดา ผู้มี
พระคุณ เน่ืองจากสังคมไทยมีการปลูกฝังกันมากมายในเรื่องของความกตัญญู 
 ด้วยเหตุผลต่างๆ ในเบื้องต้นนี้เอง จึงทําให้เกิดแนวความคิดในเร่ืองของธุรกิจการดูแลผู้สูงอายุเกิดขึ้นใน
ประเทศไทย โดยอาศัยช่องว่างของสังคมในเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยในระยะพักฟ้ืน เกิดขึ้นมากมาย เช่น 
ธุรกิจการจัดส่งพนักงานผู้ดูแลผู้สูงอายุตามบ้าน ธุรกิจโรงเรียนฝึกอบรมวิชาการดูแลผู้สูงอายุและธุรกิจสถานดูแล
ผู้สูงอายุ ฯลฯ ธุรกิจการดูแลผู้สูงอายุเป็นธุรกิจท่ีมีแนวโน้มในเชิงการแข่งขันสูง ดังน้ันในเร่ืองของการบริหารจัดการ 
เพื่อให้องค์กรของตนเติบโตอย่างมีระเบียบ มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ มีมาตรฐานการทํางาน จึงต้องมีการพัฒนา
ปรับปรุงแก้ไขอยู่เสมอ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจ และความประทับใจของลูกค้า 
 ผู้วิจัยเป็นผู้ประกอบการอีกคนหน่ึงท่ีมองเห็นความสําคัญของการบริหารจัดการธุรกิจการดูแลผู้สูงอายุมี
ธุรกิจบริการดูแลผู้สูงอายุท้ังในเร่ืองการจัดส่งบริการดูแลผู้สูงอายุตามบ้านท่ัวประเทศ เปิดธุรกิจโรงเรียนฝึกอบรม
วิชาการดูแลผู้สูงอายุและประกอบธุรกิจสถานดูแลผู้สูงอายุ ดังน้ันผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะทําการศึกษาถึงการ
จัดการธุรกิจสถานดูแลผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อนําผลจากการศึกษาวิจัยมาใช้เป็นแนวทางสําหรับผู้ท่ี
สนใจจะประกอบธุรกิจบริการสถานดูแลผู้สูงอายุและนําผลวิจัยท่ีได้รับมาปรับปรุงในองค์กรของตนเองให้ได้คุณภาพ
มาตราฐานอย่างสมบูรณ์แบบ พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาการจัดการธุรกิจบริการสถานดูแลผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อเปรียบเทียบการจัดการธุรกิจบริการสถานดูแลผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร ของผู้ประกอบการ 
จําแนกตามข้อมูลของผู้ประกอบการ 
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สมมติฐานของการวิจัย 
 การจัดการธุรกิจบริการสถานดูแลผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครของผู้ประกอบการจําแนกตามข้อมูล
ผู้ประกอบการที่แตกต่างกัน 
 1. ประชากร ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้ประกอบการธุรกิจบริการสถานดูแลผู้สูงอายุในเขต
กรุงเทพมหานคร จํานวนประมาณ 120 แห่ง (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และ http//:www.eldercare 
Thailand.com) 
 2. กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา ได้จากการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (simple random sampling) จาก
กลุ่มประชากรเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงโดยใช้ตารางกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ  Krejcie and 
Morgan (1970, p.608) ได้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 105 แห่ง 
  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี เป็นแบบสอบถามจํานวน 1 ฉบับ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ  
 1. การศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัยคร้ังน้ี 
 2. การจัดทําโครงสร้างของแบบสอบถาม ให้มีเ น้ือหาครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยคร้ังน้ี 
แบบสอบถาม มี 2 ส่วน ประกอบด้วย 
 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ประกอบการ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การ
ทํางาน รูปแบบความเป็นเจ้าของธุรกิจ จํานวนเงินทุน รายได้เฉล่ียต่อเดือน รูปแบบการให้บริการตามระยะเวลา 
และรูปแบบการให้บริการตามอาการ จํานวน 9 ข้อ 
 ส่วนท่ี 2 การจัดการธุรกิจบริการสถานดูแลผู้สูงอายุ แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่  ด้านการจัดการ ด้าน
การตลาด ด้านการจัดการการเงิน และด้านบุคลากร  ลักษณะของแบบสอบถาม เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดับ ของลิเคิร์ท (Likert) จํานวน  31 ข้อ 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 การรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยการขอความร่วมมือจาก กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็น
ผู้ประกอบธุรกิจบริการสถานดูแลผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครจํานวน 120 ราย โดยนําแบบสอบถามไปแจกให้
กลุ่มตัวอย่างกรอกข้อมูลโดยวิธีเจาะจง ในช่วงเดือนธันวาคม 2555  แล้วขอรับคืนด้วยตนเอง ได้รับแบบสอบถามคืน
มาจํานวน 105 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ข้อมูลท่ีได้จากการตอบแบบสอบถาม จะนํามาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ทุกชุด และนํามาลงรหัส 
ประมวลผลข้อมูลโดยโปรแกรมสําเร็จรูป หาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test, F-test  และ  
LSD ดังน้ี 
 1. วิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ความถี่ และค่าร้อยละ (percentage) 
 2. การวิเคราะห์การจัดการธุรกิจบริการสถานดูแลผู้สูงอายุของผู้ประกอบการ จําแนกตามลักษณะส่วน
บุคคล โดยใช้ค่าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 
 3. เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนการจัดการธุรกิจบริการสถานดูแลผู้สูงอายุของผู้ประกอบการ  
จําแนกตามลักษณะการส่วนบุคคลโดยใช้ t-test และ F-test 
 4. เปรียบเทียบพหุคูณเพื่อทดสอบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนการจัดการธุรกิจบริการสถานดูแลผู้สูงอายุ
ของผู้ประกอบการ เป็นรายคู่จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน โดยใช้วิธี Least Significant Difference (LSD) 
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สรุปผลการวิจัย 
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล 
  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 80.00 อายุมากกว่า 45 ปี ร้อยละ 68.57 รองลงมา 36 
– 45 ปี ร้อยละ 25.71 ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ร้อยละ 56.19 รองลงมา ตํ่ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 22.86  
ประสบการณ์การทํางาน 5–10 ปี ร้อยละ 67.62 รองลงมา 11–15 ปี ร้อยละ 20.95 รูปแบบความเป็นเจ้าของธุรกิจ 
ห้างหุ้นส่วนจํากัด  ร้อยละ 66.67 รองลงมา บริษัทจํากัด ร้อยละ 16.19 จํานวนเงินทุน 500,000-1,000,000 บาท 
ร้อยละ 80.00 รองลงมา ตํ่ากว่า 500,000 บาท ร้อยละ 9.52 รายได้เฉล่ียต่อเดือน 500,000–2,000,000 บาท  
ร้อยละ 84.76 รองลงมา 300,000–500,000 บาท ร้อยละ 11.43 รูปแบบการให้บริการตามระยะเวลา ดูแลระยะ
ยาว ร้อยละ 92.38 รูปแบบการให้บริการตามอาการ ผู้สูงอายุท่ีช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ร้อยละ 87.62 
  2. วิเคราะห์การจัดการธุรกิจบริการสถานดูแลผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร 
  ผู้ประกอบการมีความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการธุรกิจบริการสถานดูแลผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร  
ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 2.84) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน สรุปได้ดังน้ี 
  ด้านการจัดการ ผู้ประกอบการ มีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 2.71) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 2.64–3.11) จํานวน 8 รายการ คือ  
  1. มีการควบคุมการปฏิบัติงานท่ีดี 
  2. มีการวางแผนงานปฏิบัติงานไว้ล่วงหน้า 
  3. มีการวางแผนเพื่อลดผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงในอนาคตเป็นอย่างดี 
  4. มีระบบข้อมูลเพื่อการตัดสินใจท่ีดี 
  5. ต้องมีเป้าหมายในการประกอบธุรกิจท่ีชัดเจน         
  6. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการให้การบริการสถานดูแลผู้สูงอายุตามเกณฑ์มาตรฐานของ
กระทรวงพาณิชย์ 
  7. มีการดําเนินผลการดําเนินงานและวิเคราะห์ปัญหาเพ่ือแก้ไขปรับปรุงอย่างสม่ําเสมอ 
  8. มีการพยากรณ์สถานการณ์ในอนาคตท่ีดี 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับผู้ประกอบการเพศหญิง อายุ 36-45 ปี และมากกว่า 45 ปี ระดับการศึกษาตํ่ากว่า
ปริญญาตรี และปริญญาตรี ประสบการณ์การทํางาน 5-10 ปี และ 11-15 ปี รูปแบบความเป็นเจ้าของธุรกิจ มี
หุ้นส่วน ไม่จดทะเบียน และห้างหุ้นส่วนจํากัด จํานวนเงินทุน ต่ํากว่า 500,000 บาท และ 500,000–1,000,000 
บาท รายได้เฉล่ียต่อเดือน 500,001–1,000,000 บาท รูปแบบการให้บริการตามระยะเวลา ดูและระยะยาว 
  ด้านการตลาด ผู้ประกอบการ มีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 2.50) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 2.53–3.20) จํานวน 9 รายการ คือ 
  1. ทําเลท่ีต้ังมีการคมนาคมท่ีสะดวกในทุกด้าน 
  2. มีระบบการตลาดกับลูกค้าทางส่ืออิเลคโทรนิค 
  3. มีการแนะนําผู้ใช้บริการรายใหม่โดยผู้ท่ีเคยใช้บริการเดิม 
  4. มีระบบการรักษาความปลอดภัยท่ีดี           
  5. อัตราค่าบริการเป็นท่ียอมรับจากลูกค้า         
  6. มีภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ให้ปลอดภัย สะอาด สวยงาม สงบ 
  7. การกําหนดอัตราค่าบริการคุ้มค่าต่อการลงทุนระยะยาว 
  8. มีเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ เครื่องใช้ท่ีทันสมัย 
  9. มีการมอบของที่ระลึกให้ลูกค้าตามโอกาสพิเศษต่าง ๆ 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับผู้ประกอบการอายุมากกว่า 45 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี ประสบการณ ์
การทํางาน 5–10 ปี รูปแบบความเป็นเจ้าของธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจํากัด และบริษัทจํากัด จํานวนเงินทุน 500,000–
1,000,000 บาท และ 1,000,001-2,000,000 บาท รายได้เฉล่ียต่อเดือน 500,001–1,000,000 บาท รูปแบบการ
ให้บริการตามระยะเวลา ดูและระยะยาว รูปแบบการให้บริการตามอาการ ผู้สูงอายุท่ีช่วยเหลือตนเองไม่ได้ 
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  ด้านการจัดการการเงิน ผู้ประกอบการ มีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 2.55) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 2.88) จํานวน 1 รายการ คือ มีการจัดทําบัญชีรับ-จ่าย 
อย่างรัดกุม  
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับผู้ประกอบการเพศชาย และเพศหญิง  อายุ 36- 45 ปี และมากกว่า 45 ปี ทุก
ระดับการศึกษา ประสบการณ์การทํางาน 5 – 10 ปี รูปแบบความเป็นเจ้าของธุรกิจ เจ้าของคนเดียว และห้าง
หุ้นส่วนจํากัด รายได้เฉล่ียต่อเดือน 500,001 – 1,000,000 บาท รูปแบบการให้บริการตามระยะเวลา ดูและระยะ
ยาว รูปแบบการให้บริการตามอาการ ผู้สูงอายุท่ีช่วยเหลือตนเองไม่ได้ 
  ด้านบุคลากร ผู้ประกอบการ มีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.31) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 2.53 – 3.20) จํานวน 5 รายการ คือ 
  1. ต้องมีทักษะความชํานาญเฉพาะ ด้านการดูแลผู้สูงอายุ 
  2. สามารถสร้างขวัญกําลังใจท่ีตรงกับความต้องการของพนักงาน 
  3. มีความสามารถจัดหาบุคลากรได้อย่างเพียงพอตามเกณฑ์มาตรฐาน 
  4. มีการฝึกอบรมบุคลากรอย่างต่อเน่ือง 
  5. สามารถควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานได้ 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับผู้ประกอบการอายุมากกว่า 45 ปี ระดับการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี และปริญญา
ตรี ประสบการณ์การทํางาน 5–10 ปี และ 11-15 ปี รูปแบบความเป็นเจ้าของธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจํากัด และบริษัท
จํากัด จํานวนเงินทุน 500,000–1,000,000 บาท และ 1,000,001–2,000,000 บาท รายได้เฉล่ียต่อเดือน 500,001 
– 1,000,000 บาท รูปแบบการให้บริการตามระยะเวลา ดูและระยะยาว รูปแบบการให้บริการตามอาการ ผู้สูงอายุท่ี
ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ 
 3. การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนระดับความสําคัญของการจัดการธุรกิจบริการสถานดูแล
ผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร  ของผู้ประกอบการ จําแนกตามข้อมูลของผู้ประกอบการ 
  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนระดับความสําคัญของการจัดการธุรกิจบริการดูแลผู้สูงอายุในเขต
กรุงเทพมหานครของผู้ประกอบการ จําแนกตามข้อมูลของผู้ประกอบการ พบว่า  ผู้ประกอบการที่มีจํานวนเงินทุน
ต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการธุรกิจบริการสถานดูแลผู้สูงอายุ ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และผู้ประกอบการท่ีมีรูปแบบความเป็นเจ้าของธุรกิจต่างกัน  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
จัดการธุรกิจบริการสถานดูแลผู้สูงอายุ  ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน ดังน้ี 
  ด้านการจัดการ  
  ผู้ประกอบการที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ มีระบบ
ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจท่ีดี 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 3 รายการ คือ 
  1. มีความถูกต้องชัดเจนตามกฎเกณฑ์การจัดต้ังธุรกิจ 
  2. มีระบบการบริหารจัดการภายในธุรกิจท่ีดี 
  3. มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับมาตรฐานการให้การบริการสถานดูแลผู้สูงอายุตามเกณฑ์มาตรฐานของ
กระทรวงพาณิชย์ 
  ผู้ประกอบการท่ีมีประสบการณ์การทํางานต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 
รายการ คือ มีความถูกต้องชัดเจนตามกฎเกณฑ์การจัดตั้งธุรกิจ 
  ผู้ประกอบการท่ีมีรูปแบบความเป็นเจ้าของธุรกิจต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 
รายการ คือ ต้องมีเป้าหมายในการประกอบธุรกิจท่ีชัดเจน 
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  ผู้ประกอบการท่ีมีจํานวนเงินทุนต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
  ผู้ประกอบการที่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน  มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ 
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการให้การบริการสถานดูแลผู้สูงอายุตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวง
พาณิชย์ 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ มีระบบการบริหาร
จัดการภายในธุรกิจท่ีดี 
  ด้านการตลาด   
  ผู้ประกอบการท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ มีการมอบของ
ท่ีระลึกให้ลูกค้าตามโอกาสพิเศษต่างๆ 
  ผู้ประกอบการท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
  ผู้ประกอบการที่มีจํานวนเงินทุนต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ  มีภูมิทัศน์ 
อาคารสถานท่ีให้ปลอดภัย สะอาด สวยงาม สงบ 
  ผู้ประกอบการที่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ  
มีเครื่องมอือุปกรณ์การแพทย์ เคร่ืองใช้ท่ีทันสมัย 
  ผู้ประกอบการท่ีมีรูปแบบการให้บริการตามอาการต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 
รายการ คือ มีระบบการรักษาความปลอดภัยท่ีดี 
  ด้านการจัดการการเงิน   
  ผู้ประกอบการท่ีมีรูปแบบความเป็นเจ้าของธุรกิจต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
จํานวน 1 รายการ คือ มีการวางแผนการจ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ผู้ประกอบการท่ีมีจํานวนเงินทุนต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ 
คือ  สามารถจัดหาแหล่งเงินทุนท่ีมีต้นทุนตํ่าได้อย่างหลากหลาย 
  ผู้ประกอบการที่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ 
มีการวางแผนการจ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ด้านบุคลากร 
  ผู้ประกอบการท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ สามารถ
ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานได้ 
  ผู้ประกอบการที่มีจํานวนเงินทุนต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ มี
ความสามารถจัดหาบุคลากรได้อย่างเพียงพอตามเกณฑ์มาตรฐาน 
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  ผู้ประกอบการที่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ 
มกีารฝึกอบรมบุคลากรอย่างต่อเน่ือง 
  ผู้ประกอบการท่ีมีรูปแบบการให้บริการตามอาการต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
จํานวน 1 รายการ คือ สามารถสร้างขวัญกําลังใจท่ีตรงกับความต้องการของพนักงาน 
 
อภิปรายผล 
 การวิจัยเรื่อง การจัดการธุรกิจบริการสถานดูแลผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงได้ข้อมูลท่ีควรนํามา
อภิปรายผล ดังน้ี 
 การวิเคราะห์การจัดการธุรกิจบริการสถานดูแลผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้ประกอบการมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจบริการสถานดูแลผู้สูงอายุ ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
ดังน้ี 
 ด้านการจัดการ ผู้ประกอบการ มีความคิดเห็นมีความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการธุรกิจบริการสถานดูแล
ผู้สูงอายุ โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ซ่ึงผู้ประกอบการมีความคิดเห็นในเรื่องมีการควบคุมการปฏิบัติงานท่ีดี มี
การวางแผนงานปฏิบัติงานไว้ล่วงหน้า มีการวางแผนเพื่อลดผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงในอนาคตเป็นอย่างดี มี
ระบบข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจท่ีดี ต้องมีเป้าหมายในการประกอบธุรกิจท่ีชัดเจน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
มาตรฐานการให้การบริการสถานดูแลผู้สูงอายุตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงพาณิชย์ มีการดําเนินผลการ
ดําเนินงานและวิเคราะห์ปัญหาเพื่อแก้ไขปรับปรุงอย่างสม่ําเสมอ  และมีการพยากรณ์สถานการณ์ในอนาคตที่ดี อยู่
ในระดับปานกลาง และผู้ประกอบการท่ีมีอายุ จํานวนเงินทุน ต่างกัน มีความคิดเห็นในด้านการจัดการ แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01   
 ด้านการตลาด ผู้ประกอบการ มีความคิดเห็นมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจบริการสถานดูแล
ผู้สูงอายุ โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ซ่ึงผู้ประกอบการมีความคิดเห็นในเร่ืองของ ทําเลท่ีตั้งมีการคมนาคมท่ี
สะดวกในทุกด้าน มีระบบการตลาดกับลูกค้าทางส่ืออิเลคโทรนิค มีการแนะนําผู้ใช้บริการรายใหม่โดยผู้ท่ีเคยใช้
บริการเดิม มีระบบการรักษาความปลอดภัยท่ีดี อัตราค่าบริการเป็นท่ียอมรับจากลูกค้า มีภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ีให้
ปลอดภัย สะอาด สวยงาม สงบ การกําหนดอัตราค่าบริการคุ้มค่าต่อการลงทุนระยะยาว มีเครื่องมืออุปกรณ์
การแพทย์ เคร่ืองใช้ท่ีทันสมัย และมีการมอบของที่ระลึกให้ลูกค้าตามโอกาสพิเศษต่างๆ อยู่ในระดับปานกลาง 
 ด้านการจัดการการเงิน ผู้ประกอบการ มีความคิดเห็นมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจบริการสถาน
ดูแลผู้สูงอายุ โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ซ่ึงผู้ประกอบการมีความคิดเห็นในเรื่อง มีการจัดทําบัญชีรับ-จ่าย อย่าง
รัดกุม อยู่ในระดับปานกลาง และผู้ประกอบการที่มี จํานวนเงินทุน ต่างกัน มีความคิดเห็นในด้านการจัดการการเงิน 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ผู้ประกอบการท่ีมีรูปแบบความเป็นเจ้าของธุรกิจ ต่างกัน มีความ
คิดเห็นในด้าน การจัดการการเงิน แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   
 ด้านบุคลากร ผู้ประกอบการ มีความคิดเห็นมีความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการธุรกิจบริการสถานดูแล
ผู้สูงอายุ โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ซ่ึงผู้ประกอบการมีความคิดเห็นในเรื่อง ต้องมีทักษะความชํานาญเฉพาะ 
ด้านการดูแลผู้สูงอายุ สามารถสร้างขวัญกําลังใจท่ีตรงกับความต้องการของพนักงาน มีความสามารถจัดหาบุคลากร
ได้อย่างเพียงพอตามเกณฑ์มาตรฐาน มีการฝึกอบรมบุคลากรอย่างต่อเนื่อง และสามารถควบคุมการปฏิบัติงานของ
พนักงานได้ อยู่ในระดับปานกลาง และผู้ประกอบการท่ีมี รูปแบบการให้บริการตามอาการต่างกัน มีความคิดเห็น
โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ศิริพันธ์ สาสัตย์ และประนอม รอดคําดี และเตือนใจ ภักดีพรหม  
(2552) ศึกษาเร่ือง การพัฒนารูปแบบการประกันคุณภาพผู้ช่วยดูแลผู้สูงอายุ พบว่า รูปแบบการประกันคุณภาพท่ี
พัฒนาขึ้นประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ ได้แก่ ผู้สมัครเข้าศึกษา การรับเข้าศึกษา การเรียนการสอน การบริหาร
จัดการ การเงินและงบประมาณผู้สําเร็จการศึกษา การติดตามผู้สําเร็จการศึกษา และระบบและกลไกการประกัน
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คุณภาพท่ีต้องมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก รัฐควรสนับสนุนให้มีการ
ผลิตผู้ช่วยดูแลผู้สูงอายุในระดับนโยบาย ควบคุมการการผลิตท่ีมีคุณภาพ กําหนดกฎหมายเก่ียวกับอาชีพ ขึ้น
ทะเบียนศูนย์บริการผู้ช่วยดูแล ปรับปรุงหลักสูตรการอบรมเป็นมีมาตรฐานเดียวกัน และจัดทําหลักสูตรต่อเน่ือง
ส่งเสริมการขึ้นทะเบียนผู้ช่วยดูแล แบ่งระดับและกําหนดขอบเขตกิจกรรมการปฏิบัติ ส่งเสริมให้โรงเรียนสอนผู้ช่วย
ดูแลนํารูปแบบการประกันคุณภาพไปปรับใช้ สนับสนุนการจัดต้ังชมรม/สมาคมผู้ช่วยดูแล พัฒนาความก้าวหน้าใน
อาชีพควรศึกษาเกี่ยวกับสมรรถนะของผู้ช่วยดูแล และการศึกษาเชิงทดลองเพ่ือเปรียบเทียบเพ่ือส่งเสริมการพัฒนา
คุณภาพระบบการผลิตผู้ช่วยดูแลผู้สูงอายุท่ีมีคุณภาพต่อไป และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ศศิพัฒน์ ยอดเพชร  
(2549) ศึกษาเรื่อง ระบบการดูแลระยะยาวสําหรับผู้สูงอายุในครอบครัว พบว่า ควรมีการบริการให้ท่ัวถึง ดังนั้นการ
พัฒนาระบบการดูแลระยะยาวในครอบครัวสําหรับผู้สูงอายุ ควรประกอบด้วย การกําหนดบทบาทความรับผิดชอบ
ของสถาบันองค์การระดับต่างๆ ให้ชัดเจน มีระบบการสร้างความมั่นคงทางรายได้ ระบบบริการท่ีเพิ่มศักยภาพของ
ผู้สูงอายุและครอบครัว ระบบบริการในสถาบันท่ีขยายครอบคลุมปัญหาผู้สูงอายุ การมีผู้นําชุมชนท่ีมีจิตสํานึกด้าน
สวัสดิการ และการมีระบบอาสาสมัครท่ีเข้มแข็ง และควรจัดแบ่งนโยบายสวัสดิการตามช่วงวัยผู้สูงอายุ เน้นการดูแล
ผู้สูงอายุในครอบครัวเป็นหลัก โดยมีบริการทางสุขภาพและสังคมเข้าสู่ครอบครัว และมีนโยบายด้านการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งแก่หน่วยงานระดับท้องถิ่นทุกระดับ ส่วนข้อเสนอแนะระดับปฏิบัติการ ควรมีบริการดูแลระยะยาวใน
ครอบครัวท่ีจัดบริการด้านอาหารสําหรับผู้สูงอายุท่ียากไร้ บริการดูแลท่ีบ้าน บริการดูแลสุขภาพท่ีบ้าน การจัดให้มี
ครอบครัวอุปถัมภ์ มีระบบการส่งต่อไปยังสถานพยาบาล และจัดให้มีอุปกรณ์ช่วยเหลือในการดูแล และควรมี
งานวิจัยท่ีศึกษาทดลองการจัดบริการสู่ครอบครัวและชุมชนในลักษณะบูรณาการด้านสุขภาพและสังคม 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ผลจากการศึกษาเรื่อง การจัดการธุรกิจบริการสถานดูแลผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร  มีข้อเสนอแนะ
ดังน้ี 
 1. ด้านการจัดการ สถานบริการควรมีความถูกต้องชัดเจนตามกฎเกณฑ์การจัดต้ังธุรกิจ และจําเป็นมีต้อง
มีเป้าหมายในการประกอบธุรกิจท่ีชัดเจน ผู้ประกอบการควรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการให้การ
บริการสถานดูแลผู้สูงอายุตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงพาณิชย์ และควรมีระบบการบริหารจัดการภายในธุรกิจ
ท่ีดี เพื่อมีข้อมูลเพียงพอสําหรับใช้ประกอบการตัดสินใจท่ีดี 
 2. ด้านการตลาด ควรมีการจัดระบบการรักษาความปลอดภัยท่ีดี พร้อมท้ังควรจัดมีภูมิทัศน์ อาคาร
สถานท่ีให้ปลอดภัย สะอาด สวยงาม สงบ ควรมีเคร่ืองมืออุปกรณ์การแพทย์ เครื่องใช้ท่ีทันสมัย และควรมีการมอบ
ของที่ระลึกให้ลูกค้าตามโอกาสพิเศษต่างๆ 
 3. ด้านการจัดการการเงิน ผู้ประกอบการควรมีความสามารถในการจัดหาแหล่งเงินทุนท่ีมีต้นทุนต่ําได้
อย่างหลากหลาย และควรมีการวางแผนการจ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ 
 4. ด้านบุคลากร ควรมีความสามารถในการจัดหาบุคคลากรได้อย่างเพียงพอตามเกณฑ์มาตรฐาน พร้อม
ท้ังควรมีการฝึกอบรมบุคลากรอย่างต่อเน่ือง และควรมีความสามารถในการสร้างขวัญกําลังใจท่ีตรงกับความต้องการ
ของพนักงาน ควรสามารถควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานได้  
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาคร้ังต่อไป 
 1. ควรมีการจัดแบ่งประเภทการขึ้นทะเบียนสถานดูแลผู้สูงอายุให้ชัดเจน โดยให้มีการแบ่งตาม ระดับ
ความต้องการของการดูแลผู้สูงอายุ  
 2. ควรกําหนดให้มีหน่วยงานภาครัฐรับผิดชอบในการให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ ปฎิบัติตามเกณท์
มาตรฐานพร้อมให้การรับรองมาตรฐานสถานดูแลผู้สูงอายุโดยตรง 
 3. รัฐควรมีมาตราการส่งเสริมเรื่องการฝึกอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุโดยให้งบประมาณแก่หน่วยงานที่เก่ียวข้อง
ท้ังภาครัฐและภาคเอกชนให้ดําเนินการฝึกอบรมบุคลากรให้พร้อมและเพียงพอต่อความต้องการให้บริการแก่
ผู้สูงอายุ 
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 4. ภาครัฐควรจัดให้มีการขึ้นทะเบียนผู้ดูแลผู้สูงอายุ ให้ถูกต้องชัดเจนเพื่อให้ง่ายต่อการใช้บริการและการ
ตรวจสอบประวัติการทํางาน 
 5. ควรจัดให้มีการสอบวัดระดับมาตราฐานใบประกอบวิชาชีพและสามารถนํามาใช้เป็นเกณท์การจ้าง
ทํางานท่ีเกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุ 
 6. ควรให้มีการศึกษาการกําหนดอัตราค่าใช้บริการดูแลผู้สูงอายุ ท่ีเป็นกลางเพื่อใช้เป็นเกณท์มาตราฐานใน
การประเมินการให้บริการผู้สูงอายุ 
 7. ผู้ประกอบการธุรกิจการดูแลผู้สูงอายุ ควรมีการรวมกลุ่มให้เข้มแข็งเพื่อให้ภาครัฐเห็นความสําคัญ และ
พร้อมให้การสนับสนุนธุรกิจการดูแลผู้สูงอายุ ในทุกรูปแบบ  
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ปัจจัยที่ผู้เข้าชมใช้ในการพิจารณาตัดสินใจซื้ออาคารชุด 
โครงการศุภาลัย ปาร์คแคราย-งามวงศ์วาน* 

Factors used in consideration to buy condominium in 
Supalai-Park’s project located in Khae Rai – Ngamwongwan Area. 

 
        นางสาวปิยาภรณ์  จิตต์สักคุณา** 
        Miss Piyaporn  Jitsukkuna  
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยเรื่องน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาปัจจัยท่ีผู้เข้าชมใช้ในการพิจารณาตัดสินใจซ้ืออาคารชุด 
โครงการศุภาลัย ปาร์ค แคราย-งามวงศ์วาน 2) เปรียบเทียบปัจจัยท่ีใช้ในการพิจารณาตัดสินใจซ้ืออาคารชุด ของ
ผู้บริโภค จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้เข้ามาติดต่อสอบถามเพ่ือขอซื้ออาคารชุด จํานวน 
322 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบความแตกต่างการหาค่าเฉล่ียโดยใช้ค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวน 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้บริโภคมีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยท่ีใช้ในการพิจารณาตัดสินใจซื้ออาคารชุด  
ค่าเฉล่ียในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงลําดับค่าเฉล่ีย
จากมากไปน้อยคือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้าน
สภาพแวดล้อม ด้านบุคลากร และด้านบริการหลังการซ้ือ 2) ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนปัจจัยที่ใช้ใน
การพิจารณาตัดสินใจซ้ืออาคารชุด ของผู้บริโภค จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ 
ผู้บริโภคที่มีเพศ รายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจซ้ืออาคารชุด แตกต่างกันท่ีระดับ
ความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ในด้านโครงการมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จัก และคุณภาพงานก่อสร้างใช้วัสดุท่ีได้มาตรฐาน 
ด้านราคา ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจซ้ืออาคารชุด  แตกต่างกันที่
ระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ในด้านของระยะเวลาในการผ่อนชําระ ด้านบุคลากร ผู้บริโภคท่ีมีระดับ
การศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกันในด้านพนักงานแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย บุคลิกภาพ และมารยาทของ
พนักงานในโครงการ  ด้านสภาพแวดล้อม และผู้บริโภคท่ีมี อายุ และรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกันมีความคิดเห็น
แตกต่างกันท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ในด้านการจัดวางผังบริเวณที่อยู่อาศัยมีความเหมาะสม มีการ
พัฒนารูปแบบและคุณภาพท่ีอยู่อาศัยอย่างเหมาะสม และ มีสวนหย่อมให้ลูกค้าได้พักผ่อนมากกว่าท่ีจะอยู่อาศัย
เพียงอย่างเดียว 
 
Abstract 
 The objectives of this research were to 1) study the factors that purchassors used when 
consideraing buying a condominium in Supalai-Park’s project located in Khae Rai–Ngamwongwan 
2) area and to compare factors used based on demographic characteristics. The Sample group 
consisted of 322 visitors coming to ask for information about the condominium. Questionnaires 
were used as a research tools. Data were analyzed by frequency, percentage, mean, standard 
deviation, t-test, and analysis of variance.  
 The results of the research indicated that 1) mean score of overall consideration toward 
the factors used in to buying a condominium was at high level. Looking at various aspects, every 
aspect was at high level, ranked highest down price, promotion, distribution, environment, 
personnel, and after-sell service. 2) the comparison of mean score of opinions based on 

                                            
 * บทความการค้นคว้าอิสระ 
** บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
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demographic characteristics indicated that, purchassors of different gender and monthly income 
had different criteria when buying a condominium at 0.05 significant level. Toward reputation of 
the project and quality of material used in construction compared to price, visitors having 
different monthly income had different opinions when buying condominium at 0.05 significant 
level. Regarding the payment period and personnel, visitors having different educational level 
gave different responses to polite uniform, personality, and manners of staff at 0.05 significant 
level. Toward environment, visitors of different age and monthly incomes had different opinions 
to the plan of building, development style and quality of life, and space for recreation at 0.05 
significant level.  
 
ความนํา 
 ถึงแม้ว่าภาพรวมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในปี  2554 ยังคงประสบสภาวะการชะลอตัวอย่างต่อเน่ือง เป็นผล
มาจากเศรษฐกิจไทยท่ียังคงเผชิญกับปัจจัยลบ ความไม่แน่นอนทางการเมืองส่งผลกระทบต่อปัจจัยท่ีผู้บริโภคใช้ใน
การตัดสินใจเลือกซ้ืออาคารชุด แต่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารชุดกลับยังคงเติบโตสวนกระแสตลาด โดย
ในช่วง 2 – 3 ปีท่ีผ่านมา ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ได้หันมาพัฒนาโครงการอาคารชุดมากขึ้น โดยเฉพาะทําเล
ในย่านธุรกิจใจกลางเมือง และตามเส้นทางรถไฟฟ้า และรถไฟฟ้าใต้ดิน และจากภาวะเศรษฐกิจไทยท่ีชะลอตัวลง 
ประกอบกับผู้บริโภคได้รับผลกระทบจากการปรับขึ้นราคานํ้ามัน ทําให้ผู้ประกอบการบางกลุ่มได้ปรับวิกฤตให้เป็น
โอกาสทางธุรกิจ โดยหันมาเน้นพัฒนาโครงการอาคารชุดระดับราคาปานกลาง และยังคงพัฒนาโครงการตาม
เส้นทางรถไฟฟ้าท้ัง 2 ระบบ เน่ืองจากผู้ประกอบการมองว่าลูกค้าระดับท่ีมีรายได้ปานกลางเป็นฐานตลาดลูกค้ากลุ่ม
ท่ีมีขนาดใหญ่ และลูกค้าส่วนใหญ่ท่ีทํางานในย่านธุรกิจ ยังคงต้องการท่ีจะหาซ้ืออาคารชุดใกล้ท่ีทํางานตนเองเพ่ือ
ความสะดวกสบายในการเดินทาง และประหยัดเวลา เป็นต้น และโครงการอาคารชุดท่ีถูกเปิดตัวออกมาน้ันได้รับการ
ตอบรับท่ีดีจากผู้บริโภค ทําให้เกิดกระแสการเปิดโครงการอาคารชุดเกิดขึ้นมากมาย  
 อัตราการเพ่ิมข้ึนของประชากรมีการขยายตัวมากข้ึนในปัจจุบัน ส่งผลกระตุ้นให้เกิดความต้องการอาคาร
ชุดท่ีสูงขึ้นด้วย เมื่อมีความต้องการสูง ภาวะการแข่งขันของผู้ผลิตก็มีมากขึ้น ทําให้ตลาดเปลี่ยนไปจากตลาดท่ีเป็น
ของผู้ผลิตมาเป็นของผู้บริโภค ท่ีอยู่อาศัย (อาคารชุด) เริ่มเป็นส่ิงจําเป็นสําหรับการดําเนินชีวิตของมนุษย์ทุกคน 
เน่ืองจากความได้เปรียบในเร่ืองของทําเล สถานที่ตั้งของโครงการ นอกเหนือไปจากปัจจัยด้านอาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม 
และยารักษาโรค การมีท่ีอยู่อาคารชุดเป็นของตนเองนับเป็นปัจจัยพื้นฐานสําคัญของประชาชน เพราะนอกจากจะ
ช่วยให้ครอบครัวมีความมั่นคงในการอยู่อาศัย และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้สูงขึ้น 
 ปัจจัยที่ผู้บริโภคใช้ในการตัดสินใจเลือกซ้ืออาคารชุด ข้ึนอยู่กับความต้องการของผู้บริโภค ซ่ึงอาจจะ
แตกต่างกันออกไปหรือเหมือนกันก็ได้ เพื่อนํามาใช้พิจารณาในการตัดสินเลือกซ้ืออาคารชุด ผู้บริโภคอาจเลือกจาก
แหล่งท่ีต้ังของที่อยู่อาศัยของตนว่าจะต้ังอยู่ห่างจากย่านธุรกิจกลางเมืองมากน้อยเพียงใด คือ ถ้าสถานท่ีทํางานหรือ
ธุรกิจทุกประเภทต้ังอยู่ในย่านธุรกิจกลางเมืองแล้ว ครัวเรือนเลือกแหล่งท่ีตั้งหรือทําเลท่ีใกล้กับย่านธุรกิจดังกล่าว 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางระหว่างท่ีทํางานกับท่ีพักอาศัยจะน้อยลง แต่ราคาท่ีอยู่อาศัยในบริเวณดังกล่าวก็จะมีราคาสูง 
รวมไปถึงสภาพแวดล้อมอาจจะหนาแน่นและแออัด เน่ืองจากครัวเรือนหรือบุคคลอ่ืนๆ ก็ต้องการพักอาศัยอยู่ใน
บริเวณดังกล่าวด้วยเหตุผลเดียวกัน แต่ถ้าครัวเรือนเลือกแหล่งท่ีต้ังหรือทําเลท่ีไกลจากย่านธุรกิจดังกล่าว ครัวเรือนก็
จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางระหว่างท่ีทํางานกับท่ีพักอาศัยของตนเพิ่มขึ้นตามระยะทางท่ีเพิ่มขึ้น ในขณะท่ี
ราคาท่ีอยู่อาศัยจะลดลงและสภาพแวดล้อมท่ีดี คือความหนาแน่นของประชากรต่อพื้นที่จะน้อยกว่าท่ีอยู่อาศัยอยู่
ใกล้กับย่านธุรกิจกลางเมือง รวมไปถึงทัศนียภาพท่ีดี เช่น ในบริเวณดังกล่าวอาจจะมีแม่น้ํา สวนสาธารณะ เป็นต้น 
 ปัจจุบันอาคารชุดจัดเป็นอสังหาริมทรัพย์ประเภทหน่ึงท่ีกําลังได้รับความสนใจจากผู้บริโภคท่ีอาศัยอยู่ใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมากขึ้น ท้ังจากการเลือกซ้ือเพื่ออยู่อาศัยและการซ้ือขายต่อเก็งกําไร ส่งผลให้
ตลาดอาคารชุดเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ทําให้ผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์หันมาลงทุนพัฒนาอาคารชุดเป็น
อย่างมาก  ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเก่ียวกับปัจจัยท่ีผู้เข้าชมใช้ในการพิจารณาตัดสินใจซ้ืออาคารชุด โครงการศุภา
ลัย ปาร์ค แคราย-งามวงศ์วาน เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยที่นํามาพิจารณาในการตัดสินใจเลือกซ้ืออาคารชุด รวมท้ังเป็น
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ข้อมูลในการวางแผน และใช้วางแผนพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดของผู้ประกอบการธุรกิจบ้านจัดสรร และ
นอกจากนี้ข้อมูลท่ีได้จะเป็นประโยชน์สําหรับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถดําเนิน
ธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความพึงพอใจให้ผู้บริโภคในปัจจุบัน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีผู้เข้าชมใช้ในการพิจารณาตัดสินใจซื้ออาคารชุด โครงการศุภาลัย ปาร์ค แคราย-งาม
วงศ์วาน 
 2. เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยท่ีใช้ในการพิจารณาตัดสินใจซ้ืออาคารชุด ของผู้บริโภค  จําแนกตามลักษณะ
ประชากรศาสตร์   
 
สมมติฐานของการวิจัย 
               ปัจจัยท่ีใช้ในการพิจารณาตัดสินใจซ้ืออาคารชุด โครงการศุภาลัยปาร์ค แคราย-งามวงศ์วาน ของ
ผู้บริโภค จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์แตกต่างกัน 
 1. ประชากร คือ ประชากรท่ีทําการศึกษาครั้งน้ี คือ ผู้ท่ีเข้ามาติดต่อสอบถามข้อมูลเพ่ือขอเลือกซ้ืออาคาร
ชุดโครงการศุภาลัย ปาร์ค แคราย-งามวงศ์วาน ระหว่างเดือน มกราคม ถึงเดือน มีนาคม 2556 จํานวนประมาณ  
2,000 คน 
 2. กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา ได้จากการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (simple random sampling) จาก
กลุ่มประชากรโดยกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie and Morgan 
(1970, p. 608) ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 322 คน 
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ เป็นแบบสอบถามจํานวน 1 ฉบับ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ  
 2.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน จํานวน 6 ข้อ 
 2.2 ปัจจัยท่ีผู้บริโภคใช้ในการซ้ืออาคารชุด แบง่ออกเป็น 7 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทาง
การจัดจําหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านสภาพแวดล้อม และด้านบริการหลังการซ้ือ จํานวน 
35 ข้อ  ลักษณะของแบบสอบถาม เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ของ ลิเคิร์ท (Likert) 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บข้อมูลโดยวิธีสะดวก ด้วยการขอความร่วมมือจากกลุ่ม
ตัวอย่างท่ีเข้ามาติดต่อสอบถามข้อมูลเพ่ือขอซื้ออาคารชุด จํานวน 322 คน และขอรับคืนแบบสอบถามด้วยตนเอง โดย
เก็บแบบสอบถามในช่วงเดือน ธันวาคม 2555 ได้รับแบบสอบถามคืนมาจํานวน 322 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ข้อมูลท่ีได้จากการตอบแบบสอบถาม จะนํามาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ทุกชุด และนํามาลงรหัส 
ประมวลผลข้อมูลโดยโปรแกรมสําเร็จรูป หาความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test, F-test และ  
LSD ดังน้ี 
 1. วิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ความถี่ และค่าร้อยละ (Percentage) 
 2. วิเคราะห์ปัจจัยท่ีผู้บริโภคใช้ในการตัดสินใจซ้ืออาคารชุด โดยใช้ค่าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) 
 3. เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนปัจจัยท่ีใช้ในการตัดสินใจซ้ืออาคารชุด ของผู้บริโภค   จําแนก
ตามลักษณะประชากรศาสตร์ โดยใช้ t-test และ F-test 
 4. เปรียบเทียบพหุคูณ เพื่อทดสอบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนน ปัจจัยท่ีใช้ในการตัดสินใจซ้ืออาคารชุด ของ
ผู้บริโภค จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยวิธี Least Significant Difference (LSD) 
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สรุปผลการวิจัย 
 1. ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ผู้บริโภคท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 54.35 อายุ 30– 40 ปี ร้อยละ 57.14  
รองลงมา 41-50 ปี ร้อยละ 26.40 สถานภาพ โสด ร้อยละ 61.80 รองลงมา สมรส ร้อยละ 33.23 ระดับการศึกษา 
ปริญญาตรี ร้อยละ 61.18 รองลงมา สูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 33.54 อาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน/รับจ้าง  ร้อย
ละ 54.66 รองลงมา รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 24.84 รายได้เฉล่ียต่อเดือน 30,001–40,000 บาท 
ร้อยละ 42.86 รองลงมา 20,000–30,000 บาท ร้อยละ 32.61 
 2. วิเคราะห์ปัจจัยท่ีผู้เข้าชมใช้ในการพิจารณาตัดสินใจซื้ออาคารชุด โครงการศุภาลัย ปาร์ค แคราย-
งามวงศ์วาน 
  ผู้บริโภคท่ีตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยท่ีใช้ในการพิจารณาตัดสินใจซ้ืออาคารชุด  
ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.64) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ดังน้ี 
  ด้านผลิตภัณฑ์ ผู้บริโภค มีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.76) เมื่อพิจารณาเป็น ราย
ข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.73–3.80) ทุกรายการ คือ 
  1. ทําเลท่ีตั้งของโครงการดี 
  2. ขนาดพ้ืนท่ีใช้สอยเหมาะสม 
  3. โครงการมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จัก 
  4. ลักษณะเฉพาะรูปแบบของที่อยู่อาศัย 
  5. คุณภาพงานก่อสร้างใช้วัสดุท่ีได้มาตรฐาน 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับผู้บริโภคเพศชาย และเพศหญิง อายุตํ่ากว่า 30 ปี 30–40 ปี และ 41–50 ปี  
สถานภาพ โสด และสมรส ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/รับจ้าง  ทุกกลุ่มรายได้เฉล่ียต่อ
เดือน 
  ด้านราคา ผู้บริโภค มีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.71) เมื่อพิจารณาเป็น รายข้อ 
พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.66-3.75) ทุกรายการ คือ 
  1.  ระยะเวลาในการผ่อนชําระ 
  2.  ราคาเหมาะสมกับขนาดห้องและสภาพแวดล้อม 
  3. ราคาเหมาะสมกับทําเล คุณภาพและสถานท่ี 
  4.  ราคาค่าบริการสาธารณะประโยชน์ 
  5.  มีการจัดหาสินเช่ือจากสถาบันการเงินให้ลูกค้าได้รับความสะดวก 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับผู้บริโภคเพศชาย อายุต่ํากว่า 30 ปี และ 30–40 ปี สถานภาพโสด และสมรส  
ระดับการศึกษาปริญญาตรี  อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/รับจ้าง ทุกกลุ่มรายได้เฉล่ียต่อเดือน 
  ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ผู้บริโภค มีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.62) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.59 - 3.67) ทุกรายการ คือ 
  1. สถานท่ีต้ังของสํานักงานขายเหมาะสม 
  2. ความสะดวกในการเดินทาง 
  3. จัดห้องตัวอย่างพร้อมตกแต่งให้ชมเพื่อให้ลูกค้าเห็นของจริงเหมาะสม 
  4. รูปแบบการตกแต่งห้องสวยหรูเข้ากับยุคสมัยให้ลูกค้าเลือก 
  5. มีรถรับส่งจากสํานักงานขายถึงโครงการเพื่อดูสถานท่ีต้ังจริง 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับผู้บริโภคเพศชาย อายุตํ่ากว่า 30 ปี และ 30–40 ปี สถานภาพ โสด และสมรส  
ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/รับจ้าง รายได้เฉล่ียต่อเดือน 20,000–30,000 บาท และ 
40,000 บาทขึ้นไป 
  ด้านการส่งเสริมการตลาด ผู้บริโภคมีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.63) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.60-3.68) ทุกรายการ คือ 
  1. การให้ของแถมเป็นส่วนเพ่ิมช่วยส่งเสริมการขาย 
  2. รูปแบบเอกสารของโครงการ การโฆษณา ประชาสัมพันธ์โครงการอย่างต่อเนื่อง 
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  3. มีโปรแกรมส่วนลดราคาในเง่ือนไขหลาย ๆ อย่างให้ลูกค้าได้เลือก 
  4. ส่ือท่ีใช้ในการโฆษณาส่งเสริมการขาย 
  5. การให้ส่วนลดราคาช่วงเปิดโครงการใหม่ 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับผู้บริโภคเพศชาย อายุต่ํากว่า 30 ปี และ 30–40 ปี สถานภาพ โสด ระดับ
การศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/รับจ้าง รายได้เฉล่ียต่อเดือน 20,000–30,000 บาท และ 40,000  
บาทขึ้นไป 
  ด้านบุคลากร ผู้บริโภคมีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.59) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.55-3.61) ทุกรายการ คือ 
  1. พนักงานแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย 
  2. พนักงานให้บริการด้วยความกระตือรือร้นเอาใจใส่ ย้ิมแย้มแจ่มใส และเป็นมิตร 
  3. บุคลิกภาพ และมารยาทของพนักงานในโครงการ 
  4. มีพนักงานเพียงพอต่อการให้บริการ 
  5. พนักงานมีความรู้และให้ข้อมูลได้เป็นอย่างดี 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับผู้บริโภคเพศชาย อายุต่ํากว่า 30 ปี และ 30–40 ปี สถานภาพ โสด จบการศึกษา
ปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/รับจ้าง รายได้เฉล่ียต่อเดือน ต่ํากว่า 20,000บาท และ 20,000–30,000  
บาท 
  ด้านสภาพแวดล้อม ผู้บริโภคมีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.61) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.57-3.67) ทุกรายการ คือ 
  1. มีการพัฒนารูปแบบและคุณภาพท่ีอยู่อาศัยอย่างเหมาะสม 
  2. บรรยากาศและสภาพแวดล้อมภายในโครงการดี โล่ง โปร่ง สบายดี 
  3. ส่ิงอํานวยความสะดวกบริเวณรอบโครงการ เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า 
  4. มีสวนหย่อมให้ลูกค้าได้พักผ่อนมากกว่าท่ีจะอยู่อาศัยเพียงอย่างเดียว 
  5. การจัดวางผังบริเวณท่ีอยู่อาศัยมีความเหมาะสม 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับผู้บริโภคเพศชาย อายุต่ํากว่า 30 ปี และ 30–40 ปี สถานภาพ โสด และสมรส 
ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/รับจ้าง  รายได้เฉล่ียต่อเดือน ตํ่ากว่า 20,000บาท และ 
20,000–30,000 บาท 
  ด้านบริการหลังการซ้ือ ผู้บริโภคมีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.57) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.52-3.60) ทุกรายการ คือ 
  1. มีท่ีจอดรถสะดวกสบาย ปลอดภัย และเพียงพอ 
  2. มีข้อมูลข่าวสารแจ้งให้ลูกค้าได้ทราบอย่างต่อเนื่อง    
  3. มีระบบสาธารณูปโภคครบถ้วน 
  4. มีระบบรักษาความปลอดภัย 
  5. มีตู้รับความคิดเห็น / รับแบบประเมินโครงการ 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับผู้บริโภคเพศชาย อายุตํ่ากว่า 30 ปี และ 30–40 ปี สถานภาพ โสด ระดับ
การศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/รับจ้าง รายได้เฉล่ียต่อเดือน ตํ่ากว่า 20,000บาท และ 20,000–
30,000 บาท 
 3. ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนปัจจัยท่ีใช้ในการพิจารณาตัดสินใจซ้ืออาคารชุด ของ
ผู้บริโภค จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ 
  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณาตัดสินใจซ้ืออาคารชุด ของ
ผู้บริโภค จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ พบว่า ผู้บริโภคท่ีมี เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ 
และรายได้เฉล่ียต่อเดือน ต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจซ้ืออาคารชุด ในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ดังนี ้
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  ด้านผลิตภัณฑ์ 
  ผู้บริโภคเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
  ผู้บริโภคที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 
  ผู้บริโภคท่ีมีสถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และอาชีพ ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.01  
  ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 เมื่อพจิารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 
  ด้านราคา  
  ผู้บริโภคเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ 0.05  
  ผู้บริโภคท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01   
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ 0.05 
  ผู้บริโภคที่มีสถานภาพสมรสต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05  
  ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษา และอาชีพ ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิตท่ีิระดับ 0.01  
  ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 
  ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 
  ผู้บริโภคเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ 0.05 
  ผู้บริโภคท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ 0.05 
  ผู้บริโภคท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 
  ผู้บริโภคท่ีมีระดับการศึกษา และอาชีพ ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
  ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 
  ด้านการส่งเสริมการตลาด 
  ผู้บริโภคเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ 0.05 
  ผู้บริโภคท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิตท่ีิระดับ 0.01 
  ผู้บริโภคท่ีมีสถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และอาชีพ ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.01 
  ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 
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  ด้านบุคลากร 
  ผู้บริโภคเพศชาย เพศหญิง อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.01 
  ผู้บริโภคท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ 0.05 
  ผู้บริโภคท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
  ผู้บริโภคท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ 0.05 
  ด้านสภาพแวดล้อม 
  ผู้บริโภคเพศชาย เพศหญิง และอาชีพ ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
  ผู้บริโภคท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ 0.05 
  ผู้บริโภคท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  
  ผู้บริโภคท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.01  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ 0.05 
  ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ 0.05 
  ด้านบริการหลังการซ้ือ 
  ผู้บริโภคเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.01  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ 0.05 
  ผู้บริโภคท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณา
เปน็รายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
  ผู้บริโภคท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  
  ผู้บริโภคท่ีมีระดับการศึกษา และอาชีพ ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.01  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  
  ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
 
อภิปรายผล 
 การวิจัยเร่ือง  ปัจจัยท่ีผู้เข้าชมใช้ในการพิจารณาตัดสินใจซ้ืออาคารชุด โครงการศุภาลัย ปาร์ค แคราย-งาม
วงศ์วาน ได้ข้อมูลท่ีควรนํามาอภิปราย ดังน้ี 
 1. ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้บริโภคท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 54.35   
อายุ 30–40 ปี ร้อยละ 57.14 สถานภาพ โสด ร้อยละ 61.80 ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ร้อยละ 61.18 อาชีพ 
พนักงานบริษัทเอกชน/รับจ้าง ร้อยละ 54.66 รายได้เฉล่ียต่อเดือน 30,001–40,000 บาท ร้อยละ 42.86 ซ่ึงมีค่า
สอดคล้องกับผลงานวิจัย ของ จินตนา ศรีไชยา (2550) ศึกษาเรื่อง ความคาดหวังและการรับรู้ของผู้บริโภคท่ีมี
อิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซ้ือคอนโดมิเนียม บริษัท แอล.พี.เอ็น ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) พบว่า 
ผู้บริโภคท่ีซ้ืออาคารชุด บมจ. ศุภาลัย ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุต้ังแต่ 29–37 ปี สถานภาพโสด การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และงานวิจัยของ นลินณรัตน์ ปิติธราพงษ์ (2551) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ืออสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียม กรณีศึกษา โครงการ เอสแอนด์เอส สุขุมวิท 
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กรุงเทพมหานคร พบว่า ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 32–35 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
ประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัท  และมีรายได้ต่อเดือน 30,001–40,000 บาท 
 2. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีผู้เข้าชมใช้ในการพิจารณาตัดสินใจซ้ืออาคารชุดโครงการ ศุภาลัย ปาร์ค           
แคราย-งามวงศ์วาน พบว่า ผู้บริโภคท่ีตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยท่ีใช้ในการพิจารณาตัดสินใจ
ซ้ืออาคารชุด ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้บริโภคมีการตัดสินใจซ้ืออาคารชุด อยู่
ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลําดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ( X = 3.76) ด้านราคา ( X = 
3.71) ด้านการส่งเสริมการตลาด ( X = 3.63) ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ( X = 3.62) ด้านสภาพแวดล้อม ( X = 
3.61) ด้านบุคลากร ( X = 3.59) และด้านบริการหลังการซ้ือ ( X = 3.57) ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับผลการวิจัยของ นรา
ภรณ์  ใจคําลือ (2551) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมของประชากรในเขตเทศบาลนคร
ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต พบว่า ปัจจัยในการตัดสินใจ โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาปัจจัยในการตัดสินใจ 
จําแนกเป็นรายด้าน พบว่า ปัจจัยการตัดสินใจ 4 ด้าน ท่ีมีการตัดสินใจในระดับมากท่ีสุดโดยเรียงตามลําดับ ได้แก่ 
ด้านส่ิงแวดล้อม/ลักษณะทางกายภาพ (Physical) ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ด้านราคา (Price) และด้านบุคลากร 
(People) ส่วนปัจจัยในการตัดสินใจระดับมาก 2 ด้าน เรียงตามลําดับ ได้แก่ ด้านการส่งเสริมการขาย (Promotion) 
และด้านช่องทางการจัดจําหน่าย (Place) 
 3. ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนปัจจัยท่ีใช้ในการพิจารณาตัดสินใจซื้ออาคารชุด ของผู้บริโภค 
จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ พบว่า ผู้บริโภคท่ีมี เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายได้เฉล่ียต่อเดือน ต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับการตัดสินใจซ้ืออาคารชุด ในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ดังน้ี 
  ด้านผลิตภัณฑ์ ผู้บริโภคที่มีสถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็น  
โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ทุกรายการ และผู้บริโภคท่ีมีเพศ รายได้เฉล่ียต่อเดือน ต่างกัน  มีความคิดเห็น 
โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ โครงการมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จัก และคุณภาพงานก่อสร้างใช้วัสดุ
ท่ีได้มาตรฐาน 
  ด้านราคา ผู้บริโภคท่ีมีเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และอาชีพ ต่างกันมีความคิดเห็น  
โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ 0.05 และผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.01 คือ มีการจัดหาสินเช่ือจากสถาบันการเงินให้ลูกค้าได้รับความสะดวก และแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ ระยะเวลาในการผ่อนชําระ 
  ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ผู้บริโภคท่ีมีเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้
เฉล่ียต่อเดือน ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  
0.05 คือ มีรถรับส่งจากสํานักงานขายถึงโครงการเพื่อดูสถานท่ีต้ังจริง ความสะดวกในการเดินทาง จัดห้องตัวอย่าง
พร้อมตกแต่งให้ชมเพื่อให้ลูกค้าเห็นของจริงเหมาะสม และสถานที่ต้ังของสํานักงานขายเหมาะสม 
  ด้านการส่งเสริมการตลาด ผู้บริโภคที่มีเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้
เฉล่ียต่อเดือน ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  
0.05 คือ รูปแบบเอกสารของโครงการ การโฆษณา ประชาสัมพันธ์โครงการอย่างต่อเน่ือง การให้ส่วนลดราคาช่วง
เปิดโครงการใหม่ ส่ือท่ีใช้ในการโฆษณาส่งเสริมการขาย และมีโปรแกรมส่วนลดราคาในเง่ือนไขหลาย ๆ อย่างให้
ลูกค้าได้เลือก 
  ด้านบุคลากร ผู้บริโภคที่มีเพศ อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน ต่างกัน มีความ
คิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และผู้บริโภคท่ีมี ระดับการศึกษา ต่างกัน มีความ
คิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมี
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นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 คือ มีพนักงานเพียงพอต่อการให้บริการ และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 คือ พนักงานแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย บุคลิกภาพ และมารยาทของพนักงานในโครงการ 
  ด้านสภาพแวดล้อม ผู้บริโภคท่ีมีเพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และอาชีพ ต่างกัน มีความ
คิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และผู้บริโภคท่ีมี อายุ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน 
ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 คือ บรรยากาศและสภาพแวดล้อมภายในโครงการดี โล่ง โปร่ง 
สบายดี และการจัดวางผังบริเวณท่ีอยู่อาศัยมีความเหมาะสม และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  
0.05 คือ การจัดวางผังบริเวณที่อยู่อาศัยมีความเหมาะสม มีการพัฒนารูปแบบและคุณภาพท่ีอยู่อาศัยอย่าง
เหมาะสม และ มีสวนหย่อมให้ลูกค้าได้พักผ่อนมากกว่าท่ีจะอยู่อาศัยเพียงอย่างเดียว 
  ด้านบริการหลังการซ้ือ ผู้บริโภคท่ีมีเพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และอาชีพ ต่างกัน มีความ
คิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 คือ มีระบบรักษาความปลอดภัย และมีตู้รับความคิดเห็น / รับแบบประเมินโครงการ 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ นราภรณ์  ใจคําลือ (2551) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยในการตัดสินใจเลือก
ซ้ือคอนโดมิเนียมของประชากรในเขตเทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ประชากรท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา 
สถานภาพ รายได้ และอาชีพ แตกต่างกัน มีปัจจัยในการตัดสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม แตกต่างกัน  จากผลการ
ทดสอบสมมติฐาน พบว่า ประชากรท่ีมีเพศ อาชีพ รายได้ แตกต่างกัน มีปัจจัยการตัดสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมใน
เขตเทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ส่วนประชากรท่ีมี
อายุ ระดับการศึกษาและสถานภาพ แตกต่างกัน มีปัจจัยการตัดสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมในเขตเทศบาลนคร
ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ จินตนา ศรีไชยา (2550) ศึกษาเร่ือง ความ
คาดหวังและการรับรู้ของผู้บริโภคท่ีมีอิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซ้ือคอนโดมิเนียม บริษัท แอล.พี.เอ็น ดีเวล 
ลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) พบว่า ผู้บริโภคมีความคาดหวังและการรับรู้จริงต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้าน
ผลิตภัณฑ์/ประโยชน์หลัก ด้านคุณภาพ ด้านความคาดหวังในผลิตภัณฑ์ ด้านการบริการหลังการขาย ด้านทําเลท่ีตั้ง 
ด้านราคา ด้านโปรโมช่ัน มีระดับความคาดหวังมาก และระดับการรับรู้จริงมาก และพบว่าผู้บริโภคมีความพึงพอใจ
ในด้านผลิตภัณฑ์/ประโยชน์หลัก และมีความไม่พึงพอใจในด้านคุณภาพ ด้านความคาดหวังในผลิตภัณฑ์ ด้านการ
บริการหลังการขาย ด้านทําเลท่ีตั้ง ด้านราคา และด้านโปรโมช่ัน ในด้านการรับรู้จริง เมื่อขายต่อแล้วคุ้มค่า อาคาร
ชุดอากาศถ่ายเทสะดวก ประหยัดเวลาในการเดินทาง วัสดุ ท่ีใช้ก่อสร้างมี คุณภาพ ห้องชุดมีคุณภาพ มี
สภาพแวดล้อมดี มีส่วนลดพิเศษให้ลูกค้า พนักงานขายมีอัธยาศัยดีมีคุณภาพอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
ซ่ึงมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน ในด้านความคาดหวังและการรับรู้จริง ด้านประโยชน์หลัก ด้านคุณภาพ ด้าน
ความคาดหวังในผลิตภัณฑ์ ด้านการบริการหลังการขาย ด้านทเลท่ีตั้ง ด้านราคา ด้านโปรโมช่ัน แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  และสอดคล้องกับทฤษฎีของ ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2547) กล่าวถึง ส่วนประสม
การตลาดในมุมของลูกค้า จะต้องประกอบไปด้วย คุณค่าท่ีลูกค้าจะได้รับเมื่อเทียบกับเงินท่ีจ่าย ต้องสามารถ
ตอบสนองความต้องการได้อย่างแท้จริง  ต้นทุนหรือเงินท่ีลูกค้าจ่ายต้องคุ้มค่า ต้องสร้างความสะดวกสบายให้กับ
ลูกค้า ลูกค้าต้องได้รับการติดต่อส่ือสารเพื่อประโยชน์ของลูกค้า ต้องมีการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีเริ่มตั้งแต่ก้าวเข้า
มาจนก้าวออกไป ความสําเร็จในการตอบสนองความต้องการอย่างสมบูรณ์แบบและครบถ้วน และความสบายใน
ด้านของส่ิงแวดล้อมต่างภายในโครงการ เพื่อตอบสนองให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยเรื่อง ปัจจัยท่ีผู้เข้าชมใช้ในการพิจารณาตัดสินใจซ้ืออาคารชุด โครงการ ศุภาลัย ปาร์ค 
แคราย-งามวงศ์วาน ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยคร้ังน้ีทําให้ทราบว่าผู้บริโภคมีการตัดสินใจเลือกซ้ืออาคาชุดยังมีส่วนท่ี
แตกต่างกัน ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
 ด้านผลิตภัณฑ์ ควรรักษาช่ือเสียงของโครงการและเพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้เป็นท่ีรู้จักในกลุ่มผู้บริโภคมาก
ขึ้น การก่อสร้างแต่ละคร้ังควรหาทําเลท่ีตั้งของโครงการให้เหมาะสมกับผู้บริโภค เพ่ือสะดวกต่อการเดินทาง ส่วนใน
ด้านของรูปแบบของท่ีอยู่อาศัย ควรมีการพัฒนารูปแบบอย่างต่อเนื่อง  ควรมีการเพ่ิมพื้นท่ีใช้สอยภายในห้องพักให้
เหมาะสมกระทัดรัด สวยงาม น่าอยู่อาศัย และคุณภาพงานก่อสร้างควรใช้วัสดุท่ีได้มาตรฐานและสวยงาม 
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 ด้านราคา โครงการควรมีการตั้งราคาที่เหมาะสมกับทําเล คุณภาพและขนาดของห้องพัก ควรมี
สภาพแวดล้อมภายในที่ดี และราคาค่าบริการสาธารณะประโยชน์ ค่าสาธารณูปโภค หรือค่าส่วนกลางไม่แพง
จนเกินไป โครงการมีการจัดหาสินเช่ือจากสถาบันการเงินให้ลูกค้าได้รับความสะดวกในย่ืนเร่ืองกู้กับทางธนาคาร   
และควรมีระยะเวลาในการผ่อนชําระให้ลูกค้าสามารถผ่อนชําระได้อย่างสบาย 
 ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย โครงการควรมีการเลือกทําเลที่ตั้งของสํานักงานขายให้อยู่ในท่ีเหมาะสม  
ผู้บริโภคสามารถเดินทางมาชมโครงการได้อย่างสะดวกสบาย มีบริการจัดรถพาลูกค้าชมบริเวณสถานที่ก่อสร้างจริง 
จากสํานักงานขายถึงโครงการเพ่ือดูสถานท่ีตั้งของโครงการ พร้อมท้ังมีการจัดห้องตัวอย่าง รวมท้ังตกแต่งห้องให้
ลูกค้าได้เห็นของจริง ควรมีการพัฒนารูปแบบการตกแต่งภายในห้องพักสวยหรูเข้ากับยุคสมัยให้ลูกค้าเลือกหลาย
รูปแบบ 
 ด้านการส่งเสริมการตลาด ควรพัฒนาปรับปรุงเกี่ยวกับรูปแบบเอกสารของโครงการให้สามารถดึงดูดใจ
ลูกค้าเข้ามาชมโครงการ การโฆษณา ประชาสัมพันธ์โครงการควรเป็นไปอย่างต่อเน่ือง สม่ําเสมอ และควรใช้ส่ือใน
การโฆษณาส่งเสริมการขายให้ลูกค้ารู้สึกประทับใจ และมีการจัดโปรโมช่ันให้กับลูกค้าในช่วงเปิดโครงการใหม่ให้
ลูกค้าท่ีสนใจซ้ือห้องพักของโครงการ หรือมีโปรแกรมส่วนลดราคาในเง่ือนไขหลายๆ อย่างให้ลูกค้าได้เลือก พร้อมท้ัง
การให้ของแถมกับลูกค้าเพื่อเป็นการเพ่ิมยอดการจอง 
 ด้านบุคลากร ควรมีการฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้เกี่ยวกับโครงการ โดยพนักงานสามารถให้ข้อมูลของ
โครงการกับลูกค้าได้อย่างละเอียด พนักงานควรให้บริการลูกค้าด้วยความกระตือรือร้นเอาใจใส่ ย้ิมแย้มแจ่มใส และ
เป็นมิตรอยู่ตลอดเวลา และพนักงานควรมีบุคลิกภาพ และมารยาทท่ีดี แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย ควรเพิ่มจํานวน
พนักงานขายให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า 
 ด้านสภาพแวดล้อม ควรมีการจัดวางผังบริเวณท่ีอยู่อาศัยให้มีความเหมาะสมน่าสนใจควรมีการพัฒนา
รูปแบบและคุณภาพของท่ีอยู่อาศัยอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งสร้างบรรยากาศและปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายใน
โครงการดี โล่ง โปร่ง สบายดีให้ลูกค้ารู้สึกประทับใจ โดยมีการจัดสวนหย่อมให้ลูกค้าได้พักผ่อนมากกว่าท่ีจะอยู่อาศัย
เพียงอย่างเดียว รวมท้ังมีส่ิงอํานวยความสะดวกบริเวณรอบโครงการ เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า 
ฯลฯ 
 ด้านบริการหลังการซ้ือ โครงการควรมีระบบรักษาความปลอดภัยท่ีดี และมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 
รวมท้ังมีระบบสาธารณูปโภคอย่างครบถ้วน พร้อมท้ังมีท่ีจอดรถให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบายในการอยู่อาศัย  
และมีจํานวนเพียงพอแก่ความต้องการของลูกค้าแต่ละห้อง โครงการมีการแจ้งข้อมูลข่าวสารให้ลูกค้าได้ทราบความ
เคล่ือนไหวอย่างต่อเน่ือง และมีตู้รับความคิดเห็น/รับแบบประเมินโครงการ เพ่ือให้ลูกค้าแจ้งความต้องการเพ่ือนําไป
พัฒนาและปรับปรุงโครงการต่อไป 
 ประโยชน์ท่ีได้สามารถนําไปเป็นข้อมูลพื้นฐานสําหรับโครงการ ทําให้ทราบว่ากลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการ
ซ้ือห้องชุดนั้นมีความคิดเห็นอย่างไร มีความต้องการในด้านไหน จากการวิจัยคร้ังสามารถนําผลที่ได้มาใช้เป็นข้อมูล
พ้ืนฐานในการพัฒนาและปรับปรุงโครงการให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า และเป็นประโยชน์สําหรับการก่อสร้าง
โครงการใหม่ของ บมจ. ศุภาลัย ต่อไป   
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรศึกษาเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ืออาคารชุด ของผู้บริโภคในโครงการอื่นๆ เพื่อนําข้อมูล
ท่ีได้ไปใช้ในการกําหนดทิศทางการเลือกซ้ือของผู้บริโภคในอนาคต 
 2. ศึกษาถึงความคาดหวัง ความต้องการ และการรับรู้ ท่ีมีผลต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ของ
ผู้บริโภคในการเลือกซ้ืออาคารชุด  เพื่อนําข้อมูลท่ีได้มาพัฒนาปรับปรุงอาคารชุดให้เป็นท่ีต้องการของผู้บริโภค 
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การตัดสินใจของลูกค้าในการเลือกใช้บริการศูนย์บริการล้างบํารุงรักษารถยนต์ 
ร้านโชว์คาร์ จังหวัดปทุมธานี* 

Decision making on using a washing and maintaining car service at 
“Show Car Auto shop” in Pathumthani province 

 
                   นายกิจจะพันธ์  กตเวที** 

Mr. Kijjaphan Gatavetee  
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยเรื่องน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการตัดสินใจของลูกค้าในการเลือกใช้บริการศูนย์บริการล้าง
บํารุงรักษารถยนต์ ร้านโชว์คาร์ จังหวัดปทุมธานี 2) เปรียบเทียบการตัดสินใจของลูกค้าในการเลือกใช้บริการ
ศูนย์บริการล้างบํารุงรักษารถยนต์ ร้านโชว์คาร์ จังหวัดปทุมธานี จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างคือ 
ผู้ใช้บริการศูนย์บริการล้างบํารุงรักษารถยนต์ร้านโชว์คาร์ จังหวัดปทุมธานี จํานวน 291 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย
เป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบความแตกต่าง
การหาค่าเฉล่ียโดยใช้ค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวน 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจใช้บริการศูนย์บริการล้างบํารุงรักษา
รถยนต์โชว์คาร์ ค่าเฉล่ียความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เป็นรายด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่ มีบริการ   
ท่ีหลากหลาย เช่น เคลือบสีรถ ล้างห้องเครื่องด้วยน้ํายา และมีการพัฒนาและปรับปรุงบริการอย่างต่อเน่ือง ใช้วัสดุ
และอุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพ และทันสมัย ด้านราคาค่าบริการ ได้แก่ มีป้ายแสดงราคาชัดเจน ถูกต้อง ราคาค่าบริการ       
มีความเหมาะสมกับคุณภาพการบริการ ราคาแพ็คเกจหรือคูปองสมาชิกมีความเหมาะสม ด้านการจัดจําหน่าย ได้แก่ 
ทําเล ท่ีตั้งของสถานท่ีให้บริการอยู่ใกล้ชุมชน และสะดวกต่อการเดินทาง และสถานท่ีกว้างขวาง มีท่ีจอดรถเพียงพอ 
ป้ายช่ือของสถานท่ีให้บริการเห็นได้ชัดเจน ป้ายบอกสถานท่ีชัดเจน เช่น จุดรับรถ จุดชําระเงิน ห้องพักลูกค้า ห้องนํ้า 
เป็นต้น ด้านการส่งเสริมการตลาด ได้แก่ พนักงานรับ - ส่งรถ มีความสุภาพ อ่อนน้อม ถ่อมตน และอัธยาศัยไมตรีด ี
พนักงานมีความน่าเช่ือถือ และไว้วางใจได้ พนักงานมีความกระตือรือร้นใน การให้บริการ และพนักงานมี
ประสบการณ์ มีความรู้ความชํานาญสามารถให้คําแนะนําและตอบข้อซักถาม ของผู้ใช้บริการได้เป็นอย่างดี ด้าน
กระบวนการให้บริการ ได้แก่ ความปลอดภัยในด้านทรัพย์สิน มีระบบการดูแลควบคุมดี ไว้ใจได้ว่ารถ และของในรถ
จะไม่สูญหาย ด้านส่ิงแวดล้อทางกายภาพ ได้แก่ ห้องพักรับรองสําหรับ รอรับรถ เช่น หนังสือพิมพ์ ทีวี เครื่องดื่ม 
การตกแต่งสถานที่สวยงามน่าสนใจ และมีการจัดอุปกรณ์ และเครื่องมือท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้บริการล้างรถอย่างเป็น
ระเบียบ 2) ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนการตัดสินใจ ใช้บริการศูนย์บริการล้างบํารุงรักษารถยนต์ร้านโชว์
คาร์ จําแนกตามสถานภาพสมรส และรายได้เฉล่ียต่อเดือน พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 ในเรื่องความหลากหลายของแพ็คเกจบริการ มีให้เลือก มีบริการรับชําระเงินด้วยเงินสด และบัตรเครดิต 
ราคาแพ็คเกจหรือคูปองสมาชิกมีความเหมาะสม และ มีการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการอย่างต่อเน่ือง มีสถานท่ี
จอดรถกว้างขวาง และเพียงพอ 
 
Abstract 
 The objectives of this research were 1) to study decision making of customers on using a 
washing and maintaining car service at “Show car Auto shop” in Pathumthani province, and 2) to 
compare the decision making based on personal factors. The sample group consisted of 291 
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customers. Questionnaires were used as research tools. Data were analyzed by frequency, 
percentage, mean, standard deviation, t-test, and analysis of variance. 
 The results indicated that 1) the mean score of customers’ opinions on using the service 
was high. Broken down into aspects, product aspect such as having various service – colorizing, 
washing machine with solution, and continuously improving the service by using good quality and 
modernized product; price aspects  such as issuing clear and precise price card, value for money 
(price vs. quality), reasonably-priced package and membership. Distribution aspect such as good 
location – situated near community and conveniently reached with plenty of space and enough 
parking lots, distinct nameplate, distinct directions- valet parking service area, cashier, customers 
lounge, and restroom etc; promotion aspect such as training for polite, obliging, and friendly, 
reliable and trustworthy staff, staff eager to serve the customers, experienced staff able to give 
advice and answer customers’ questions efficiently; service aspect such as security and property 
safety with efficient monitoring system safeguard against car theft and losses of belongings; 
physical aspect such as nicely decorated waiting rooms for customers waiting to pick up their cars 
with newspapers, television, beverages, and neatly arranged equipment for car care service; 2) 
results of the comparison of the means of decisions to use car care centers of customers 
classified by marital status and average monthly salary found that they differed significantly at .05 
in terms of  variety of service packages available, payment by cash and credit card service, 
packaged or coupon price for members, continuous improvement of service, having ample 
parking space. 
 
ความนํา 
 เน่ืองจากสภาพส่ิงแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมท่ัวโลกเปล่ียนไปอย่างรวดเร็ว และรัฐบาลได้มีนโยบาย
เรื่องรถยนต์ใหม่คันแรก ตามท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการรถยนต์ใหม่คันแรกต้ังแต่วันท่ี 16 กันยายน 2554 
น้ันทําให้โครงการรถยนต์คันแรกน้ันสามารถสร้างการแข่งขันในอุตสาหกรรมยานยนต์และเป็นการเพิ่มทางเลือก
ให้แก่ผู้ซ้ือมากข้ึน  นอกจากผู้บริโภคมีความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภค และสินค้าท่ีจําเป็นเพื่อการดํารงชีพแล้ว 
ยังต้องการสินค้าประเภทอ่ืน ๆ เพื่ออํานวยความสะดวกสบายในการดํารงชีวิตประจําวัน รถยนต์กลายเป็นปัจจัยที่ 5 
ของการดํารงชีวิตในปัจจุบัน ธุรกิจยานยนต์มีการเจริญเติบโตและขยายตัวอย่างรวดเร็ว การใช้รถยนต์
ภายในประเทศพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเน่ืองทําให้ธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับรถยนต์ ได้รับประโยชน์จากการเจริญเติบโตของ
ตลาดยานยนต์น้ีด้วย คาร์แคร์หรือสถานีบริการล้างทําความสะอาดรถยนต์จึงเป็นธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับรถยนต์
และมีแนวโน้มเติบโตคู่ขนานกับธุรกิจยานยนต์  
 ตลาดบริการคาร์แคร์ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ืองตามการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจ รถยนต์ไม่ว่าจะเก่าหรือ
ใหม่ล้วนแต่ต้องการการดูแลรักษาท้ังส้ิน ท้ังการดูแลรักษาเพื่อความสวยงาม เช่น การล้างสีตัวถัง ดูดฝุ่น ขัดและ
เคลือบสีรวมถึงการดูแลรักษาเพื่อ ให้รถยนต์สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพและมีอายุการใช้งานท่ียาวนาน เช่น 
การเปล่ียนถ่ายนํ้ามันเครื่องและไส้กรอง นํ้ามันเช้ือเพลิง และไส้กรองอากาศตามระยะเวลาที่กําหนด เป็นต้น  ส่งผล
ให้เกิดธุรกิจคาร์แคร์หรือธุรกิจดูแลรักษารถยนต์ขึ้น ซ่ึงปัจจุบันมีท้ังธุรกิจท่ีดูแลรักษารถยนต์โดยเฉพาะ หรือทําธุรกิจ
อย่างอื่นเพิ่มเติม เช่น จําหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ รวมถึงการบริการดูแลรักษารถยนต์ในสถานีบริการนํ้ามัน
เช้ือเพลิง เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าท่ีไม่ค่อยมีเวลาดูแลรักษาและทําความสะอาดรถยนต์ด้วยตนเอง หรือมี
เวลาแต่สถานที่และอุปกรณ์ไม่เอ้ืออํานวย ดังน้ันจึงทําให้ต้องพึ่งบริการคาร์แคร์และสถานบริการล้างรถ จึงเป็น
สาเหตุให้ร้านบริการดูแลรักษารถยนต์ (Car Care) มีการเติบโตอย่างมาก 
 ผู้ประกอบการจะเลือกทําเลท่ีต้ังกระจายตามจุดต่างๆ ตามย่านธุรกิจเมืองหรือหมู่บ้านใหญ่ๆ ซ่ึงส่วนใหญ่
จะเป็นผู้ประกอบการรายเล็ก ดําเนินธุรกิจโดยมีเจ้าของคนเดียวเป็นผู้จัดการ ซ่ึงบริการส่วนใหญ่ จะให้บริการแบบ
ครบวงจร บางแห่งใน กรุงเทพมหานครศูนย์บริการล้างรถยนต์ส่วนใหญ่จะดูแลแต่การล้างทําความสะอาดภายนอก
และทําความสะอาดภายใน มีบริการเสริมต่างๆ อาทิ ขัดสี เคลือบเงา ทําความสะอาดเบาะ ซักพรม และอื่นๆ ซ่ึง
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หัวใจของความสําเร็จของธุรกิจคาร์แคร์เป็นเร่ืองของการควบคุมคุณภาพการให้บริการที่ต้องมีมาตรฐานท่ีดี ทําให้
ธุรกิจคาร์แคร์มีการแข่งขันสูง เป็นท่ีน่าสนใจและเป็นปัจจัยท่ีทําให้ธุรกิจคาร์แคร์ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการ 
 รถยนต์เป็นยานพาหนะท่ีมีความจําเป็นในการเดินทางและมีความปลอดภัยสูง เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี
ของผู้เป็นเจ้าของ ท้ังยังแสดงถึงบุคลิกภาพ รสนิยมและฐานะทางสังคมของผู้ใช้ ราคาของรถยนต์แต่ละคันน้ันไม่ใช่
ราคาถูกๆ ดังจะสังเกตได้จากการที่เจ้าของมักใส่ใจในการดูแลรักษาเพ่ือจะได้ใช้ประโยชน์จากรถยนต์ให้ยาวนาน
ท่ีสุด ทําให้การล้างรถเป็นส่ิงท่ีควบคู่กับการใช้งานรถยนต์ สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันท่ีมีแต่ความเร่งรีบ มีผลต่อ
พฤติกรรมการตัดสินใจใช้บริการศูนย์บริการล้างบํารุงรักษารถยนต์ของพนักงานเกิดการเปล่ียนแปลง ผู้วิจัยจึงมี
ความสนใจท่ีจะศึกษาถึง การตัดสินใจของลูกค้าในการเลือกใช้บริการศูนย์บริการล้างบํารุงรักษารถยนต์ร้านโชว์คาร์ 
จังหวัดปทุมธานี  เพื่อนําผลท่ีได้จากการศึกษาไปปรับกลยุทธ์ทางการจัดการศูนย์บริการล้างบํารุงรักษารถยนต์ หรือ
นําไปทําธุรกิจเก่ียวกับการบํารุงรักษารถยนต์ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาการตัดสินใจของลูกค้าในการเลือกใช้บริการศูนย์บริการล้างบํารุงรักษารถยนต์ร้านโชว์คาร์ 
จังหวัดปทุมธานี      
 2./เพื่อเปรียบเทียบการตัดสินใจของลูกค้าในการเลือกใช้บริการศูนย์บริการล้างบํารุงรักษารถยนต์ร้านโชว์
คาร์ จังหวัดปทุมธาน ีในทัศนะของผู้ใช้บริการ จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 การตัดสินใจเลือกใช้บริการศูนย์บริการล้างบํารุงรักษารถยนต์ ร้านโชว์คาร์ จังหวัดปทุมธานี ในทัศนะของ
ผู้ใช้บริการ จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน 
 1. ประชากร คือ ผู้ใช้บริการศูนย์บริการล้างบํารุงรักษารถยนต์ร้านโชว์คาร์ จังหวัดปทุมธานี จํานวน
ประมาณเดือนละ 1,200 คน (จากการสอบถามเจ้าของกิจการเม่ือวันท่ี 20 ตุลาคม 2555) 
 2. กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา กลุ่มตัวอย่างได้จากการสุ่มตัวอย่างจากประชากรโดยการสุ่มตัวอย่าง
อย่างง่าย (simple random sampling) ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ได้จากตารางกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ  
Krejcie and Morgan (1970, p.608) ได้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 291 คน 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี เป็นแบบสอบถามจํานวน 1 ฉบับ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ  
 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา  
และรายได้เฉล่ียต่อเดือน   
 ส่วนท่ี 2 การตัดสินใจในการใช้บริการศูนย์บริการล้างบํารุงรักษารถยนต์ร้านโชว์คาร์ แบ่งออกเป็น 7 ด้าน 
คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคาค่าบริการ ด้านการจัดจําหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านพนักงาน ด้าน
กระบวนการให้บริการ และด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ ลักษณะของแบบสอบถาม เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดับของลิเคิร์ท (Likert) จํานวน 38 ข้อ   
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บข้อมูลโดยวิธีสะดวกด้วยการขอความร่วมมือจากผู้ใช้บริการ
ศูนย์บริการล้างบํารุงรักษารถยนต์ร้านโชว์คาร์ จังหวัดปทุมธานี โดยนําแบบสอบถามไปแจกให้กลุ่มตัวอย่างกรอก
ข้อมูล จํานวน 291 คน และขอรับคืนแบบสอบถามด้วยตนเอง โดยเก็บแบบสอบถามในช่วงเดือน ธันวาคม 2555 
ช่วงเวลา 10.00 – 18.00 น. ได้รับแบบสอบถามคืนมาจํานวน 291 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100.00 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ข้อมูลท่ีได้จากการตอบแบบสอบถาม จะนํามาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ทุกชุด และนํามาลงรหัส 
ประมวลผลข้อมูลโดยโปรแกรมสําเร็จรูป หาความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test, F-test และ  
LSD ดังน้ี 
 1./วิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามโดยใช้ความถี่ และค่าร้อยละ (percentage) 
 2./วิเคราะห์การตัดสินใจใช้บริการศูนย์บริการล้างบํารุงรักษารถยนต์ร้านโชว์คาร์ โดยใช้ค่าเฉล่ีย ( X ) และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 
 3./เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนการตัดสินใจใช้บริการศูนย์บริการล้างบํารุงรักษารถยนต์ร้านโชว์
คาร์ ในทัศนะของผู้ใช้บริการ จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล โดยใช้ t-test และ F-test 
 4./เปรียบเทียบพหุคูณ เพื่อทดสอบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนการตัดสินใจใช้บริการศูนย์บริการล้าง
บํารุงรักษารถยนต์ร้านโชว์คาร์ ในทัศนะของผู้ใช้บริการ จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยวิธีของ Least 
Significant Differnce (LSD) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 65.29 ายุ 20-29 ปี 
ร้อยละ 38.14 รองลงมา 30–40 ปี ร้อยละ 34.02 สถานภาพ โสด ร้อยละ 51.89 รองลงมา สมรส ร้อยละ 45.70  
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ร้อยละ 54.64 รองลงมา สูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 31.96 รายได้เฉล่ียต่อเดือน 
10,000 – 20,000 บาท ร้อยละ 38.83 รองลงมา 20,001 – 30,000 บาท ร้อยละ 27.15   
 2. วิเคราะห์การตัดสินใจใช้บริการศูนย์บริการล้างบํารุงรักษารถยนต์ร้านโชว์คาร์ จังหวัดปทุมธานี   
ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นเก่ียวกับการตัดสินใจใช้บริการศูนย์บริการ ล้างบํารุงรักษารถยนต์ร้านโชว์คาร์ ในภาพรวม 
อยู่ในระดับมาก ( X = 3.72) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ดังน้ี 
 ด้านผลิตภัณฑ์ ผู้ใช้บริการ มีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.71) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.59 – 3.77) ทุกรายการ คือ 
 1. มีบริการท่ีหลากหลาย เช่น เคลือบสีรถ ล้างห้องเคร่ืองด้วยนํ้ายา ฯลฯ 
 2. ใช้วัสดุและอุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพ และทันสมัย 
 3. มีการพัฒนาและปรับปรุงบริการอย่างต่อเน่ือง 
 4. ความหลากหลายของแพ็คเกจบริการมีให้เลือกมาก เช่น แพ็คเกจล้างรถ แพ็คเกจเคลือบสีรถ เป็น
ต้น 
 5. นําอุปกรณ์ท่ีทันสมัยมาใช้ในการบริการ 
 6. ช่ือเสียงของร้านเป็นท่ีรู้จักและให้การยอมรับ 
 ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับผู้ใช้บริการเพศหญิง อายุตํ่ากว่า 20 ปี และ 20–29 ปี สถานภาพ โสด และสมรส 
จบการศึกษาระดับต่ํากว่าปริญญาตรี และปริญญาตรี รายได้เฉล่ียต่อเดือน ต่ํากว่า 10,000 บาท 10,000–20,000 
บาท และ 30,000 บาทข้ึนไป 
 ด้านราคาค่าบริการผู้ใช้บริการ มีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.74)  เมื่อพิจารณาเป็น 
รายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.62 - 3.81) ทุกรายการ คือ 
 1. มีป้ายแสดงราคาชัดเจน ถูกต้อง 
 2. มีบริการรับชําระเงินด้วยเงินสดและบัตรเครดิต 
 3. ราคาค่าบริการมีความเหมาะสมกับคุณภาพการบริการ 
 4. เมื่อมีการเปล่ียนแปลงราคาได้แจ้งให้ลูกค้าทราบทุกครั้ง 
 5. ราคาแพ็คเกจหรือคูปองสมาชิกมีความเหมาะสม 
 ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับผู้ใช้บริการเพศชาย และเพศหญิง อายุ 20–29 ปี 30–40 ปี และ 40 ปีขึ้นไป  
สถานภาพ โสด และสมรส ทุกระดับการศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,000–20,000 บาท และ 30,000 บาทขึ้นไป 
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 ด้านการจัดจําหน่าย ผู้ใช้บริการ มีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.81) เมื่อพิจารณา
เป็น รายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.76–3.92) ทุกรายการ คือ 
 1. ทําเล ท่ีตั้งของสถานท่ีให้บริการอยู่ใกล้ชุมชนและสะดวกต่อการเดินทาง 
 2. สถานท่ีกว้างขวาง มีท่ีจอดรถเพียงพอ   
 3. มีป้ายบอกสถานท่ีชัดเจน เช่น จุดรับรถ จุดชําระเงิน ห้องพักลูกค้า ห้องนํ้า เป็นต้น 
 4. สถานท่ีทําความสะอาดล้างรถกว้างขวาง 
 5. มีป้ายช่ือของสถานท่ีให้บริการเห็นได้ชัดเจน 
 ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับผู้ใช้บริการเพศชาย และเพศหญิง ทุกกลุ่มอายุ สถานภาพ โสด และสมรส ทุก
ระดับการศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือน ตํ่ากว่า 10,000 บาท 10,000–20,000 บาท และ 30,000 บาทขึ้นไป 
 ด้านการส่งเสริมการตลาด ผู้ใช้บริการ มีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.59) เมื่อ
พิจารณาเป็น รายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.55 – 3.74) จํานวน 4 รายการ คือ 
 1. มีส่วนลดสําหรับสมาชิก 
 2. การจัดรายการโปรโมช่ันให้กับลูกค้า 
 3. มีโปรแกรมล้างรถให้เลือกมาก และมีการรับประกันการล้าง 24 ชม. หากฝนตก 
 4. มีการสะสมจํานวนคร้ังในการใช้บริการเพ่ือให้ได้รับสิทธิประโยชน์ 
 ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับผู้ใช้บริการ อายุ 20–29 ปี และ 30–40 ปี สถานภาพ โสด และสมรส จบ
การศึกษาปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี รายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,000–20,000 บาท และ 30,000 บาทข้ึนไป 
 ด้านพนักงาน ผู้ใช้บริการ มีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.80) เมื่อพิจารณาเป็น ราย
ข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.65–3.87) ทุกรายการ คือ 
 1. พนักงานมีความน่าเช่ือถือและไว้วางใจได้ 
 2. พนักงานมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ 
 3. พนักงานรับ-ส่งรถ มีความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตนและอัธยาศัยไมตรีดี 
 4. พนักงานมีประสบการณ์ มีความรู้ความชํานาญสามารถให้คําแนะนําและตอบข้อซักถามของ
ผู้ใช้บริการได้เป็นอย่างดี 
 5. พนักงานทุกคนสวมชุดเครื่องแบบเป็นสัญลักษณ์ของทางร้าน 
 ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับผู้ใช้บริการเพศชาย และเพศหญิง อายุ 20–29 ปี 30–40 ปี และ 40 ปีข้ึนไป   
สถานภาพ โสด และสมรส จบการศึกษา ตํ่ากว่าปริญญาตรี และปริญญาตรี รายได้เฉล่ียต่อเดือน ต่ํากว่า 10,000 
บาท 10,000–20,000 บาท และ 30,000 บาทขึ้นไป 
 ด้านกระบวนการให้บริการ ผู้ใช้บริการ มีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.67) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.58–3.87) จํานวน 5 รายการ คือ 
 1. ความปลอดภัยในด้านทรัพย์สิน มีระบบการดูแลควบคุมดี ไว้ใจได้ว่ารถและของในรถจะไม่สูญหาย 
 2. มีการจัดคิวลูกค้าอย่างเป็นธรรมเรียงลําดับก่อนหลัง 
 3. ความรวดเร็วในการให้บริการหรือระยะเวลาในการทําความสะอาดไม่ต้องรอนาน 
 4. เวลาเปิด–ปิด มีความเหมาะสม 8.00–19.00 น. 
 5. มีป้ายผังแสดงขั้นตอนการให้บริการ 
 ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับผู้ใช้บริการเพศหญิง อายุ 20–29 ปี 30–40 ปี และ 40 ปีข้ึนไป สถานภาพ โสด 
และสมรส จบการศึกษา ต่ํากว่าปริญญาตรี และปริญญาตรี รายได้เฉล่ียต่อเดือน ต่ํากว่า 10,000 บาท 10,000–
20,000 บาท และ 30,000 บาทขึ้นไป 
 ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ ผู้ใช้บริการ มีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.74) เมื่อ
พิจารณาเป็น รายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.64 – 3.83) ทุกรายการ คือ 
 1. ทางเข้า – ออกสะดวกปลอดภัยเห็นได้ชัดเจน 
 2. ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของจุดรับรถ มีการการบริหารจัดการดี 
 3. มีห้องพักรับรองสําหรับรอรับรถ เช่น หนังสือพิมพ์ ทีวี เครื่องดื่ม ฯลฯ 
 4. ป้ายแสดงช่ือร้าน ชัดเจน มองเห็นง่าย 



วารสารวชิาการ “ลานปัญญา” ปีท่ี 13 ฉบบัท่ี 1 
โครงการบณัฑิตศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 

 78

 5. มีการจัดอุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้บริการล้างรถอย่างเป็นระเบียบ 
 6. การตกแต่งสถานท่ี สวยงามน่าสนใจ 
 ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับผู้ใช้บริการเพศชาย และเพศหญิง อายุ 20–29 ปี 30–40 ปี และ 40 ปีขึ้นไป  
สถานภาพ โสด และสมรส ทุกระดับการศึกษา ทุกกลุ่มรายได้เฉล่ียต่อเดือน 
 3. การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนการตัดสินใจใช้บริการศูนย์บริการล้างบํารุงรักษารถยนต์ร้าน
โชว์คาร์ จังหวัดปทุมธานี ในทัศนะของผู้ใช้บริการ จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนการตัดสินใจเลือกใช้บริการศูนย์บริการล้างบํารุงรักษารถยนต์
ร้านโชว์คาร์ ในทัศนะของผู้ใช้บริการ พบว่า ผู้ใช้บริการท่ีมีเพศ ต่างกัน มีความคิดเห็นในภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 สถานภาพสมรส รายได้เฉล่ียต่อเดือน ต่างกัน มีความคิดเห็นในภาพรวมแตกต่างกัน อย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ดังน้ี 
  ด้านผลิตภัณฑ์ 
  ผู้ใช้บริการเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 2 รายการ คือ 
  1. มีบริการที่หลากหลาย เช่น เคลือบสีรถ ล้างห้องเครื่องด้วยนํ้ายา ฯลฯ 
  2. มีการพัฒนาและปรับปรุงบริการอย่างตอ่เน่ือง 
  ผู้ใช้บริการที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ ใช้วัสดุและอุปกรณ์ท่ีมี
คุณภาพ และทันสมัย 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ การพัฒนาและปรับปรุง
บริการอย่างต่อเน่ือง 
  ผู้ใช้บริการท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 2 รายการ 
คือ 
  1. มีบริการที่หลากหลาย เช่น เคลือบสีรถ ล้างห้องเครื่องด้วยนํ้ายา ฯลฯ 
  2. ใช้วัสดุและอุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพ และทันสมัย 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ 
  1. มีการพัฒนาและปรับปรุงบริการอย่างต่อเน่ือง 
  2. ความหลากหลายของแพ็คเกจบริการมีให้เลือกมาก เช่น แพ็คเกจล้างรถ แพ็คเกจเคลือบสีรถ เป็น
ต้น 
  ผู้ใช้บริการที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ มีการ
พัฒนาและปรับปรุงบริการอย่างต่อเน่ือง 
  ผู้ใช้บริการที่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 4 รายการ 
คือ 
  1. มีบริการที่หลากหลาย เช่น เคลือบสีรถ ล้างห้องเครื่องด้วยนํ้ายา ฯลฯ 
  2. มีการพัฒนาและปรับปรุงบริการอย่างต่อเน่ือง 
  3. ความหลากหลายของแพ็คเกจบริการมีให้เลือกมาก เช่น แพ็คเกจล้างรถ แพ็คเกจเคลือบสีรถ เป็น
ต้น 
  4. ช่ือเสียงของร้านเป็นท่ีรู้จักและให้การยอมรับ 
  ด้านราคาค่าบริการ 
  ผู้ใช้บริการเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ มี
ป้ายแสดงราคาชัดเจน ถูกต้อง 
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  ผู้ใช้บริการท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ 
คือ ราคาค่าบริการมีความเหมาะสมกับคุณภาพการบริการ 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ มีบริการรับชําระเงิน
ด้วยเงินสดและบัตรเครดิต 
  ผู้ใช้บริการท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 2 รายการ 
คือ 
  1. ราคาค่าบริการมีความเหมาะสมกับคุณภาพการบริการ 
  2. มีบริการรับชําระเงินด้วยเงินสดและบัตรเครดิต 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ ราคาแพ็คเกจหรือคูปอง
สมาชิกมีความเหมาะสม 
  ด้านการจัดจําหน่าย 
  ผู้ใช้บริการเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 2 รายการ คือ 
  1. ทําเล ท่ีต้ังของสถานท่ีให้บรกิารอยู่ใกล้ชุมชนและสะดวกต่อการเดินทาง 
  2. สถานที่กว้างขวาง มีท่ีจอดรถเพียงพอ   
  ผู้ใช้บริการท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกัน  มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ ทําเล ท่ีตั้ง
ของสถานที่ให้บริการอยู่ใกล้ชุมชนและสะดวกต่อการเดินทาง 
  ผู้ใช้บริการท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ 
คือ มีป้ายช่ือของสถานท่ีให้บริการเห็นได้ชัดเจน 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 3 รายการ คือ 
  1. ทําเล ท่ีต้ังของสถานท่ีให้บริการอยู่ใกล้ชุมชนและสะดวกต่อการเดินทาง 
  2. สถานที่กว้างขวาง มีท่ีจอดรถเพียงพอ   
  3. มีป้ายบอกสถานท่ีชัดเจน เช่น จุดรับรถ จุดชําระเงิน ห้องพักลูกค้า ห้องนํ้า เป็นต้น 
  ด้านการส่งเสริมการตลาด 
  ผู้ใช้บริการเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 2 รายการ คือ  
  1. การจัดรายการโปรโมช่ันให้กับลูกค้า 
  2. มีส่วนลดสําหรับสมาชิก 
  ผู้ใช้บริการท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ มีส่วนลดสําหรับ
สมาชิก 
  ผู้ใช้บริการที่มีสถานภาพสมรสต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ มีส่วนลด
สําหรับสมาชิก 
  ผู้ใช้บริการท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ   
  1. มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ข่าวสาร 
  2. มีโปรแกรมล้างรถให้เลือกมาก และมีการรับประกันการล้าง 24 ชม. หากฝนตก 
 
 



วารสารวชิาการ “ลานปัญญา” ปีท่ี 13 ฉบบัท่ี 1 
โครงการบณัฑิตศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 

 80

  ด้านพนักงาน 
  ผู้ใช้บริการเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 4 รายการ คือ  
  1. พนักงานรับ-ส่งรถ มีความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตนและอัธยาศัยไมตรีด ี
  2. พนักงานมีความน่าเช่ือถือและไว้วางใจได้ 
  3. พนักงานมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ 
  4. พนักงานมีประสบการณ์ มีความรู้ความชํานาญสามารถให้คําแนะนําและตอบข้อซักถามของ
ผู้ใช้บริการได้เป็นอย่างดี 
  ผู้ใช้บริการท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ พนักงานมี
ความน่าเช่ือถือและไว้วางใจได้ 
  ผู้ใช้บริการท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ พนักงานมี
ประสบการณ์ มีความรู้ความชํานาญสามารถ ให้คําแนะนําและตอบข้อซักถามของผู้ใช้บริการได้เป็นอย่างดี 
  ด้านกระบวนการให้บริการ 
  ผู้ใช้บริการเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ  
ความปลอดภัยในด้านทรัพย์สิน มีระบบการดูแลควบคุมดี ไว้ใจได้ว่ารถและของในรถจะไม่สูญหาย 
  ผู้ใช้บริการที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ มีการจัดคิวลูกค้าอย่าง
เป็นธรรมเรียงลําดับก่อนหลัง 
  ผู้ใช้บริการท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ  มีการจัด
คิวลูกค้าอย่างเป็นธรรมเรียงลําดับก่อนหลัง 
  ผู้ใช้บริการท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ มีระบบ
แจ้งลําดับและรายละเอียดการทํางานต่าง ๆ ด้วยจอมอนิเตอร์รวม 
  ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ 
  ผู้ใช้บริการเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ มี
ห้องพักรับรองสําหรับรอรับรถ เช่น หนังสือพิมพ์ ทีวี เครื่องดื่ม ฯลฯ 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ 
  1. การตกแต่งสถานท่ี สวยงามน่าสนใจ 
  2. มีการจัดอุปกรณ์และเครื่องมือท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้บริการล้างรถอย่างเป็นระเบียบ 
  ผู้ใช้บริการท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ ความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของจุดรับรถ มีการการบริหารจัดการดี 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ ป้ายแสดงช่ือร้าน 
ชัดเจน มองเห็นง่าย 
  ผู้ใช้บริการที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ มีการจัด
อุปกรณ์และเครื่องมือท่ีเก่ียวข้องกับการใช้บริการล้างรถอย่างเป็นระเบียบ 
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อภิปรายผล 
 การวิจัยเรื่อง การตัดสินใจของลูกค้าในการเลือกใช้บริการศูนย์บริการล้างบํารุงรักษารถยนต์ร้านโชว์คาร์ 
จังหวัดปทุมธานี ซ่ึงได้ข้อมูลท่ีควรนํามาอภิปรายผล ดังน้ี 
 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 65.29 อายุ 20 
- 29 ปี ร้อยละ 38.14 สถานภาพ โสด ร้อยละ 51.89 ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ร้อยละ 54.64 รายได้เฉล่ียต่อ
เดือน 10,000–20,000 บาท ร้อยละ 38.83 และการวิเคราะห์การตัดสินใจใช้บริการศูนย์บริการล้างบํารุงรักษา
รถยนต์ร้านโชว์คาร์ จังหวัดปทุมธานี ในภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก และผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนนการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการศูนย์บริการล้างบํารุงรักษารถยนต์ร้านโชว์คาร์ ในทัศนะของผู้ใช้บริการ พบว่า  ผู้ใช้บริการท่ีมี
เพศ ต่างกัน มีความคิดเห็นในภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 สถานภาพสมรส รายได้เฉล่ีย
ต่อเดือน ต่างกัน มีความคิดเห็นในภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
ดังน้ี 
 ด้านผลิตภัณฑ์ ผู้ใช้บริการ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจใช้บริการศูนย์บริการล้างบํารุงรักษา
รถยนต์ร้านโชว์คาร์ โดยรวม อยู่ในระดับมาก และพบว่า ผู้ใช้บริการเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็นในด้าน
ผลิตภัณฑ์ โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ได้แก่ มีบริการที่หลากหลาย เช่น เคลือบสีรถ ล้างห้องเครื่องด้วยนํ้ายา ฯลฯ 
และมีการพัฒนาและปรับปรุงบริการอย่างต่อเน่ือง ส่วนผู้ใช้บริการท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกัน มีความคิดเห็น 
โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 คือ มีบริการท่ีหลากหลาย เช่น เคลือบสีรถ ล้างห้องเคร่ืองด้วยน้ํายา ฯลฯ และใช้
วัสดุและอุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพ และทันสมัย และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 รายการ มีการ
พัฒนาและปรับปรุงบริการอย่างต่อเน่ือง และความหลากหลายของแพ็คเกจบริการมีให้เลือกมาก เช่น แพ็คเกจล้าง
รถ แพ็คเกจเคลือบสีรถ เป็นต้น 
 ด้านราคาค่าบริการ ผู้ใช้บริการ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจใช้บริการศูนย์บริการล้างบํารุงรักษา
รถยนต์ร้านโชว์คาร์ โดยรวม อยู่ในระดับมาก และพบว่าผู้ใช้บริการเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็นในด้าน
ราคาค่าบริการ โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 คือ มีป้ายแสดงราคาชัดเจน ถูกต้อง ผู้ใช้บริการท่ีมีสถานภาพสมรส
ต่างกัน  มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 คือ ราคาค่าบริการมีความเหมาะสมกับคุณภาพการบริการ และ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 คือ มีบริการรับชําระเงินด้วยเงินสดและบัตรเครดิต ผู้ใช้บริการท่ี
มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 คือ ราคาค่าบริการมีความเหมาะสม
กับคุณภาพการบริการ และมีบริการรับชําระเงินด้วยเงินสดและบัตรเครดิต และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05  คือ ราคาแพ็คเกจหรือคูปองสมาชิกมีความเหมาะสม 
 ด้านการจัดจําหน่าย ผู้ใช้บริการ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจใช้บริการศูนย์บริการล้างบํารุงรักษา
รถยนต์ร้านโชว์คาร์  โดยรวม อยู่ในระดับมาก และพบว่า ผู้ใช้บริการเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็นในด้าน
การจัดจําหน่าย โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 คือ ทําเล ท่ีตั้งของสถานท่ีให้บริการอยู่ใกล้ชุมชนและสะดวกต่อ
การเดินทาง และสถานท่ีกว้างขวาง มีท่ีจอดรถเพียงพอ ผู้ใช้บริการท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็น 
โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 คือ มีป้ายช่ือของสถานท่ีให้บริการเห็นได้ชัดเจน และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 คือ ทําเล ท่ีตั้งของสถานท่ีให้บริการอยู่ใกล้ชุมชนและสะดวกต่อการเดินทาง สถานท่ี
กว้างขวาง มีท่ีจอดรถเพียงพอ และมีป้ายบอกสถานท่ีชัดเจน เช่น จุดรับรถ จุดชําระเงิน ห้องพักลูกค้า ห้องน้ํา  
เป็นต้น 
 ด้านการส่งเสริมการตลาด ผู้ใช้บริการ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจใช้บริการศูนย์บริการล้าง
บํารุงรักษารถยนต์ร้านโชว์คาร์ โดยรวม อยู่ในระดับมาก และพบว่าผู้ใช้บริการเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็น 
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โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 คือ การจัดรายการโปรโมช่ันให้กับลูกค้า และ มีส่วนลดสําหรับสมาชิก 
 ด้านพนักงาน ผู้ใช้บริการ มีความคิดเห็นเก่ียวกับการตัดสินใจใช้บริการศูนย์บริการล้างบํารุงรักษารถยนต์
ร้านโชว์คาร์ โดยรวม อยู่ในระดับมาก และพบว่า ผู้ใช้บริการเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็น โดยรวม 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.01 คือ พนักงานรับ - ส่งรถ มีความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตนและอัธยาศัยไมตรีดี พนักงานมีความ
น่าเช่ือถือและไว้วางใจได้ พนักงานมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ และพนักงานมีประสบการณ์ มีความรู้ความ
ชํานาญสามารถให้คําแนะนําและตอบข้อซักถามของผู้ใช้บริการได้เป็นอย่างดี 
 ด้านกระบวนการให้บริการ ผู้ใช้บริการ มีความคิดเห็นเก่ียวกับการตัดสินใจใช้บริการศูนย์บริการล้าง
บํารุงรักษารถยนต์ร้านโชว์คาร์  โดยรวม อยู่ในระดับมาก และพบว่าผู้ใช้บริการเพศชาย และเพศหญิง มีความ
คิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 คือ ความปลอดภัยในด้านทรัพย์สิน มีระบบการดูแลควบคุมดี ไว้ใจได้ว่ารถ
และของในรถจะไม่สูญหาย 
 ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ ผู้ใช้บริการ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจใช้บริการศูนย์บริการล้าง
บํารุงรักษารถยนต์ร้านโชว์คาร์ โดยรวม อยู่ในระดับมาก และพบว่าผู้ใช้บริการเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็น 
โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 คือ มีห้องพักรับรองสําหรับรอรับรถ เช่น หนังสือพิมพ์ ทีวี เคร่ืองด่ืม ฯลฯ และ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 คือ การตกแต่งสถานท่ี สวยงามน่าสนใจ และ มีการจัดอุปกรณ์
และเคร่ืองมือท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้บริการล้างรถอย่างเป็นระเบียบ 
 ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ณภัทร  ศรียาภัย (2551) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
บริการท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการคาร์แคร์ของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่ากลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
คร้ังน้ี ส่วนใหญ่มีอายุ 18–25 ปี มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี สถานภาพโสด ผู้ใช้บริการให้ความสําคัญภาพรวม
ในเร่ืองปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ อยู่ในระดับมาก และผลงานวิจัยของ วิลาสินี นาคบุตร (2551) ศึกษา
เรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการต่อการเลือใช้บริการดูแลรักษารถยนต์ในอําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 
พบว่า ลูกค้าท่ีใช้บริการดูแลรักษารถยนต์ ในอําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 21-30 ปี 
สถานภาพโสดมากกว่าสมรส ระดับการศึกษาสูงสุดส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดทุกด้านมีความสําคัญต่อกลุ่มตัวอย่างของลูกค้าท่ีใช้บริการดูแลรักษารถยนต์ พบว่า ระดับความสําคัญ
ของส่วนประสมทางการตลาดด้านบุคลากร ด้านกายภาพ และด้านส่งเสริมการตลาดมีความสําคัญในระดับมาก 
อธิบายผลแต่ละด้านโดยสรุป คือ ด้านบริการ/ผลิตภัณฑ์นั้น คือการเปิดให้บริการทุกวัน ด้านราคาคือเรื่องราคา
บริการท่ีเหมาะสมหรือราคาท่ีถูกกว่าศูนย์บริการท่ีใกล้เคียง ด้านสถานท่ีใช้บริการ คือช่วงระยะเวลาท่ีเปิดให้บริการ
เหมาะสม และสถานท่ีบริการกว้างขวาง ด้านส่งเสริมการตลาด คือ การจัดรายการลดราคาพิเศษในบางโอกาสและ
เอกสารเกี่ยวกับการดูแลรักษารถยนต์ท่ีแจกฟรี ด้านบุคลากร คือเรื่องความซ่ือสัตย์ของพนักงาน ด้านกายภาพคือ
เรื่องความปลอดภัยในทรัพย์สิน ในรถยนต์และผู้รับบริการ ด้านกระบวนการ คือการมีการประกันคุ้มครองความ
เสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนกับรถยนต์ของลูกค้า และสอดคล้องกับผงานวิจัยของ มัณฑวิชญ์ ชนัมพร (2554) ศึกษาเร่ือง 
ความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดบริการของร้านคาร์แคร์เอฟาสธ์ 22 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความพึงพอใจสูงสุดในปัจจัยย่อยแต่ละด้านของส่วนประสมทางการตลาด ดังน้ีคือ ในด้านผลิตภัณฑ์คือ คุณภาพด้าน
ความสะอาด สามารถทําความสะอาด ได้ทุกซอกทุกมุม ด้านราคา คือ มีป้ายแสดงราคา ชัดเจน ถูกต้อง ด้านการจัด
จําหน่าย คือ สถานท่ี ทําความสะอาดล้างรถกว้างขวาง ด้านการส่งเสริมการตลาด คือ ความเหมาะสมของส่ือ
โฆษณาทางโทรทัศน์ท่ีทางร้านจัดทําขึ้นน่าสนใจ ด้านกระบวนการให้บริการ คือ การคิดเงิน และออกใบเสร็จ 
ถูกต้อง รวดเร็ว และมีระบบตรวจสอบการปฏิบัติกับรถของลูกค้าด้วยจอคอมพิวเตอร์ ด้านบุคลากร คือ พนักงานใน
ร้านมีความน่าเช่ือถือมีความซ่ือสัตย์ และด้านส่ิงนําเสนอทางกายภาพ คือ ห้องพักรอรับรถ มี ชา กาแฟ เคร่ืองด่ืม
ให้บริการฟรี จากการศึกษาพบว่าปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการคาร์แคร์ในทุก ๆ 
ด้าน ซ่ึงผู้ให้บริการจะต้องให้ความสําคัญเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ และพัฒนาธุรกิจคาร์แคร์ให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการมากท่ีสุด 
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ข้อเสนอแนะ 
 ผลจากการศึกษาเร่ือง การตัดสินใจของลูกค้าในการเลือกใช้บริการศูนย์บริการล้างบํารุงรักษารถยนต์ ร้าน
โชว์คาร์ จังหวัดปทุมธานี มีข้อเสนอแนะดังน้ี 
 1. ด้านผลิตภัณฑ์ ควรรักษาภาพพจน์และช่ือเสียงของร้านเป็นท่ีรู้จักมากย่ิงขึ้น และทําให้ผู้ใช้บริการให้
การยอมรับในด้านของการให้บริการ ควรมีการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการอย่างต่อเน่ือง รวมท้ัง
เพิ่มโปรโมช่ันของแพ็คเกจสําหรับให้ลูกค้าสามารถได้เลือกใช้บริการได้ตามความพอใจ เช่น แพ็คเกจล้างรถ แพ็คเกจ
เคลือบสีรถ เป็นต้น และควรเพิ่มการให้บริการท่ีหลากหลาย เช่น เคลือบสีรถ ล้างห้องเครื่องด้วยนํ้ายา ฯลฯ เพ่ือ
เป็นทางเลือกสําหรับลูกค้า และควรใช้วัสดุและอุปกรณ์ท่ีมีทันสมัย และมีคุณภาพสําหรับการให้บริการ   
 2. ด้านราคาค่าบริการ ควรมีการตั้งราคาค่าบริการท่ีเหมาะสมกับคุณภาพในการให้บริการกับลูกค้า หรือ
มีการเสนอแพ็คเกจหรือคูปองสมาชิกให้ลูกค้า สําหรับเพ่ิมทางเลือกให้ลูกค้าได้เลือกตามความเหมาะสม พร้อมท้ัง
ควรมีป้ายแสดงราคาอัตราค่าบริการท่ีชัดเจนและ ถูกต้อง และควรเพ่ิมช่องทางการชําระเงินโดย มีบริการรับชําระ
เงินด้วยเงินสดและบัตรเครดิต 
 3. ด้านการจัดจําหน่าย ควรดูทําเล ท่ีตั้งของสถานที่ให้บริการอยู่ใกล้ชุมชนและสะดวกต่อการเดินทาง 
สามารถเดินทางมาใช้ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว พร้อมท้ังควรมีป้ายช่ือของสถานท่ีให้บริการเห็นได้ชัดเจน หาง่าย  
และมีสถานท่ีให้บริการที่กว้างขวาง และมีท่ีจอดรถเพียงพอสําหรับการให้บริการ พร้อมทั้งควรมีป้ายบอกสถานท่ี
ชัดเจน เช่น จุดรับรถ จุดชําระเงิน ห้องพักลูกค้า ห้องนํ้า เป็นต้น เพื่อสะดวกต่อการมาใช้บริการ 
 4. ด้านการส่งเสริมการตลาด ควรเพิ่มการโฆษณาประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับการจัดรายการ
โปรโมช่ันของร้านให้กับลูกค้าทราบอย่างทั่วถึง  หรือมีการจัดโปรแกรมล้างรถให้ลูกค้าสามารถเลือก และมีการ
รับประกันการล้าง 24 ชม. หากฝนตก ลูกค้าสามารถนํารถกลับมาล้างใหม่โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  และให้ลูกค้าทําบัตร
สมาชิกกับทางร้าน เพื่อให้ลูกค้าท่ีเป็นสมาชิกได้รับสิทธิพิเศษ หรือได้รับส่วนลดพิเศษ   
 5. ด้านพนักงาน พนักงานท่ีให้บริการควรมีประสบการณ์ มีความรู้ความชํานาญสามารถให้คําแนะนําและ
ตอบข้อซักถามของผู้ใช้บริการได้เป็นอย่างดี และมีความน่าเช่ือถือ ลูกค้าสามารถไว้วางใจได้ และพนักงานควร
ให้บริการด้วยความกระตือรือร้นในขณะท่ีให้บริการแก่ลูกค้า โดยเฉพาะพนักงานรับ - ส่งรถ ควรมีความสุภาพ  
อ่อนน้อมถ่อมตนและอัธยาศัยไมตรีดี เพื่อให้ลูกค้ารู้สึกพึงพอใจ 
 6. ด้านกระบวนการให้บริการ ทางร้านควรมีการจัดคิวในการเข้ารับบริการให้กัลลูกค้าอย่างเป็นธรรม 
โดยมีการเรียงลําดับก่อนหลัง พร้อมท้ังควรมีระบบแจ้งลําดับและรายละเอียดการทํางานต่างๆ ด้วยจอมอนิเตอร์รวม  
และควรเพ่ิมความปลอดภัยในด้านทรัพย์สินภายในตัวรถให้มากข้ึน โดยมีระบบการดูแลควบคุมดีท่ีดี ลูกค้าสามารถ
ไว้วางใจได้ว่ารถและของในรถจะไม่สูญหาย 
 7. ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ ควรมีการติดป้ายแสดงช่ือร้านในมุมท่ีสามารถมองเห็นได้ ชัดเจน พร้อม
ท้ังควรมีการตกแต่งสถานท่ีภายในร้านให้ดูสวยงาม และควรมีห้องพักรับรองสําหรับรอรับรถให้กับลูกค้า และมีส่ิง
อํานวยความสะดวก เช่น หนังสือพิมพ์ ทีวี เคร่ืองด่ืม ฯลฯ ควรมีการจัดอุปกรณ์และเครื่องมือท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้
บริการล้างรถอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย พร้อมท้ังควรดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของจุดรับรถ เพ่ือการบริหาร
จัดการที่ดีของร้าน   
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาคร้ังต่อไป 
 1. ควรศึกษาการตัดสินใจของลูกค้าในการเลือกใช้บริการศูนย์บริการล้างบํารุงรักษารถยนต์ ในเขต
กรุงเทพ และปริมณฑล เพื่อนําผลท่ีได้มาพัฒนาการให้บริการ  
 2. ควรศึกษาถึงคุณภาพของการให้บริการล้างบํารุงรักษารถยนต์  ในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล เพื่อนํา
ผลท่ีได้มาพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ 
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การเลือกใช้บริการรับเหมาก่อสร้างของลูกค้าที่มีต่อบริษัท ฟุ้งวุฒิ จํากัด* 
Customers’ selection of building construction service provided by Fung 

Wuth company limited 
 
                     นายวุฒิชัย  ศักดิ์สาลากุล** 

Mr. Wuthichai Saksala.  
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยเรื่องน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการเลือกใช้บริการรับเหมาก่อสร้างของลูกค้าท่ีมีต่อบริษัท  
ฟุ้งวุฒิ จํากัด 2) เปรียบเทียบการเลือกใช้การบริการรับเหมาก่อสร้างของลูกค้า จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ 
กลุ่มตัวอย่าง คือ ลูกค้าผู้ใช้บริการรับเหมาก่อสร้างกับบริษัท ฟุ้งวุฒิ จํากัด ในปี 2555 จํานวน 183 คน เครื่องมือท่ี
ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ
ความแตกต่างการหาค่าเฉล่ียโดยใช้ค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวน 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ลูกค้ามีความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกใช้บริการรับเหมาก่อสร้าง ค่าเฉล่ียในภาพรวม 
อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ช่ือเสียงของบริษัทมีความน่าเช่ือถือ และมีบริการช่วย
ออกแบบบ้าน ด้านราคา ได้แก่ ราคาถูกเมื่อเทียบกับท่ีอ่ืน และราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพงาน ด้านสถานท่ี 
ได้แก่ ทําเลท่ีตั้งมีความเหมาะสม มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมพร้อมส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีดี ด้านการจัด
จําหน่าย ได้แก่ มีการรับประกันคุณภาพของงาน และบุคลากรภายในบริษัทมีความเช่ียวชาญ และมีประสบการณ์สูง 
ด้านการส่งเสริมการตลาดได้แก่ มีบริการแบบครบวงจงให้ลูกค้าได้เลือก และเลือกวัสดุท่ีเหมาะสมให้ลูกค้า การ
เลือกใช้บริการ ได้แก่ ผู้รับเหมามีความรับผิดชอบ และบริษัทมีผลงานเป็นท่ียอมรับแก่ลูกค้า และคุณภาพของการ
บริการ ได้แก่ มีการรับประกันผลงาน งานเสร็จตรงตามกําหนด อยู่ในงบประมาณท่ีเหมาะสม 2) ผลการเปรียบเทียบ
ค่าเฉล่ียของคะแนนความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกใช้บริการรับเหมาก่อสร้างของลูกค้า จําแนกตามลักษณะ
ประชากรศาสตร์ ส่วนประสมทางการตลาด พบว่า ลูกค้าท่ีมีอายุรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ืองของช่ือเสียงของบริษัทมีความน่าเช่ือถือ และมีบริการช่วย
ออกแบบบ้าน ด้านราคา ด้านสถานท่ี ด้านการจัดจําหน่าย ลูกค้าท่ีมีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ในเร่ืองของราคามีความชัดเจน และทําเลท่ีตั้งสามารถเดินทางมาสะดวก และ
บรรยากาศและสภาพแวดล้อมดี มีบริการติดต่อประสานงาน และขออนุญาตราชการ การเลือกใช้บริการ ลูกค้าท่ีมี
สถานภาพสมรส และอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ในเร่ือง
ระยะเวลาในการสร้าง และสามารถแบ่งค่าใช้จ่ายระหว่างการก่อสร้างเป็นงวดๆ ตามเนื้องาน ท่ีดําเนินการก่อสร้าง
ไปแล้ว มีบริการรับผิดชอบและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากการก่อสร้าง บริษัทรับเหมาก่อสร้างมีผลงานเป็นท่ียอมรับ
แก่ลูกค้าท่ัวไป มีการทําเอกสารสัญญาการก่อสร้างที่เป็นลายลักษณ์อักษร ชัดเจน ไม่เอาเปรียบลูกค้า และผลงานท่ี
ผ่านมาผู้รับเหมามีความรับผิดชอบ คุณภาพของการบริการ 
 
Abstract 
 The objectives of this research were to:  1) study the customers’ selection building 
construction service provided by FungWuth company limited, and 2) compare the selection of 
customers classified by demographic characteristics. The sample comprised 183 customers of 

                                            
 * บทความการค้นคว้าอิสระ 
** บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการท่ัวไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
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FungWuth company limited in the year 2012. Questionnaires were used as a research tool. Data 
were analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, and analysis of 
variance.  
 The results of the research indicated that 1) mean score of customers’ opinions on 
selection was moderate. In terms of aspect analyses, every aspect was also moderate with 
marketing mix  the highest among all, followed by price, place, product, promotion, distribution, 
service selection, and quality of service respectively; 2) the comparison of mean score of 
opinions toward service selection of customers classified by demographic characteristics indicated 
that customers having different age, and monthly income had significantly different  opinions at 
.05 toward product in terms of credibility of the company and provision of house designing 
service; moreover, customers having different occupation had significantly different opinions at 
.05 regarding price transparency as well as their opinions on place in terms of convenient 
location, good atmosphere, and environment. In relation to distribution, customers having 
different occupation had significantly different opinions at .05 in terms of coordination and 
gaining permission from government sector. Concerning service selection, customers with 
different marital status and occupation had significantly different opinions at 0.05 on the length 
of time for construction and ability to separate cost into periods corresponding to process of 
construction, responsibility for fixing any problems occurring during construction, widely 
acceptable price of work accomplished, clearly written contract fair to customers, and 
responsibility to quality of service. 
 
ความนํา 
 จากปริมาณการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ท่ีเพิ่มสูงขึ้น ทําให้เจ้าของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างต้องปรับตัวใน
การทําธุรกิจเพ่ือเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันขณะท่ีมีปริมาณงานรองรับท่ีมากขึ้น และเพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่
ดีให้กับองค์กรในการให้บริการรับเหมาก่อสร้างท่ีมีคุณภาพ สามารถแข่งขันกับธุรกิจรับเหมาก่อสร้างรายอ่ืนๆ ได้ 
เมื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ขยายตัวทําให้ธุรกิจท่ีเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เช่น ธุรกิจผลิตและจําหน่ายวัสดุ
ก่อสร้างขยายตัวเพ่ิมข้ึน หรือธุรกิจรับเหมาทําความสะอาดขยายตัวตามไปด้วย ในการดําเนินธุรกิจของผู้ประกอบ
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างจึงต้องส่งมอบงานก่อสร้างท่ีสมบูรณ์ในทุกด้านให้แก่ลูกค้า เพื่อให้เกิดความน่าเช่ือถือและ
ความคุ้มค่าแก่ผู้บริโภค ดังนั้นในการประกอบธุรกิจของผู้รับเหมาก่อสร้างมีงานท่ีเก่ียวข้องในฝ่ายต่าง ๆ มากมาย 
รวมท้ังการส่งมอบงานจะต้องคํานึงถึงความสมบูรณ์ของงานท่ีจะส่งมอบ กล่าวคือ การส่งมอบการก่อสร้างไม่ว่าจะ
เป็น อาคาร บ้านพักอาศัย โรงแรม จําเป็นต้องส่งมอบงานที่มีคุณภาพ สะอาด ดังน้ันผู้ประกอบการจึงต้องมีบุคลากร
ท่ีมีความเช่ียวชาญในด้านต่างๆ อีกท้ังต้องการงานท่ีมีคุณภาพและประหยัดค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้น โดยเฉพาะงาน
รับเหมาก่อสร้าง  
 สําหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในประเทศไทยเกิดขึ้นมากมาย และแข่งขันโดยใช้กลยุทธ์ด้านราคา และ 
การบริการด้านฝีมือเป็นหลัก ซ่ึงต้องตระหนักว่าผู้ใช้บริการต้องการอะไร หรือเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ต้องการอะไร 
จึงจะทําให้การดําเนินธุรกิจประสบความสําเร็จได้ จึงอาจกล่าวได้ว่าการดําเนินธุรกิจประเภทให้บริการรับเหมา
ก่อสร้างน้ัน ผู้เป็นเจ้าของกิจการจําเป็นอย่างย่ิงท่ีต้องบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือเป็นการเพิ่มยอดรายได้โดย
พยายามรักษาและเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดของตนเอง ขณะเดียวกันก็ต้องตอบสนองความต้องการของลูกค้าหรือ
ผู้มาใช้บริการ และสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ใช้บริการ มีผู้ประกอบการรายใหม่ ๆ เกิดขึ้นเป็นจํานวนมากและมี
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แนวโน้มว่าเติบโตสูงขึ้น สาเหตุจากการก่อสร้าง อาคาร บ้านเรือน บ้านพักตากอากาศ ท่ีอยู่อาศัย ศูนย์การค้าใหญ่ ๆ 
ท่ีมีมากขึ้น และกิจการเหล่าน้ี นิยมว่าจ้างธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมากขึ้นด้วย ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงทําให้ธุรกิจ
รับเหมาก่อสร้าง เกิดข้ึนเป็นจํานวนมาก มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง โดยอาศัยช่วงความเจริญก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีในสภาวการณ์ปัจจุบันท่ีส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการก่อสร้างให้เป็นโอกาส ไม่ว่าจะเป็นการคิดค้น
วัสดุก่อสร้างชนิดใหม่ หรือการคิดค้นเทคนิค ก่อสร้างแบบใหม่ ดังนั้นผู้ประกอบการบริษัทรับเหมาก่อสร้าง
จําเป็นต้องปรับตัวเองให้ทัน ตามลักษณะงานก่อสร้างท่ีซับซ้อนเปล่ียนแปลงไปเรื่อย ๆ เพื่อให้บริษัทของตนสามารถ
อยู่รอดได้ น่ันคือ สามารถทํางานก่อสร้างให้สําเร็จได้ตามเป้าหมาย งานท่ีได้มีคุณภาพและปราศจากการแก้ไขงาน 
ซ่ึงการท่ีจะบรรลุเป้าหมายเหล่าน้ีให้ได้ ต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่างแต่ปัจจัยท่ีสําคัญปัจจัยหน่ึงท่ีไม่สามารถปฏิเสธได้
ว่าเป็นส่วนสําคัญท่ีสุด คือ กลุ่มลูกค้าผู้ใช้บริการท้ังรายเล็กและรายใหญ่ 
 จากเหตุผลดังกล่าว  ทําให้ผู้วิจัยซ่ึงปฏิบัติงานอยู่ในบริษัท ฟุ้งวุฒิ จํากัด มีความสนใจ ที่จะศึกษาค้นคว้าถึง
การเลือกใช้บริการรับเหมาก่อสร้างของลูกค้าท่ีมีต่อบริษัทฟุ้งวุฒิ จํากัด ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงคุณภาพ
ของงานบริการรับเหมาก่อสร้างของบริษัทฟุ้งวุฒิ จํากัด  ให้เกิดประสิทธิภาพ อันจะส่งผลโดยตรงต่อองค์กรได้เติบโต
และเป็นองค์กรท่ีมีคุณภาพต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาการเลือกใช้บริการรับเหมาก่อสร้างของลูกค้าท่ีมีต่อบริษัท ฟุ้งวุฒิ จํากัด   
 2.  เพื่อ เปรียบเทียบการเลือกใช้การบริการรับเหมาก่อสร้างของลูกค้า  จําแนกตามลักษณะ
ประชากรศาสตร์ 
 
สมมุติฐานของการวิจัย 
 การเลือกใช้การบริการรับเหมาก่อสร้างของลูกค้า จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ แตกต่างกัน 
 ขอบเขตของด้านประชากร ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ กลุ่มลูกค้าผู้ใช้บริการรับเหมาก่อสร้างกับบริษัท  
ฟุ้งวุฒิ จํากัด ในปี 2555 จํานวน 346 คน (ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม–เดือนกันยายน 2555) เลือกเป็นกลุ่มตัวอย่าง โดย
ใช้ตารางกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie and Morgan (1970, p.608) ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 183 คน 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ีได้แก่ แบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นโดยมีขั้นตอนตามลําดับดังน้ี 
 1. ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 2. จัดทําโครงสร้างของแบบสอบถามให้มีเน้ือหาครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยคร้ังน้ี โดยให้
แบบสอบถามมี 2 ส่วน คือ 
 2.1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และ 
รายได้เฉล่ียต่อเดือน จํานวน 6 ข้อ  
 2.2 การเลือกใช้บริการรับเหมาก่อสร้าง ประกอบด้วย ส่วนประสมทางการตลาด การเลือกใช้บริการ คุณภาพ
ของการบริการ ลักษณะของแบบสอบถาม เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ของลิเคิร์ท (Likert) จํานวน 26 
ข้อ  
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 การรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยการขอความร่วมมือจากลูกค้าผู้ใช้บริการ
รับเหมาก่อสร้าง บริษัท ฟุ้งวุฒิ จํากัด ในปี 2555 ท่ีเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยนําแบบสอบถามไปแจกให้กลุ่มตัวอย่าง
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กรอกข้อมูล จํานวน 183 ฉบับ แล้วขอรับคืนด้วยตนเอง โดยเก็บแบบสอบถามช่วงเดือน พฤศจิกายน ถึงเดือน 
ธันวาคม 2555 เก็บแบบวิธีสะดวก ได้รับแบบสอบถามคืนมาจํานวน 183 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100.00 
   
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ข้อมูลท่ีได้จากการตอบแบบสอบถาม จํานํามาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ทุกชุด และลงรหัส
ประมวลผลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป หาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test ,  F-test และ 
LSD ดังน้ี 
 1. วิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ความถี่ และค่าร้อยละ (percentage)  
 2. วิเคราะห์การเลือกใช้บริการรับเหมาก่อสร้างบริษัท ฟุ้งวุฒิ จํากัด ของลูกค้า โดยใช้ค่าเฉล่ีย ( X ) และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD)  
 3. เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนการเลือกใช้บริการรับเหมาก่อสร้างบริษัทฟุ้งวุฒิ จํากัด ของลูกค้า 
จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ โดยใช้ t-test และ  F-test 
 4. เปรียบเทียบพหูคูณ เพื่อทดสอบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนการเลือกใช้การบริการรับเหมาก่อสร้าง 
บริษัท ฟุ้งวุฒิ จํากัด ของลูกค้า จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยวิธี Least Significant Difference (LSD)  
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล 
  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 53.55 อายุ 41-50 ปี ร้อยละ 46.45 รองลงมา 30–40  
ปี ร้อยละ 33.33 สถานภาพ สมรส ร้อยละ 52.46 รองลงมา โสด ร้อยละ 35.52 ระดับการศึกษา สูงกว่าปริญญาตรี 
ร้อยละ 38.80 รองลงมา ปริญญาตรี ร้อยละ 37.70 อาชีพ บริษัทเอกชน ร้อยละ 40.44 รองลงมา เจ้าของกิจการ/
ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 37.70 รายได้เฉล่ียต่อเดือน 30,001–50,000 บาท ร้อยละ 49.73 รองลงมามากกว่า 50,000 
บาท ร้อยละ 27.87 
 2. วิเคราะห์การเลือกใช้บริการรับเหมาก่อสร้างของลูกค้าท่ีมีต่อ บริษัท ฟุ้งวุฒิ จํากัด 
  ลูกค้ามีความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกใช้บริการรับเหมาก่อสร้างท่ีมีต่อบริษัท ฟุ้งวุฒิ จํากัด ในภาพรวม 
อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.15) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน สรุปได้ดังน้ี 
  ส่วนประสมทางการตลาด 
  1. ผลิตภัณฑ์ ลูกค้ามีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.15) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.13–3.16) ทุกรายการ คือ 
    1) ความทันสมัยของเครื่องมือและอุปกรณ์ 
   2) ช่ือเสียงของบริษัทมีความน่าเช่ือถือ 
   3) มีบริการช่วยออกแบบบ้าน 
   ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับลูกค้า เพศชาย และเพศหญิง อายุต่ํากว่า 30 ปี และ 30–40 ปี สถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษาปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี อาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ รายได้เฉล่ียต่อเดือนตํ่าว่า 
10,000 บาท และ 10,000–30,000 บาท 
  2. ราคา ลูกค้ามีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.26) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.22–3.32) ทุกรายการ คือ  
   1) ความเหมาะสมของราคากับคุณภาพงาน 
   2) ราคาถูกกว่าเมื่อเทียบกับท่ีอ่ืน 
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   3) ราคามีความชัดเจน 
   ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับลูกค้า เพศชาย และเพศหญิง ทุกกลุ่มอายุ ทุกระดับการศึกษา อาชีพ
บริษัทเอกชน และเจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว รายได้เฉล่ียต่อเดือน ต่ํากว่า 10,000 บาท และ 30,001–50,000 
บาท 
  3. สถานท่ี ลูกค้ามีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.19) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.14–3.22) ทุกรายการ คือ 
   1) ทําเล ท่ีตั้งสามารถเดินทางมาสะดวก 
   2) บรรยากาศและสภาพแวดล้อม 
   3) สถานที่จอดรถและส่ิงอํานวยความสะดวก 
   ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับลูกค้า เพศชาย และเพศหญิง อายุ 30–40 ปี และมากกว่า 50 ปี สถานภาพ 
สมรส ระดับการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี อาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ รายได้เฉล่ียต่อเดือน 
ตํ่ากว่า 10,000 บาท และมากว่า 50,000 บาท 
  4. การจัดจําหน่าย ลูกค้ามีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.08) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.06–3.10) ทุกรายการ คือ 
   1) การรับประกันคุณภาพของงาน 
   2) บุคลากรภายในบริษัทมีความเช่ียวชาญ และมีประสบการณ์สูง 
   3) บริการติดต่อประสานงานและขออนุญาตราชการ 
   ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับลูกค้า เพศชาย และเพศหญิง อายุ 30–40 ปี และมากกว่า 50 ปี ระดับ
การศึกษาปริญญาตรี อาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชน รายได้เฉล่ียต่อเดือนตํ่ากว่า 10,000 บาท 
และ 30,001–50,000 บาท 
  5. การส่งเสริมการตลาด ลูกค้ามีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.10) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.07–3.14) ทุกรายการ คือ  
   1) มีบริการแบบครบวงจรให้เลือกสรรหลายทาง 
   2) มีบริการเลือกวัสดุท่ีเหมาะสมกับรูปแบบสไตล์บ้าน 
   3) มีการประเมินราคาการรับเหมาก่อสร้าง ให้ลูกค้าตัดสินใจ 
   ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับลูกค้า เพศชาย และเพศหญิง อายุ 30–40 ปี สถานภาพสมรส หม้าย/หย่า/แยก
ทาง ทุกระดับการศึกษา ทุกอาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,000–30,000 บาท 30,001–50,000 บาท และมากกว่า 
50,000 บาท 
   การเลือกใช้บริการ 
   ลูกค้ามีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.15) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่
ในระดับปานกลาง ( X = 3.11–3.19) ทุกรายการ คือ  
   1) มีบริการรับผิดชอบและแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนจากการก่อสร้าง 
   2) มีขั้นตอนการก่อสร้างท่ีเป็นระบบระเบียบ 
   3) บริษัทรับเหมาก่อสร้างมีผลงานเป็นท่ียอมรับแก่ลูกค้าทั่วไป 
   4) ผลงานที่ผ่านมาผู้รับเหมามีความรับผิดชอบ 
   5) มีการทําเอกสารสัญญาการก่อสร้างท่ีเป็นลายลักษ์อักษร ชัดเจน ไม่เอาเปรียบลูกค้า 
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   6) ระยะเวลาในการสร้าง และสามารถแบ่งค่าใช้จ่ายระหว่างการก่อสร้างเป็นงวด ๆ ตามเนื้องานท่ี
ดําเนินการก่อสร้างไปแล้ว 
   ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับลูกค้า เพศชาย และเพศหญิง อายุ 30–40 ปี และ 41–50 ปี สถานภาพโสด 
ระดับการศึกษาปริญญาตรี รายได้เฉล่ียต่อเดือน 30,001–50,000 บาท 
   คุณภาพของการบริการ 
   ลูกค้ามีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.12) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่
ในระดับปานกลาง ( X = 3.09 – 3.15) ทุกรายการ คือ 
   1) มีการรับประกันผลงานที่ดีมีคุณภาพ และสามารถใช้งานได้ทันที 
   2) มีวิศวกรและโฟร์แมนคอยสอดส่องดูแลการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบ 
   3) ผู้รับเหมามีความซ่ือสัตย์ สุจริต ไม่คดโกง รักษาสัญญา และตรงเวลา 
   4) เทคนิคการก่อสร้างและการใช้วัสดุอุปกรณ์ท่ี เหมาะสมกับราคา 
   5) เสร็จตรงตามกําหนดและอยู่ในงบประมาณท่ีเหมาะสม 
   6) บริการควบคุมงานก่อสร้างที่สมบูรณ์แบบไม่ผิดพลาด 
   ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับลูกค้า เพศชาย และเพศหญิง สถานภาพโสด ระดับการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรี 
 3. การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนการเลือกใช้การบริการรับเหมาก่อสร้างของลูกค้า จําแนกตาม
ลักษณะประชากรศาสตร์ 
  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนการเลือกใช้การบริการรับเหมาก่อสร้างของลูกค้าท่ีมีต่อบริษัท 
ฟุ้งวุฒิ จํากัด จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ พบว่าลูกค้ามีความคิดเห็นในภาพรวมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ดังน้ี 
  ส่วนประสมทางการตลาด 
  ผลิตภัณฑ์ 
  ลูกค้าท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ 
  1) ช่ือเสียงของบริษัทมีความน่าเช่ือถือ 
  2) มีบริการช่วยออกแบบบ้าน 
  ลูกค้าท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 2 รายการ 
คือ 
  1) ช่ือเสียงของบริษั ทมีความน่าเชือถือ 
  2) มีบริการช่วยออกแบบบ้าน 
  ราคา   
  ลูกค้าท่ีมีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ ราคามีความ
ชัดเจน 
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  สถานท่ี 
  ลูกค้าท่ีมีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ 
  1) ทําเล ท่ีตั้งสามารถเดินทางมาสะดวก 
  2) บรรยากาศและสภาพแวดล้อม 
  ลูกค้าท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ ทําเล ท่ีตั้ง
สามารถเดินทางมาสะดวก 
  การจัดจําหน่าย  
  ลูกค้าท่ีมีสถานภาพการสมรสต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ บุคลากร
ภายในบริษัทมคีวามเช่ียวชาญ และมีประสบการณ์สูง 
  ลูกค้าท่ีมีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ บริการติดต่อ
ประสานงานและขออนุญาตราชการ 
  การเลือกใช้บริการ 
  ลูกค้าท่ีมีสถานภาพการสมรสต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 3 รายการ 
คือ 
  1) ระยะเวลาในการสร้าง และสามารถแบ่งค่าใช้จ่ายระหว่างการก่อสร้างเป็นงวด ๆ ตามเน้ืองานท่ี
ดําเนินการก่อสร้างไปแล้ว 
  2) มีบริการรับผิดชอบและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากการก่อสร้าง 
  3) บริษัทรับเหมาก่อสร้างมีผลงานเป็นท่ียอมรับแก่ลูกค้าท่ัวไป 
  ลูกค้าท่ีมีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 3 รายการ คือ 
  1) มีบริการรับผิดชอบและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากการก่อสร้าง 
  2) มีการทําเอกสารสัญญาการก่อสร้างท่ีเป็นลายลักษ์อักษร ชัดเจน ไม่เอาเปรียบลูกค้า 
  3) ผลงานที่ผ่านมาผู้รับเหมามีความรับผิดชอบ 
  คุณภาพของการบริการ 
  ลูกค้าท่ีมีสถานภาพการสมรสต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ 
คือ การควบคุมงานก่อสร้างท่ีสมบูรณ์แบบไม่ผิดพลาด 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 3 รายการ คือ 
  1) มีวิศวกรและโฟร์แมนคอยสอดส่องดูแลการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบ 
  2) ผู้รับเหมามีความซ่ือสัตย์ สุจริต ไม่คดโกง รักษาสัญญา และตรงเวลา 
  3) เทคนิคการก่อสร้างและการใช้วัสดุอุปกรณ์ท่ี เหมาะสมกับราคา 
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  ลูกค้าท่ีมีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ เสร็จตรงตาม
กําหนดและอยู่ในงบประมาณท่ีเหมาะสม 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 3 รายการ คือ 
  1) มีการรับประกันผลงานท่ีดีมีคุณภาพ และสามารถใช้งานได้ทันที 
  2) ผู้รับเหมามีความซ่ือสัตย์ สุจริต ไม่คดโกง รักษาสัญญา และตรงเวลา 
  3) เทคนิคการก่อสร้างและการใช้วัสดุอุปกรณ์ท่ี เหมาะสมกับราคา 
 
อภิปรายผล 
 การวิจัยเรื่อง การเลือกใช้การบริการรับเหมาก่อสร้าง ของลูกค้าท่ีมีต่อบริษัท ฟุ้งวุฒิ จํากัด ซ่ึงได้ข้อมูลท่ี
ควรนํามาอภิปรายผล ดังน้ี 
 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 53.55 อายุ 41-50 ปี   
ร้อยละ 46.45 สถานภาพ สมรส ร้อยละ 52.46 ระดับการศึกษา สูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 38.80 อาชีพ 
บริษัทเอกชน ร้อยละ 40.44 รายได้เฉล่ียต่อเดือน 30,001–50,000 บาท ร้อยละ 49.73 ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของ อุไท ศรีดาจันทร์ (2550) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการบริษัทรับเหมา
ก่อสร้าง ในเขตเทศบาลเมืองปากเซ จังหวัดจําปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุอยู่ในช่วง 41 ปี ขึ้นไป และมีรายได้ต่อเดือนต้ังแต่ 20,001-50,000 บาท 
 การวิเคราะห์การเลือกใช้การบริการรับเหมาก่อสร้าง ของลูกค้าท่ีมีต่อบริษัท ฟุ้งวุฒิ จํากัด ลูกค้า
ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกใช้บริการรับเหมาก่อสร้าง ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านดังน้ี 
 ส่วนประสมทางการตลาด 
 - ผลิตภัณฑ์ ลูกค้ามีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ใน
ระดับปานกลางทุกรายการ ได้แก่ ความทันสมัยของเครื่องมือและอุปกรณ์ ช่ือเสียงของบริษัทมีความน่าเช่ือถือ และ 
มีบริการช่วยออกแบบบ้าน จากการศึกษาพบว่า ลูกค้าท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม และ
รายข้อ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และลูกค้าท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม และราย
ข้อ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ในด้านของช่ือเสียงของบริษัทมีความน่าเช่ือถือ และการมี
บริการช่วยออกแบบบ้าน 
 - ราคา ลูกค้ามีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับ
ปานกลาง ทุกรายการ ได้แก่ ความเหมาะสมของราคากับคุณภาพงาน ราคาถูกกว่าเมื่อเทียบกับท่ีอื่น และราคามี
ความชัดเจน จากการศึกษาพบว่า ลูกค้าท่ีมีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมและรายข้อ แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ในด้านของราคามีความชัดเจน 
 - สถานท่ี ลูกค้ามีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับ
ปานกลาง ทุกรายการ ได้แก่ ทําเล ท่ีตั้งสามารถเดินทางมาสะดวก บรรยากาศและสภาพแวดล้อม และสถานท่ีจอด
รถและส่ิงอํานวยความสะดวก จากการศึกษาพบว่า ลูกค้าท่ีมีอาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็น
โดยรวม และรายข้อ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ในด้านของทําเล ท่ีต้ังสามารถเดินทางมา
สะดวก และบรรยากาศและสภาพแวดล้อม 
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  - การจัดจําหน่าย ลูกค้ามีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
อยู่ในระดับปานกลาง ทุกรายการ ได้แก่ การรับประกันคุณภาพของงาน บุคลากรภายในบริษัทมีความเช่ียวชาญ 
และมีประสบการณ์สูง และบริการติดต่อประสานงานและขออนุญาตราชการ จากการศึกษาพบว่า ลูกค้าท่ีมี
สถานภาพการสมรส และอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นรายข้อ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  ใน
ด้านของบุคลากรภายในบริษัทมีความเช่ียวชาญ และมีประสบการณ์สูง และในด้านของการให้บริการติดต่อ
ประสานงานและขออนุญาตราชการ 
 - การส่งเสริมการตลาด ลูกค้ามีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ทุกรายการ ได้แก่ มีบริการแบบครบวงจรให้เลือกสรรหลายทาง มีบริการเลือกวัสดุท่ี
เหมาะสมกับรูปแบบสไตล์บ้าน และมีการประเมินราคาการรับเหมาก่อสร้าง ให้ลูกค้าตัดสินใจ 
 ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับแนวคิดของ ศริริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2546) เก่ียวกับทฤษฎีส่วนประสมทาง
การตลาด ในเรื่องของผลิตภัณฑ์ เพื่อสนองความต้องการลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจผลิตภัณฑ์ท่ีเสนอขาย ผลิตภัณฑ์
ประกอบด้วย สินค้า บริการ ความคิด สถานท่ี องค์กรหรือบุคคล ผลิตภัณฑ์ต้องมีอรรถประโยชน์ (utility) มีคุณค่า 
(value) ในสายตาของลูกค้า จึงมีผลทําให้ผลิตภัณฑ์สามารถขายได้ โดยคํานึงถึง ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ 
(product differentiation) และ(หรือ) ความแตกต่างทางการแข่งขัน (competitive differentiation)พิจารณา
องค์ประกอบ (คุณสมบัติ) ของผลิตภัณฑ์ (product component) การกําหนดตําแหน่งผลิตภัณฑ์ (product 
positioning) เป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ของบริษัทเพื่อแสดงตําแหน่งผลิตภัณฑ์และมีคุณค่าในจิตใจของลูกค้า
เป้าหมาย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (product development) เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีลักษณะใหม่ และปรับปรุงให้ดีขึ้น   
ส่วนในเร่ืองของราคา เป็นผลิตภัณฑ์ในรูปของตัวเงิน เป็นต้นทุน (cost) ของลูกค้า ผู้บริโภคจะเปรียบเทียบระหว่าง
คุณค่า (value) ผลิตภัณฑ์กับราคา (price) ผลิตภัณฑ์น้ันถ้าคุณค่าสูงกว่าราคา เขาก็ตัดสินใจซ้ือ โดยต้องคํานึงถึง 
คุณค่าท่ีรับรู้ (perceived value) ในสายตาของลูกค้า ซ่ึงต้องพิจารณาว่าการยอมรับของลูกค้าในคุณค่าของ
ผลิตภัณฑ์ว่าสูงกว่าราคาผลิตภัณฑ์น้ันหรือไม่ ต้นทุนสินค้าและค่าใช้จ่ายทของลูกค้า และสภาพการแข่งขันของคู่แข่ง
ท่ีมีอยู่ในตลาด ด้านการจัดจําหน่าย เป็นการช่วยในการกระจายสินค้า เป็นเส้นทางท่ีผลิตภัณฑ์และกรรมสิทธ์ิท่ี
ผลิตภัณฑ์ถูกเปล่ียนมือไปยังตลาด และการเคล่ือนย้ายตัวผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค 
 และในด้านของการส่งเสริมการตลาด เป็นการติดต่อส่ือสารระหว่างผู้ขายและผู้ซ้ือ เพื่อสร้างทัศนคติและ
พฤติกรรมการซ้ือ อาจใช้การโฆษณา การให้ข่าวสารและประชาสัมพันธ์ ซ่ึงสามารถกระตุ้นความสนใจของลูกค้าได้ 
 การเลือกใช้บริการ ลูกค้ามีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
อยู่ในระดับปานกลาง ทุกรายการ ได้แก่ มีบริการรับผิดชอบและแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนจากการก่อสร้าง  มีขั้นตอน
การก่อสร้างท่ีเป็นระบบระเบียบ บริษัทรับเหมาก่อสร้างมีผลงานเป็นท่ียอมรับแก่ลูกค้าท่ัวไป ผลงานท่ีผ่านมา
ผู้รับเหมามีความรับผิดชอบ มีการทําเอกสารสัญญาการก่อสร้างท่ีเป็นลายลักษ์อักษร ชัดเจน ไม่เอาเปรียบลูกค้า 
และระยะเวลาในการสร้าง และสามารถแบ่งค่าใช้จ่ายระหว่างการก่อสร้างเป็นงวดๆ ตามเน้ืองานที่ดําเนินการ
ก่อสร้างไปแล้ว และจากผลการวิจัยพบว่า ลูกค้าท่ีมีสถานภาพการสมรส และอาชีพ ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม 
และรายข้อ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ในด้านของระยะเวลาในการสร้าง และสามารถแบ่ง
ค่าใช้จ่ายระหว่างการก่อสร้างเป็นงวดๆ ตามเน้ืองานท่ีดําเนินการก่อสร้างไปแล้ว มีบริการรับผิดชอบและแก้ไข
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการก่อสร้าง และบริษัทรับเหมาก่อสร้างมีผลงานเป็นท่ียอมรับแก่ลูกค้าท่ัวไป มีการทําเอกสาร
สัญญาการก่อสร้างท่ีเป็นลายลักษ์อักษร ชัดเจน ไม่เอาเปรียบลูกค้า ผลงานท่ีผ่านมาผู้รับเหมามีความรับผิดชอบ  
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ธนเดช วิมูลคะ (2553) ศึกษาเรื่อง การตัดสินใจใช้บริการซ่อมแซม ต่อเติมบ้านของ
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ผู้บริโภค ในเขตจังหวัดนนทบุรี พบว่า ผู้บริโภคท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกัน มีความคิดเห็นในภาพรวมแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าการประเมินทางเลือก และการตัดสินใจใช้
บริการ ผู้บริโภคท่ีมีสถานภาพสมรส อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ 0.05 ตามลําดับ ด้านการรับรู้ถึงปัญหา ความต้องการ ผู้บริโภคท่ีมีเพศต่างกัน 
มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และสอดคล้องกับแนวคิดของ ถวัลย์  
วรเทพพุฒิพงษ์ (2530) เกี่ยวกับการตัดสินใจ ซ่ึงการตัดสินใจต้องมีทางเลือก และทางเลือกท่ีจะกระทําการอย่างใด
อย่างหน่ึงน้ันต้องมีมากกว่าหน่ึงทางเลือก จึงต้องมีการตัดสินใจ ต้องมีจุดมุ่งหมาย หรือวัตถุประสงค์อย่างใดอย่าง
หน่ึง หรืออย่างท่ีต้องการบรรลุ และเราเองยังไม่แน่ใจว่าหนทางเลือกต่างๆ ท่ีจะทําได้น้ัน ทางเลือกใดจะทําให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ได้ดีกว่ากัน และการตัดสินใจเป็นเรื่องของกระบวนการใช้ความคิดและเหตุผลในการประเมินทางเลือก 
หลักเกณฑ์ท่ีนํามาใช้ในการประเมินทางเลือกท่ีสําคัญ คือ ความสามารถของทางเลือกในการสนองตอบต่อ
วัตถุประสงค์ท่ีต้องการ 
 คุณภาพของการบริการ ลูกค้ามีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ มีการรับประกันผลงานท่ีดีมีคุณภาพ และสามารถใช้งานได้ทันที มีวิศวกร
และโฟร์แมนคอยสอดส่องดูแลการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบ ผู้รับเหมามีความซ่ือสัตย์ สุจริต ไม่คดโกง รักษา
สัญญา และตรงเวลา เทคนิคการก่อสร้างและการใช้วัสดุอุปกรณ์ท่ี เหมาะสมกับราคา เสร็จตรงตามกําหนดและอยู่
ในงบประมาณท่ีเหมาะสม และมีบริการควบคุมงานก่อสร้างท่ีสมบูรณ์แบบไม่ผิดพลาด และจากผลการวิจัย พบว่า 
ลูกค้าท่ีมีสถานภาพการสมรส และอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 และรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 การควบคุมงานก่อสร้างท่ีสมบูรณ์แบบ
ไม่ผิดพลาด และเสร็จตรงตามกําหนดและอยู่ในงบประมาณท่ีเหมาะสม และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 ในด้านของการ มีวิศวกรและโฟร์แมนคอยสอดส่องดูแลการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบ ผู้รับเหมามีความ
ซ่ือสัตย์ สุจริต ไม่คดโกง รักษาสัญญา และตรงเวลา เทคนิคการก่อสร้างและการใช้วัสดุอุปกรณ์ท่ี เหมาะสมกับราคา 
และมีการรับประกันผลงานท่ีดีมีคุณภาพ และสามารถใช้งานได้ทันที ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับแนวคิดของ ยุพาวรรณ 
วรรณวาณิชย์ (2548) เกี่ยวกับองค์ประกอบท่ีก่อให้เกิดคุณภาพของการบริการ ได้แก่ ภาพพจน์ของบริษัท 
(Corporate image) หมายถึง ภาพพจน์โดยรวมและส่ิงที่น่าสนใจ คุณภาพด้านเทคนิค (Technical quality) 
หมายถึง อะไรท่ีลูกค้าได้รับจากการบริการ (What) คุณภาพด้านหน้าท่ี (Functional quality) หมายถึง การบริการ
น้ันถูกนําเสนออย่างไร (How) ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ กระบวนการ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงใช้วัดคุณภาพของ
การบริการได้น้อยกว่าด้านเทคนิค ปัจจัยท่ีแสดงว่ามีคุณภาพด้านหน้าท่ี คือ อากัปกิริยาของผู้ให้บริการ การวางตน
หรือพฤติกรรมของผู้ให้บริการ ความสัมพันธ์ภายในองค์กร การติดต่อหรือส่ือสารระหว่างลูกค้าและผู้ให้บริการ  
รูปลักษณ์และบุคลิกภาพของผู้ให้บริการ การเข้าถึงลูกค้า และความมีใจรักการบริการหรือความซ่ือตรงของ 
ผู้ให้บริการ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ส่วนประสมทางการตลาด 
 1. ผลิตภัณฑ์ ควรสร้างช่ือเสียงของบริษัทมีความน่าเช่ือถือ และใช้เคร่ืองมือ อุปกรณ์ให้ทันสมัย เหมาะกับ
สภาพของงาน และต้องพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพื่อใช้ในการออกแบบบ้านให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา เพื่อเป็นท่ี
ต้องการของลูกค้า และควรคํานึงถึง อายุ และรายได้เฉล่ียต่อเดือนของลูกค้าเป็นหลัก ในการออกแบบบ้าน 
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 2. ราคา ราคาท่ีต้องให้ลูกค้าทราบต้องมีความชัดเจนและข้อมูลของการตีราคาค่าจ้างต้องมีความเหมาะสม
กับคุณภาพงานท่ีออกมา ราคาถูกกว่าเมื่อเทียบกับท่ีอื่นซ่ึงจะทําให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ งบไม่บานปลาย โดยต้อง
คํานึงถึงอาชีพของลูกค้าเป็นหลัก 
 3. สถานท่ี สถานท่ีต้ังบริษัท ควรมีทําเลท่ีดี ลูกค้าสามารถเดินทางมาใช้บริการได้สะดวก บรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมภายในบริษัทดี สดช่ืน และมีสถานท่ีจอดรถ และส่ิงอํานวยความสะดวกภายในบริษัทให้ลูกค้าได้รับ
บริการ 
 4. การจัดจําหหน่าย ทางบริษัทควรมีการรับประกันคุณภาพของงานท่ีได้ทําขึ้น และควรสรรหาบุคลากร
เข้ามาทํางานภายในบริษัท โดยหาช่างท่ีมีความชํานาญ ความเช่ียวชาญ และมีประสบการณ์สูงเกี่ยวกับการก่อสร้าง  
และบริการติดต่อประสานงานและขออนุญาติราชการ ลูกค้าที่มีสถานภาพการสมรส และอาชีพ 
 5. การส่งเสริมการตลาด ควรมีการจัดบริการให้ลูกค้าแบบครบวงจร เพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกสรรได้
หลายแนวทาง มีการเลือกใช้วัสดุท่ีเหมาะสมกับรูปแบบสไตล์บ้านให้กับลูกค้า และควรมีการประเมินราคาการ
รับเหมาก่อสร้างให้ลูกค้าได้ทราบก่อนท่ีจะตัดสินใจเลือกใช้บริการของบริษัท 
 การเลือกใช้บริการ ควรมีการทําเอกสารสัญญาการก่อสร้างท่ีเป็นลายลักษ์อักษร ชัดเจน ไม่เอาเปรียบ
ลูกค้า และมีข้ันตอนการก่อสร้างท่ีเป็นระบบระเบียบให้ลูกค้าได้ทราบ และควรมีหน่วยงานท่ีรองรับสําหรับลูกค้า 
กรณีท่ีงานท่ีได้จากการก่อสร้างดําเนินการแล้วมีปัญหาจําเป็นต้องแก้ไข เพื่อเป็นการประกันผลงานท่ีผ่านมาของ
ผู้รับเหมา เป็นการท่ีบริษัทรับเหมาก่อสร้างแสดงความรับผิดชอบต่อผลงานให้เป็นท่ียอมรับแก่ลูกค้าท่ัวไป และ
คํานึงถึงสถานภาพการสมรส และอาชีพ ของลูกค้า ในด้านของระยะเวลาในการสร้าง และค่าใช้จ่ายน้ันสามารถแบ่ง
ค่าใช้จ่ายระหว่างการก่อสร้างเป็นงวดๆ ตามเน้ืองานท่ีดําเนินการก่อสร้างไปแล้ว 
 คุณภาพของการบริการ ควรมีการรับประกันผลงานท่ีได้ดําเนินการสร้างเสร็จแล้ว และสามารถใช้งานได้
ทันที การควบคุมงานก่อสร้างนั้นทางบริษัทควรมีวิศวกรและโฟร์แมนคอยสอดส่องดูแลการก่อสร้างให้เป็นไปตาม
แบบท่ีลูกค้าต้องการ และผู้รับเหมาควรมีความซ่ือสัตย์ สุจริต ไม่คดโกง รักษาสัญญา และตรงเวลา มีการใช้วัสดุ
อุปกรณ์ท่ี เหมาะสมกับราคาท่ีได้แจ้งให้ลูกค้าได้ทราบ พร้อมท้ังเสร็จตรงตามกําหนดและอยู่ในงบประมาณที่
เหมาะสมไม่บานปลาย ซ่ึงลูกค้าท่ีมีสถานภาพการสมรส และอาชีพต่างกันน้ันมีความคิดเห็นในด้านของบริษัทควรมี
การควบคุมงานก่อสร้างท่ีสมบูรณ์แบบไม่ผิดพลาด และเสร็จตรงตามกําหนดและอยู่ในงบประมาณท่ีเหมาะสม และ
ผลงานท่ีออกมามีคุณภาพ 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาคร้ังต่อไป 
 1. ควรศึกษาการเลือกใช้บริการรับเหมาก่อสร้าง และต่อเติมบ้าน ของลูกค้าท่ีมีต่อบริษัทอื่นๆ เพ่ือนําผลท่ี
ได้มาเปรียบเทียบ 
 2. ควรศึกษาถึงปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการบริษัทรับเหมาก่อสร้าง ของลูกค้าท่ีมีต่อ
บริษัทอื่นๆ 
 3. ควรศึกษาในด้านของสภาพการจัดการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในเขตอื่นๆ โดยจําแนกตามขนาดของ
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 
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ปัญหาการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท แอ๊ดวานซ์อิมเมจการ์ด จํากัด* 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาปัญหาการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท แอ๊ดวานซ์ อิมเมจการ์ด 
จํากัด และเพื่อเปรียบเทียบ ปัญหาการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท แอ๊ดวานซ์อิมเมจการ์ด จํากัด ในทัศนะของ
พนักงาน จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างจํานวน 95 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิเคราะข้อมูลคือ 
แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้คือ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบทางเดียว 
 ผลการวิจัยพบว่า พนักงานบริษัท แอ๊ดวานซ์อิมเมจการ์ด จํากัด มีความคิดเห็นต่อปัญหาการปฏิบัติงาน 
ในภาพรวมมีคะแนนเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยรวมมีคะแนนเฉล่ียอยู่ในระดับปาน
กลางทั้ง 5 ด้าน เรียงลําดับจากมากไปหาน้อย คือ ปัญหาด้านสัมพันธภาพในการทํางาน ปัญหาด้านสภาพการ
ทํางาน ปัญหาด้านโอกาสความก้าวหน้า ปัญหาด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน และปัญหาด้านความมั่นคงในการ
ทํางาน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า เฉพาะปัญหาด้านสภาพการทํางานอยู่ในระดับมาก 1 รายการ คือ กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับในการทํางานของบริษัทได้มาตรฐานและมีความเหมาะสม นอกน้ันอยู่ในระดับปานกลางทุก
รายการ ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงานต่อปัญหาการปฏิบัติงานของพนักงาน จําแนกตามลักษณะ
ประชากรศาสตร์ พบว่า พนักงานที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ต่างกันมีคิดเห็นต่อปัญหาการปฏิบัติงาน ในภาพรวม
แตกไม่ต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าเฉพาะปัญหาด้านความมั่นคงในการทํางาน 
พนักงานท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกันมีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า พนักงานท่ีมีอายุและรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็น รายการ ท่านจะ
ทํางานอยู่กับบริษัทจนถึงเกษียณอายุ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และพนักงานที่มีรายได้
เฉล่ียต่อเดือน และตําแหน่งงานต่างกัน มีความคิดเห็น รายการ เงินเดือน-ค่าจ้าง เพียงพอต่อการครองชีพในปัจจุบัน 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
 
Abstract 
 The objectives of this research were to study operational problems of workers in 
Advance Image Card Limited Company and to compare opinions of workers toward the 
problems, classified by demographic characteristics. Sample included 95 workers. Questionnaires 
were used as a research tool. Data were analyzed by percentage, mean, standard deviation, t-
test, and one-way analysis of variance. 
 The result of the research indicated that the mean score of overall opinions of workers 
in operational problems was determined at a median level. According to analysis of each aspect, 
all five aspects were given opinions at a median level, as well in which working relationship 
problem was the highest, down to working condition problem, opportunity for progression 

                                            
 * บทความการค้นคว้าอิสระ 
** บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการท่ัวไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
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problem, working environment problem, and working stability problem. According to analysis of 
individual item of each aspect, “rules and regulation in operation of the company were standard 
and appropriate” in working condition aspect was given opinions at high level, while other items 
were at a medium level. The comparison of opinions of workers toward the problems, classified 
by demographic characteristics, indicated that workers having different demographic 
characteristics had no difference in opinions at a significant level. According to analysis of each 
aspect, workers having different salary had different opinions in working stability at a 0.05 
significance level. According to analysis of individual items, workers having different age and 
salary had different opinions on “working until retirement’ at a 0.05 significance level. And 
workers having different salary and position had different opinions on “monthly salary is sufficient 
for present cost of living” at a 0.05 significance level. 
 
ความนํา 
 ในโลกยุคโลกาภิวัตน์ ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของโลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็ว 
การแข่งขันด้านเศรษฐกิจท่ีเป็นทุนนิยม ประเทศไทยต้องเผชิญกับความเปล่ียนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง และเทคโนโลยี ทําให้เกิดการปรับเปล่ียนด้านแรงงาน ความรู้และการเรียนรู้ได้กลายเป็นสินทรัพย์ท่ีสําคัญ
ขององค์กร ความคาดหวังและบทบาทที่เพิ่มขึ้นของพนักงานในการปฏิบัติงาน ความหลากหลายในที่ทํางานและการ
เคล่ือนย้ายของแรงงาน สาเหตุเหล่าน้ีทําให้ทุกองค์กรมีการปรับเปล่ียน และพัฒนาตนเองไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
ซ่ึงสอดคล้องกับสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย พ.ศ. 2541 ได้วิเคราะห์ว่า การพัฒนาการด้านอุตสาหกรรม
และตลาดแรงงานของประเทศอุตสาหกรรมใหม่ ตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1990 เป็นต้นมา เป็นยุคของความเข้มข้นทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและเป็นยุคท่ีต้องใช้ความสามารถในการปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็ว บุคคลท่ีเข้าสู่
โลกแห่งแรงงานต้องยกระดับทักษะและความรู้ ต้องมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง สามารถ
จัดการกับตนเองรู้จักทํางานเป็นทีม เพื่อให้ก้าวทันความเจริญด้านเทคโนโลยีท่ีนําเข้ามาใช้ในองค์กร และเพ่ือ
ตอบสนองความคาดหวังท่ีสูงขึ้นขององค์กรที่ต้องการให้บุคคลในองค์กรพัฒนาการปฏิบัติงานของตนเอง (นันทนา  สู้
รักษา, 2548, หน้า 2)  
                   เทพพนม เมืองแมน และสวิง สุวรรณ (2540, หน้า 105) ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างความพึง
พอใจกับการปฏิบัติงาน โดยกล่าวถึง “ความพึงพอใจนํามาซ่ึงการปฏิบัติงาน ” ซ่ึงพบว่า ความพึงพอใจจะนําไปสู่
การปฏิบัติงาน เมื่อคนพอใจในงานท่ีเขากระทํา ผลผลิตท่ีได้จะสูง ขึ้นด้วย การแปลความหมายของ เฮิร์ซเบอร์ก 
(Herzberg) ได้แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ีทําให้เกิดความไม่พอใจ และกลุ่มท่ีสร้างความพอใจ โดยสรุปองค์ประกอบ
ของกลุ่มท่ีทําให้เกิดความพึงพอใจน้ัน เป็นสาเหตุหน่ึงท่ีมีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงาน การสร้างส่ิงท่ีเราเรียกว่า 
ส่ิงสร้างความพึงพอใจในงาน การเพิ่มผลผลิตก็จะตามมา และยังได้กล่าวถึง “การปฏิบัติงานนํามาซ่ึงความพึงพอใจ” 
ความเคล่ือนไหวทางด้านมนุษยสัมพันธ์ได้ยืนยันว่า การมีความพึงพอใจในระดับสูงน้ัน มีผล มาจากการได้ปฏิบัติงานท่ี
สูง แต่แนวความความคิดน้ีได้รับการโต้แย้งภายหลังการปฏิบัติงาน-ความพึงพอใจในความคิดของ Porter และ 
Lawler ยํ้าถึงความสําคัญของการเปล่ียนในด้านความพยายามและการกระทําการปฏิบัติ งานว่าเป็นสาเหตุของการ
แปรเปล่ียนความพอใจในงาน การประกอบกิจการใดก็ตามถ้าบุคคลท่ีประกอบการนั้น มีความต้องการหรือมีความพึง
พอใจในงาน ถ้าผู้ปฏิบัติงานได้รับความต้องการหรือได้รับความพึงพอใจ ก็จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานมีความสุขในการ
ทํางาน มีความพึงพอใจในอาชีพมากขึ้น ทําให้งานมีประสิทธิภาพและดําเนินไปด้วยดีจะไม่เกิดปัญหาทําให้หน่วยงาน
น้ัน ประสบความสําเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว้ บริษัท แอ๊ดวานซ์อิมเมจการ์ด จํากัด เป็นผู้ผลิตและจัดจําหน่ายสินค้า
ประเภทการ์ดงานพิธีและสินค้ากลุ่มเครื่องเขียน ดําเนินธุรกิจแบบครบวงจร มีโรงงานย้อมกระดาษท่ีเป็นเครือข่าย 
ลูกค้าไว้วางใจและให้ความเช่ือถือท้ังในและประเทศเพื่อนบ้าน มีการค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพ่ือสนอง
ความต้องการให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า ด้วยลักษณะของธุรกิจต้องมีบุคลากรที่มีความชํานาญด้านต่าง ๆ 
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ท้ังโรงงานและการตลาด ซ่ึงผู้ชํานาญการมีอยู่อย่างจํากัดเมื่อเทียบกับความต้องการในตลาดแรงงาน และปัจจุบัน
บริษัทมีปัญหา การปฏิบัติงานของพนักงานท่ีไม่ได้รับการแก้ไขเป็นเหตุให้มีการลาออกจากงานของพนักงานในกลุ่มต่าง 
ๆ  ส่งผลให้บริษัท ต้องสูญเสียรายได้ และส่วนแบ่งทางการตลาดลดลง ต้องจ่ายค่าเสียโอกาสอันเกิดจากความล่าช้า
ท่ีไม่สามารถส่งมอบสินค้าได้ทันตามกําหนดท่ีลูกค้าต้องการ  
               การวิจัยในครั้งน้ีมุ่งศึกษาเฉพาะปัญหาการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท แอ๊ดวานซ์อิมเมจการ์ด จํากัด 
จะได้ทราบถึงปัจจัยจูงใจหรือปัจจัยตัวกระตุ้นหรือปัจจัยภายใน (Satisfier Factors/ Intrinsic Factors) ของ
พนักงานท้ังฝ่ายสํานักงานและฝ่ายโรงงานท่ีทําให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติ งาน ด้วยสินค้าสร้างรายได้ให้
ผู้ประกอบการมีมูลค่าสูง ดังน้ันผู้วิจัยซ่ึงเป็นพนักงานของบริษัท จึงสนใจศึกษาปัญหาดังกล่าวข้างต้น เพื่อท่ีเจ้าของ
บริษัทจะได้ทราบถึง ปัญหาต่าง ๆ แล้วนํา ไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขและสร้างแรงจูงใจให้พนักงานมีความจงรักภักดี
ต่อองค์กรและปฏิบัติงานในสถานประกอบการของตน 
  
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.  เพื่อศึกษาปัญหาการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท แอ๊ดวานซ์อิมเมจการ์ด จํากัด  
 2.  เพ่ือเปรียบเทียบปัญหาการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท แอ๊ดวานซ์อิมเมจการ์ด จํากัด ในทัศนะของ
พนักงานจําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 ปัญหาการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท แอ๊ดวานซ์อิมเมจการ์ด จํากัด ในทัศนะของพนักงาน จําแนกตาม
ลักษณะประชากรศาสตร์แตกต่างกัน 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ พนักงานบริษัท แอ๊ดวานซ์อิมเมจการ์ด จํากัด  จํานวน 127 คน เลือกเป็น
กลุ่มตัวอย่างด้วยการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (simple random sampling) และกําหนดขนาดกลุ่ม ตัวอย่างโดยใช้
ตารางกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie and Morgan (1970, p. 608)ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 95 คน 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังน้ี 
 1.  ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือน และ
ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน 
 2.  ปัญหาท่ีมีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน แบ่งออกเป็น 5 ด้าน คือ ปัญหาด้านความมั่นคงในการ
ทํางาน ปัญหาด้านโอกาสความก้าวหน้า ปัญหาด้านสัมพันธภาพในการทํางาน ปัญหาด้านสภาพการทํางาน และ
ปัญหาด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน จํานวน 25 ข้อ 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากพนักงานบริษัท แอ๊ดวานซ์อิมเมจการ์ด จํากัด ท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 95 
คน ได้รับแบบสอบถามคืนมา จํานวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1.  วิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ค่าความถี่ และค่าร้อยละ 
 2.  วิเคราะห์ความคิดเห็นของพนักงาน ต่อปัญหาการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท แอ๊ดวานซ์อิมเมจ
การ์ด จํากัด โดยใช้ค่าเฉล่ีย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 
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 3.  เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( ) ของคะแนนความคิดเห็นของพนักงาน ต่อปัญหาการปฏิบัติงานของพนักงาน
บริษัท แอ๊ดวานซ์อิมเมจการ์ด จํากัด จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์โดยใช้ t-test และ F-test 
 4.  เปรียบเทียบพหุคูณ เพ่ือทดสอบค่าเฉล่ีย ( ) ของคะแนนความคิดเห็นของพนักงาน ต่อปัญหาการ
ปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท แอ๊ดวานซ์อิมเมจการ์ด จํากัด จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์จากผลการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนโดยวิธีของ Least Significant Difference (LSD) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของพนักงาน ต่อปัญหาการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท แอ๊ดวานซ์
อิมเมจการ์ด จํากัด สามารถสรุปได้ดังน้ี 
 1.  ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  พนักงาน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 54.70  อายุ 25-35 ปี ร้อยละ 49.50 รองลงมา 40 ปีขึ้นไป 
ร้อยละ 23.20 ระดับการศึกษา มัธยมศึกษา/ปวช. ร้อยละ 73.70 รองลงมา ปริญญาตรี ร้อยละ 21.10 รายได้เฉล่ีย
ต่อเดือน ต่ํากว่า 10,000 บาท ร้อยละ 47.40 รองลงมา 10,000-15,000 บาท ร้อยละ 41.10 ตําแหน่งงาน 
พนักงานรายเดือน ร้อยละ 68.40 รองลงมา พนักงานรายวันเท่ากับหัวหน้าแผนกข้ึนไป  ร้อยละ 13.70 ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 7 ปี ขึ้นไป ร้อยละ 42.10 รองลงมา 1-3 ปี ร้อยละ 26.30 
 2.  วิเคราะห์ความคิดเห็นของพนักงาน ต่อปัญหาการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท แอ๊ดวานซ์อิมเมจ
การ์ด จํากัด จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ 
  พนักงาน มีความคิดเห็นต่อปัญหาการปฏิบัติงาน ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.24) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน ดังน้ี 
  ปัญหาด้านความมั่นคงในการทํางาน 
  พนักงาน มีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.16) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่
ในระดับปานกลาง ( X =2.57-3.40) ทุกรายการ คือ 
  1.  การทํางานกับบริษัท ทําให้ท่านรู้สึกปลอดภัยและมั่นคง 
  2.  บริษัทมีสวัสดิการให้ความช่วยเหลือในโอกาสต่าง ๆ ท่ีพนักงานประสบปัญหาการดํารงชีพ 
  3.  การจ้างงาน เป็นไปตามมาตรฐานของตลาดแรงงาน 
  4.  ท่านจะทํางานอยู่กับบริษัท จนถึงเกษียณอายุ 
  5.  เงินเดือน-ค่าจ้าง เพียงพอต่อการครองชีพในปัจจุบัน 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับพนักงานเพศชาย อายุ 25-35 ปี รายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,000 –20,000 บาท 
ตําแหน่งงานพนักงานรายเดือน หัวหน้าหน่วย/ผู้ช่วย และหัวหน้าแผนกขึ้นไป ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน 1-3 ปี และ 7 
ปีขึ้นไป 
  ปัญหาด้านโอกาสความก้าวหน้า 
  พนักงาน มีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.23) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่
ในระดับปานกลาง ( X =3.13-3.28) ทุกรายการ คือ 
  1.  บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานได้เรียนรู้งานด้านต่าง ๆ และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ  
  2.  บริษัทมีการกําหนดแนวทางในการเล่ือนตําแหน่งชัดเจน  
  3.  มีโอกาสได้เล่ือนตําแหน่ง หน้าท่ีการงาน ให้สูงขึ้นตามลําดับ  
  4.  บริษัทสนับสนุนให้พนักงานมีโอกาสศึกษาหรือดูงาน   
  5.  บริษัทสนับสนุนให้เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อเพ่ิมทักษะและประสบการณ์ในงานท่ีรับผิดชอบ 
    ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับพนักงานเพศชายและเพศหญิง  อายุ 25-35 ปี และ 40 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษา/ปวช. และปวส/อนุปริญญา รายได้เฉล่ียต่อเดือนตํ่ากว่า 10,000 บาท  10,000-15,000 บาท และ 
15,001-20,000 บาท ตําแหน่งงาน พนักงานรายเดือน และหัวหน้าแผนกขึ้นไป ทุกระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 
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  ปัญหาด้านสัมพันธภาพในการทํางาน 
  พนักงาน มีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.31) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่
ในระดับปานกลาง ( X =3.05-3.45) ทุกรายการ คือ 
  1.  มีการช่วยเหลือกันในการทํางานให้สําเร็จตามเป้าหมาย  
  2.  ผู้บังคับบัญชา-ผู้ใต้บังคับบัญชา มีความเอื้ออาทรต่อกัน 
  3.  การมีส่วนร่วม รับผิดชอบในการกําหนดแผนงานและแนวทางการปฏิบัติงาน 
  4.  มีการปรึกษาหารือกันเมื่อประสบปัญหาการทํางาน 
  5.  การส่ือสารและการประสานงานภายในบริษัทมีความชัดเจนและเหมาะสม 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับพนักงาน อายุ 25-35 ปี และ 40 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษามัธยมศึกษา/ปวช. และ
ปริญญาตรี รายได้เฉล่ียต่อเดือนต่ํากว่า 10,000 บาท และ15,001-20,000 บาท ตําแหน่งงาน พนักงานรายเดือน 
และหัวหน้าแผนกข้ึนไป ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 1-3 ปี  4-7  ปี  และ 7 ปีขึ้นไป 
  ปัญหาด้านสภาพการทํางาน 
  พนักงาน มีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.28) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่
ในระดับมาก ( X =3.53) จํานวน 1 รายการ คือ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับในการทํางานของบริษัทได้มาตรฐานและมี
ความเหมาะสม 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับพนักงานเพศชาย อายุ 40 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา ปวส./อนุปริญญา รายได้เฉล่ีย
ต่อเดือน 10,000-15,000 บาท ตําแหน่งงาน หัวหน้าหน่วย/ผู้ช่วย และหัวหน้าแผนกขึ้นไป  ทุกระยะเวลาท่ี
ปฏิบัติงาน  
  ปัญหาด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน  
  พนักงาน มีความคิดเห็น โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.20) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่
ในระดับปานกลาง ( X =3.07-3.34) ทุกรายการคือ 
  1.  เคร่ืองมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ในการทํางาน มีสภาพสมบูรณ์ และปลอดภัย   
  2.  สถานท่ีทํางานมีความปลอดภัยและมีการจัดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายให้กับพนักงาน 
  3.  มีจัดอบรมโครงการ 5 ส. ให้เกิดสภาพแวดล้อมในการทํางาน ท่ีดี และถือปฏิบัติอย่างต่อเน่ือง 
  4.  มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน เช่น ห้องนํ้า สถานท่ีพักผ่อน สะอาด ถูกสุขอนามัย เพียงพอและเหมาะสม 
  5.  ความสะดวกในการเดินทางจากที่พักอาศัยกบัท่ีทํางาน 
  ซ่ึงสอดคล้องกับพนักงานเพศชายและเพศหญิง อายุต่ํากว่า 25 ปี และ 25-35 ปีขึ้นไป ทุกระดับ
การศึกษา ทุกระดับรายได้เฉล่ียต่อเดือน ตําแหน่งงาน พนักงานรายเดือน หัวหน้าหน่วย/ผู้ช่วย และหัวหน้าแผนก
ข้ึนไป ทุกระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน 
 3.  เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( ) ของคะแนนความคิดเห็นของพนักงาน ต่อปัญหาการปฏิบัติงานของ
พนักงานบริษัท แอ๊ดวานซ์อิมเมจการ์ด จํากัด จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ 
  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( ) ของคะแนนความคิดเห็นของพนักงาน ต่อปัญหาการปฏิบัติงานของ
พนักงานบริษัท แอ๊ดวานซ์อิมเมจการ์ด จํากัด จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์พบว่า พนักงานท่ีมีลักษณะ
ลักษณะประชากรศาสตร์ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัญหาการปฏิบัติงานของพนักงาน ในภาพรวม ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ดังนี้ 
  ปัญหาด้านความม่ันคงในการทํางาน 
  พนักงานท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ ท่านจะทํางานอยู่กับ
บริษัท จนถึงเกษียณอายุ 
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  พนักงานท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ  0.01 จํานวน 1 รายการ เงินเดือน-
ค่าจ้าง เพียงพอต่อการครองชีพในปัจจุบัน 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ ท่านจะทํางานอยู่กับ
บริษัท จนถึงเกษียณอายุ 
  พนักงานท่ีมีตําแหน่งงานต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการคือ เงินเดือน-
ค่าจ้าง เพียงพอต่อการครองชีพในปัจจุบัน 
  ปัญหาด้านโอกาสความก้าวหน้า 
  พนักงานท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ บริษัทมีการกําหนด
แนวทาง ในการเล่ือนตําแหน่งชัดเจน 
  พนักงานท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ ทางสถิติ 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ บริษัท
เปิดโอกาสให้พนักงานได้เรียนรู้งานด้านต่าง ๆ และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
  ปัญหาด้านสัมพันธภาพในการทํางาน 
  พนักงานท่ีมีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม  ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ ผู้บังคับบัญชา-ใต้
บังคับบัญชา มีความเอื้ออาทรต่อกัน 
  พนักงานท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ 
ผู้บังคับบัญชา-ผู้ใต้บังคับบัญชา มีความเอื้ออาทรต่อกัน 
  พนักงานท่ีมีตําแหน่งงานต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ มีการ
ช่วยเหลือกันในการทํางานให้สําเร็จตามเป้าหมาย 
  ปัญหาด้านสภาพการทํางาน 
  พนักงานท่ีมีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการคือ งานท่ีได้รับมอบหมาย 
ตรงกับความรู้และความสามารถ 
  พนักงานท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05จํานวน 1 รายการคือ งานท่ีได้รับ
มอบหมาย ตรงกับความรู้และความสามารถ 
  ปัญหาด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
  พนักงานท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ สถานท่ี
ทํางานมีความปลอดภัยและมีการจัดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายให้กับพนักงาน 
 
อภิปรายผล 
 การศึกษาเร่ือง ปัญหาการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท แอ๊ดวานซ์อิมเมจการ์ด จํากัด  ได้ผลการวิจัยท่ี
สามารถนํามาอภิปรายผลดังน้ี 
 1.  ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
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  พนักงานท่ีตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 54.70  อายุ 25-35 ปี ร้อยละ 49.50  
ระดับการศึกษา มัธยมศึกษา/ปวช. ร้อยละ 73.70 รายได้เฉล่ียต่อเดือน ต่ํากว่า 10,000 บาท ร้อยละ 47.40 
ตําแหน่งงาน พนักงานรายเดือน ร้อยละ 68.40  ระยะเวลาปฏิบัติงาน 7 ปี ข้ึนไป ร้อยละ 42.10  ซ่ึงสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ กชกร ทุ่งส่ี (2551) ศึกษา เรื่องความพึงพอใจของพนักงานต่อปัจจัยจูงใจในการทํางานของบริษัท 
ดริสเซ่นแอร์คราฟท์อินทีเรียซิสเต็มส์ (ไทยแลนด์) จํากัด ผลวิจัยพบว่า พนักงานส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 
26 – 35 ปี สําเร็จกาศึกษาระดับมัธยมปลายหรือเทียบเท่า รายได้เฉล่ียต่อเดือนอยู่ระหว่าง 8,001-10,000 บาท 
จากข้อค้นพบดังกล่าว แสดงว่าพนักงานผู้ปฏิบัติงานของบริษัท มีคุณสมบัติคล้ายกับ พนักงานบริษัทบริษัท แอ๊ด
วานซ์อิมเมจการ์ด จํากัด น่ันคือ ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ การศึกษา และรายได้เฉล่ียต่อเดือน มีลักษณะใกล้เคียง
กัน ซ่ึงข้อมูลดังกล่าว เป็นส่ิงสําคัญท่ีต้องนํามาใช้ในการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานของพนักงาน ให้มีประสิทธิภาพ
มากที่สุด 
 2.  ความคิดเห็นของพนักงาน ต่อปัญหาการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท แอ๊ดวานซ์อิมเมจการ์ด 
จํากัด 
  พนักงานมีความคิดเห็นต่อปัญหาการปฏิบัติงานโดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.24) เมื่อ
พิจารณาปัญหาเป็นรายด้าน พบว่า ปัญหาด้านความม่ันคงในการทํางาน ( X =3.16) ปัญหา ด้านโอกาส
ความก้าวหน้า ( X = 3.23) ปัญหาด้านสัมพันธภาพในการทํางาน ( X = 3.31) ปัญหาด้านสภาพการทํางาน ( X = 
3.28) ปัญหาด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน ( X = 3.20) เมื่อพิจารณารายละเอียดปัญหาแต่ละด้านดังน้ี 
  ปัญหาด้านความม่ันคงในการทํางาน พนักงานให้ความคิดเห็นระดับปานกลางในเรื่อง ท่านจะทํางาน
อยู่กับบริษัท จนถึงเกษียณอายุ และเงินเดือน- ค่าจ้าง เพียงพอต่อการครองชีพในปัจจุบัน ซ่ึงสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ ชินวุธ จงอยู่สุข (2553) ศึกษาเร่ือง ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของพนักงานต่อปัจจัยจูงใจในการ
ทํางานของบริษัท สยามคาสท์ไออ้อนเวอร์คส์ จํากัด ผลการวิจัยพบว่า  ปัจจัยอนามัยหรือปัจจัยคํ้าจุน พนักงานมี
ความพึงพอใจโดยรวมในระดับปานกลาง ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ สร้างความพึงพอใจให้พนักงาน และ
สอดคล้องกับภัคภร เตียวตระกูล (2551)  ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจต่อปัจจัยจูงใจในการทํางานของพนักงาน 
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยคํ้าจุน พนักงานมีความ
พึงพอใจโดยรวมในระดับปานกลาง คือ ด้านความมั่นคงในการทํางาน ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ แสดงว่า การท่ี
พนักงานของบริษัท ธนาคาร หรือพนักงานของบริษัท แอ๊ดวานซ์อิมเมจการ์ด จํากัด มีความพึงพอใจ กับการจะ
ทํางานอยู่กับบริษัท จนถึงเกษียณอายุ และการมีเงินเดือน- ค่าจ้าง เพียงพอต่อการครองชีพในปัจจุบัน  มี
ความสําคัญต่อการดํารงชีพตามปกติของพนักงานโดยท่ัวไป ผู้บริหาร ควรใส่ใจเพราะจะสามารถลดปัญหาและจูงใจ
พนักงานให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ปัญหาด้านโอกาสความก้าวหน้า พนักงานให้ความคิดเห็นระดับปานกลางในเรื่อง บริษัทมีการกําหนด
แนวทางในการเล่ือนตําแหน่งชัดเจน บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานได้เรียนรู้งานด้านต่าง ๆ และพัฒนาตนเองอยู่
เสมอ ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ศิริรัตน์ วนาโรจน์ (2552) ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจในการทํางาน ของ
พนักงานบริษัท พรอพเพอร์ต้ีแคร์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด สาขาภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจัย
พบว่า ปัจจัยจูงใจที่เป็นตัวกระตุ้นในการทํางาน พนักงานมีความพึงพอใจ คือ ความสําเร็จในการทํางาน 
ความก้าวหน้าในงาน  และสอดคล้องกับชินวุธ จงอยู่สุข (2553) ศีกษาเร่ือง ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของพนักงาน
ต่อปัจจัยจูงใจในการทํางานของบริษัท สยามคาสท์ไออ้อนเวอร์คส์ จํากัด ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยกระตุ้น พนักงานมี
ความพึงพอใจในระดับปานกลาง คือ ด้านความก้าวหน้าในการทํางาน และด้านความเจริญเติบโต แสดงว่า การท่ี
พนักงานของบริษัท หรือพนักงานของบริษัท แอ๊ดวานซ์อิมเมจการ์ด จํากัด มีความพึงพอใจ กับการท่ีบริษัทมีการ
กําหนดแนวทางในการเล่ือนตําแหน่งชัดเจน และบริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานได้เรียนรู้งานด้านต่าง ๆ และพัฒนา
ตนเองอยู่เสมอ  ดังน้ันการพิจารณาเล่ือนตําแหน่งจึงต้องกระทําด้วยความละเอียดรอบคอบ ระมัดระวัง และถือ
ความยุติธรรมเป็นหลัก และการท่ีบริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานได้เรียนรู้และพัฒนาตน สามารถลดปัญหาและเพิ่ม
ความเช่ือถือให้ความคาดหวังในความก้าวหน้าต่อตนเอง 
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  ปัญหาด้านสัมพันธภาพในการทํางาน พนักงานมีความคิดเห็นระดับปานกลางในเรื่อง ผู้บังคับบัญชา-
ผู้ ใต้บังคับบัญชา มีความเอ้ืออาทรต่อกัน และมีการช่วยเหลือกันในการทํางานให้สําเร็จตามเป้าหมาย ซ่ึงสอดคล้อง
กับผลการวิจัยของ วัชรี ครุฑใจกล้า (2552) ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน เครือทวีทรัพย์
กรุ๊ป จังหวัดเชียงใหม่ ใช้ทฤษฎีสองปัจจัยของเฮิร์ซเบิร์ก ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยอนามัย พนักงานมีความพึงพอใจ
ในระดับปานกลาง ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานในเรื่องความร่วมมือและการได้รับความช่วยเหลือจากเพ่ือน
ร่วมงาน  แสดงว่า พนักงานของบริษัท หรือพนักงานของบริษัท แอ็ดวานซ์อิมเมจการ์ด จํากัด มีความพึงพอใจ กับ
การท่ีผู้บังคับบัญชา-ผู้ใต้บังคับบัญชา มีความเอื้ออาทรต่อกัน และมีการช่วยเหลือกันในการทํางานให้สําเร็จตาม
เป้าหมาย จะเป็นจุดเร่ิมต้นของการสร้างความเช่ือมั่นให้แก่กัน ระหว่างผู้บังคับบัญชา-ผู้ใต้บังคับบัญชา สามารถ
แก้ปัญหาการปฏิบัติงานของพนักงานและทําให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
  ปัญหาด้านสภาพการทํางาน พนักงานมีความคิดเห็นระดับปานกลางในเรื่อง งานท่ีได้รับมอบหมาย 
ตรงกับความรู้และความสามารถ ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ศิริรัตน์ วนาโรจน์ (2552) ศึกษาเรื่อง ความพึง
พอใจในการทํางาน ของพนักงานบริษัท พรอพเพอร์ต้ีแคร์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด สาขาภาคเหนือ จังหวัด
เชียงใหม่ ผลวิจัยพบว่า ปัจจัยจูงใจท่ีเป็นตัวกระตุ้นในการทํางาน พนักงานมีความพึงพอใจ คือ ความสําเร็จในการ
ทํางาน ความรับผิดชอบ ลักษณะของงานท่ีทําเจริญเติบโต แสดงว่า การท่ีพนักงานของบริษัท หรือพนักงานของ
บริษัท แอ็ดวานซ์อิมเมจการ์ด จํากัด  มีความพึงพอใจในความเหมาะสมของงานท่ีได้รับมอบหมาย คือ งานต้องตรง
กับความรู้และความสามารถ ซ่ึงการปฏิบัติงานท่ีตรงกับความถนัดในสาขาอาชีพ เป็นสภาพการทํางานที่เกิดความพึง
พอใจ งานสําเร็จ รวดเร็ว และบรรลุเป้าหมาย จะลดปัญหาการปฏิบัติงานของพนักงาน 
  ปัญหาด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน พนักงานมีความคิดเห็นระดับปานกลางในเร่ืองสถานท่ี
ทํางานมีความปลอดภัยและมีการจัดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายให้กับพนักงาน ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ วัชรี 
ครุฑใจกล้า (2552) ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน เครือทวีทรัพย์กรุ๊ป จังหวัดเชียงใหม่  
ผลการวิจัยพบว่ามีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ได้แก่ ให้บริษัทมีการปรับปรุงด้านสวัสดิการเพ่ิมขึ้นโดยเฉพาะอุปกรณ์รักษา
ความปลอดภัย แสดงว่า การท่ีพนักงานของบริษัท หรือพนักงานของบริษัท แอ็ดวานซ์อิมเมจการ์ด จํากัด พึงพอใจ
ในท่ีสถานท่ีทํางานมีความปลอดภัยและมีการจัดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายให้กับพนักงาน  สภาพแวดล้อมในการ
ทํางานท่ีอยู่รอบตัว เป็นส่ิงสะท้อนถึงความรู้สึกท่ีมีต่องาน และผู้ร่วมปฏิบัติงาน เกิดความรู้สึกท่ีดี จะส่งผลให้
พนักงานทุ่มเทท้ังกําลังใจ กําลังความคิด และกําลังกายให้กับงาน ช่วยให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน ในทาง
ตรงข้ามหากสภาพแวดล้อมในการทํางานไม่ดี อาจส่งผลให้เกิดภาวะกดดัน และจะส่งผลให้เกิดปัญหาในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานตามมา 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 
 1.  ปัญหาด้านความมั่นคงในการทํางาน จากข้อมูลท่ีได้จากการวิจัยคร้ังน้ี บริษัทควรให้ความสําคัญกับ
พนักงานทุกระดับ ควรพิจารณาภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันเป็นหลัก ปรับค่าครองชีพให้เหมาะสม เพ่ือให้พนักงาน
ทํางานอยู่กับองค์การได้ยาวนาน โดยเฉพาะเงินเดือน- ค่าจ้าง ท่ีต้องเพียงพอต่อการครองชีพในปัจจุบัน  การมีความ
มั่นคงในการทํางาน จะเกิดความรักและผูกพันกับบริษัท  เช่ือมโยงสู่ความร่วมมือในการพัฒนา จะนําพาบริษัทสู่
เป้าหมายในการดําเนินธุรกิจ 
 2.  ปัญหาด้านโอกาสความก้าวหน้า จากข้อมูลท่ีได้จากการวิจัยครั้งน้ี บริษัทควรพิจารณาเรื่องความ
ยุติธรรมและมีแนวทางท่ีชัดเจนในการเล่ือนตําแหน่ง จะช่วยให้พนักงานต้ังใจปฏิบัติงาน ใช้ความรู้ความสามารถ
เต็มท่ี และเกิดความภูมิใจในงาน  การเปิดโอกาสให้พนักงานได้เรียนรู้งานด้านต่าง ๆ และพัฒนาตนเองน้ัน เป็น
กิจกรรมท่ีบริษัทควรสนับสนุนส่งเสริม มีการคัดสรร ให้สิทธิได้เรียนรู้งาน พัฒนาตนให้ก้าวสู่หน้าท่ีการงานใหม่ หรือ
งานท่ีเหมาะสม การเพิ่มความรู้ ความสามารถให้พนักงาน เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเพราะเป็นการเพิ่มขีด
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ความสามารถในตลาดท่ีมีการแข่งขันสูง ตลอดจนเป็นการรักษาและสร้างโอกาสทางธุรกิจให้บริษัทเจริญก้าวหน้าได้
เร็ว 
 3.  ปัญหาด้านสัมพันธภาพในการทํางาน จากข้อมูลท่ีได้จากการวิจัยครั้งนี้ บริษัทควรจัดอบรมเร่ืองการ
สร้างความเช่ือมั่นให้กันและกัน เพราะสามารถสร้างพื้นฐานสัมพันธภาพในการทํางาน ท้ังผู้บังคับบัญชาและ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เกิดสัมพันธภาพท่ีดี เอื้ออาทรต่อกันและช่วยเหลือกัน จะนํามาซึ่งความสุขและความสําเร็จใน
การทํางาน และสามารถแก้ปัญหาการปฏิบัติงานของพนักงานได้ สัมพันธภาพท่ีดีในการทํางานของพนักงานมีผลต่อ
ประสิทธิภาพการทํางาน และความสําเร็จของธุรกิจ 
 4.  ปัญหาด้านสภาพการทํางาน จากข้อมูลที่ได้จากการวิจัยครั้งน้ี บริษัทควรพิจารณาความเหมาะสมของ
งานท่ีมอบหมายว่า ต้องตรงกับความรู้และความสามารถของพนักงาน เพราะการปฏิบัติงานท่ีตรงกับความถนัดใน
สาขาอาชีพ เป็นสภาพการทํางานท่ีสร้างความพึงพอใจให้พนักงาน ขจัดปัญหาความล่าช้าและความผิดพลาดจาก
การปฏิบัติงาน ตลอดจนลดอัตราการเข้า-ออก ของพนักงาน ในหน่วยงานต่าง ๆ 
 5.  ปัญหาด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน  จากข้อมูลท่ีได้จากการวิจัยครั้งน้ี บริษัทควรคํานึงถึงสถานท่ี
ทํางานมีความปลอดภัยและมีการจัดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายให้กับพนักงาน  สภาพ แวดล้อมในการทํางานท่ีอยู่
รอบตัว เป็นส่ิงสะท้อนถึงความรู้สึกท่ีมีต่องาน และผู้ร่วมปฏิบัติงาน ซ่ึงการมีความรู้สึกท่ีดี จะส่งผลให้ทุ่มเทท้ัง
กําลังใจ กําลังความคิด และกําลังกายให้กับงาน จะช่วยกันแก้ปัญหาในการทํางาน งานจะมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 
ในทางตรงข้ามถ้าสภาพแวดล้อมในการทํางานไม่ดี อาจส่งผลให้เกิดภาวะกดดัน และส่งผลให้เกิดปัญหาในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1.  การศึกษาครั้งน้ีครอบคลุมท้ังส่วนโรงงานและสํานักงาน ควรแยกกลุ่มตัวอย่างให้ชัดเจนและแยก
แบบสอบถามเฉพาะส่วนงานน้ัน ๆ  เพราะท้ังสองส่วนงานมีลักษะงานท่ีต่างกัน  เนื่องจากจํากัดด้วยระยะเวลาของ
การศึกษา ดังน้ันในการศึกษาคร้ังต่อไปควรแยกศึกษาเฉพาะส่วนงานและแยกกลุ่มตัวอย่าง  เพื่อให้ได้มาซ่ึงข้อมูลท่ีมี
ความละเอียด และทราบถึงปัญหาการปฏิบัติงานของพนักงานได้ชัดเจนมากข้ึน 
 2.  ควรแจกแบบสอบถามให้กระจายทุกส่วนของหน่วยงาน โดยให้ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานวิจัยเป็นผู้
แจกและเก็บกลับ เพ่ือให้ได้ข้อมูลใกล้เคียงกับความเป็นจริง มาเป็นแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงานของ
พนักงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 3. ผู้บริหาร ควรวิเคราะห์ข้อมูลหลากหลายและข้อเท็จจริงต่าง ๆ มาช่วยในการตัดสินใจ ควบคู่แนวทาง
หลักการปฏิบัติท่ีมีอยู่แล้ว ซ่ึงจะทําให้สามารถตัดสินใจแก้ปัญหา การปฏิบัติงานของพนักงานได้ถูกต้องเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท  
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องค์ประกอบการดําเนินธุรกิจร้านขายยาที่ยัง่ยืนในทัศนะของผู้ประกอบการ 
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่* 

Components of Running a DrugStore Business with Sustainability in the 
Perspective of Entrepreneur Doing Business in Meung District, 

Chiangmai Province 
 
                  นางสุภาพร  ละมั่งทอง** 

Mrs. Suphaporn  Lamangthong 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาองค์ประกอบการดําเนินธุรกิจร้านขายยาท่ีย่ังยืนในทัศนะของ
ผู้ประกอบการ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 2) เพ่ือเปรียบเทียบองค์ประกอบการดําเนินธุรกิจร้านขายยาท่ีย่ังยืนใน
ทัศนะของผู้ประกอบการ จําแนกตามข้อมลูส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้ประกอบธุรกิจร้านขาย
ยา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 92 คน เครื่องมือท่ีใช้คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้คือ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว และการเปรียบเทียบพหุคูณรายคู่ 
โดยวิธี แอลเอสดี 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้ประกอบธุรกิจร้านขายยามีความคิดเห็นต่อองค์ประกอบการดําเนินธุรกิจร้านขาย
ยาที่ย่ังยืน ในภาพรวมคะแนนเฉล่ีย ความคิดเห็น อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นองค์ประกอบด้านพบว่า ผู้
ประกอบธุรกิจร้านขายยา มีความคิดเห็นโดยรวมแต่ละองค์ประกอบ อยู่ในระดับมาก เรียงลําดับจากคะแนนเฉล่ีย
มากท่ีสุด คือ ด้านการบริหารบุคคล ผู้ประกอบการให้ความคิดเห็นว่าต้องมีเภสัชรกรอยู่ประจําตลอด เวลาเปิดและ
ปิดทําการ เพื่อให้คําปรึกษาและบุคลากร มีบุคลิกภาพน่าเช่ือถือ ด้านสถานท่ี ร้านต้องสะอาด จัดยาเป็นหมวดหมู่
สะดวกต่อการเลือกซ้ือ ด้านเงินทุนหมุนเวียน มีเงินทุนหมุนเวียนและแหล่งเงินทุนรวมถึงการบริหารจัดการด้าน
เงินทุน 2) ผลการเปรียบเทียบองค์ประกอบการดําเนินธุรกิจร้านขายยาท่ีย่ังยืน ในทัศนะของผู้ประกอบการ จําแนก
ตามข้อมูลส่วนบุคคล พบว่า ผู้ประกอบการท่ีมีระดับการศึกษา เพศ และประสบการณ์ทําธุรกิจ ต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อองค์ประกอบการดําเนินธุรกิจร้านขายยาที่ย่ังยืน ในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 ตามลําดับ เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า ผู้ประกอบการที่มีอายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ทํา
ธุรกิจ และประเภทร้านขายยา ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ต่อองค์ประกอบด้านสินค้าและบริการ แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ผู้ประกอบการท่ีมีประสบการณ์ทําธุรกิจต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมด้าน
ราคา แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ0.05 ผู้ประกอบการท่ีมีเพศและระดับการศึกษาต่างกัน มีความ
คิดเห็นโดยรวม ด้านสถานท่ี ด้านการตลาด และด้านเงินทุนหมุนเวียน ต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
และผู้ประกอบการที่มีเพศ และระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ด้านการบริหารบุคคล แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
Abstract 
 The objectives of this research were to study the components of running a drugstore 
business with sustainability in the perspective of entrepreneur doing business in Meung district, 
Chiangmai province, and to compare those components based on personal information. Sample 

                                            
 * บทความการค้นคว้าอิสระ 
** บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการท่ัวไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
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included 92 entrepreneurs. Questionnaires were used as a research tool. Data were analyzed by 
percentage, mean, standard deviation, t-test, one-way analysis of variance, and two-way analysis 
of variance by LSD method.  
 The results found that mean score of overall opinion on components given by 
entrepreneurs was determined at a high level. Examining into each aspect of the component, 
overall opinion given to each aspect was determined at a high level as well in which the highest 
was personnel aspect – a pharmacist must always stay at the store, and must be accountable-, 
down to store aspects - store must be clean and categorized by types of drugs clearly, and 
revolving funding aspect – have revolving fund and source of fund together with good 
management of fund. The comparison of those components in the entrepreneurs’ perspectives 
based on personal information indicated that entrepreneurs with different educational level, 
gender, and experience had different opinions overall at a 0.05 significant level. Comparing in 
term of aspects, entrepreneurs with different age, educational level, experience, and types of 
drugstores had different opinions on product and service aspect at a 0.05 significant level. 
Entrepreneurs with different experience had different opinions on the price aspect at a 0.05 level. 
Entrepreneurs with different gender and educational level had different opinions on place, 
marketing, and revolving fund aspect at a 0.05 level. Entrepreneurs with different gender and 
educational level had different opinions on personnel management at a 0.05 level.  
 
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 ประเทศไทยได้ดําเนินนโยบายเศรษฐกิจแบบเปิดเสรีมาเป็นเวลายาวนาน และการเปล่ียนแปลงทางด้าน
สังคมในปัจจุบันประกอบกับมีการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างมีแบบแผนกับสภาพส่ิงแวดล้อมท้ังภายใน และภายนอกมี
ผลต่อการดําเนินชีวิตของมนุษย์มาก อีกท้ังด้านการแข่งขันท่ีรุนแรง ทําให้หลายธุรกิจต้องบริหารภายใต้ความผันผวน 
และไม่แน่นอน ผู้บริหารหลายคนตัดสินใจดําเนินงานเพียงเพื่อให้ธุรกิจของตนอยู่รอด โดยไม่คํานึงถึงผลกระทบท่ีมี
ต่อบุคคลรอบข้าง จาก กรอบความคิดท่ีว่าขอให้ธุรกิจอยู่รอดในปัจจุบัน ส่วนเรื่องของอนาคตไว้ค่อยคิด และค่อย
แก้ปัญหาใหม่ ดังท่ีเราเห็นตัวอย่างจากส่ือสารมวลชนแขนงต่างๆ ท่ีหลายธุรกิจดําเนินงานโดยไม่คํานึงถึงลูกจ้าง 
ลูกค้า นักลงทุน หรือแม้แต่สังคมส่วนรวม หลายธุรกิจได้ทําลายธรรมชาติ สร้างมลภาวะ และก่อให้เกิดผลกระทบใน
ด้านลบต่อสังคม โดยอ้างเพียงแต่ความอยู่รอด และเป็นเป้าหมายเพียงการสร้างความมั่งค่ังของตน โดยอ้างว่าเป็น
กลยุทธ์ในการดํารงอยู่ (survival strategy) ของตน ความจริงการจัดการเชิงกลยุทธ์จะให้ความสําคัญกับการศึกษา 
และมีวิสัยทัศน์การดําเนินงานในระยะยาวเพ่ือส่งเสริมการดํารงอยู่อย่างย่ังยืนของธุรกิจ ประการสําคัญธุรกิจ และ
สภาพแวดล้อมต่างเป็นปัจจัยท่ีเกื้อหนุน และต้องอยู่ร่วมกันอย่างเหมาะสม ธุรกิจไม่สามารถดําเนินงาน และสร้าง
ความมั่งค่ังจากการใช้ทรัพยากรของส่วนรวมเพียงอย่างเดียว เพราะถ้าสังคมอยู่ไม่ได้ ธุรกิจและเจ้าของย่อมจะ
ประสบปัญหา และล่มสลายลงเช่นกัน ดังน้ันจึงเป็นหน้าท่ี และความรับผิดชอบของทั้งผู้บริหาร และนักกลยุทธ์ท่ี
จะต้องตัดสินใจในกลยุทธ์ธุรกิจ โดยให้ความสําคัญต่อจริยธรรม จรรยาบรรณ และสังคม 
 จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดท่ีตั้งอยู่ตอนบนของภาคเหนือ ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสลับซับซ้อน มีท่ี
ราบตามหุบเขา มีอากาศหนาวเย็น มีสถานท่ีท่องเท่ียวมากมายสวยงาม จึงทําให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางการ
พัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม การพัฒนาทางกายภาพเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ขนาดของตัวเมืองขยาย
ออกไปท่ัวทุกทิศทาง เน่ืองจากการเพ่ิมขึ้นของประชากร และการขยายตัวทางเศรษฐกิจ อีกท้ังจังหวัดเชียงใหม่เป็น
แหล่งท่องเท่ียวท่ีสําคัญในเขตภาคเหนือของประเทศไทย จึงสามารถดึงดูดนักท่องเท่ียว และชาวต่างชาติให้เข้ามา 
และทําการลงทุน เพื่อสร้างความมั่นคงได้ตามศักยภาพของแต่ละชุมชนให้มีความเข้มแข็งสามารถยืนหยัดอยู่ได้ 
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 ประเภทของธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมเป็นธุรกิจท่ีมีอยู่แล้วตั้งแต่ในอดีต ธุรกิจได้รับการสนับสนุน
จากหน่วยงานภาครัฐ เมื่อธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมประสบความสําเร็จอย่างเห็นได้ชัด เป็นผลให้รัฐบาลหัน
มาให้ความสําคัญ และออกมาตรการต่างๆ อย่างจริงจัง เพื่อนํามาใช้พัฒนาการดําเนินธุรกิจร้านขายยาให้สามารถ
ย่ังยืนในยุคโลกาภิวัฒน์ท่ีทุกอย่างพร้อมจะมีการเปล่ียนแปลงอยู่ได้ตลอดเวลา ส่งผลให้มีผู้ประกอบการรายใหม่ ๆ 
สนใจ และหันมาลงทุนดําเนินธุรกิจร้านขายยามากขึ้น และส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไม่ได้ท่ีตามมาคือ ปัญหา และอุปสรรค
บางส่วนส่งผลกับการประกอบธุรกิจร้านขายยา 
 ผู้วิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงองค์ประกอบการดําเนินธุรกิจร้านขายยาท่ีย่ังยืนของผู้ประกอบการ อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือให้ผู้ประกอบธุรกิจร้านขายยาได้เล็งเห็นความสําคัญ และนําความรู้ท่ีได้รับไปปรับปรุง 
การดาํเนินธุรกิจ และเผยแพร่ข้อมูล เพื่อประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจร้านขายยาท่ีย่ังยืนต่อไปในอนาคต 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบการดําเนินธุรกิจร้านขายยาท่ีย่ังยืนในทัศนะของผู้ประกอบการ อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่ 
 2. เพื่อเปรียบเทียบองค์ประกอบการดําเนินธุรกิจร้านขายยาที่ย่ังยืนในทัศนะของผู้ประกอบการ จําแนก
ตามข้อมูลส่วนบุคคล 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 องค์ประกอบการดําเนินธุรกิจร้านขายยาท่ีย่ังยืนในทัศนะของผู้ประกอบการ จําแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล
แตกต่างกัน 
 
ขอบเขตของการวจิยั 
 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือ ผู้ประกอบธุรกิจร้านขายยา ขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs) อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 120 คน (ท่ีมา : สํานักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2554)  
 กลุ่มตัวอย่างเลือกจากประชากรเป็นกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางกําหนดขนาด กลุ่มตัวอย่างของ Krejcie and 
Morgan (1970, p.608) ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 92 คน 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนโดยมีขั้นตอน ดังน้ี 
 1. การศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัยคร้ังน้ี 
 2. การจัดทําโครงสร้างของแบบสอบถามให้มีเนื้อหาครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยคร้ังน้ี 
แบบสอบถามมี 2 ส่วน คือ 
 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้
เฉล่ียต่อเดือน ประสบการณ์ทําธุรกิจ และประเภทของร้านขายยา ลักษณะของคําถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(check list) จํานวน 7 ข้อ 
 ส่วนท่ี 2 องค์ประกอบการดําเนินธุรกิจร้านขายยาท่ีย่ังยืนในทัศนะของผู้ประกอบการแบ่งออกเป็น 6 
ด้าน ประกอบด้วย ด้านสินค้าและบริการ ด้านราคา ด้านสถานท่ี ด้านการตลาด ด้านเงินทุนหมุนเวียน และด้านการ
บริหารบุคคล ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ของลิเคิร์ท (Likert) จํานวน 30 
ข้อ 
 3. นําแบบสอบถามท่ีได้สร้างข้ึนให้อาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้
ตรวจสอบความถูกต้อง และความสอดคล้องของเน้ือหากับวัตถุประสงค์ของการวิจัย เป็นการศึกษาความเท่ียงตรง 
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(validity) ของแบบสอบถาม แล้วนํามาปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้คําถามชัดเจน สามารถส่ือความหมายได้ตรงประเด็น 
และเหมาะสมย่ิงขึ้น 
 4. นําแบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย จํานวน 30 คน แล้วนํา
ข้อมูลมาหาค่าความเช่ือมั่น (reliability) ของแบบสอบถามโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยนําแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่างผู้
ประกอบธุรกิจร้านขายยา ขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs) อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 92 คน โดย
วิธีการเก็บแบบสะดวกและรอรับแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง  
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ข้อมูลท่ีได้จากการตอบแบบสอบถาม นํามาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ทุกชุด และนํามาลงรหัส 
ประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป หาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test, F-test และ 
LSD ดังน้ี 
 1. วิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ความถี่และค่าร้อยละ (percentage) 
 2. วิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกับการองค์ประกอบการดําเนินธุรกิจร้านขายยาท่ีย่ังยืนในทัศนะของ
ผู้ประกอบการ จําแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล โดยใช้ค่าเฉล่ีย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 
 3. เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( ) ของคะแนนความคิดเห็นเก่ียวกับองค์ประกอบการดําเนินธุรกิจร้านขายยาที่
ย่ังยืนทัศนะของผู้ประกอบการ จําแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล โดยใช้ t-test และ F – test 
 4. เปรียบเทียบพหูคูณเพ่ือทดสอบค่าเฉล่ีย ( ) ของคะแนนความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบการดําเนิน
ธุรกิจร้านขายยาท่ีย่ังยืนในทัศนะของผู้ประกอบการ จากผลการวิเคราะห์ ความแปรปรวน โดยวิธี LSD (Least 
Significant Difference) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลวิเคราะห์ข้อมูลองค์ประกอบการดําเนินธุรกิจร้านขายยาท่ีย่ังยืนในทัศนะของผู้ประกอบการ อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม่ สามารถสรุปได้ ดังน้ี 
 1. ข้อมูลท่ัวไปของผู้ประกอบการ 
  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 64.13 อายุ 30-40 ปี ร้อยละ 28.26 รองลงมา อายุ
มากกว่า 50 ปี ร้อยละ 27.17 สถานภาพสมรส ร้อยละ 53.26 รองลงมา โสด ร้อยละ 40.22 ระดับการศึกษา 
ปริญญาตรี ร้อยละ 66.30 รองลงมา สูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 22.83 รายได้เฉล่ียต่อเดือน 50,000-100,000 บาท 
ร้อยละ 48.91 รองลงมาต่ํากว่า 50,000 บาท ร้อยละ 42.39 ประสบการณ์ทําธุรกิจมากกว่า 10 ปี ร้อยละ 36.96 
รองลงมาน้อยกว่า 3 ปี ร้อยละ 28.26 ประเภทของร้านขายยา ร้านขายยาแผนปัจจุบัน (ขย.1) ร้อยละ 86.96 
รองลงมา ร้านขายยาแผนโบราณ (ขย.4) ร้อยละ 6.52 
 2. วิเคราะห์องค์ประกอบการดําเนินธุรกิจร้านขายยาท่ียั่งยืนในทัศนะของผู้ประกอบการ จําแนกตาม
ข้อมูลส่วนบุคคล 
  ผู้ประกอบการมีความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบการดําเนินธุรกิจร้านขายยาที่ย่ังยืน ในภาพรวม อยู่
ในระดับมาก ( X =4.07) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ดังน้ี 
  ด้านสินค้าและบริการ ผู้ประกอบการมีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X =4.00) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมาก ( X =3.79-4.37) ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับเพศชายและเพศหญิง อายุ 41-50 ปี และ
มากกว่า 50 ปี สถานภาพโสดและสมรส การศึกษาระดับปริญญาตรี รายได้เฉล่ียต่อเดือนต่ํากว่า 50,000-100,000 
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บาท ประสบการณ์ทําธุรกิจร้านขายยามากกว่า 10 ปี ร้านขายยาแผนปัจจุบัน (ขย.1) ร้านขายยาแผนปัจจุบันบรรจุ
เสร็จสําหรับสัตว์ (ขย.3) และร้านขายยาแผนโบราณ (ขย.4) 
  ด้านราคา ผู้ประกอบการมีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X =4.19) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่าอยู่ในระดับมาก ( X =3.96-4.38)  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับเพศชายและเพศหญิง ทุกระดับอายุ ทุกสถานภาพ
สมรส การศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรี และปริญญาตรี รายได้เฉล่ียต่อเดือนตํ่ากว่า 50,000-100,000 บาท 
ประสบการณ์ทําธุรกิจร้านขายยา 3-6 ปี และมากกว่า 10 ปี ร้านขายยาแผนปัจจุบัน (ขย.1) ร้านขายยาแผนปัจจุบัน
บรรจุเสร็จสําหรับสัตว์ (ขย.3) และร้านขายยาแผนโบราณ (ขย.4) 
  ด้านสถานที่ ผู้ประกอบการมีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X =4.34) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่าอยู่ในระดับมาก ( X =4.11-4.38) ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับเพศหญิง อายุน้อยกว่า 30 ปี และมากกว่า 50 ปี 
สถานภาพสมรส การศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรี และปริญญาตรี รายได้เฉล่ียต่อเดือนตํ่ากว่า 50,000 บาท และ 
50,000-100,000 บาท ประสบการณ์ทําธุรกิจร้านขายยามากกว่า 10 ปี ร้านขายยาแผนปัจจุบัน (ขย.1) ร้านขายยา
แผนปัจจุบันบรรจุเสร็จท่ีมิใช่ยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ (ขย.2) และร้านขายยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จสําหรับ
สัตว์ (ขย.3) 
  ด้านการตลาด ผู้ประกอบการมีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X =3.52) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่าอยู่ในระดับมาก ( X =3.54-3.92) ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับเพศชาย อายุน้อยกว่า 30 ปี และ 30-40 ปี 
สถานภาพโสด และหม้าย/หย่าร้าง การศึกษาระดับปริญญาตรี รายได้เฉล่ียต่อเดือน 50,000-100,000 บาท 
ประสบการณ์ทําธุรกิจร้านขายยา น้อยกว่า 3 ปี และ 3-6 ปี ร้านขายยาแผนปัจจุบัน (ขย.1) 
  ด้านเงินทุนหมุนเวียน ผู้ประกอบการมีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X =4.02) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมาก ( X =3.95-4.09) ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับเพศชายและเพศหญิง ทุกระดับอายุ ทุก
สถานภาพสมรส การศึกษาระดับปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี รายได้เฉล่ียต่อเดือน ตํ่ากว่า 50,000 บาท 
50,000-100,000 บาท และ 100,001-200,000 บาท ทุกระดับระยะเวลาของประสบการณ์ทําธุรกิจ ร้านขายยา
แผนปัจจุบัน (ขย.1) ร้านขายยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จท่ีมิใช่ยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ (ขย.2) และร้านขายยา
แผนโบราณ (ขย.4) 
  ด้านการบริหารบุคคล ผู้ประกอบการมีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X =4.35) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X =4.20-4.41) ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับเพศหญิง อายุ 41-50 ปี และ
มากกว่า 50 ปี ทุกสถานภาพสมรส การศึกษาระดับต่ํากว่าปริญญาตรี และปริญญาตรี รายได้เฉล่ียต่อเดือน 
50,000-100,000 บาท ประสบการณ์ทําธุรกิจร้านขายยามากกว่า 10 ปี ธุรกิจ ร้านขายยาแผนปัจจุบัน (ขย.1) และ
ร้านขายยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จท่ีมิใช่ยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ (ขย.2)  
 3. เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( ) ของคะแนน องค์ประกอบการดําเนินธุรกิจร้านขายยาท่ียั่งยืนในทัศนะ
ของผู้ประกอบการ จําแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล 
  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( ) ของคะแนน องค์ประกอบการดําเนินธุรกิจร้านขายยาท่ีย่ังยืนในทัศนะ
ของผู้ประกอบการ จําแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล พบว่า ผู้ประกอบการ จําแนกตามเพศ ระดับการศึกษา และ
ประสบการณ์ทําธุรกิจ มีความคิดเห็นในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.01 และ 0.05 
ตามลําดับ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ดังน้ี 
  1. ด้านสินค้าและบริการ  
   ผู้ประกอบการ ท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ มี
เภสัชกรให้คําปรึกษาภายในร้าน และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
   ผู้ประกอบการที่มีสถานภาพสมรสต่างกันมีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
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   ผู้ประกอบการท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
   ผู้ประกอบการท่ีมีประสบการณ์ทําธุรกิจต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
   ผู้ประกอบการท่ีมีประเภทของร้านขายยาต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
  2. ด้านราคา ผู้ประกอบการ เพศชายและเพศหญิง มีความคิดเห็น ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ ร้านมี
ช่ือเสียง น่าเช่ือถือ 
   ผู้ประกอบการ ท่ีมีอายุต่างกันมีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่าง มีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
   ผู้ประกอบการ ท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกันมีความคิดเห็นโดยรวมและพิจารณาเป็นรายข้อ ไม่
แตกต่างกันอย่าง มีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.01  
   ผู้ประกอบการที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
   ผู้ประกอบการท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
   ผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์ทําธุรกิจ ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  3. ด้านสถานที่ ผู้ประกอบการ เพศชายและเพศหญิง มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
   ผู้ประกอบการ ท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
   ผู้ประกอบการท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ ท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05 
   ผู้ประกอบการท่ีมีประเภทของร้านขายยาต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ี เมื่อพิจารณาเปน็รายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
  4. ด้านการตลาด ผู้ประกอบการ เพศชายและเพศหญิง มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
   ผู้ประกอบการ ท่ีมีอายุต่างกันมีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกันอย่าง มีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
   ผู้ประกอบการ ท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกันมีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
   ผู้ประกอบการท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ ท่ีระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05  
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   ผู้ประกอบการท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
   ผู้ประกอบการท่ีมีประสบการณ์ทําธุรกิจ ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมและพิจารณาเป็นรายข้อ ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.01 และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
   ผู้ประกอบการท่ีมีประเภทของร้านขายยาต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
  5. ด้านเงินทุนหมุนเวียน ผู้ประกอบการ เพศชายและเพศหญิง มีความคิดเห็นโดยรวมและไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.01  
   ผู้ประกอบการ ท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกันมีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกันอย่าง มีนัยสําคัญ
ทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
   ผู้ประกอบการท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ ท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
    ผู้ประกอบการที่มีประเภทของร้านขายยาต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดบั 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
  6. ด้านการบริหารบุคคล ผู้ประกอบการ เพศชายและเพศหญิง มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่าง 
มีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
    ผู้ประกอบการ ท่ีมีอายุต่างกันมีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
   ผู้ประกอบการท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05  
   ผู้ประกอบการท่ีมีประสบการณ์ทําธุรกิจ ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมและพิจารณาเป็นรายข้อ ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05  
   ผู้ประกอบการท่ีมีประเภทของร้านขายยาต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ  
 
อภิปรายผล 
 การศึกษาเรื่อง องค์ประกอบการดําเนินธุรกิจร้านขายยาท่ีย่ังยืนในทัศนะของผู้ประกอบการ อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่ ได้ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้ประกอบการ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือน ประสบการณ์ทําธุรกิจ ประเภทของร้านขายยา ได้ผลการวิจัยท่ีสามารถนํามา
อภิปรายผลดังน้ี  
 1. ข้อมูลท่ัวไปของของผู้ประกอบการร้านขายยา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 64.13 อายุ 30-40 ปี ร้อยละ 28.26 สถานภาพสมรส ร้อยละ 53.26 ระดับการศึกษา 
ปริญญาตรี ร้อยละ 66.30 รายได้เฉล่ียต่อเดือน 50,000-100,000 บาท ร้อยละ 48.91 ประสบการณ์ธุรกิจมากกว่า 
10 ปี ร้อยละ 36.96 ประเภทของร้านขายยาแผนปัจจุบัน (ขย.1) ร้อยละ 86.96 ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
อรวรานันท์ หอสุวรรณจิตร (2552) ศึกษาเร่ือง การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ของธุรกิจร้านขายยาแผนปัจจุบันริมฝ่ัง
แม่นํ้าโขงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่า ผู้ประกอบธุรกิจส่วนใหญ่เป็นเพศ
ชาย อายุ 31 – 40 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี มีทุนดําเนินธุรกิจ 200,000 – 400,000 บาท ระยะเวลาดําเนิน
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ธุรกิจ 5 – 15 ปี มีผู้ปฏิบัติงานภายในร้านจํานวน 2 คน และมียอดขายโดยเฉล่ียต่อเดือน 100,001 – 250,000 
บาท 
 2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบการดําเนินธุรกิจร้านขายยาที่ย่ังยืนในทัศนะของผู้ประกอบการ 
จําแนกตามด้านต่าง ๆ พบว่า ด้านสินค้าและบริการ  ด้านราคา ด้านสถานท่ี ด้านการตลาด ด้านเงินทุนหมุนเวียน 
ผู้ประกอบการมีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X =4.00, 4.19, 4.34, 3.52 และ 4.02) ในปัจจุบันธุรกิจร้า
ขายยามีการแข่งขันกันเป็นอย่างมาก การตลาดด้านการส่งเสริมการขาย จึงเข้ามาเป็นส่วนหน่ึงขององค์ประกอบการ
ดําเนินธุรกิจร้านขายยาที่ย่ังยืน มากขึ้นกว่าสมัยก่อน เพราะจะเป็นอีกทางเลือกหน่ึงของผู้บริโภคท่ีจะตัดสินใจเลือก
ซ้ือยาจากร้านขายยา ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ เลอวิทย์ เกิดมงคลการ (2551) ศึกษา เรื่องปัจจัยท่ีมีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์จากร้านขายยาแผนปัจจุบันของประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์จากร้านขายยาแผนปัจจุบัน ของประชาชนในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ยา และบริการ ด้านราคา ด้านสถานท่ีทําเลท่ีต้ังช่องทางการ
จําหน่าย ด้านบุคลากร ด้านการส่งเสริมการตลาด และ ด้านกระบวนการจัดการ พบว่า มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือ
ของผู้ใช้บริการ อยู่ในระดับ 
 3. เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนองค์ประกอบการดําเนินธุรกิจร้านขายยาท่ีย่ังยืนในทัศนะของ
ผู้ประกอบการ จําแนกตามข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ประกอบธุรกิจร้านขายยา 
  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( ) ของคะแนน องค์ประกอบการดําเนินธุรกิจร้านขายยาท่ีย่ังยืนในทัศนะ
ของผู้ประกอบการ จําแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล พบว่า ผู้ประกอบการ จําแนกตามเพศ ระดับการศึกษา  และ
ประสบการณ์ทําธุรกิจ มีความคิดเห็นในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.01 และ 0.05 
ตามลําดับ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ดังน้ี 
  1. ด้านสินค้าและบริการ  
   ผู้ประกอบการ ที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
   ผู้ประกอบการที่มีสถานภาพสมรสต่างกันมีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  
   ผู้ประกอบการท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
    ผู้ประกอบการท่ีมีประสบการณ์ทําธุรกิจต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
   ผู้ประกอบการที่มีประเภทของร้านขายยาต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
  2. ด้านราคา ผู้ประกอบการ เพศชายและเพศหญิง มีความคิดเห็น ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05 
   ผู้ประกอบการ ท่ีมีอายุต่างกันมีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่าง มีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
   ผู้ประกอบการท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกันมีความคิดเห็นโดยรวมและพิจารณาเป็นรายข้อ ไม่แตกต่าง
กันอย่าง มีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
   ผู้ประกอบการท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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   ผู้ประกอบการท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
   ผู้ประกอบการท่ีมีประสบการณ์ทําธุรกิจ ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ มีราคาเหมาะสมกับคุณภาพของยา 
  3. ด้านสถานที่ ผู้ประกอบการ เพศชายและเพศหญิง มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
   ผู้ประกอบการ ท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
   ผู้ประกอบการที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ ท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.01 และแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05 
   ผู้ประกอบการท่ีมีประเภทของร้านขายยาต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถติิท่ีระดับ 0.01 
  4. ด้านการตลาด ผู้ประกอบการ เพศชายและเพศหญิง มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
   ผู้ประกอบการ ท่ีมีอายุต่างกันมีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกันอย่าง มีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
   ผู้ประกอบการ ท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกันมีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
   ผู้ประกอบการที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ ท่ีระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05 
    ผู้ประกอบการท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน ตา่งกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
   ผู้ประกอบการท่ีมีประสบการณ์ทําธุรกิจ ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมและพิจารณาเป็นรายข้อ ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.01 และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
   ผู้ประกอบการท่ีมีประเภทของร้านขายยาต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
  5. ด้านเงินทุนหมุนเวียน ผู้ประกอบการ เพศชายและเพศหญิง มีความคิดเห็นโดยรวมและ ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.01 
   ผู้ประกอบการ ท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกันมีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกันอย่าง มีนัยสําคัญทาง
สถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
   ผู้ประกอบการที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ ท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.01 
   ผู้ประกอบการท่ีมีประเภทของร้านขายยาต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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  6. ด้านการบริหารบุคคล ผู้ประกอบการ เพศชายและเพศหญิง มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่าง 
มีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
   ผู้ประกอบการ ท่ีมีอายุต่างกันมีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
   ผู้ประกอบการท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ ท่ีระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.01 และแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05 
   ผู้ประกอบการท่ีมีประสบการณ์ทําธุรกิจ ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมและพิจารณาเป็นรายข้อ ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 
   ผู้ประกอบการที่มีประเภทของร้านขายยาต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ  
 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย  
 ด้านสินค้าและบริการ ภายในร้านขายยาควรมีการเลือกสรรยาและผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพ และครบตาม
ความต้องการของลูกค้า รวมถึงการให้บริการกับลูกค้าท่ีรวดเร็ว มีเภสัชกรที่คอยให้คําปรึกษาภายในร้านและถ้า
สามารถเก็บบันทึกประวัติการเจ็บป่วย และการใช้ยาของลูกค้า (ท่ีซ้ือยาเป็นประจํา) จะเป็นประโยชน์ต่อการ
ให้บริการลูกค้ามากย่ิงขึ้น 
 ด้านราคา ทางร้านขายยาต้องทําราคาให้มีความเหมาะสมกับยาและคุณภาพของยา สามารถลดราคา หรือ
ให้ลูกค้าต่อรองราคาได้ และราคาต้องมีมาตรฐาน (สินค้าชนิดเดียวกัน) มีป้ายราคาติดบนสินค้า เพ่ือให้ลูกค้า
สามารถทราบราคาคร่าว ๆ ได้ 
 ด้านสถานท่ี สําคัญท่ีสุดคือ ร้านต้องมีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ท้ังภายในร้าน ช้ันวางยาต่าง ๆ 
เป็นต้น และต้องจัดยาให้เป็นหมวดหมู่ เพื่อการสะดวกในการจัดหายาให้ลูกค้า ทําเลท่ีตั้งก็ควรจะสามารถมองเห็นได้
ชัดเจน มีแสงสว่างเพียงพอ และอากาศถ่ายเทสะดวก  
 ด้านการตลาด ทางร้านขายยามีสินค้าตัวอย่างให้ทดลองใช้ จะเป็นส่ิงท่ีดี หรือมีส่วนลด หรือมีการแจกของ
แถมตามเทศกาลต่างๆ ทางร้านก็จะเป็นท่ีน่าสนใจมากขึ้น รวมถึงมีการรับสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษให้กับลูกค้า 
และการจัดหาเอกสารหรือแผ่นพับท่ีให้ความรู้ เรื่องของยา การรักษาสุขภาพต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับลูกค้า 
 ด้านเงินทุนหมุนเวียน เพื่อให้การบริหารร้านขายยามีความมั่นคง ควรจัดสรรเงินลงทุนอย่างรอบคอบ ไม่
ว่าจะเป็นการจัดการด้านเงินสด บัญชีรายรับ-รายจ่าย เงินสดประจําวัน เงินทุนหมุนเวียนในการบริหารร้าน และ
แหล่งเงินทุน (ถ้าทางร้านเกิดมีปัญหาด้านเงินทุน) 
 ด้านการบริหารบุคคล ร้านขายยาควรมีเภสัชกรอยู่ประจําตลอดเวลาท่ีร้านเปิด หรือตามเวลาที่กําหนด ท้ัง
เภสัชกรและพนักงานขายยาควรมีบุคลิกภาพท่ีดีน่าเช่ือถือ รวมถึงการแต่งกายท่ีเหมาะสม ควรให้ความสําคัญกับ
เภสัชกรประจําร้าน เภสัชกรท่ีประจําร้านสามารถให้ความรู้และวินิจฉัยโรคเบื้องต้น เพื่อจ่ายยาให้กับลูกค้าได้ และ
บุคลากรต่าง ๆ ภายในร้านมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีให้กับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าประทับใจเมื่อเข้ามาใช้บริการ 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรทําการศึกษาถึงการทําธุรกิจร้านขายยาท้ังจังหวัดของเชียงใหม่ เพื่อที่จะทําให้ได้รับข้อมูลท่ีเป็น
ประโยชน์อย่างกว้างขวาง 
 2. ควรศึกษาถึงปัญหา และอุปสรรคของผู้ประกอบการเพ่ือจะได้รับทราบถึงปัญหาต่าง ๆเพื่อเป็นแนวทาง
ให้กับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องนําไปเป็นแนวทางในการส่งเสริม และแก้ไขต่อไป 
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 3. ควรศึกษาถึงคุณภาพในการให้บริการของร้านขายยา ซ่ึงจะทําให้ได้ข้อมูลในการนําไปปรับปรุงด้านการ
บริการ 
 4. ควรให้ความสําคัญกับเภสัชกรประจําร้าน เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับยากับผู้ใช้บริการได้อย่างถูกต้อง และ
ตรงกับข้อกฎหมายเกี่ยวกับร้านยา และทําให้ร้านขายยามีความน่าเช่ือถือมากข้ึน 
 5. ควรศึกษาถึงตัวแปรอื่น ๆ เพ่ิมเติม เช่น พฤติกรรมในการบริโภคยาของผู้บริโภคชนิดต่างๆ เป็นต้น ซ่ึง
จะทําให้ได้รับข้อมูลของผู้ใช้บริการท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการธุรกิจร้านขายยาต่อไป 
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ความคิดเหน็ของญาติธรรมหรือผู้ทาํบุญที่มีต่อการบริหารจัดการวัด 
ตามหลักธรรมาภิบาลของวัดถ้ําเขาเขียว ตําบลบ่อพลอย อําเภอบ่อพลอย 

จังหวัดกาญจนบุรี* 
Opinions of People Who Make Merits toward Good Governance of   
Wat Tham Khao Kiao, Located in Bo Ploi District and Sub-district of 

KanChanaburi 
 
         พระมหาบุญฤทธ์ิ บุญธรรมมงคล** 

Phramaha Boonrit Boonthammongkol 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความคิดเห็นของญาติธรรมหรือผู้ทําบุญท่ีมีต่อการบริหาร  จัดการ
วัดตามหลักธรรมาภิบาลของวัดถ้ําเขาเขียว ตําบลบ่อพลอย อําเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี และเพ่ือ
เปรียบเทียบความคิดเห็นท่ีมีต่อการบริหารจัดการวัดตามหลักธรรมาภิบาลของวัดถ้ําเขาเขียว ของญาติธรรมหรือ
ผู้ทําบุญ จําแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ญาติธรรมหรือผู้ทําบุญท่ีบริจาค
ทรัพย์ให้แก่ วัดถ้ําเขาเขียว ตําบลบ่อพลอย อําเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี จํานวน 175 คน เคร่ืองมือท่ีใช้คือ 
แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ คือ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบความแตกต่างการหา
ค่าเฉล่ียโดยใช้ค่าที และ การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว 
 ผลการวิจัย พบว่า ญาติธรรมหรือผู้ทําบุญ มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการวัด ตามหลักธรรมาภิบาล 
ในภาพรวม คะแนนเฉล่ีย อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความคิดเห็นโดยรวมคะแนนเฉล่ีย อยู่
ในระดับมาก เฉพาะด้านหลักความรับผิดชอบ และด้านหลักความคุ้มค่าหรือหลักประสิทธิภาพประสิทธิผล มีคะแนน
เฉล่ียมากท่ีสุด การเปรียบเทียบความคิดเห็นของญาติธรรมหรือผู้ทําบุญท่ีมีต่อการบริหารจัดการวัด ตามหลักธรร
มาภิบาลของวัดถ้ําเขาเขียว จําแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล พบว่า ญาติธรรมหรือผู้ทําบุญ ท่ีมีเพศ อายุ และระดับ
การศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็นในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน ดังนี้ ด้านหลักนิติธรรม หลักความโปร่งใส หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่าหรือประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ญาติธรรมหรือผู้ทําบุญ ท่ีมีเพศ อายุ และระดับการศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และระดับ 0.05 ตามลําดับเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เช่นด้านหลักนิติธรรม 
เช่น รายการ มีการรวมหมู่คณะญาติธรรมหรือผู้ทําบุญเพ่ือทําพิธีทางศาสนาร่วมกันตามนัดหมายของวัด ญาติธรรม
หรือผู้ทําบุญ ท่ีมีเพศ อายุ และระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็น แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 และด้านหลักความคุ้มค่า รายการ วัดจัดกิจกรรมพิธีต่างๆ โดยคํานึงถึงหลักประหยัดและคุ้มค่า ญาติธรรมหรือ
ผู้ทําบุญ ท่ีมีอายุ และระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็น แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
Abstrace 
 The objectives of this research were to study opinions of people who make merits 
toward good governance of Wat Tham Khao Kiao witch located in Bo Ploi District and sub-district 
of KanChanaburi and to compare opinions based on personal status. Sample group included 175 
people who make merits or used to donate some assets to the temple. Questionnaires were 

                                            
 * บทความการค้นคว้าอิสระ 
** บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
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used as a research tool. Data were analyzed based on percentage, mean, standard deviation, t-
test, and analysis of variance. 
 The results of the research indicated that the overall mean score of opinions given by 
sample group was considered in high level. Regarding to aspect analysis, only responsibility 
aspect and worthiness or efficiency aspect were given opinions at high level. The comparison 
results of opinions based on personal status indicated that merits doers, with different gender, 
age, and educational level, had different opinions at 0.01 level of significance. Regarding to 
aspect comparison, merits doers with different gender, age, and educational level, had different 
opinions on legitimacy, transparency, responsibility aspect at 0.01 level of significance, and on 
worthiness or efficiency aspect at 0.05 level. Regarding to lists comparison, merits doers with 
different gender, age, and educational level, had different opinions on lists of legitimacy aspect 
such as “aggregation of merits doers for religious rite according to appointment” at 0.05 
significance level. On worthiness aspect, merits doers with different age and educational level 
had different opinions on “setting up religious rite upon economical and worthy principle” at 
0.05 significance level. 
 
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 สถาบันสําคัญของชาติไทยมี 3 สถาบัน คือ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ สําหรับสถาบันศาสนา
โดยเฉพาะพุทธศาสนาได้อยู่ในวิถีชีวิตของคนไทยส่วนใหญ่มาเป็นเวลานาน ซ่ึงเห็นได้ชัดเจนในประวัติศาสตร์ชาติ
ไทย มีกิจกรรมพิธีการ และเหตุการณ์สําคัญมากมายของไทยเก่ียวพันกับพุทธศาสนาตลอดจนปัจจุบัน พุทธศาสนา
เป็นท่ียอมรับนับถือของชาวไทยและมีความสําคัญต่อชาติบ้านเมืองท้ังในยามสงบ ยามสงคราม และยามเกิดภัย
อันตรายต่างๆ  
 เน่ืองจากโลกปัจจุบันมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว มีการติดต่อส่ือสารระหว่างกันอย่างไร้พรมแดนท่ี
เรียกว่ากระแสโลกาภิวัตน์ เป็นผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงอย่างมากมายในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม  
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการเมืองการปกครอง ผลจากการเปล่ียนแปลงดังกล่าวทําให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ
และศาสนาต้องปรับตัวเองพัฒนาตัวเองให้ทันกับสถานการณ์ของโลกของสังคมท่ีเปล่ียนไปอย่างรวดเร็ว องค์กรน้ัน
จึงจะดํารงคงอยู่และประชาชนให้ความเชื่อถือเช่ือมั่นต่อไป 
 วัดเป็นองค์กรอย่างหน่ึงของพุทธศาสนาที่เป็นพื้นฐานของสังคมและเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ สังคมชาวพุทธถือว่าวัดเป็นศูนย์กลางแห่งการรวมนํ้าใจ ความเคารพเช่ือถือของพุทธศาสนิกชน ทํา
หน้าท่ีวางรากฐานความเจริญมั่นคงความเป็นปึกแผ่นให้แก่สังคม ช่วยลดปัญหาสังคม ส่งเสริมประสิทธิภาพการ
ควบคุมพฤติกรรมของสังคม กล่าวได้ว่าวัดเป็นศูนย์กลางของศาสนาและวัฒนธรรมท่ีผู้คนใช้เป็นบรรทัดฐานในการ
ดําเนินชีวิตและเป็นเอกลักษณ์ของสังคม ซ่ึงแสดงออกมาในรูปของศิลปะ วรรณคดี คติธรรม ประเพณี
ขนบธรรมเนียม เป็นต้น 
 แต่ภายหลังบทบาทของวัดได้ลดน้อยลงไปอันเน่ืองมาจากสภาพการเปล่ียนแปลงทางสังคม ตลอดท้ัง
ปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับพระพุทธศาสนาดังท่ีปรากฏให้เห็นในสังคมไทยหลายประการ เช่น คนเข้าวัดส่วนใหญ่เป็น
ผู้สูงอายุ วัยหนุ่มสาวไม่นิยมเข้าวัดเน่ืองจากสาเหตุ คือ พระสงฆ์บางส่วนกระทําผิดหลักคําสอนของพระศาสดา  
ปฏิบัติธรรมไม่ก่อให้เกิดศรัทธาต่อประชาชนมีการสร้างโบสถ์วิหารหรูหราใหญ่โตเกินความจําเป็น บางวัดใช้กลยุทธ์
ในวงการธุรกิจดึงดูดคนให้ยินยอมบริจาคทรัพย์เพื่อผลตอบแทนทางวัตถุเป็นสําคัญ สังคมปัจจุบันอาศัยหลัก
กฎหมายคุ้มครองสิทธิและทรัพย์สินมากกว่าการพ่ึงศาสนา วงการศาสนาจึงมีปัญหาในตนเอง 
 ดังน้ันเพื่อฟื้นฟูความเช่ือถือศรัทธาของพุทธศาสนิกชนท่ีมีต่อวัดและพระสงฆ์ ทางหน่ึงท่ีเป็นไปได้คือ  
การบริหารจัดการวัดซ่ึงประกอบด้วยการปกครองดูแลรักษาหมู่คณะท้ังบรรพชิตและคฤหัสถ์ท่ีมีท่ีอยู่หรือพํานักอยู่ใน
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วัด การจัดการกิจการของวัดท่ีมีท้ังกิจกรรม พิธีกรรม การเงินและทรัพย์สินของวัดซ่ึงมีฐานะเป็นนิติบุคคลตาม
กฎหมาย โดยมีเจ้าอาวาสเป็นผู้แทนของวัด โดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good governance) ซ่ึงเป็นแนวคิดที่ใช้ใน
สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ท่ีรวมอยู่กับคําว่าประชาธิปไตย ประชาสังคมและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน สิทธิมนุษยชน และการพัฒนาท่ีย่ังยืน ประชาชนผู้มีส่วนร่วมท่ีสําคัญของวัดก็คือญาติธรรมหรือผู้บริจาค
ทรัพย์หรือผู้ทําบุญเพื่อการพระศาสนานั่นเอง 
 ดังน้ันผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาความคิดเห็นของญาติธรรมหรือผู้ทําบุญท่ีมีต่อการบริหารจัดการวัดตามหลักธรร
มาภิบาลของวัดถ้ําเขาเขียว ตําบลบ่อพลอย อําเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ซ่ึงผลการวิจัยจะสามารถนํามาใช้ใน
การขจัดปัญหาต่างๆ และเป็นแนวทางในการพัฒนาวัดให้เป็นท่ีเล่ือมใสศรัทธาของพุทธศาสนิกชนต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของญาติธรรมผู้ทําบุญท่ีมีต่อการบริหารจัดการวัดตามหลักธรรมาภิบาลของวัด
ถ้ําเขาเขียว ตําบลบ่อพลอย อําเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี   
 2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นท่ีมีต่อการบริหารจัดการวัดตามหลักธรรมาภิบาลของวัดถํ้าเขาเขียว ของ
ญาติธรรมผู้ทําบุญ จําแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 ความคิดเห็นที่มีต่อการบริหารจัดการวัดตามหลักธรรมาภิบาลของวัดถํ้าเขาเขียว ของญาติธรรม ผู้ทําบุญ  
จําแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลแตกต่างกัน 
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้คือ แบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นโดยมีขั้นตอนตามลําดับ ดังน้ี 
 1. ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 2. จัดทําโครงสร้างของแบบสอบถามให้มีเน้ือหาครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งน้ี  เครื่องมือท่ีใช้
ในการวิจัย แบ่งเป็น 2 ตอน ดังน้ี 
  ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามคือ ญาติธรรมผู้ทําบุญ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือน ช่องทางการรับทราบข่าวสารการทําบุญท่ีวัดถ้ําเขาเขียว 
  ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นของญาติธรรมผู้ทําบุญท่ีมีต่อการบริหารจัดการวัดถ้ําเขาเขียวตามหลัก 
ธรรมาธิบาล แบ่งเป็น 6 หลัก คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความ
รับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ของลิเคิร์ท 
(Likert) จํานวน 22 ข้อ ได้แก่ 
   (1) หลักนิติธรรม     จํานวน       4 ข้อ 
   (2) หลักคุณธรรม    จํานวน      4 ข้อ 
   (3) หลักความโปร่งใส    จํานวน      4 ข้อ 
   (4) หลักการมีส่วนร่วม    จํานวน      3 ข้อ 
   (5) หลักความรับผิดชอบ   จํานวน      4 ข้อ 
   (6) หลักความคุ้มค่า    จํานวน      3 ข้อ 
 3. นําแบบสอบถามท่ีได้สร้างขึ้นให้อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้
ตรวจสอบความสอดคล้องของเนื้อหากับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ซ่ึงเป็นการศึกษาความเท่ียงตรง (validity) ของ
แบบสอบถาม แล้วนํามาปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้คําถามชัดเจน  สามารถส่ือความหมายได้ตรงประเด็นและมีความ
เหมาะสมย่ิงข้ึน 
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 4. นําแบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย จํานวน 30 คน แล้วนํา
ข้อมูลดังกล่าวมาหาค่าความเช่ือมั่น (reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค  
(Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ 0.902 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยนําแบบสอบถามไปแจกญาติธรรมผู้ทําบุญ หรือบริจาคทรัพย์ ท่ีวัด
ถํ้าเขาเขียว ตําบลบ่อพลอย อําเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี จํานวน 175 คน ได้กรอกข้อมูลแล้วขอรับคืนด้วย
ตนเอง ได้แบบสอบถามคืนมา 175 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100.00 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ข้อมูลท่ีได้จากการตอบแบบสอบถามจะนํามาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ทุกข้อและลงรหัสประมวลผล
ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป หาค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) t–test และ  
F–test ดังน้ี 
 1. วิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของญาติธรรมผู้ทําบุญ ผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ความถี่และค่าร้อยละ 
 2. การวิเคราะห์ความคิดเห็นท่ีมีต่อการบริหารจัดการวัดตามหลักธรรมาภิบาล วัดถ้ําเขาเขียว ตําบลบ่อ
พลอย อําเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรีของญาติธรรมผู้ทําบุญ จําแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล โดยการหา
ค่าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 
 3. เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนความคิดเห็นท่ีมีต่อการบริหารจัดการวัดตามหลักธรรมาภิบาล
วัดถํ้าเขาเขียวของญาติธรรมผู้ทําบุญจําแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล โดยใช้ t-test และ F-test 
 4. เปรียบเทียบพหุคูณเพื่อทดสอบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนความคิดเห็นท่ีมีต่อการบริหารจัดการวัดตาม
หลักธรรมาภิบาล วัดถ้ําเขาเขียว ของญาติธรรมผู้ทําบุญจากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยวิธี Least  
Significant Difference (LSD) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ข้อมูลท่ัวไปของญาติธรรมผู้ทําบุญ 
  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 60.00 อายุ มากกว่า 45 ปี ร้อยละ 46.29 รองลงมา 
36-45 ปี ร้อยละ 21.71 สถานภาพสมรส ร้อยละ 45.71 รองลงมา โสด ร้อยละ 29.71 ระดับการศึกษา 
มัธยมศึกษา/ ต่ํากว่า ร้อยละ 56.00 รองลงมา ปริญญาตรี ร้อยละ 23.43 รายได้เฉล่ียต่อเดือน ต่ํากว่า 10,000 บาท 
ร้อยละ 49.14 รองลงมา 10,000-15,000 บาท ร้อยละ 37.14 ช่องทางการรับรู้ข่าวสารการทําบุญท่ีวัดถ้ําเขาเขียว 
ตําบลบ่อพลอย อําเภอบ่อพลอย  จังหวัดกาญจนบุรีวิทยุ ร้อยละ 47.43 รองลงมา ปากต่อปาก ร้อยละ 26.86 
 2. วิเคราะห์ความคิดเห็นท่ีมีต่อการบริหารจัดการวัดถ้ําเขาเขียวของญาติธรรมผู้ทําบุญจําแนกตาม
สถานภาพส่วนบุคคล 
  ญาติธรรมผู้ทําบุญ มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการวัด ตามหลักธรรมาธิบาล ในภาพรวม           
อยู่ในระดับมาก ( X = 4.48) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ดังน้ี 
  ด้านหลักนิติธรรม ญาติธรรมผู้ทําบุญ มีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 4.49) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.52-4.54) จํานวน 2 รายการ คือ 
  1. มีการรวมหมู่คณะญาติธรรมเพื่อทําพิธีทางศาสนาร่วมกัน ตามนัดหมายของวัด 
  2. การบริหารจัดการของวัดมีความชัดเจนสอดคล้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบของวัด 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับ ญาติธรรมผู้ทําบุญ ท่ีมีอายุมากกว่า 45 ปี สถานภาพสมรส และช่องทางการรับรู้
ข่าวสารการทําบุญทางวิทยุ 
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  ด้านหลักคุณธรรม ญาติธรรมผู้ทําบุญ มีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 4.48) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.52 - 4.58) จํานวน 2 รายการ คือ 
  1. วัดยึดมั่นในศีลธรรมและจริยธรรมอย่างมั่นคงเสมอต้นเสมอปลาย 
  2. พระในวัดปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อญาติธรรมและสังคม 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับ ญาติธรรมผู้ทําบุญ เพศหญิง อายุมากกว่า 45 ปี สถานภาพ หม้าย/หย่า/ร้าง 
ระดับการศึกษา มัธยมศึกษา/ต่ํากว่า และอนุปริญญา และช่องทางการรับรู้ข่าวสารการทําบุญทาง วิทยุ และ
โทรทัศน์ 
  ด้านหลักความโปร่งใส ญาติธรรมผู้ทําบุญ มีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 4.48) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.50 - 4.54) จํานวน 2 รายการ คือ 
  1. การบริหารจัดการเงินทําบุญมีการเปิดเผยและชัดเจนทุกข้ันตอน 
  2. การจัดจ้างจัดซ้ือของวัดมีความโปร่งใส 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับ ญาติธรรมผู้ทําบุญ ท่ีมีอายุ มากกว่า 45 ปี สถานภาพ หม้าย/หย่า/ร้าง  
  ด้านหลักความมีส่วนร่วม ญาติธรรมผู้ทําบุญ มีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 4.39) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 4.34-4.42) ทุกรายการ คือ 
  1. ญาติธรรมสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดได้ตามความพอใจ 
  2. ก่อนกิจกรรมใดๆ จะมีการรวมหมู่ญาติธรรมเพื่อฟังความคิดเห็นจากท่ีประชุมก่อนเสมอ 
  3. เปิดโอกาสให้ญาติธรรมมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับ ญาติธรรมผู้ทําบุญ ท่ีเป็นเพศชาย อายุต่ํากว่า 25 ปี 25-35 ปี และมากกว่า 45 ปี 
สถานภาพโสด และหม้าย/หย่า/ร้าง ระดับการศึกษาอนุปริญญา / ปวส. ปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี รายได้
เฉล่ียต่อเดือน ต่ํากว่า 10,000 บาท 10,000-15,000 บาท และมากกว่า 20,000 บาท ช่องทางการรับรู้ข่าวสารการ
ทําบุญทาง วิทยุ และปากต่อปาก 
  ด้านหลักความรับผิดชอบ ญาติธรรมผู้ทําบุญ มีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 
4.55) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.58-4.67) จํานวน 2 รายการ คือ 
  1. มีการจัดสาธารณูปโภค เช่น นํ้าประปา ไฟฟ้า ฯลฯ ในวัดอย่างท่ัวถึง 
  2. วัดมีการดูแล ซ่อมแซม ปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุท่ีชํารุดทรุดโทรมอย่างต่อเน่ือง 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับ ญาติธรรมผู้ทําบุญท่ีมีอายุ ต่ํากว่า 25 ปี ระดับการศึกษาอนุปริญญา / ปวส. 
รายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,000–15,000 บาท และ15,001-20,000 บาท และช่องทางการรับรู้ข่าวสารการทําบุญทาง 
วิทยุ และปากต่อปาก 
  ด้านหลักความคุ้มค่าหรือหลักประสิทธิภาพประสิทธิผล ญาติธรรมผู้ทําบุญ มีความคิดเห็น โดยรวม 
อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.50) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.50-4.57) จํานวน 2 
รายการ คือ 
  1. วัดใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจํากัดได้อย่างมีประโยชน์สูงสุด 
  2. วัดมีการรณรงค์ให้ญาติธรรมเห็นคุณค่าของทรัพยากรของวัดอย่างสม่ําเสมอ 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับญาติธรรมผู้ทําบุญ ท่ีเป็นเพศหญิง อายุตํ่ากว่า 25 ปี และมากกว่า 45 ปี 
สถานภาพหม้าย / หย่า /ร้าง รายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,000 – 15,000 บาท และ15,001-20,000 บาท และช่องทาง
การรับรู้ข่าวสารการทําบุญทาง โทรทัศน์ 
 3. เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนความคิดเห็นท่ีมีต่อการบริหารจัดการวัดตามหลัก 
ธรรมา      ธิบาล วัดถ้ําเขาเขียว ของญาติธรรมผู้ทําบุญ จําแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล 
  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนความคิดเห็นท่ีมีต่อการบริหารจัดการวัดตามหลัก 
ธรรมา ธิบาล วัดถ้ําเขาเขียว ของญาติธรรมผู้ทําบุญ จําแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล พบว่า ญาติธรรมผู้ทําบุญ ท่ีมี
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เพศ อายุ และ ระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ดังน้ี 
  หลักนิติธรรม 
  ญาติธรรมผู้ทําบุญ เพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ 
คือ การบริหารจัดการของวัดมีความชัดเจนสอดคล้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบของวัด 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ 
  1. มีการรวมหมู่คณะญาติธรรมเพื่อทําพิธีทางศาสนาร่วมกันตามนัดหมายของวัด 
  2. มีการระงับข้อพิพาทท่ีอาจเกิดขึ้นอย่างยุติธรรมมีเหตุผลไม่ใช้ความรู้สึกเป็นเคร่ืองระงับ 
  ญาติธรรมผู้ทําบุญ ท่ีมีอายุ ต่างกัน  มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ 
คือ 
  1. มีการรวมหมู่คณะญาติธรรมเพื่อทําพิธีทางศาสนาร่วมกันตามนัดหมายของวัด 
  2. การบริหารจัดการของวัดมีความชัดเจนสอดคล้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบของวัด 
  ญาติธรรมผู้ทําบุญ ท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ 
มีการบริหารจัดการวัดโดยกระจายอํานาจ ไม่รวมอํานาจอยู่ท่ีพระรูปใดรูปหน่ึงเป็นการเฉพาะ 
  ญาติธรรมผู้ทําบุญ ท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 
รายการ คือ มีการรวมหมู่คณะญาติธรรมเพื่อทําพิธีทางศาสนาร่วมกันตามนัดหมายของวัด 
  ญาติธรรมผู้ทําบุญ ท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 
รายการ คือ มีการระงับข้อพิพาทท่ีอาจเกิดขึ้นอย่างยุติธรรมมีเหตผุลไม่ใช้ความรู้สึกเป็นเครื่องระงับ 
  หลักคุณธรรม 
  ญาติธรรมผู้ทําบุญ เพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ วัด
สร้างความสามัคคีปึกแผ่นให้เกิดข้ึนแก่ญาติธรรมอย่างสม่ําเสมอ 
  ญาติธรรมผู้ทําบุญ ท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 2 
รายการ คือ 
  1. พระในวัดปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อญาติธรรมและสังคม 
  2. วัดสร้างความสามัคคีเป็นปึกแผ่นให้เกิดขึ้นแก่ญาติธรรมอย่างสม่ําเสมอ 
  ญาติธรรมผู้ทําบุญ ท่ีมีช่องทางการรับรู้ ข่าวสารการทําบุญท่ีวัดถ้ําเขาเขียว ตําบลบ่อพลอย อําเภอบ่อ
พลอย จังหวัดกาญจนบุรี ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ วัดมีมาตรการกํากับควบคุม
ให้ยึดถือปฏิบัติตามวินัยอย่างเคร่งครัด 
  หลักความโปร่งใส 
  ญาติธรรมผู้ทําบุญ เพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ 
คือ เปิดโอกาสให้ญาติธรรมรับรู้และตรวจสอบโครงการต่าง ๆ ของวัดได้ 
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  ญาติธรรมผู้ทําบุญ ท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ  
การจัดกิจกรรมของวัดมีบัญชีรับจ่ายอย่างเป็นระบบชัดเจนตรวจสอบได้ 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ เปิดโอกาสให้ญาติธรรม
รับรู้และตรวจสอบโครงการต่างๆ ของวัดได้ 
  ญาติธรรมผู้ทําบุญ ท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 1 
รายการ คือ เปิดโอกาสให้ญาติธรรมรับรู้และตรวจสอบโครงการต่างๆ ของวัดได้ 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ การจัดกิจกรรมของวัดมี
บัญชีรับจ่ายอย่างเป็นระบบชัดเจนตรวจสอบได้ 
  ญาติธรรมผู้ทําบุญ ท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 
รายการ คือ การจัดกิจกรรมของวัดมีบัญชีรับจ่ายอย่างเป็นระบบชัดเจนตรวจสอบได้ 
  ญาติธรรมผู้ทําบุญ ท่ีมีช่องทางการรับรู้ ข่าวสารการทําบุญท่ีวัดถ้ําเขาเขียว ตําบลบ่อพลอย อําเภอบ่อ
พลอย จังหวัดกาญจนบุรี ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ การบริหารจัดการเงิน
ทําบุญมีการเปิดเผยและชัดเจนทุกขั้นตอน 
  หลักความมีส่วนร่วม 
  ญาติธรรมผู้ทําบุญ เพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ทุกรายการ คือ 
  1. เปิดโอกาสให้ญาติธรรมมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น 
  2. ญาติธรรมสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดได้ตามความพอใจ 
  3. ก่อนกิจกรรมใด ๆ จะมีการรวมหมู่ญาติธรรมเพื่อฟังความคิดเห็นจากท่ีประชุมก่อนเสมอ 
  ญาติธรรมผู้ทําบุญ ท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ 
  1. เปิดโอกาสให้ญาติธรรมมอิีสระในการแสดงความคิดเห็น 
  2. ก่อนกิจกรรมใดๆ จะมีการรวมหมู่ญาติธรรมเพื่อฟังความคิดเห็นจากท่ีประชุมก่อนเสมอ 
  ญาติธรรมผู้ทําบุญ ท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 
รายการ คือ ญาติธรรมสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวัดได้ตามความพอใจ 
  หลักความรับผิดชอบ 
  ญาติธรรมผู้ทําบุญ เพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ 
คือ 
  1. วัดเปิดเผยโครงการต่าง ๆ ของวัดอย่างเป็นระบบรูปธรรมก่อนดําเนินการใด ๆ 
  2. วัดมีการดูแล ซ่อมแซม ปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุท่ีชํารุดทรุดโทรมอย่างต่อเน่ือง 
  ญาติธรรมผู้ทําบุญ ท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือวัด
เปิดเผยโครงการต่าง ๆ ของวัดอย่างเป็นระบบรูปธรรมก่อนดําเนินการใด ๆ 
  ญาติธรรมผู้ทําบุญ ท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ 
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  1. วัดมีการดูแล ซ่อมแซม ปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุท่ีชํารุดทรุดโทรมอย่างต่อเนื่อง 
  2. มีการจัดสาธารณูปโภค เช่น นํ้าประปา ไฟฟ้า ฯลฯ ในวัดอย่างทั่วถึง 
  ญาติธรรมผู้ทําบุญ ท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 
รายการ คือ วัดมีการดูแล ซ่อมแซม ปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุที่ชํารุดทรุดโทรมอย่างต่อเน่ือง 
  หลักความคุ้มค่าหรือประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  ญาติธรรมผู้ทําบุญ เพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ 
คือ วัดใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจํากัดได้อย่างมีประโยชน์สูงสุด 
  ญาติธรรมผู้ทําบุญ ท่ีมอีายุต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ วัดมี
การรณรงค์ให้ญาติธรรมเห็นคุณค่าของทรัพยากรของวัดอย่างสม่ําเสมอ 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ วัดจัดกิจกรรมพิธีต่าง ๆ 
โดยคํานึงถึงหลักประหยัดและคุ้มค่า 
  ญาติธรรมผู้ทําบุญ ท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ 
วัดจัดกิจกรรมพิธีต่าง ๆ โดยคํานึงถึงหลักประหยัดและคุ้มค่า 
  ญาติธรรมผู้ทําบุญ ท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 
รายการ คือ วัดใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจํากัดได้อย่างมีประโยชน์สูงสุด 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ วัดจัดกิจกรรมพิธีต่าง ๆ 
โดยคํานึงถึงหลักประหยัดและคุ้มค่า 
 
อภิปรายผล 
 การศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของญาติธรรมหรือผู้ทําบุญท่ีมีต่อการบริหารจัดการวัดตามหลักธรรมาภิบาล
ของวัดถ้ําเขาเขียว ตําบลบ่อพลอย อําเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ได้ผลการวิจัยท่ีสามารถนํามาอภิปรายผล
ดังน้ี 
 1. วิเคราะห์ความคิดเห็นท่ีมีต่อการบริหารจัดการวัดตามหลักธรรมาภิบาลของวัดถ้ําเขาเขียว ของ
ญาติธรรมผู้ทําบุญ จําแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล 
  ญาติธรรมผู้ทําบุญ มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการวัด ตามหลักธรรมาธิบาล ในภาพรวม             
อยู่ในระดับมาก ( X = 4.48) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ดังน้ี 
  ด้านหลักนิติธรรม ญาติธรรมผู้ทําบุญ มีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 4.49)  
  ด้านหลักคุณธรรม ญาติธรรมผู้ทําบุญ มีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 4.48)  
  ด้านหลักความโปร่งใส ญาติธรรมผู้ทําบุญ มีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 4.48)  
  ด้านหลักความมีส่วนร่วม ญาติธรรมผู้ทําบุญ มีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 4.39)  
  ด้านหลักความรับผิดชอบ ญาติธรรมผู้ทําบุญ มีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 
4.55) 
  ด้านหลักความคุ้มค่าหรือหลักประสิทธิภาพประสิทธิผล ญาติธรรมผู้ทําบุญ มีความคิดเห็นโดยรวม 
อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.50) 
  ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ พระมหาปริวัฒน์ ฐิตวิริโย (กุลนิวาต) (2552) ศึกษาเร่ือง ความคิดเห็น
ของพระภิกษุท่ีมีต่อการบริหารจัดการวัดตามหลักธรรมาภิบาล : กรณีศึกษาวัดในเขตอําเภอบางบัวทอง จังหวัด
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นนทบุรี ผลการวิจัยพบว่า พระภิกษุมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการวัดตามหลักธรรมาภิบาล ในด้านหลักนิติ
ธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบ และความคุ้มค่า อยู่ในระดับมากทุก
ด้าน และ สอดคล้องกับ ผลการวิจัยของ ไพฑูรย์ บัวชิต (2550) ศึกษาเรื่อง การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร
การจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามหาสารคาม เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า การใช้
หลัก ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามหาสารคาม เขต 
2 พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงลําดับค่าเฉล่ียสูงสุด
ไปตํ่าสุด คือ ด้านหลักความรับผิดชอบ ด้านหลักคุณธรรม ด้านหลักความคุ้มค่า ด้านหลักความโปร่งใส ด้านหลักนิติ
ธรรม และด้านหลักการมีส่วนร่วม ตามลําดับ และสอดคล้องกับ ผลการวิจัยของ พรสุดา  ทับทิม (2551) ศึกษาเรื่อง 
ความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตําบล
ในจังหวัดสระบุรี ผลการศึกษาพบว่า การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัด
สระบุรี ในภาพรวมมีประสิทธิภาพในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 
  จากข้อค้นพบดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นวัด สถานศึกษา หรือหน่วยงาน
ภาครัฐ การบริหารจัดการ ถ้าต้องการให้ได้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ควรมีจรรยาบรรณ ในการปฏิบัติงาน 
แจกจ่าย ให้กับผู้ท่ีเป็นกรรมการ หรือผู้ท่ีมีส่วนช่วยในการบริหารจัดการกิจการขององค์การ ดังกล่าว รวมท้ังควรมี
การประชุมประจําปี ระหว่างผู้บริหารและคณะกรรมการ เพื่อศึกษาปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหา และหาทาง
ออกร่วมกัน ท้ังนี้จะทําให้การบริหารจัดการ และการดําเนินการต่างๆ ขององค์การลุล่วงสําเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้ง
ไว้ อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนความคิดเห็นที่มีต่อการบริหารจัดการวัดตามหลัก 
ธรรมาภิบาลของวัดถ้ําเขาเขียว ของญาติธรรมผู้ทําบุญ จําแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล 
  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนความคิดเห็นท่ีมีต่อการบริหารจัดการวัดตามหลัก 
ธรรมาธิบาล วัดถ้ําเขาเขียว ของญาติธรรมผู้ทําบุญ จําแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล พบว่า ญาติธรรมผู้ทําบุญ ท่ีมี
อายุต่างกัน มีความคิดเห็นในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
ดังน้ี 
  หลักนิติธรรม 
  ญาติธรรมผู้ทําบุญ ท่ีมีอายุ และระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และระดับ 0.05 ตามลําดับ 
  หลักคุณธรรม 
  ญาติธรรมผู้ทําบุญ ท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน  มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.01 
  หลักความโปร่งใส 
  ญาติธรรมผู้ทําบุญ ท่ีมีอายุ และระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และระดับ 0.05 ตามลําดับ 
  หลักความมีส่วนร่วม 
  ญาติธรรมผู้ทําบุญ ท่ีมีอายุ และระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
  หลักความรับผิดชอบ 
  ญาติธรรมผู้ทําบุญ ท่ีมีอายุ และระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และระดับ 0.05 ตามลําดับ 
  หลักความคุ้มค่าหรือประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  ญาติธรรมผู้ทําบุญ ท่ีมีอายุ และระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และระดับ 0.05 ตามลําดับ 
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  ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ พระมหาปริวัฒน์ ฐิตวิริโย (กุลนิวาต) (2552) ผลการวิจัยพบว่า เมื่อ
เปรียบเทียบความคิดเห็นของพระภิกษุท่ีมีต่อการบริหารจัดการวัดตามหลักธรรมาภิบาล จําแนกตามสถานภาพ  
อายุ พรรษา วุฒิการศึกษาสายสามัญ วุฒิการศึกษาแผนกธรรมและวุฒิการศึกษาแผนกเปรียญธรรม พบว่า  
พระภิกษุท่ีมีอายุและวุฒิการศึกษาสามัญต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการวัดตามหลักธรรมาภิบาล
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
  จากผลงานวิจัยท่ีได้ แสดงว่า อายุท่ีแตกต่างกัน คือ การมีวุฒิภาวะเพิ่มขึ้น และระดับการศึกษาท่ี
ต่างกัน หมายถึง การมีความรู้เพิ่มข้ึน จากวุฒิภาวะ และการศึกษาเพ่ิมขึ้น ทําให้มีความเข้าใจสภาพการณ์ต่าง ๆ ได้
อย่างละเอียดถี่ถ้วนมากขึ้น ทําให้ญาติธรรมผู้ทําบุญ บุคคลต่าง ๆ รวมท้ัง พระภิกษุ สามเณร ท่ีมีอายุ และระดับ
การศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ แตกต่างกัน ตามระดับอายุ และระดับการศึกษา 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ด้านหลักคุณธรรม วัดควรยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม โดยรณรงค์ให้เจ้าหน้าท่ีหรือบุคคลท่ีรับผิดชอบ 
ปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นตัวอย่างท่ีดี และส่งเสริมสนับสนุนให้ญาติธรรมผู้ทําบุญ รับรู้ และช่วยกันส่งเสริมและสร้างความ
สามัคคีให้เกิดขึ้นกับบุคคลในวัดและญาติธรรมผู้ทําบุญมากขึ้น  
 2. ด้านหลักความโปร่งใส วัดควร เปิดโอกาสให้บุคคลท่ีสงสัยในเร่ืองการดําเนินงานของวัด มีโอกาสได้เข้า
มาตรวจสอบการดําเนินงานของวัดมากขึ้น และควรมีการจัดการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับวัด ให้ทราบอย่างถูกต้องและ
ต่อเน่ือง รวมท้ังเชิญเข้าร่วมประชุมประจําปีของวัด เพ่ือการสร้างความไว้วางใจ เปิดเผยข้อมูลข่าวสารท่ีเป็น
ประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาท่ีเข้าใจง่าย ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกและมีกระบวนการให้
ประชาชนตรวจสอบความถูกต้องชัดเจนได้ 
 3. ด้านความคุ้มค่าหรือหลักประสิทธิภาพและประสิทธิผล วัดควรรณรงค์ให้ญาติธรรมเห็นคุณค่าของ
ทรัพยากรของวัดอย่างสม่ําเสมอ และเมื่อวัดมีการจัดกิจกรรมพิธีต่าง ๆ ควรคํานึงถึงหลักประหยัดและคุ้มค่า และทํา
ให้กรรมการและญาติธรรมผู้ทําบุญ รู้จักวิธีใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดได้อย่างมีประโยชน์สูงสุด 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับความคิดเห็นของญาติธรรมผู้ทําบุญท่ีมีต่อการบริหารจัดการวัดตามหลักธรร
มาภิบาล เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาการบริหารจัดการวัดให้มีประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น 
 2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการบริหารจัดการวัดตามหลักธรรมาภิบาลกับวัดที่มีการบริหารจัดการใน
ลักษณะเดียวกัน เพื่อนําผลการวิจัยมาปรับปรุง ให้การบริหารจัดการของวัดมีคุณภาพ โปร่งใส และมีประโยชน์สูงสุด
แก่ส่วนรวม 
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การพัฒนาศกัยภาพด้านทักษะการขายของบุคลากร ในบริษัท เรดอนกรุ๊ป จํากัด* 
Improving Salesmanship in the Radon Group Corporation Limited 

 
             นายสฤษฎ์ิ  ชัยณรงค์** 

Mr.Sarit Chainarong  
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยเรื่องน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการพัฒนาศักยภาพด้านทักษะการขายของบุคลากรในบริษัท 
เรดอนกรุ๊ป จํากัด 2) เปรียบเทียบการพัฒนาศักยภาพด้านทักษะการขาย ในบริษัท เรดอนกรุ๊ป จํากัด ของบุคลากร 
จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างคือ พนักงานขายในบริษัท เรดอนกรุ๊ป จํากัด จํานวน 144 คน 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
การทดสอบความแตกต่างการหาค่าเฉล่ียโดยใช้ค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวน  
 ผลการวิจัยพบว่า 1) บุคลากรมีความคิดเห็นเก่ียวกับการพัฒนาศักยภาพด้านทักษะการขายในบริษัท 
เรดอนกรุ๊ป จํากัด ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความรู้ความคิด ได้แก่ พนักงาน
ขายมีความกระตือรือร้นในการทํางาน มีความเป็นผู้นํา กล้าคิด กล้าตัดสินใจ ติดตามดูแลเอาใจใส่ลูกค้าอย่าง
สม่ําเสมอ และมีใจรักในการประกอบอาชีพงานขาย มั่นใจในตัวเอง ด้านเทคนิคและทักษะการทํางาน ได้แก่          
มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ท่ีเสนอขายเป็นอย่างดี สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ มีการโน้มน้าวจูงใจ ลูกค้าได้ เป็น
อย่างดี มีความอดทนและความเพียรพยายาม ด้านมนุษยสัมพันธ์และบุคลิกภาพ ได้แก่ มีทัศนคติท่ีดีต่อหน่วยงาน 
หน้าตามย้ิมแย้มแจ่มใส มีความอ่อนน้อมถ่อมตน ติดตามดูแลเอาใจใส่ลูกค้าอย่างสม่ําเสมอ 2) ผลการเปรียบเทียบ
ค่าเฉล่ียของคะแนนการพัฒนาศักยภาพด้านทักษะการขายในบริษัทเรดอนกรุ๊ป จํากัด ในภาพรวม แตกต่างกันอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จําแนกตามเพศ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า บุคลากรท่ีมีเพศ ต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  
ด้านความรู้ความคิด ได้แก่ มีใจรักในการประกอบอาชีพงานขาย มั่นใจในตัวเอง และติดตามดูแล เอาใจใส่ลูกค้า
อย่างสม่ําเสมอ ด้านเทคนิคและทักษะการทํางาน ได้แก่ มีทักษะในการโน้มน้าวจูงใจลูกค้าได้เป็นอย่างดี มีทักษะใน
การเสนอขายอย่างเป็นขั้นตอนและชัดเจน และมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งขันเป็นอย่างดี ด้านมนุษย
สัมพันธ์และบุคลิกภาพ ได้แก่ มีทัศนคติท่ีดีต่อหน่วยงานของตนเอง มีทักษะในการให้บริการลูกค้า ติดตามดูแลเอา
ใจใส่ลูกค้าอย่างสม่ําเสมอ และมีทักษะในการเข้าสังคม มมีนุษยสัมพันธ์ดี 
 
Abstract 
 The objectives of this research were 1) to the improvement of salesmanship capabilities in 
the Radon Group Corporation limited after three month training program. 2) to compare the 
improvement in salesmanship capabilities in the Radon Group limited classified by demographic 
characteristics. The sample group consisted of 144 salesmen of the Radon Group Corporation 
limited. Questionnaires were used as a research tool. Data were analyzed by frequency, percentage, 
mean, standard deviation, t-test, and analysis of variance. 
 The results of the research indicated that 1) the staff have a desire for the improvement of 
salesmanship through training in the Radon Group Corporation. With regard to analysis of individual 
concerns, they were issues such as enthusiasm, leadership, risk taking, taking care of customers, and 
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being actively engaged in the sales job and self-confidence. On a practical level, there were many 
issues for instance understanding the product, being prepared for problems, closing a sale as well 
as having patience and determination. For interpersonal skills, for example, having a positive 
attitude to work, being cheerful, respect for and taking good care of customers. 2) Comparing the 
mean score in the improvement in the personals salesmanship capability of Radon Group 
Corporation limited had, overall a significance at 0.05 level. Classified by gender a statistical 
significance at 0.05 level was found, in regards to being engrossed in the sales job, self-confidence 
and taking care of customers, and with skills concerned with closing a sale, sales skills and 
understanding a competitor’s products. For human relations and personality, good attitudes 
towards their own organization, customer service skills including frequency of taking care of 
customers as well as social skills gender was significant. 
 
ความนํา 
 ในการดําเนินธุรกิจท้ังในภาครัฐหรือเอกชน ต่างมีการแข่งขันเพื่อให้ได้มาซ่ึงผลกําไร โดยเฉพาะในยุค
ปัจจุบันน้ีการแข่งขันมีอย่างต่อเน่ืองและเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากความก้าวหน้าทางวิทยาการต่าง ๆ ท่ีมีรูปแบบวิธีการ
ใหม่ ๆ อย่างหลากหลาย เพื่อสร้างความต้องการให้เข้าถึงผู้บริโภคมากย่ิงขึ้น ส่งผลให้ธุรกิจไม่ว่าจะเป็นบริษัท ห้าง
ร้าน การท่องเท่ียว ภัตตาคารหรือร้านอาหาร และโรงแรม เล็งเห็นความสําคัญในการพัฒนาเพ่ือหากลยุทธ์ในการ
สร้างจุดขายให้กับลูกค้าได้อย่างท่ัวถึงธุรกิจในรูปแบบใดก็ตามต้องมีการพัฒนาบุคลากรให้เกิดประสิทธิภาพในด้าน
ต่าง ๆ ท้ังการพัฒนาด้านความรู้ ความสามารถ การใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัย การส่ือสาร การมีความสัมพันธ์กับเพ่ือน
ร่วมงาน และการพัฒนาตนเอง ล้วนเป็นส่วนสําคัญในการพัฒนาบุคลากร เพ่ือก่อให้เกิดการปรับเปล่ียนทัศนคติของ
บุคลากรทุกระดับให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และให้บุคลากรน้ันสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผลและเกิด
ประสิทธิภาพ หากมองไปแล้วองค์กรหรือธุรกิจใด ๆ มีบุคลากรที่เป็นผู้ท่ีมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และทัศนคติ
ท่ีดีอย่างแท้จริงแล้ว องค์กรก็ย่อมมีโอกาสท่ีจะประสบความสําเร็จตามเป้าหมายในการดําเนินงาน ดังน้ัน ธุรกิจหรือ
องค์กรไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ย่อมมีความปรารถนาท่ีจะให้บุคลากรของตน โดยเฉพาะบุคลากรท่ีปฏิบัติงานใน
ตําแหน่งระดับปฏิบัติการท่ีต้องอาศัยผู้ท่ีมีศักยภาพท่ีพรั่งพร้อมในทุก ๆ ด้าน เพื่อก่อให้เกิดการปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเน่ืองและบรรลุเป้าหมายตามที่กําหนดไว้ 
 ทรัพยากรมนุษย์เป็นองค์ประกอบหรือปัจจัยท่ีมีความสําคัญโดยพื้นฐานประการหน่ึงในการกําหนด
ประสิทธิภาพ หรือความสําเร็จขององค์กร อันเน่ืองมาจากทรัพยากรมนุษย์น้ันมีความสามารถในการเรียนรู้ 
สร้างสรรค์ และดูดซับความรู้ทางเทคโนโลยีต่าง ๆ ท่ีแฝงอยู่ในเครื่องจักร อุปกรณ์ สารสนเทศ และการบริหาร
จัดการองค์กรด้านต่าง ๆ เข้ามาส่ังสมไว้ในตัวของบุคลากรแต่ละคน นอกจากน้ีทรัพยากรมนุษย์ยังมีความสามารถท่ี
จะดัดแปลง และเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ความสามารถด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้นได้ตามขีดความสามารถในการเรียนรู้ และ
การดูดซับของแต่ละบุคคลบนพ้ืนฐานของการศึกษา และการได้รับการกระตุ้นส่งเสริมของแต่ละบุคคล การท่ี
ทรัพยากรมนุษย์เป็นส่ิงท่ีมีชีวิตจิตใจ มีอารมณ์ มีความรู้สึกนึกคิดในสภาพท่ีแตกต่างกัน ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อ
องค์กรได้ทั้งในเชิงบวก และชิงลบ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรจึงเป็นภารกิจท่ีมีความสําคัญต่อระดับความ
เจริญเติบโตก้าวหน้า และความสําเร็จขององค์กร และต่อทรัพยากรมนุษย์เอง ในฐานะของความเป็นมนุษย์ท่ีมีชีวิต
จิตใจ ดังน้ันการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงเป็นเรื่องท่ีต้องทําความเข้าใจ ท้ังในด้านการบริหารธุรกิจ และด้านสังคม
ประกอบกัน (สุปราณี ศรีฉัตราภิมุข, 2544, หน้า 49) 
 ปัจจุบันการบริหารงานแต่ละองค์กรมีปัญหาเกิดขึ้นหลายประการ เช่น ปัญหาความล่าช้าในการตัดสินใจ
และการดําเนินงานในเรื่องต่าง ๆ ปัญหาการไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ ปัญหาการขาด
แคลนทรัพยากรบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ ปัญหาด้านการจัดการงบประมาณและการจัดสรรทรัพยากร ปัญหา
โครงสร้างที่มีขนาดใหญ่โต ปัญหาความซ้ําซ้อนกันในการปฏิบัติหน้าท่ีทําให้ขาดประสิทธิภาพ ปัญหานโยบายในการ
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บริหารท่ีขาดความต่อเน่ืองขาดความชัดเจนและแนวทางท่ีชัดเจน ตลอดจนปัญหาด้านรายได้และค่าตอบแทนจาก
การปฏิบัติงาน และปัญหาการไม่สามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  
ซ่ึงเคร่ืองมือท่ีมีความสําคัญต่อการพัฒนาองค์กรและบุคลากรล้วนมาจากส่ิงต่าง ๆ ท่ีต้องมีการบริหารจัดการอย่างดี 
เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร การให้องค์กรได้รับประโยชน์สูงสุดน้ันจําเป็นต้องให้บุคลากรในองค์กร
สามารถปรับความรู้สึกนึกคิดและการปฏิบัติให้สอดคล้องกับปัจจัยอื่น ๆ ภายในองค์กรและสภาพแวดล้อมภายนอก
ได้อย่างรวดเร็วท่ีสุด คือ การต้องเรง่พัฒนาบุคลากรท้ังในด้านความรู้ ทักษะ และทัศนคติในการปฏิบัติงาน 
 ดังน้ัน การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในบริษัทให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานเพื่อให้
งานเกิดประสิทธิภาพ เพราะประสิทธิภาพขององค์กรน้ันขึ้นอยู่กับศักยภาพของบุคคลเป็นสําคัญ ย่ิงองค์กรสามารถ
พัฒนาประสิทธิภาพของบุคคลท่ีมีอยู่ในองค์กรได้มากเท่าไร ความสัมฤทธิ์ขององค์กรย่ิงมีสูงมากขึ้นเท่าน้ัน และหาก
ไม่มีการพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีความรู้ก้าวทันต่อเหตุการณ์และเทคโนโลยีแล้ว ย่อมส่งผลทําให้องค์กรโดย
ส่วนรวมไม่อาจปรับตัวเข้ากับส่ิงแวดล้อมได้ ฉะน้ัน การพัฒนาบุคลากรถือเป็นกระบวนการหน่ึงในการสร้างความ
พร้อมต่อบุคลากรในด้านต่าง ๆ ให้บุคคลากรในองค์กรได้ทราบว่าเขาควรจะพัฒนาตนเองไปในทิศทางใดให้
สอดคล้องกับทักษะหรือความพอใจของตนเองและเป้าหมายขององค์กร ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเร่ืองการพัฒนา
ศักยภาพด้านทักษะการขายของบุคลากรในบริษัท เรดอนกรุ๊ป จํากัด เพื่อนําผลการวิจัยใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
บุคลากรของบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กร และผู้ปฏิบัติงานในองค์กรสามารถ
ประสบความสําเร็จในหน้าท่ีของตนเอง 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาการพัฒนาศักยภาพด้านทักษะการขายของบุคลากร ในบริษัท เรดอนกรุ๊ป จํากัด 
 2. เพื่อเปรียบเทียบการพัฒนาศักยภาพด้านทักษะการขาย ในบริษัท เรดอนกรุ๊ป จํากัด ของบุคลากร 
จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 การพัฒนาศักยภาพด้านทักษะการขาย ในบริษัท เรดอนกรุ๊ป จํากัด ของบุคลากร จําแนกตามลักษณะ
ประชากรศาสตร์แตกต่างกัน 
 1. ประชากร คือ พนักงานขายในบริษัท เรดอนกรุ๊ป จํากัด จํานวน 230 คน (ท่ีมา: ฝ่ายบริหารทรัพยากร
บุคคล, 1 พฤศจิกายน 2555) 
 2. กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา เป็นพนักงานขายในบริษัท เรดอนกรุ๊ป จํากัด เลือกเป็นกลุ่มตัวอย่าง 
จํานวน 144 คน ขนาดของกลุ่มตัวอย่างได้จากตารางกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie and Morgan (1970, 
p.608) 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ แบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นโดยมีขั้นตอนตามลําดับ ดังน้ี  
 1. การศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัยคร้ังน้ี 
 2. การจัดทําโครงสร้างของแบบสอบถาม ให้มีเนื้อหาครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยคร้ังน้ี
แบบสอบถามมี 2 ส่วน คือ 
  2.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ประสบการณ์การทํางาน และรายได้เฉล่ียต่อเดือน รวมท้ังหมดจํานวน 5 ข้อ 
  2.2 การพัฒนาศักยภาพด้านทักษะการขาย แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ความคิด ด้าน
ทักษะและเทคนิคการทํางาน ด้านมนุษยสัมพันธ์และบุคลิกภาพ จํานวน 30 ข้อ 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บข้อมูลโดยวิธีเจาะจง ด้วยการขอความร่วมมือจากกลุ่ม
ตัวอย่างท่ีปฏิบัติหน้าท่ีเป็นพนักงานขาย จํานวน 144 คน และขอรับคืนแบบสอบถามด้วยตนเอง โดยเก็บแบบสอบถาม
ในช่วง 1 – 31 มกราคม 2556 ได้รับแบบสอบถามคืนมาจํานวน 144 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ข้อมูลท่ีได้จากการตอบแบบสอบถาม จะนํามาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ทุกชุด และนํามาลงรหัส  
ประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป หาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test, F-test  
และ LSD ดังน้ี 
 1. วิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ความถี่ และค่าร้อยละ (percentage) 
 2. วิเคราะห์การพัฒนาศักยภาพด้านทักษะการขายของบุคลากร โดยใช้ค่าเฉล่ีย โดยใช้ค่าเฉล่ีย ( ) และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 
 3. เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( )  ของคะแนนการพัฒนาศักยภาพด้านทักษะการขาย ของบุคลากร จําแนก
ตามลักษณะประชากรศาสตร์ โดยใช้ t-test และ F-test 
 4. เปรียบเทียบพหุคูณ เพ่ือทดสอบค่าเฉล่ีย ( ) ของการพัฒนาศักยภาพด้านทักษะการขายของบุคลากร  
จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยวิธี Least Significant Difference (LSD) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล 
  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 62.50 อายุ 25-40 ปี ร้อยละ 36.44 รองลงมา 41-55 
ปี ร้อยละ 18.06 ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ร้อยละ 6.89 รองลงมา สูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 31.94 ตําแหน่งงาน 
ประสบการณ์การทํางาน มากกว่า 5 ปี ร้อยละ 54.17 รองลงมา 3–5 ปี ร้อยละ 24.31 รายได้เฉล่ียต่อเดือน 
30,000–50,000 บาท ร้อยละ 45.83 รองลงมา 50,000 บาทขึ้นไป ร้อยละ 28.47  
 2. วิเคราะห์การพัฒนาศักยภาพด้านทักษะการขายของบุคลากร ในบริษัท เรดอนกรุ๊ป จํากัด 
  บุคลากร มีความคิดเห็นเก่ียวกับการพัฒนาศักยภาพด้านทักษะการขายในบริษัท เรดอนกรุ๊ป จํากัด ใน
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.73) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ดังน้ี 
  ด้านความรู้ความคิด 
  บุคลากร มีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.65) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ใน
ระดับมาก ( X = 3.53 – 3.92) จํานวน 9 รายการ คือ 
  1. มีใจรักในการประกอบอาชีพงานขาย มั่นใจในตัวเอง 
  2. ติดตามดูแลเอาใจใส่ลูกค้าอย่างสม่ําเสมอ 
  3. พนักงานขายมีความกระตือรือร้นในการทํางาน 
  4. มีความเป็นผู้นํา กล้าคิด กล้าตัดสินใจ 
  5. การวางแผนงานด้านการขาย และพนักงานขายมีความรู้ด้านการขายเชิงกลยุทธ์ท่ีดี 
  6. มีการพัฒนาทีมงานขายให้สามารถบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ 
  7. สามารถประยุกต์ใช้กระบวนการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  8. พนักงานขายสามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในการบริหารงานขายได้อย่างเป็นระบบ 
  9. มีการใช้ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์เพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงงานขายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับบุคคลากรเพศหญิง อายุ 25–40 ปี ระดับการศึกษา สูงกว่าปริญญาตรี 
ประสบการณ์การทํางาน มากกว่า 5 ปี 
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  ด้านเทคนิคและทักษะการทํางาน 
  บุคลากร มีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.66) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ใน
ระดับมาก ( X = 3.52 – 3.77) ทุกรายการ คือ 
  1. มีความรู้เก่ียวกับผลิตภัณฑ์ท่ีเสนอขายเป็นอย่างดี 
  2. มีความอดทนและความเพียรพยายาม 
  3. มีความรู้เก่ียวกับประวัติและกฎระเบียบการปฏิบัติของบริษัทตนเอง 
  4. มีทักษะในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 
  5. มีความรู้เก่ียวกับระเบียบและแนวปฏิบัติในการจัดซ้ือของลูกค้า 
  6. มีทักษะในการใช้ภาษาในการส่ือสารได้เป็นอย่างดี ลูกค้าเข้าใจง่าย 
  7. มีทักษะในการเสนอขายอย่างเป็นขั้นตอนและชัดเจน 
  8. มีทักษะในการโน้มน้าวจูงใจลูกค้าได้เป็นอย่างดี 
  9. มีทักษะในการบริหารจัดการงานขายได้เป็นอย่างดี 
  10. มีความรู้เก่ียวกับผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งขันเป็นอย่างดี 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับบุคลากร เพศหญิง อายุ 41–55 ปี และอายุ มากกว่า 55 ปี ระดับการศึกษา 
ปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี ประสบการณ์การทํางาน 3–5 ปี และมากกว่า 5 ปี รายได้เฉล่ียต่อเดือน 50,000 
บาทขึ้นไป 
  ด้านมนุษยสัมพันธ์และบุคลิกภาพ 
  บุคลากร มีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.87) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ใน
ระดับมาก ( X = 3.74 – 3.92)  ทุกรายการ คือ 
  1. มีทักษะในการเข้าสังคม มีมนุษยสัมพันธ์ดี 
  2. มีทัศนคติท่ีดีต่อหน่วยงานของตนเอง 
  3. รู้จักกาละเทศะ และมารยาทดี 
  4. หน้าตาย้ิมแย้มแจ่มใส ขณะปฏิบัติงาน 
  5. เทคนิคการใช้คําพูดท่ีสุภาพและน้ําเสียงท่ีดี 
  6. มีความอ่อนน้อมถ่อมตน และสุภาพ 
  7. มีทักษะในการให้บริการลูกค้า ติดตามดูแลเอาใจใส่ลูกค้าอย่างสม่ําเสมอ 
  8. ความมีนํ้าใจกับเพื่อนร่วมงานท้ังในเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว 
  9. การให้ความร่วมมือกับเพ่ือนร่วมงานและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
  10. มีความสามารถในการควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ดี 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับบุคคลากร เพศชาย และเพศหญิง อายุ 25–40 ปี 41–55 ปี และอายุ มากกว่า 55 
ปี ทุกระดับการศึกษา ทุกกลุ่มประสบการณ์การทํางาน ทุกกลุ่มรายได้เฉล่ียต่อเดือน 
 3. การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนการพัฒนาศักยภาพด้านทักษะการขาย ในบริษัท เรดอนกรุ๊ป 
จํากัด ของบุคลากร จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ 
  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนการพัฒนาศักยภาพด้านทักษะการขายในบริษัท เรดอนกรุ๊ป 
จํากัด บุคคลากรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพด้านทักษะการขาย ในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จําแนกตาม ระดับการศึกษา พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.01 และจําแนกตามเพศ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ดังน้ี 
  ด้านความรู้ความคิด   
  บุคลากรเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 2 รายการ คือ  
  1. พนักงานขายสามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในการบริหารงานขายได้อย่างเป็นระบบ 
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  2. พนักงานขายมีความกระตือรือร้นในการทํางาน 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ 
  1. มีใจรักในการประกอบอาชีพงานขาย มั่นใจในตัวเอง 
  2. ติดตามดูแลเอาใจใส่ลูกค้าอย่างสม่ําเสมอ 
  บุคลากรท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ มีความเป็นผู้นํา กล้า
คิด กล้าตัดสินใจ 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ พนักงานขายสามารถ
คิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพ่ือนํามาใช้สําหรับเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานขาย 
  บุคลากรท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 6 รายการ คือ  
  1. การวางแผนงานด้านการขาย และพนักงานขายมีความรู้ด้านการขายเชิงกลยุทธ์ท่ีดี 
  2. พนักงานขายสามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในการบริหารงานขายได้อย่างเป็นระบบ 
  3. พนักงานขายสามารถคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ  เพื่อนํามาใช้สําหรับเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงาน
ขาย 
  4. มีการใช้ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์เพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงงานขายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
  5. มีการพัฒนาทีมงานขายให้สามารถบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ 
  6. สามารถประยุกต์ใช้กระบวนการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  บุคลากรท่ีมีประสบการณ์การทํางานต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05   เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 3 
รายการ คือ  
  1. การวางแผนงานด้านการขาย และพนักงานขายมีความรู้ด้านการขายเชิงกลยุทธ์ท่ีดี 
  2. พนักงานขายสามารถคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ  เพื่อนํามาใช้สําหรับเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารงานขาย 
  3. มีการใช้ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงงานขายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ 
  1. มีการพัฒนาทีมงานขายให้สามารถบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ 
  2. สามารถประยุกต์ใช้กระบวนการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  บุคลากรท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 4 รายการ 
คือ  
  1. การวางแผนงานด้านการขาย และพนักงานขายมีความรู้ด้านการขายเชิงกลยุทธ์ท่ีดี 
  2. พนักงานขายสามารถคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพ่ือนํามาใช้สําหรับเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงาน
ขาย 
  3. มีการใช้ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์เพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงงานขายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
  4. มีการพัฒนาทีมงานขายให้สามารถบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ พนักงานขายสามารถ
วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในการบริหารงานขายได้อย่างเป็นระบบ 
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  ด้านเทคนิคและทักษะการทํางาน   
  บุคลากร เพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ มีความอดทน
และความเพียรพยายาม 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 3 รายการ คือ 
  1. มีทักษะในการโน้มน้าวจูงใจลูกค้าได้เป็นอย่างดี 
  2. มีทักษะในการเสนอขายอย่างเป็นขั้นตอนและชัดเจน 
  3. มีความรู้เก่ียวกับผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งขันเป็นอย่างดี 
  บุคลากรท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 6 รายการ คือ  
  1. มีทักษะในการเสนอขายอย่างเป็นขั้นตอนและชัดเจน 
  2. มีทักษะในการใช้ภาษาในการส่ือสารได้เป็นอย่างดี ลูกค้าเข้าใจง่าย 
  3. มีความรู้เก่ียวกับระเบียบและแนวปฏิบัติในการจัดซ้ือของลูกค้า 
  4. มีความรู้เก่ียวกับประวัติและกฎระเบียบการปฏิบัติของบริษัทตนเอง 
  5. มีทักษะในการบริหารจัดการงานขายได้เป็นอย่างด ี
  6. มีความรู้เก่ียวกับผลิตภัณฑ์ท่ีเสนอขายเป็นอย่างดี 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ 
  1. มีทักษะในการโน้มน้าวจูงใจลูกค้าได้เป็นอย่างดี 
  2. มีความรู้เก่ียวกับผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งขันเป็นอย่างดี 
  บุคลากรท่ีมีประสบการณ์การทํางานต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 6 
รายการ คือ 
  1. มีทักษะในการเสนอขายอย่างเป็นขั้นตอนและชัดเจน 
  2. มีทักษะในการใช้ภาษาในการส่ือสารได้เป็นอย่างดี ลูกค้าเข้าใจง่าย 
  3. มีทักษะในการบริหารจัดการงานขายได้เป็นอย่างดี 
  4. มีความรู้เก่ียวกับผลิตภัณฑ์ท่ีเสนอขายเป็นอย่างดี 
  5. มีความรู้เก่ียวกับผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งขันเป็นอย่างดี 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ มีความรู้เกี่ยวกับ
ระเบียบและแนวปฏิบัติในการจัดซ้ือของลูกค้า 
  บุคลากรท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ 
คือ มีทักษะในการเสนอขายอย่างเป็นขั้นตอนและชัดเจน 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ 
  1. มีทักษะในการใช้ภาษาในการส่ือสารได้เป็นอย่างดี ลูกค้าเข้าใจง่าย 
  2. มีความรู้เก่ียวกับผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งขันเป็นอย่างดี 
  ด้านมนุษยสัมพันธ์และบุคลิกภาพ   
  บุคลากร เพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 3 รายการ คือ 
  1. มีทัศนคติท่ีดีต่อหน่วยงานของตนเอง 
  2. มีทักษะในการให้บริการลูกค้า ติดตามดูแลเอาใจใส่ลูกค้าอย่างสม่ําเสมอ 
  3. มีทักษะในการเข้าสังคม มีมนุษยสัมพันธ์ดี 
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  บุคลากรท่ีมีประสบการณ์การทํางานต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ มี
ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ดี 
  บุคลากรท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ มี
ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ดี 
 
อภิปรายผล 
 การวิจัยเรื่อง เร่ือง การพัฒนาศักยภาพด้านทักษะการขายของบุคลากร ในบริษัท เรดอนกรุ๊ป จํากัด ซ่ึงได้
ข้อมูลท่ีควรนํามาอภิปรายผล ดังน้ี 
 บุคลากร มีความคิดเห็นเก่ียวกับการพัฒนาศักยภาพด้านทักษะการขายในบริษัท เรดอนกรุ๊ป จํากัด ใน
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก และการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนการพัฒนาศักยภาพด้านทักษะการขาย พบว่า 
บุคลากรมีความคิดเห็นในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
ดังน้ี 
 ด้านความรู้ความคิด บุคลากร มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพด้านทักษะการขาย โดยรวม อยู่
ในระดับมาก ได้แก่ มีใจรักในการประกอบอาชีพงานขาย มั่นใจในตัวเอง ติดตามดูแลเอาใจใส่ลูกค้าอย่างสม่ําเสมอ  
พนักงานขายมีความกระตือรือร้นในการทํางาน มีความเป็นผู้นํา กล้าคิด กล้าตัดสินใจ การวางแผนงานด้านการขาย 
และพนักงานขายมีความรู้ด้านการขายเชิงกลยุทธ์ท่ีดี มีการพัฒนาทีมงานขายให้สามารถบรรลุผลสําเร็จตาม
วัตถุประสงค์ สามารถประยุกต์ใช้กระบวนการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ พนักงานขายสามารถวิเคราะห์และแก้ไข
ปัญหาในการบริหารงานขายได้อย่างเป็นระบบ และมีการใช้ความคิดเริเร่ิมสร้างสรรค์เพ่ือการพัฒนาและปรับปรุง
งานขายให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน และบุคลากรท่ีมีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ในเร่ือง มีใจรักในการประกอบอาชีพงานขาย มั่นใจในตัวเอง และติดตามดูแลเอาใจใส่ลูกค้าอย่าง
สม่ําเสมอ บุคลากรท่ีมีประสบการณ์การทํางานต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 ในเร่ือง มีการพัฒนาทีมงานขายให้สามารถบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ และสามารถประยุกต์ใช้
กระบวนการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ บุคลากรท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ในเรื่อง พนักงานขายสามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในการบริหารงานขายได้
อย่างเป็นระบบ พบว่า ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เป็นคุณสมบัติท่ีมีคุณภาพมากกว่าความสามารถด้านอ่ืน ๆ ของ
มนุษย์ บุคคลท่ีมีความคิดสร้างสรรค์จะสามารถสร้างสรรค์ตนเองและส่ิงแวดล้อมให้อยู่ในลักษณะท่ีเหมาะสม  
พึงพอใจ และมีชีวิตท่ีเป็นสุขได้จากแรงบันดาลใจ จินตนาการท่ีควบคู่กับความอุตสาหะอย่างเต็มความสามารถจะ
ช่วยให้เขาประสบความสําเร็จ แต่หากความพยายามยังไม่บรรลุผู้ท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ก็จะไม่ท้อถอย หรือเลิกล้ม
จะไม่อับจนความคิด และพยายามขวนขวาย ดัดแปลง ปรับปรุง และมีความยืดหยุ่นพอที่จะปรับสถานการณ์ให้
เหมาะสม ในลักษณะท่ีเป็นไปได้มากท่ีสุด และเขาจะยอมรับ และพอใจในสภาพนั้นหากเขาประสบความล้มเหลว 
คนท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ก็จะสามารถอดทน อดกล้ัน กล้าเผชิญ และยอมรับต่อสภาพการณ์ท่ีเป็นจริงและสามารถ
ปรับตนเองให้อยู่ในภาวะแวดล้อมได้อย่างปกติ 
 ด้านเทคนิคและทักษะการทํางาน บุคลากร มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพด้านทักษะการ
ขาย โดยรวม อยู่ในระดับมาก ได้แก่ มีความรู้เก่ียวกับผลิตภัณฑ์ท่ีเสนอขายเป็นอย่างดี มีความอดทนและความเพียร
พยายาม มีความรู้เก่ียวกับประวัติและกฎระเบียบการปฏิบัติของบริษัทตนเอง มีทักษะในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
ดี มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบและแนวปฏิบัติในการจัดซ้ือของลูกค้า มีทักษะในการใช้ภาษาในการส่ือสารได้เป็นอย่างดี 
ลูกค้าเข้าใจง่าย มีทักษะในการเสนอขายอย่างเป็นขั้นตอนและชัดเจน มีทักษะในการโน้มน้าวจูงใจลูกค้าได้เป็นอย่าง
ดี มีทักษะในการบริหารจัดการงานขายได้เป็นอย่างดี มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งขันเป็นอย่างดี บุคลากรท่ี
มีประสบการณ์การทํางานต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ในเรื่อง 
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มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบและแนวปฏิบัติในการจัดซ้ือของลูกค้า บุคลากรท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความ
คิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ในเรื่อง ทักษะในการใช้ภาษาในการส่ือสารได้
เป็นอย่างดี ลูกค้าเข้าใจง่าย และมีความรู้เก่ียวกับผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งขันเป็นอย่างดี ซ่ึงทักษะทางเทคนิคเป็นทักษะ
ท่ีผสมระหว่างความรู้ ความสามารถในการทํางานของตนเอง ผู้นําหรือผู้บริหารและบุคลากรควรมีความรู้เกี่ยวกับ
งานในหน้าท่ีต่าง ๆ ได้แก่ งานด้านวิชาการ งานด้านบริหารงานบุคคล งานด้านส่ิงอํานวยความสะดวก การเงิน  
เป็นต้น ความรู้เหล่านี้จะช่วยให้เกิดการทํางานอย่างมีประสิทธิผล 
 ด้านมนุษยสัมพันธ์และบุคลิกภาพ บุคลากร มีความคิดเห็นเก่ียวกับการพัฒนาศักยภาพด้านทักษะการ
ขายโดยรวม อยู่ในระดับมาก ได้แก่ มีทักษะในการเข้าสังคม มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทัศนคติท่ีดีต่อหน่วยงานของตนเอง  
รู้จักกาละเทศะ และมารยาทดี หน้าตาย้ิมแย้มแจ่มใส ขณะปฏิบัติงาน เทคนิคการใช้คําพูดท่ีสุภาพและน้ําเสียงที่ดี  
มีความอ่อนน้อมถ่อมตน และสุภาพ มีทักษะในการให้บริการลูกค้า ติดตามดูแลเอาใจใส่ลูกค้าอย่างสม่ําเสมอ ความ
มีนํ้าใจกับเพื่อนร่วมงานทั้งในเร่ืองงานและเร่ืองส่วนตัว การให้ความร่วมมือกับเพ่ือนร่วมงานและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง และมี
ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ดี เน้นความร่วมมือในการทํางานของคนและเน้นหลักมนุษย
สัมพันธ์เป็นสําคัญ พนักงานจะทํางานอย่างมีประสิทธิภาพและให้ความร่วมมือกับหน้าหน้างาน ถ้าหากพนักงานมี
ความรู้สึกเป็นเจ้าของหน่วยงานและเข้าใจเป้าหมายของหน่วยงานน้ัน รวมถึงมีการจัดสภาพการทํางานท่ีคํานึงถึง
ความเป็นมนุษย์ของพนักงานไม่เพียงแต่จะช่วยเพิ่มผลผลิตและกําไรกับองค์กรเท่าน้ัน แต่ยังทําให้เกิดการยอมรับนับ
ถือแก่พนักงานด้วย 
 ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ เกริกฤทธ์ิ  วงศ์ณรัตน์ (2551) ศึกษาเรื่อง การศึกษาความต้องการ
การฝึกอบรมของพนักงานขาย บริษัท เจมส์ คอลเลคช่ัน อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด พบว่า ความต้องการการ
ฝึกอบรม ในภาพรวมและรายด้านท้ัง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านทักษะความคิด ด้านเทคนิคการปฏิบัติงาน และด้านมนุษย
สัมพันธ์ อยู่ในระดับมาก มีค่าสอดคล้องกับผลวานวิจัยของ ธัญญาภรณ์  สุขวิเศษ (2553) ศึกษาเรื่อง ยุทธศาสตร์
การเสริมสร้างศักยภาพพนักงานขายของบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) กรณีศึกษาพื้นท่ีการขายเขต 6 
พบว่า ศักยภาพพนักงานขาย ภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า ด้าน
ความรู้ (knowledge) และด้านทักษะ (skill) มีเกณฑ์อยู่ในระดับปานกลางเช่นกัน แต่ด้านคุณลักษณะพ้ืนฐาน 
(attributes) มีเกณฑ์อยู่ในระดับมาก การจัดทําและนําเสนอยุทธศาสตร์การเสริมสร้างศักยภาพพนักงานขาย 
กําหนดเป็นยุทธศาสตร์ 4 ด้าน ประกอบด้วย 1) ยุทธศาสตร์เชิงรุกเพื่อครอบครองตลาดด้วยศักยภาพของพนักงาน
ขาย  2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเน่ือง  3) ยุทธศาสตร์การสร้างภูมิคุ้มกันโดยอาศัยภาพลักษณ์ที่ดี
ขององค์กร และ 4) ยุทธศาสตร์กําจัดจุดอ่อน โดยแบ่งประเด็นยุทธศาสตร์การเสริมสร้างศักยภาพพนักงานขาย ดังน้ี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเน่ือง และยุทธศาสตร์กําจัดจุดอ่อน และมีค่าสอดคล้องกับแนวคิดเก่ียวกับ
ศักยภาพของ ชูชัย สมิทธิไกร (2552) พบว่า คุณลักษณะท่ีจําเป็นในการปฏิบัติงานของบุคคล ได้แก่ ความรู้ ทักษะ 
ความสามารถ และคุณลักษณะอื่น ๆ ซ่ึงสามารถวัดได้และต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ค่านิยม และ
เป้าหมายขององค์กร เพื่อให้การปฏิบัติงานในหน้าท่ีของบุคคลเป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
รวมถงึต้องสามารถจําแนกความแตกต่างระหว่างบุคคลท่ีมีผลการปฏิบัติงานสูงและบุคคลท่ีมีผลการปฏิบัติงานตํ่าได้ 
และพบว่าทักษะด้านความคิด น้ันสามารถมองเห็นภาพรวมความสัมพันธ์ของส่วนต่าง ๆ ในองค์กรท้ังหมดได้อย่าง
ชัดเจนและมีความคิดท่ีกว้างไกล ครอบคลุมและเชื่อมโยงกับองค์กรอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี ทักษะด้านเทคนิคการ
ปฏิบัติงาน (technical skills) หรือความเช่ียวชาญในงาน เทคนิคต่าง ๆ จัดเป็นความสามารถข้ันปฏิบัติงานเฉพาะ
อย่าง ท่ีบุคลากรในหน่วยงานน้ันจําเป็นจะต้องรู้ โดยทักษะอาจได้มาจากการศึกษาอบรม การฝึกงาน หรือจากการ
เรียนรู้ด้วยประสบการณ์โดยตรง และทักษะมนุษยสัมพันธ์เป็นทักษะท่ีเกี่ยวข้องกับมนุษย์โดยตรง ฉะนั้นการท่ีจะ
ร่วมมือกันทํางานกับบุคคลอื่นจําเป็นต้องเข้าใจเร่ืองราวมนุษย์เป็นอย่างดี เข้าใจถึงสาเหตุต่าง ๆ เพ่ือจูงใจให้สมาชิก
ในองค์กรอยากทํางาน และมีวิธีการท่ีสามารถโน้มน้าวเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของบุคคลท่ีร่วมงานให้มีทิศทางท่ีพึง
ประสงค์ ฉะน้ันทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์จึงเป็นส่ิงสําคัญท่ีพนักงานทุกระดับจําเป็นต้องปลูกฝังและพัฒนาขึ้น เพ่ือให้
เกิดความร่วมมือร่วมแรงใจอย่างดีจากสมาชิกในองค์กร 
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ด้านความรู้ความคิด ควรมีการฝึกอบรมให้พนักงานขายสามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในการ
บริหารงานขายได้อย่างเป็นระบบ ควรให้พนักงานใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงงานขายให้
มีประสิทธิภาพมากขึ้น ควรเปิดโอกาสให้พนักงานขายสามารถคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อนํามาใช้สําหรับเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารงานขาย และให้สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในกระบวนการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ควรมีการพัฒนาทีมงานขายให้สามารถบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 
 2. ด้านเทคนิคและทักษะการทํางาน ควรอบรมให้พนักงานมีความรู้เก่ียวกับประวัติและกฎระเบียบการ
ปฏิบัติของบริษัทตนเอง และควรฝึกอบรมให้พนักงานมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ท่ีเสนอขายเป็นอย่างดี  และมี
ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งขันเป็นอย่างดี พนักงานควรมีทักษะในการบริหารจัดการงานขายได้เป็นอย่างดี  
พร้อมทั้งควรมีทักษะในการโน้มน้าวจูงใจลูกค้าได้เป็นอย่างดี โดยมีทักษะในการเสนอขายอย่างเป็นขั้นตอนและ
ชัดเจน สามารถใช้ทักษะในการใช้ภาษาในการส่ือสารได้เป็นอย่างดี ลูกค้าเข้าใจง่าย และควรมีความรู้เกี่ยวกับ
ระเบียบและแนวปฏิบัติในการจัดซ้ือของลูกค้า ซ่ึงความเช่ียวชาญในงาน เทคนิคต่าง ๆ จัดเป็นความสามารถข้ัน
ปฏิบัติงานเฉพาะอย่าง ท่ีบุคลากรในหน่วยงานน้ันจําเป็นจะต้องรู้ โดยทักษะอาจได้มาจากการศึกษาอบรม การ
ฝึกงาน หรือจากการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์โดยตรง 
 3. ด้านมนุษยสัมพันธ์และบุคลิกภาพ พนักงานควรมีทัศนคติท่ีดีต่อหน่วยงานของตนเอง ควรมีทักษะใน
การให้บริการลูกค้า ติดตามดูแลเอาใจใส่ลูกค้าอย่างสม่ําเสมอ มีความสามารถในการควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ดี  
พร้อมท้ังมีทักษะในการเข้าสังคม มีมนุษยสัมพันธ์ดีได้เป็นอย่างดี เพื่อจูงใจให้สมาชิกในองค์กรอยากทํางาน และมี
วิธีการที่สามารถโน้มน้าวเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของบุคคลท่ีร่วมงานให้มีทิศทางที่พึงประสงค์ ฉะน้ันทักษะด้าน
มนุษยสัมพันธ์จึงเป็นส่ิงสําคัญท่ีพนักงานทุกระดับจําเป็นต้องปลูกฝังและพัฒนาขึ้น เพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วม
แรงใจอย่างดีจากสมาชิกในองค์กร 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาคร้ังต่อไป 
 1. ควรศึกษาเก่ียวกับการเสริมสร้างศักยภาพพนักงานขายในบริษัทอ่ืน ๆ เพื่อนําผลท่ีได้มาวิเคราะห์และ
พัฒนาปรับปรุงคุณภาพของพนักงานต่อไป 
 2. ควรศึกษาเกี่ยวกับ คุณภาพการให้บริการของพนักงานท่ีมีต่อความพึงพอใจของลูกค้า บริษัท เรดอนกรุ๊ป 
จํากัด 
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